Андрићград, фебруар 2015.

Број 14

ЛОНДОНСКИ ТАЈМС
О СРБИЈИ 1915.

Пушке и вашке: Србија у првој половини 1915. године
Потресној судбини Краљевине Србије током 1915. године посвећено је посебно,
118. поглавље 7. тома Тајмсове историје рата. Тај том је објављен 1916. године, а
доступан је на: https://archive.org/details/timeshistoryofwa07londuoft.
С обзиром да је то поглавље обимно, у овом броју Историјских свезака доносимо
превод првог од укупно три наставка.

Трагедија Србије
Ситуација крајем 1914. године – Епидемија тифуса и хуманитарни рад – Страшна зима – Аустријске
припреме за нови напад – Британска мисија у Београду – Tерор на Дунаву – Снага српске војске –
Преговори са Бугарском – Српске припреме и распореди – Бомбардовање Београда – Прелазак преко
Дунава – Бугарски напад на Србију – Анализа операција – Безнадежни бег Србије 21. октобра 1915
– Велико повлачење – Народ у бежању – Српско јунаштво – Силазак на обалу – Укрцавање српских
јединица у Драчу – Пропаст енглеско-француског хуманитарног подухвата – Повлачење у Солун

Сада се неизоставно мора испричати прича о 1. децембра (по старом). Година је завршена без
Србији године 1915.
иједног непријатеља на тлу Србије, и међу пленом који су Аустријанци оставили било је и око
Памтиће се како је тријумфално српска војска, 60.000 заробљеника.
под командом војводе Путника, последњих дана
1914, одбила нападе Аустријанаца и истерала Имајући у виду да су немачка и аустријска
их из земље. Аустријанци су напали са пет ар- штампа шириле супротне гласине, треба рећи
мијских корпуса, напредујући симултано са да, иако су Аустријанци током окупације Шапца
севера и северозапада. Читавих месец дана су и осталих градова и села северозападне Србије
се Срби храбро борили потпуно без топовске вршили терор какав су Немци спроводили у
муниције и готово сасвим без метака за пушке, Белгији, Србијанци су се према заробљеницима
а кад год им је то прилика допуштала – бајоне- опходили изразито хумано. Аустријски официтима. Крајем новембра стигла је до њих пошиљка ри у Нишу били су смештени на задовољавајући
француске муниције послата на ургенције бри- начин и уживали су највећу могућу слободу.
танске владе. Тако ојачани, кренули су на непри- Било им је дозвољено да шетају по граду – ради
јатеља и почетком децембра извели једну од нај- цртања или слично – готово без пратње, и били
невероватнијих битака у читавој историји рата. су подстицани да организују разне врсте забаве
и спорта како би се разонодили. Средином лета
Аустријанци су постајали све самопоузданији, била је уобичајена – и очигледна – шала међу
верујући да је отпор Србије већ био сломљен. њима да постају предебели за своје униформе.
Њихов фронт је био ненадано проширен, кому- А то је било време, као што ће се видети, када је
никације и покрете успоравало је блато. Испрва Србија пролазила кроз велике оскудице.
су пружали тврдоглави отпор упорним нападима обновљене војске, али на сваком кораку Обични војници били су третирани са готово
доживљавали су пораз. Били су приморани да сумњивом предусретљивошћу, и за многе посе повлаче дуж читавог фронта, постали су де- слове били су ангажовани на најпријатељскији
зорганизовани. Тешкоће транспорта кроз брда, начин. Током те године управник Дипломатуз долине препуне блата и реке које су се излива- ског клуба у Нишу био је аустријски заробљеник,
ле, биле су огромне. Србијанци им нису давали који је раније био келнер у хотелу „Карлтон“ у
предаха. Повлачење се наједном претворило у Лондону. Они су били запослени као кочијаши,
неславно бекство и последњих дана изгледало возачи и као лична послуга; коришћени су за
је као да Аустријанци мисле само на бег, осло- поправљање путева и за уређивање паркова и
бађајући се свега што би им у томе сметало и јавних башта, и нарочито за послове болничара.
остављајући огромне залихе у рукама победника. Живот им је често био лакши него војницима
Сам Београд, који је био окупиран 1. децембра српске војске, а ни храна им није била лошија.
(по новом календару) био је поново евакуисан Морали су да подносе тешкоће као и читав срп-
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ски народ, али никад више од тога. А да су, са Како су војници почели да се враћају кућама на
друге стране, повећавали тешкоће за читаво ста- одсуства, тифус се из војске проширио целом
земљом. Нико не зна тачне губитке до којих је
новништво, сасвим је сигурно.
то довело током прве половине 1915. године, али
Велика већина њих заробљена је у познатој Ко- је процењено да је било вероватно не мање од
лубарској битки, која се одвила на крајњем севе- 200.000 умрлих.
розападу земље. У почетку су били окупљени у
логорима у околини Ваљева. Управо из тих ло- Србија тада готово да и није имала лекара. На
гора се раширио тифус, који је вероватно коштао почетку рата било је свега 350 лекара у целој зевише српских живота него све борбе претходне мљи, а од њих је око 100 умрло радећи. Преживелих није било довољно ни за потребе саме војске,
јесени.
тако да је цивилино становништво остало саТифус се преносио углавном, или готово једино, свим без медицинских савета или помоћи. У тој
преко ваши. Привремено груписање заробље- невољи Србија се обратила савезницима. Прва
ника на органиченим просторима било је неиз- молба за по 100 лекара и медицинску помоћ била
бежно. Током оштре зиме, они су се вероватно је упућена Француској, Русији и Великој Бридржали још и ближе једни другима него што танији. Свака од тих земаља, као и Сједињене
је то било неопходно. Размножавање вашију и државе, одговорила је одмах у складу са својим
преношење болести, кад је једном почело, није могућностима. Организована је Међународна
се могло избећи. Од заробљеника се прошири- медицинска мисија са седиштем у Нишу, а са
ло на српску војску, после тешкоћа кроз које сер Ралфом Пеџетом као председником. Стотину
су прошли и недовољне исхране коју су, чак и лекара које је Француска послала било је распосле победе, имали, били су изгладнели и не- поређено по градовима и селима северног дела
отпорни на болест. Смртност је била страшна. земље. Мисија Сједињених држава, са др Ричар-

Епидемија тифуса у Србији 1915. године

3

Француски авијатичари у Нишу

дом П. Стронгом на челу, преузела је јужни део,
радећи из центара у Скопљу, Велесу и Монастиру1. Сам Ниш је био у надлежности Руса, чија је
мисија била и у Крагујевцу. Велика Британија је
попуњавала болничке јединице и залихе, и уз то
послала пуковника Хантера са потпуковником
Стамерсом и 30 лекара Медицинског корпуса
краљевске војске (RAMC) којима је српска влада
поверила непосредни посао борбе против ширења тифуса по земљи.

северном делу земље, изнад ове линије, људи
пуковника Хантера прионули су на посао и практично дезинфиковали и вакцинисали (против
тифуса и колере) читаву српску војску. У свим
градовима и селима, сваком ресторану, хотелу
или месту јавног окупљања било је наложено
да затворе врата по неколико сати пре и после
подне, када су подови, зидови, столови и столице сваке просторије доступне посетиоцима
били рибани и дезинфиковани. Овим драстичним мерама епидемија је успешно пресечена и
практично ограничена на северни део земље.
Почетком априла 1915. било је очито да је зараза
у опадању. До почетка јуна, тифус је у сваком
погледу био искорењен.

Пуковник Хантер је жустро реаговао. За петнаест дана сав железнички саобраћај је заустављен,
а кад је настављен, до краја године, на главној
линији из Ниша и бочним линијама до Ужица, Крагујевца и Ваљева, није била дозвољена
употреба других кола до оних трећег разреда
са дрвеним клупама, са којих је поскидано и
најмање парче текстила. Овај голи дрвени ентеријер свакога дана је рибан и дезинфикован
формалином. Кордон медицинских и дезинфекционих станица простирао се од запада ка
истоку. Сва војничка одсуства су отказана. У
1

Власти су се сложиле да нико ко је био сведоком
ужаса зиме 1914–1915. у Србији то никад неће
заборавити, нити било ко, ко није био сведок,
може да замисли како је страшно било. Србија
је већ била исцрпљена ратом. Практично сви
одрасли мушкарци су били у војсци, и пољопривреда је била препуштена врло старим људима,
женама и деци. Залиха пољопривредних произ-

Битољу.
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вода била је, стога, неизбежно смањена. Готово
сав увоз у Србију пристизао је са севера. Раније
је Аустрија обезбеђивала велике количине добара за српско тржиште, али последњих година,
на свој карактеристичан начин, Немци су постепено истиснули своје аустријске пријатеље
и успоставили контролу над највећим делом
трговине, чак и кад су уобичајено продавали
своја добра под британским именима – немачка
имитација накита по енглеском ознаком „прави
драгуљи“, јефтин немачки прибор за јело са марком „Best Sheffield“, папир за писање произведен
у Берлину са воденим жигом „Royal Parchment“
или шибице „Crown Stationery“ (но, те су биле
аустријске) које су носиле слике краља Џорџа
и краљице Мери, принца од Велса и лорда Робертса. Ово признање супериорне репутације
британске робе на балканском тржишту мора
да је било понижавајуће за немачке произвођаче,
али изгледа да се они нису на то освртали, док
год су трговали. Али са избијањем рата, трговина је престала.

страшујућим размерама и скорбут, као директна
последица сиромашне исхране. Првих месеци,
све до раног пролећа, није било довољно места
у болницама да би се раздвајали пацијенти који
су боловали од различитих болести. Рањени, тифусари, они са малим богињама, шарлахом, или
било којом другом болешћу – сви су морали да
буду заједно. Није било нити болничара нити
залиха медицинског материјала. Предане медицинске серстре, без помоћи, без лекара или
хирурга, давале су све од себе да збрину можда
и по неколико стотина пацијената свих врста,
који су били полегнути један до другога, на поду
неке школе или магацина. У неким случајевима
није било могуће чак ни изнети све умрле у току
једног дана. Мртви су и по неколико сати лежали
поред живих; и чим би једно место било ослобођено довођен је да га попуни неко од десетина
оних који су чекали. Хигијенски услови у некима
од тих такозваних болница били су ужасни и не
чуди да је свака земља – једнако Енглеска, Француска, Русија и Сједињене државе – дала многе
драгоцене животе лекара, медицинских сестара
Од тог тренутка Србија више није могла да до- и болничара пре него што је битка добијена.
бија робу са севера. Морала је да се ослони на
увоз преко једноколосечне пруге из Солуна; а Било би немогуће пружити било какав детаљан
пре него што је могла да добије било шта тим извештај о томе шта је тада све учинњено у Српутем, морала је да успостави нове трговин- бији. Од британских болничких јединица које су
ске везе са Великом Британијом или другим деловале треба споменути болницу Леди Пеџет
земљама – што није било нимало лако током у Скопљу; Болницу леди Вимборн на истом мерата. Капацитет те пруге био је даље потпуно сту (иако се повукла из Србије почетком јула);
заузет превозом ратног материјала и медицинске Болницу др Џемса Берија у Врњачкој Бањи, и
опреме, а знатне количине хране су ишле тим две јединице Црвеног крста мајора Бенкса на
путем у Бугарску и на друга даља одредишта. истом месту; Болницу Шкотских жена др ИнТешкоће допремања основних животних потре- глис у Крагујевцу, са огранком др Хачинсона у
ба у Србију, да се не говори о луксузу, биле су Ваљеву; пољску болницу гђе Ст. Клер Стобарт,
чудновате. Земља је била лишена сваког луксуза, такође у Крагујевцу а после реорганизације под
а за најшире масе народа у питању је било и само управом др Апсланда, „Рањени Савезници“ на
одржавање живота на наједноставнији могући истом месту, као и две „Фармерс јунитс“ у Београду и Пожаревцу. Било је још британских
начин и на најтањој могућој исхрани.
јединица у Србији – до средине лета укупно је
И управо у толико осиромашеној земљи и са било не мање од 500 људи у свим тим болницаљудима који су падали од слабости, прво су до- ма. Сви су били под управом сер Ралфа Пеџета
шле зимске борбе у којима је око 40,000 људи у Нишу. Не би смело да се не спомене сер Томас
било рањено и била им је потребна болница које Липтон, који је својом јахтом (сада болничким
нигде није било. Ширење тифуса било је још и бродом) Ерин, превозио групе медицинских сегоре. Уз тифус су ишле и друге болести, стомач- стара и велике количине медицинске опреме у
не тегобе, шарлах и дизентерија а касније, у за- узастопним путовањима, зарадивши тиме ог-

5

ромну захвалност свих слојева српског народа,
јер је, уз све то, после првог путовања током
јануара и фебруара 1915. године, својим писањем
учинио много да јавно мњење у Енглеској разуме
крајњу озбиљност ситуације.

У тим међународним снагама британски контингент је бројао мање од 90 људи, са четири
батерије од по 2 морнаричка топа од 4.7 инча.2
Били су под командом поручника Краљевске
морнарице К. Л. Кера, који је имао малени бродић, једва већи од тегљача, наоружан торпедном
цеви и митраљезом, а постао је познат као Терор Дунава. Топове су опслуживали углавном
српски артиљерци. Јединица од 30 маринаца,
под командом мајора Краљевске морнаричке
пешадије Б. Н. Елиота и поручника Краљевске
морнаричке пешадије Џорџа Булока, била је задужена за минирање, како би спречила непријатеља да слободно користи реку. Британцима је
била прикључена и батерија руских топова, два
француска топа и неколико француских пилота. Француски авијатичари извели су дивљена
вредан посао – како у извиђању, тако и у борби.
Успоставили су потпуну надмоћ над аустријским
пилотима који су са друге стране реке повремено
изводили упаде у Србију. Посебно се истакао
чувени пилот Полан, који је још пре рата био
један од најбриљантнијих ваздухопловних извођача, па је и одликован за свој изразито смео
подвиг. Био је сам на београдском аеродрому
кад су из правца Дунава стигла четири непријатељска авиона. Узлетевши да их пресретне одсекао је једног од њих и, гонећи га преко реке,
оборио га тако да је овај пао на саму аустријску
границу. Полан је наставио да напредује још око
300 метара и бацио бомбу на олупину непријатељског авиона – да би био сигуран да је добро
обавио посао. Потом се, да не би било никаквих
сумњи у његов подвиг, спустио још ниже и фотографисао олупину. Све је то учинио под ватром
осталих непријатељских авиона који су, иако у
повлачењу, још увек били у ваздуху.

Изразити напори које је Енглеска учинила да би
помогла Србији у невољи могу ублажити све оно
што је можда пропустила у пружању помоћи у
наредном периоду када се нашла пред новим
искушењима.
Да Аустрија истрпи понижење и прихвати пораз
као коначан – тешко је било очекивати. Била
је постиђена пред целим светом, а поврх свега
незадовољство Немачке због аустријске неспособности било је нескривено. На самом почетку
1915. године почело се, стога, говорити о поновном нападу. Аустријски службени коминикеи,
издати крајем године, правдали су пораз који се
догодио, рекавши да је војска „очекивала нове
битке“, и –
Уважавајући Србију, почињен је пропуст, који ће,
међутим, бити исправљен. Речено је да је генерал
Поћорек обећао да ће је покорити пре Божића, али
рат се не може обављати у одређеном року као посао; мора се наставити док победа не буде коначна.
Очигледно, те зиме биле су започете припреме
за други напад. Око 200,000 људи је сакупљено у
Сарајеву, а говорило се и да се формирају заједничке аустро-немачке снаге од око 400,000 људи.
Шириле су се многе гласине током прва три месеца 1915. године и могло би се закључити да су
планови напуштени само да би се организовао
још већи напад на Русе у Галицији.
У међувремену, српска војска се одмарала. Још
увек је била, упркос патњама, ношена таласом
победе и врло сигурна у себе и, како је било
очигледно да не треба страховати од непосредног напада Аустрије, планови за српски напад на
северу почеле су да се уобличују. Очекивало се
да ће мање међународне снаге под контра-адмиралом Трубриџем, које су биле послате у помоћ
при одбрани београдског и дунавског фронта,
у том нападу моћи да пруже делотворну помоћ.

Изванредна је била и британска јединица под
командом поручника бојног брода Кера, који је
са својим малим Терором Дунава успео да торпедује један од великих аустријских монитора
који су на Сави, тик изнад Земуна, направили
своју базу (и никад се нису усудили да из ње
изађу). За тај подвиг добио је Орден за посебне
заслуге, док су сви чланови посаде добили Ор2
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То је 120 милиметара.

дене за примерено држање. Другом приликом
успео је да наведе један непријатељски патролни
чамац (пловило знатно веће од Терора, које изгледа као минијатурни дреднот опремљен двема
аутоматским пушкама) у минско поље, где је
био уништен. Олупина је стајала на рубу острва
Кожара, у средини тока, преко пута Београда, и
са ње су, после свега, мајор Елиот и његови људи
похарали све што је било вредно. Она сама је,
као упадљив белег, ту остала током целог лета.

долазило до јаких бомбардовања оба града, али
у фебруару 1915, после изразито подлог бомбардовања Београда, британски топови су се
устремили на Земун са таквом прецизношћи
да су Аустријанци чамцем преко реке послали преговарача са белом заставом да предложи пријатељски споразум по коме би се свака
страна суздржала од бомбардовања супротног
града, при чему би обе стране пажњу усредсредиле на непријатељске батерије или друге легитимне војне циљеве. Иако је предлог стигао од
Аустријанца Срби су га срдачно дочекали. Како
ће се видети касније, били су врло поносни на
своју престоницу и јако заинтересовани да она
избегне разарање. Споразум је тада био сачињен,
али га се, као и већине ствари која је зависила
само од добре воље Аустријанаца и Немаца, на
аустријској страни нису доследно придржавали.
Неколико пута током лета непријатељ је погодио
Београд са прецизношћу која није била случајна.

Познато је да је постојала намера да се адмиралу
Трубриџу пошаље знатно појачање у људству –
да су догађаји код Дарданела кренули срећнијим
правцем. Припреме у Београду планиране су за
много већи контингент, али, како је већ речено,
број Британаца никад заправо није прешао 90.
Циљ међународних снага био је да се помогне
одбрана Београда са реке. Чињеница је да сам
Београд никад није могао бити одбрањен. Поред
могућности да непријатељски авиони лако стигну до града и баце бомбе, он је увек био изложен
и немилости аустријских топова са друге стране
реке, баш као што су и Срби могли да у било ком
моменту разоре град Земун. Испрва је заиста и

За адмирала Трубриџа много важнији задатак
од саме одбране Београда било је држање тог
дела тока реке тако да непријатељ не може да га
користи. Аустријанци су, осим отворених па-

Земун током Првог светског рата
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тролних чамаца, имали најпре седам, а после
Керове акције шест монитора. То је било довољно да Аустрији обезбеди огромну предност у
нападу и одбрани, а дуж целог северног фронта
слободу кретања. Али, за њих то подручје никад
није било проходно. Током целог лета ниједан
аустријски чамац, осим оне олупине на острву
Кожара, није се усудио да плови низ Дунав даље
од ушћа Саве. Били су затворени у Земуну, где
су се са узвисина око Београда по бистром времену могли видети двогледом, а где су их гране
дрвећа штитиле од сталне пажње Терора. У случају српског напада на Аустрију било је посебно пожељно да се непријатељским мониторима
онемогући прелазак реке.

заједничком интересу било одустати од напада
који би свакако укључивао известан ризик и
сачувати своју војску, како би могла да наступи
у неком будућем заједничком покрету и да буде
стална препрека сваком немачком напредовању
у правцу Константинопоља.
Српска војска је у то време бројала укупно око
240,000 људи под оружјем, од којих су 210,000
били пешадинци. Држава је имала неких 700
миља граница3, а напади су се очекивали и са
истока и са запада. У сваком случају, велики
део војске је морао да чува те границе. Лоше линије комуникација и тешкоће преласка Дунава
смањили су реалну снагу која је ефективно могла бити употребљена у офанизиви на северу, и
то, према мишљењу српске врховне команде, на
мање од 100,000 људи. Вероватно да војска при
нападу не би премашила 80,000. Не би се рекло
да би таква сила могла значајније да одврати
аустро-немачку пажњу од операција према Русима. С друге стране, ако би било каква озбиљна невоља задесила ту експедицију, за Србију
окружену непријатељима, која је већ сву своју
војску имала под оружјем, то би било погубно.
Она дословно није имала резерве за попуну било
каквих губитака. Под таквим условима опрезнија политика је била мудрија, и у том ставу
Србија је имала подршку Велике Британије. [...]

Већ је споменуто да су планови за српску офанзиву почели да се уобличују чим је прича о
новом аустријском нападу утихнула. Србија
несумњиво није очекивала да тај напад буде
изолован покрет искључиво на њеном правцу.
Можда је замишљала заједнички „притисак“, у
коме би Италија по уласку у рат деловала с леве
стране Србије, а Румунија с десне. Можда ће
једнога дана бити објављена преписка која би
показала докле је дошао неки заједнички план.
Србијанци, а посебно обични војници, били су
нестрпљиви да крену у наступање. Током месеца
маја, па све до половине јуна, изгледало је као
да ће Србија извести велики подухват за свој
рачун. Од средине маја до краја друге недеље
јуна различити датуми су, мање или више строго, били утврђени за почетак преласка Дунава.
Међународне снаге у Београду су готово из сата
у сат очекивале неки наговештај предстојећег
преласка, како би предузеле неопходне тродневне припреме. Цела Србија је била у стању
напетости и пригушеног узбуђења.

Превела:
Маша Милорадовић

Међутим, како су Руси наставили да се повлаче, а
Италијани се концентрисали ка фронту на Сочи,
свака нада у комбиновани напад испарила је до
средине јуна. Још неко време после тога било је
оних који су наставили да пожурују Србију на
офанзиву, да би тако привукли што више непријатељских трупа на тај фронт. Српска влада
и виша команда, међутим, веровале су да би у

3
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ce, да ce исељавање и повратак народа кућама
врши y поретку и y правцу за то одређеном. Оне
су дужне да невољнима набаве успут и најпотребнију храну.

НАРОДНА СКУПШТИНА САЗВАНА У
ВАНРЕДАН САЗИВ ЗА 14. ЈУЛИ 1914. ГОД.
У НИШУ, НA XIX САСТАНКУ 10. ДЕЦЕМБРА 1914. ГОДИНЕ РЕШИЛА JE:

Члан 4.
Начелници војних станица и све државне и општинске власти оних крајева и места y која долазе
избеглице морају ове истога дана распоредити
првенствено по државним, окружним, среским,
црквеним, манастирским и општинским па затим по приватним и другим зградама.

3АКОН
О
ПОМОЋИ НЕВОЉНИМА У РАТУ
који гласи :

Члан 5.
Члан 1.

Станови означени y члану 4. овога закона бесплатни су. Но ако који од избеглица тражи и
Старање о невољнима y рату дужност je државе.
од сопственика узме нарочити стан дужан je
Организација овога старања и помоћи спада y
да плати закупну цену која не сме бити већа од
надлежност Министра Унутрашњих Дела.
цене y редовним приликама.
Члан 2.

Члан 6.

Помоћ по овоме Закону даваће ce оним српским
Помоћ за исхрану и огрев невољних y рату, поред
грађанима, који су услед ратних прилика остали
помоћи од стране појединих општина, срезова
без средстава за живот a морали су по наредби
и округа, чиниће држава из кредита одобреног
власти или по сили прилика нaпустити своја
на ратне трошкове. При ликвидацији рата деогњишта, као и онима који ce нису исељавали
финитивно ће ce одредити на који ћe ce начин
или који би ce понова y своја места становања
покрити издаци учињени на име ове помоћи.
вратили, али би њихова имовина услед рата y
тој мери оштећена била, да би им издржавање Поред државне новчане помоћи, општинске и
сопственим средствима било онемогућено.
државне власти ће до суме од пет милиона динара реквизицијом набавити потребне животне
Ова ћe ce помоћ давати и становништву, које би
намирнице за исхрану невољних, исто тако и огса непријатељеве територије избегло y Србију.
рев, a издати признаницу лицима од којих je што
реквирирано. Општинске и полицијске власти
Члан 3.
моћи ћe реквизицију извршити само на теритоВлада Краљевине Србије ћe ce за време рата ста- рији своје надлежности. Beћe набавке из земље
рати да ce благовремено одреде места из којих и са стране и реквизицију са осталих територија
треба народ на време иселити, као и начин и вршиће комисија коју одреди Министар Увутрараспоред за повратак народа на своја огњишта. шњих Дела y споразуму са Средишннм Одбором.
У томе циљу војне станице, где ових има, др- У колико ce овим не мењају одредбе закона о
жавне, полицијске и општинске власти стаpaће реквизицији вреде и y овим случајевима.

9

Цена реквирираним предметима биће она, коју Он ће прописати и организацију месних одбора.
одреди Министар Унутрашњих Дела са СредишТај правилник ћe имати важности кад га одобри
ним Одбором.
Министар Унутрашњих Дела.
Све помоћи са стране које су без нарочите намене, предају ce на употребу Средишном Одбору. Признанице издате по овом закону као и остале
исправе ослобођавају ce таксе по закону о таксама.
Да би општине, срезови и окрузи могли што
Члан 9.
брже испуњавати дужности предвиђене овим
законом и овом чланом као и свима специјалним законима – изузетно и y време рата за овак- Средишни Одбор и месни одбори одредиће цену
ве потребе могу ce задуживати без одобрења животним намирницама, становима и осталим
Државног Савета. Потребне одлуке среских и за живот потребним предметима, како би при
окружних скупштина и општинских одбора набавци ових појединци били сачувани од пребиће пуноважне ако су донете једним гласом комерног наплаћивања.
већине преко половине оног броја чланова опшЧлан 10.
тинских одбора или среских и окружних скупштина, колико их je ван рата слободно изван Продавац намирница потребних за живот који
војне дужности. Сви они, међутим, морају бити за време рата буде исте продавао противно овописмено позвани на седницу.
ме закону и преко цена одређених као и сопстве-

ник или закупац који би станове издавао преко
Таква задужења одобрава Министар Финансија,
одређене цене; биће кажњен са 10 до 30 дана заa општинска задужења имају ce накнадно по
твора, или новчано од 50 до 300 динара y корист
свршетку рата поднети општинском збору на
државне касе. Поред тога биће осуђен да врати
дефинитивно одобрење.
купцу односно закупцу више наплаћени новац.
Ако би овакав зајам био на хипотеку непокретКазну ову изричу општинске, среске и окружне
ног имања или на залогу каквог прихода или
полицијске власти, како по службеној дужноприреза, онда хипотека или залога важе од дана
сти, тако и на тужбу оштећеног. За пресуду су
пријаве суду без обзира на закон о мораторијуму.
надлежне општинске власти по селима, a полицијске по варошима и варошицама. Противy
Члан 7.
пресуде оптужени и тужилац могу ce жалити
За организацију службе, надзор и контролу рада Министру Унутрашњих Дела y року и на начин,
установљавају ce: Средишни Одбор са седиштем како je прописано полицијском уредбом. Одлука
y месту где je Влада, и за непосредно вршење по- Министра Унутрашњих Дела извршна je.
слова Месни Одбори y свима општинама за које
Средишни Одбор нађе да их треба установити. Осуђен на затвор по овом законском пропису
ако je војни обвезник, издржаће казну по свршетку рата.
Члан 8.
Средишни Одбор ce састоји из десет чланова и Писмена достава од најмање два члана сретолико истог броја заменика. Њих бира Народна дишног одбора сматра ce као потпун доказ о
постојању дела и кривичне одговорности опСкупштина.
туженога и власт je дужна изрећи казну y року
Исти одбор израдиће правилник о томе како ћe од пет дана. Ова je пресуда извршна. У случају
ce и на који начин старати о невољнима, какве поврата казна ћe ce утројити и радња забранити
ћe ce књиге водити, по каквим документима чи- за све време трајања рата.
нити издатци и какав ћe надзор и контрола над
тим радом бити.
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У ИМЕ ЊЕГОВОГ ВЕЛИЧАНСТВА
ПЕТРAI
Сваки државни и општински орган, који ce буде ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ И ВОЉИ НАРОДНОЈ
огрешио о одредбе овога закона, као и сваки
КРАЉА СРБИЈЕ
орган општинске и полицијске власти, који
МИ
буде лабаво и небрижљиво вршио дужности
АЛЕКСАНДАР НАСЛЕДНИК ПРЕСТОЛА
наложене му овим законом или правилником,
ПОТВРЂУЈЕМО
који намерно буде кога неправедно казнио или
кињио, или који према појединцима буде нејед- 14. декембра 1914. године, У Нишу
нако поступао, биће кажњени и то : државни
чиновници одузимањем плате од 1 – 3 месеца, Александар
a општински часници од 50 – 500 динара, која Председник Министарског Савета
казна, ако je не могу платити трећином свога Министар Иностраних Дела
имања, претвориће им ce y казну затвора рачу- Видео и ставио државни печат,
најући пет динара y дан затвора.
Ник. П. Пашић
чувар државног печата
Ову казну изриче Министар Унутрашњих Дела Министар Финансија
на тужбу ма које државне или општинске власти Министар Правде,
или Средишног Одбора, као и на тужбу заин- Л. Пачу
тересованог приватног лица. Противу одлуке М. С. Ђуричин
Министрове нема места жалби.
Министар Просвете и Црквених Дела
Љуб. М. Давидовић
Члан 12.
Министар Грађевина
Кривице по овом закону извиђају ce и суде као М. Драшковић
хитне. Тужбе и жалбе не подлеже никаквој такси. Mинистap Унутрашњих Дела
Љ. Јовановић
Члан 13.
Министар Правде
М. С. Ђуричин
Средишни Одбор конституисан по решењу Мини- Mинистap Војни
старског Савета од 10. новембра ове године Н. П. Рад. Бојовић
Бр. 5253 вршиће ту дужност до краја садањега рата. Министар Народне Привреде
Ако би који члан овог одбора дао оставку, или би В. Маринковић
Члан 11.

ce које место на други начин упразнило, место
његово попуниће ce по члану 8. овог закона.
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Члан 14.

новембар 1914, Ниш

Закон овај ступа y живот кад га Краљ подпише,
a обавезну силу добија кад ce y Српским Нови- Министарство унутрашњих дела
Краљевине Србије предлаже Председништву
нама објави.
Министарског савета Краљевине
Србије оснивање Централног одбора за
10. декембра 1914. год. y Нишу
старање о избеглом становништву
Председник Народне Скупштине,
Министарство Унутрашњих Дела новембра
Анд. Николић
1914. године у Нишу
Секретар
Рајко И. Гавриловић
НПбр. 5253
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Са бојишне територије, где војска оперише, као и
са територије, где је наша војска оперисала у Босни
и Срему, наш живаљ се повлачио у позадину, па
се то и сада врши због војних операција. Ти становници су сада растурени по разним местима и
већина од њих нема средстава за издржавање. Да
би се избеглице сместиле како треба по местима
и да би се снабделе на неки начин средствима за
њихово издржавање, - мени је част предложити по
споразуму и са Народним Посланицима:

Част ми је молити Министарски Савет да изволи
одобрити, да се на овде изложени начин помогне
становништву.

Да се установи један централни одбор од десет Народних Посланика, које клубови буду делегирали,
са седиштем у Нишу. Одбору да се дода по један
чиновник виши Министарства Унутрашњих Дела,
Министарства Војног и Министарства Народне
Привреде, који би били референти дотичних Министара у Одбору.

Решењем

Министар Унутрашњих Дела,
Стој. М. Протић
Министарски Савет у данашњој седници на основу пар. Устројства Централне Државне Управе
овим

у свему усваја предњи предлог Министра Унутрашњих Дела.
Председник Министарског Савета Министар
Иностраних Дела

Задатак би овог Централног Одбора био, да у спора- Ник. П. Пашић
зуму с Владом руководи и стара се о избеглом станов- Министар Финансија
ништву у погледу; хране, одела, огрева и становања. Л. Пачу
Министар Унутрашњих Дела,
Одбору би био и задатак да народ обавештава и Стој. М. Протић
упућује да се не сели и не напушта своја огњишта Министар Просвете и Црквених Послова,
без преке потребе и наредбе војне или грађанске Љ. Јовановић
власти - и у границама које оне одреде.
Министар Правде,
М. С. Ђуричић
Одбор би своју дужност вршио преко општинских Министар Народне Привреде,
и полициских власти, начелника војних станица и Др. В. Јанковић
других власти, које су по свом устројству позване Министар Војни пуковник,
да Одбор помогну у вршењу његове дужности, с по- Душан П. Стефановић
гледом на његов задатак. У истој цељи Одбор може Министар Грађевина,
установити, према потреби, и пододборе у поједи- Анд. М. Станић
ним местима, од лица која нису на војној обавези.
Поступак, како ће Одбор своју дужност вршити, АС, НС, Ф I р 189/1914
прописаће сам Одбор. Поступак важи кад га Влада
одобри.
Средства за издржавање народа, који се од рата
склања, даје држава у натури, а по потреби и у новцу из ратног кредита. Са датом сумом располаже
Централни Одбор, а о издатим сумама појединим
сразовима и окрузима извештава одмах Краљевску
Владу преко референата њених у Одбору. Ова сума
може ићи до једног милијуна динара.
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6. јануар 1915, Крагујевац
Штаб Врховне команде извештава Николу
Пашића, председника владе и министра
иностраних дела о могућностима за
повратк избеглица у своје домове
Штаб Врховне Команде Саобраћајно Одељење
ОС Бр. 1910

Господину Председнику Министарског Савета и с обзиром на евентуалне операције, које могу
Министру Иностраних Дела
сваког часа понова настати морале би се све
избеглице понова превозити железницом дубље
Част ми је доставити Вам, Господине Председниче, у унутрашњост земље, што се са железничким
овај одговор на Ваше писмо Пов. Бр. 9139 од 21. парком оваквим, какав је сада апсолутно не може
тек. месеца:
извршити.
Поимајући сву тежину положаја, у коме се налази
наше становништво, које је у току операција, у
првој половини месеца новембра, било принуђено да напусти своја огњишта, Врховна команда,
тежећи и сама да, колико толико, олакша беде и
терете које је рат наметнуо своме становништву,
известила је у почетку овога месеца, када се војничка ситуација знатно изменила у нашу корист,
Господина Министра Унутрашњих Дела с ОБр.
8031, да би се избегло становништво могло вратити
на своја огњишта.

Кад војничка ситуација постане више одређенија,
онда ће Врховна Команда известити Господина
Министра, као и заказати посведневне возове за
повратак избеглица својим домовима.
С тога молим да се сва издата наређења односно
повраћања избеглица својим кућама железницом
одмах депешом опозову, и тиме железничке станице ослободе, како би војни возови могли правилно
саобраћати.“

Господин Министар Унутрашњих Дела после
овога, својом депешом Бр. 7041 од 18. тек. месеца,
тражио је од Врховне Команде да се уведу специјални возови за превоз до Ваљева и Ужица бар
оних избеглица, који су напустили своје станове,
где су се били склонили, и који су се већ прикупили на појединим железничким станицама дуж
железничких пруга, извештавајући у исто време да
Међутим Врховна Команда, добивши детаљне из- је осталима наређено да остану на својим местима.
вештаје о стању на Ваљевском и Ужичком војишту,
расмотрила је предњи захтев Господина Министра Врховна Команда одазвала се овој преставци ГоУнутрашњих Дела и дошла до закључка, да се беде сподина Министра Унутрашњих Дела и издала
и невоље избеглога становништва са њиховим по- је потребна наређења Шефу Војно-Железничке
вратком не само неће олакшати, него да ће се шта Инспекције, да се ове избеглице што пре транвише услед исцрпљености предела у које се имају спортују до Ваљева и Ужица. О томе је известила и
вратити, још више отежати. Па је услед тога с С№ Господина Министра Унутрашњих Дела депешом
2493 од 17. тек. месеца, депешом доставила Госпо- С№ 2529 од 19. тек. месеца.
дину Министру Унутрашњих Дела овај извештај:
За снабдевање становништва, које се вратило
„По тражењу Министра Унутрашњих Дела № 6975 својим домовима, Врховна је Команда увела неод 16. овог месеца немогуће је увести никакве, па дељно један воз на прузи Младеновац - Ваљево за
ни нарочите возове за превоз избеглица, ни на превоз животних потреба.
прузи Сталаћ - Ужице, ни на прузи Младеновац
Враћање избеглог становништва и даље, Врховна
- Ваљево - Обреновац.
Команда налази да не би требало допустити с тога
Враћање избеглица у овоме времену незгодно је, што би се с њиховим увећавањем на исцрпљеним
једно што услед малог возног парка на пругама просторијама око Ваљева и Ужица, где се на лицу
узаног колосека не може да се осигура довоз места не могу наћи никакве животне потребе мопотребних артикала за исхрану ових избеглица, рао повећати број возова за довлачење животних
јер су просторије у које се ове избеглице враћају потреба за исхрану овога становништва. Међутим
потпуно исцрпљене од непријатеља, а друго што возни парк наших железница, нарочито уског коГосподин Министар Унутрашњих Дела у циљу
брже и боље помоћи пострадалом становништву,
а на основу овога, обратио се Врховној Команди
депешом Бр. 6975 од 16. тек. месеца и тражио, да
се за превоз избеглица до Ужица и Ваљева уведу
нарочити возови.
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лосека, толико је малобројан и у тако бедном стању,
да није у стању да дотури ни потребе трупама које
базирају на овим пругама, а камо ли становништву
које се буде вратило. Услед тога апсолутно је и немогућно увођење више од једног воза недељно на
Ваљевској прузи ради превоза животних потреба
за избегло становништво.

јатељи били упали - част ми је известити Вас о
следећем:

Из Београда избегло је готово све становништво
око 85.000 људи; из округа београдског склонило
се 80.000 људи; у округу подринском, који је бројао
око 252.000 становника, сво је становништво напустило своја огњишта; из округа ваљевског избегло
Чим се возни парк наших железница буде толико је становника 107.000; из округа ужичког избегло
појачао, да буде у стању одговорити и овоме зах- је 75.000 становника; из округа рудничког избегло
теву наредиће Врховна Команда одмах да се уведу је 44.000 становника.
нарочити возови како за превоз ових избеглица,
тако и за превоз потреба за њихову исхрану.
Од избеглог становништва нешто се вратило
својим домовима и то највише до 315.000 станов24. децембра 1914. године, Крагујевац
ника. Остали су још по збеговима. Становништво
које се вратило кућама, нашло је ове делимично
По заповести начелника штаба,
попаљене, делимично порушене и опустошене, а
Помоћник, пуковник,
Жив. Павловић храну, људску и сточну, однету. То је један од разлога зашто се и остало становништво не враћана
огњишта
јер налази пустош и беду.
На полеђини:
Пов. бр. 9331
Прочитао. Г. Мин. Унут. дела, да поступи по акту. Избеглом становништву указивана је помоћ од
стране државе: давани су им станови и хлеба. И
У акта. 28/XII
сада се држава стара да оном невољном становПашић ништву, које се вратило у места одакле је избегло,
као и оном, које се још налази по збеговима, пружи
АС, МИД, ПО, 1914, Ф XXV, 64, дoс. I
помоћ у храни и другом у колико се може.
Овом приликом може се напоменути, да је невољном становништву најпотребнија помоћ у разноврсној храни, који се свакад ни новцем не може
набављати брзо у довољној количини.

4
6. јануар 1915, Ниш
Министар унутрашњих дела Љубомир
Јовановић – председнику владе и министру
иностраних дела Николи Пашићу:
обавештење о избеглом становништву
са подручја где су се одвијале борбе и
њиховом повратку својим домовима

Примите, Господине Министре, уверење мога одличног поштовања.
Министар Унутрашњих Дела
Љ. Јовановић

Министарство Унутрашњих Дела
24. децембра 1914. год. Ниш
П№ 7418
Господину Министру Иностраних Дела

На полеђини:
Пов. бр. 9410
Саопштено коме треба. У акта. 29. XII 914. Др С. Ј. Г.

Господине Министре,

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XXV, 64, дoс. I

У вези Вашег акта Пов. № 9205 од 23. ов. месеца
извештај о стању онога дела нашег становништва,
који је имао огњишта на територији, где су непри-
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Приредили:
др Мирослав Перишић
Александар Марковић

Борба за душе:
cрпска пропаганда у Русији 1916. године
Каже се да је прва жртва сваког рата – истина.
Међутим, вероватно је тачније рећи да је избијање ратова условљено претходним жртвовањем истине зарад политички пожељних интерпретација. Када се код најважнијих чинилаца
међународних односа тумачења реалности нађу
на дијаметрално супротним странама – један
предуслов за рат је постигнут. А када рат избије,
истог момента све укључене државе стављају у
пуни погон своје пропагандне апарате, преписку грађана и медије подвргавају цензури и гледају да осталим учесницима рата наметну своје
виђење ствари. Како се у околностима Првог
светског рата понашала Краљевина Србија? То
се може добро уочити на основу њеног пропагандног деловања у Руској царевини.

политички врх Србије отпочео је мукотрпни пут
ка повратку макар једног дела међународних
позиција и проналажењу општег оквира политичког деловања у новим, знатно неповољнијим
околностима. Један аспект тог рада представљао
је покушај обнове војске, њеног преоружавања
и допуне добровољцима, а други политичко
позиционирање. Услед отпочињања преговора
Антанте о сепаратном миру са Аустроугарском
крајем 1916. године, који су укључивали и рестаурацију Србије у предратним границама, српска
дипломатија све живље заступа југословенски
програм, јер је он био једини преостали пут ка
уједињењу Срба и ослобођењу Јужних Словена
од аустроугарске власти. У тим околностима и са
пуном свешћу о реалном, по Србе и Србију врло
неповољном стању ствари, вођена је и српска
После пораза 1915. године и консолидације пре- пропаганда у Русији током 1916. године. Много
живелог дела војске и државног апарата на Крфу, тога, што се може прочитати у извештају који
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следи, било је условљено управо околностима
које су владале у међународној политици и малим снагама које су Србији биле на располагању.
Али, ако су њене материјалне силе биле мале,
још увек је било квалитетних људи који су могли својим знањем и радом да изврше потребни
утицај и нешто промене.
С обзиром да је Србија међу државама савезницама имала само једну доследну силу заштитницу, Руску империју, логично је да су у Петроград послати најспособнији људи. Наравно, и у
другим центрима – Паризу, Лондону, Цириху,
Риму и Вашингтону деловало се пуним капацитетом, али се управо у руском друштву могао
очекивати најбољи ефекат. У Петроград су зато
била послата два доктора и професора Београдског универзитета, филолог Александар Белић
и историчар Станоје Станојевић. Обојица су
раније, крајем XIX века, боравила по неколико
година на усавршавању у академским круговима у Русији, тако да, осим што су одлично
владали руским језиком, солидно су познавали друштвени и политички амбијент земље у
коју их је српска влада послала, а такође су од
раније имали своје кругове професионалних и
других познанстава. Белић је од 1910. био члан
Петербуршке академије наука, што објашњава
учешће неких истакнутих руских академика и
других слависта у активностима које су српски
научници предузимали у руској престоници.

Станојевић је био ожењен Белићевом сестром
Олгом.
За шта су они својим активностима, у ствари, залагали? Више пута су у свом извештају помињали
„југословенски народ“, „југословенски програм“,
„југословенске земље“ и „југословенску колонију“
у Русији, међутим, када је у једној резолуцији
било речи о држави која треба да настане после
рата, говорили су о „васпостављању српске државе на основици уједињења српскохрватског и
словеначког народа“. Говорећи о народима који
треба да уђу у ту државу, као и о језицима које
они говоре, помињу се „српскохрватски и словеначки“ народ и језик, чиме се скреће пажња на
посебност Словенаца и већу међусобну сродност
Срба и Хрвата. Иако су, у складу са службеном
политиком Србије, Белић и Станојевић пледирали за југословенско уједињење, из више места
у овом документу јасно је да су они будућу Југославију доживљавали пре свега као на рачун
Аустроугарске проширену Србију.

Обојица промотера српских интереса у Русији
били су релативно млади људи, такорећи у напону снаге. Станојевић је крајем 1916. године имао
42, а Белић 40 година. Своје активности обављали су врло самостално и у потребној дискрецији, тако да је посланик Србије у Петрограду,
Мирослав Спалајковић, имао тек протоколарну
улогу на скуповима које су они организовали,
док се реч „пропаганда“ није користила чак ни
у њиховом извештају, а камоли у раду. У том
документу она је поменута само једном, у вези
са деловањем неких руских удружења, али не
и у вези са непосредним деловањем Белића и
Станојевића. Очито, били су добар тандем, а
добро су се разумели и у приватном животу –
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Одређену помоћ у свом раду имали су од двојице
Хрвата, припадника Југословенског одбора послатих у Русију, др Франка Поточњака и др Анте
Мандића. С друге стране, проблеме су им правила двојица предузимљивих и у руско друштво
добро уклопљених опонената, Хрват Крунослав
Херуц и Словенац Лав Тума. Они су, декларативно са позиције југословенског федерализма,
водили активну пропагандну и агентурну делатност против српских дипломатских представника и, посебно, против Српског добровољачког
корпуса у Русији као језгра будуће заједничке
војске и државе. Српски дипломатски представници су их сумњичили да сарађују с аустријском
обавештајном службом, али то до почетка 1917.
године није непобитно утврђено, а потом је наступила револуција и то је постало споредна
ствар. Херуц је у Русији боравио као новинар,
предузетник и политичар још од 1887, тако да
је имао и доста искуства и бројних познанстава.
Још од студентских дана био је активни члан
Хрватске странке права Анте Старчевића, што га
је као политичког избеглицу одвело у Русију. Херуц је са Тумом покушао да, насупрот Српском
добровољачком корпусу, створи посебну добро-

вољачку војну организацију Хрвата и Словенаца,
али то им није успело. Рекло би се да су се тада
у Русији, заступајући „југословенски“ програм,
Белић и Станојевић с једне стране, као и Херуц
и Тума с друге, у ствари борили за своје будуће
националне државе, али ни једним ни другима
послератне околности нису ишле наруку.

тренутни успех и ефекат, већ су градили широку
структуру сарадничких удружења за подршку
српским националним интересима.

Материјална средства која су им стајала на располагању била су мала, неретко нису могли да из
иностранства набаве ни неопходне нове књиге
и брошуре у вези са „српским питањем“, а сами
су морали много тога да ураде на лицу места.
Пре свега, морали су да пронађу новац и просторије, а потом и да обавесте заинтересоване
посетиоце својих предавања. Неке активности
финансиране су путем прилога од стране руских србофила. Било је ту, како сами кажу, много
„трчкарања“, састанака, молби, дописивања и
убеђивања, да би, када најзад дође до штампања
неке публикације или чланка, сами морали да
ураде и коректуру преломљеног текста. Тек
потом цензура је давала своју реч. Али, нису
се ни једном пожалили на рад, свесни значаја
своје мисије и околности у којима морају да делују. Њихови напори давали су жељене ефекте,
све док није избила револуција 1917, одневши
са историјске сцене, поред осталог, и њихове
планове за даљи рад. Она је вероватно разлог
због кога други њихов извештај, који је у овом
документу најављен, данас не постоји у Архиву
Александар Белић
Србије. Или није написан, а ако је написан моАктивности Белића и Станојевића, које они у жда никада није стигао на Крф.
свом извештају називају „наш рад“, обухватале су предавања на универзитету и у разним Извештај Белића и Станојевића од 17. децембра
друштвено-политичким и струковним удру- 1916. године упућен је био директно председнику
жењима, издавање публикација на политичке српске владе Николи Пашићу, преко српског
и историјске теме, сарадњу са руским новинама, посланства у Петрограду. Пашић га је прочитао
а пре свега пласирање информација и њихових пре 22. јануара 1917. године, када је стављен у
пожељних тумачења у престоничкој штампи, архиву Министарства иностраних дела. Тај доконтакте са руским интелектуалцима, нарочито кумент се данас налазу у Архиву Србије, фонд
из академских кругова, покушаје да се утиче на МИД, Политичка архива, Ф. IX, дос. II/70.
поједине особе из руског министарства иностраних послова, као и да се један круг образованих
Руса наклоњених Србији упути у главне српске
политичке и друштвене проблеме и да онда они,
касније, шире та схватања у руском друштву.
Деловали су, дакле, на врло широком плану, промишљено, концентрисано, компетентно, организовано и координисано. Нису гледали само на
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Извештај Господину
министру председнику

На молбу студената Белић је одржао на универзитету предавање о српским лиричарима 7-ог
децембра т.[екуће] г.[одине].
Од свих понуда које имају (од приватног универзитета Бахтерева, од Виших педагошких курсева,
Женског универзитета и др.) Белић и Станојевић
су решили да приме још предавања у самом универзитету (Белић курс ст.[аро]-словенског језика,
а Станојевић о Крижанићу2 и његовим погледима), а у горњим Вишим школама неће моћи
примити систематске курсеве, већ ће у неколико
предавања изложити суштину српског питања.

17. децембра 1916. године.

Како се наш рад ове зиме развио овде у различитим правцима, то ћемо се у главноме на њему
задржати у овоме извештају, а у идућем, који
ћемо спремити за неколико дана, говорићемо
нарочито о приликама у земљи. То чинимо нарочито и зато, што се сада врше баш у земљи
промене чији крај треба сачекати да би се могла
дати свестрана оцена.
2. Јавна предавања.
1. Предавања на универзитету. – 15-ог октобра држао је уводно предавање Станојевић под
називом „Борба српско-хрватскога народа за
слободу и уједињење“. Предавање је привукло
велики број слушалаца и наставника. На крају
су чињене велике и бурне манифестације лектору, српским професорима и српском посланику г. Спалајковићу1, који је био на предавању
присутан. Проф. Лавров, по молби декана проф.
Брауна, топло је поздравио на српском језику
професоре-госте и пожелео испуњења српских
идеала, стварање уједињене Србије Срба, Хрвата
и Словенаца. Пљескање је било тако френетично,
да је г. Спалајковић захваљивао студентима и
осталима узвикнувши: да живи словенска научна узајамност, да живи Русија и словенство!
И Белић и Станојевић држали су редовно предавања, сваки по једну лекцију недељно. Према
приликама Петроградског универзитета, у којем
се број студената свео на 1/6 старога броја, број
посетилаца предавања обојице сразмерно је –
према броју код других наставника – био велики.

Српско-руско друштво под председништвом В.
И. Коваљевског3 дало је 28 новембра прво своје
вече предавања. Говорио је Белић о теми коју
је само друштво предложило: „Покушаји да се
образује Југославија у границама Аустро-Угарске“. Он је поделио ове покушаје на две групе: покушаји који су полазили од Хрвата (Велика Илирија Гајева, Југославија Штросмајера и Рачког и
Велика Хрватска Старчевића) и покушаји који су
полазили од Аустријанаца или у последње време
можда и од Мађара (Југославија – Тријализам
Фр.[анца] Фердинанда, Краљевина Југославија
по договору са Виљемом II у Конопишту и Југославија под надзором Мађара).
Предавање је било високо посећено и тако одлично да се после њега развила жива дискусија.
Говорили су нарочито лепо Коваљевски, кнез
Мансирев, члан. Г.[осударствене] Думе4 и Семјонов. Говорио је и конзул г. Цемовић5 о патњама
српског народа и позивао је руско друштво да
притекне у помоћ његовим последњим остатцима.
– На крају вечера донесена је оваква резолуција:

Идућег семестра Станојевић ће читати кратки курс о уставном питању у Србији у XIX в., а
Белић ће, на молбу специјалиста, који се баве
лингвистичким питањима, читати кратки курс
о главним проблемима јужнословенских језика.

1

Др Мирослав Спалајковић (1869–1951), српски дипломата и политичар. У време настанка овог документа био је
амбасадор Краљевине Србије у Петрограду.
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2

Јурај Крижанић (1617–1683), хрватски писац, политичар
и заговорник словенског јединства.

3

Владимир Иванович Коваљевски (1848–1934), руски државник, научник и предузетник.

4

Государствена дума – Државна скупштина. У питању је
посланик у парламенту.

5

Марко Цемовић је током 1916–1917. године био српски
конзул у Одеси. Он је 1898. године завршио Кијевску духовну академију, а 1903. Правни факултет Петербуршког
универзитета.

„Скуп чланова руско-српског друштва 28. новембра 1916. год.[ине] саслушавши реферат А.
И. Белића о образовању уједињене Југославије у
границама Аустро-Угарске и измењавши мисли
под утицајем реферата, сматра:

3. Савезне владе7, да би се избегли неизбежни
неспоразуми, лажна тумачења и друге интриге у
српском становништву, одвојеном од целог осталог света, треба онако, како су учинили и са другим споразумним тачкама (о закључењу мира,
о Цариграду, пролазима и другом), да се сложе
и да објаве споразум о образовању уједињене
државе која би обухватала све Србе, Хрвате и
Словенце као о једном од услова будућег мира.“
У исто време је послата депеша тројици премијера: Трепову, Бријану и Лојд Џорџу, са овим
садржајем:8
„Српско-руско друштво на своме општем скупу
чланова решило је да се обрати Вашему Високопревасходству са уверењем, да је неопходно
потребно да се дође без одлагања до споразума
са благородним савезницима о васпостављању
српске државе на основици уједињења српскохрватског и словеначког народа, о публиковању
таквог споразума, без чекања да се објави помињати по новинама незаконити акт о стварању
тобожње независне Југославије.
Председник В. У. Коваљевски.“

Станоје Станојевић

1. Акт који спрема Аустро-Германија о стварању „уједињене Југославије у границама Аустрије“ биће тако исто вапијуће нарушавање
међународног права, као и по злу чувени акт о
стварању „независне“ Пољске, који су објавили
команданти Лублина и Варшаве.6

12-ог дец.[ембра] у истом друштву одржано је
друго вече на челу којега је био реферат Станојевића „О српском проблему“. Кратак преглед развитка и прилика и утицаја који су дали српском
питању и нарочити значај и нарочиту оштрину.
Света је било доста и лектор је поздрављен врло
срдачно. Поводом предавања била је дискусија у
којој су учествовали Коваљевски, Шелкин, Павлоу, Семјонов, Белић и Цемовић. Како је у то
време био на дневном реду предлог Вилзонов о
миру, то се у резолуцији нарочито реагирало на
тај предлог у вези са Србијом и њеном судбином.
Резолуцију је имала да донесе управа друштва.

2. Заинтересовано становништво српскохрватских и словеначких земаља Аустро-Угарске и
поред многобројних спремања, смртних казни
и одашиљања ситне деце и мушкараца у Угарску
и Немачку, неће никада пристати на то ново и
11-ог децембра у великој Тенишевској сали било
насилно цепање југословенског народа и бориће
је прво велико јавно вече из круга оних, о којима
се као и до сада, свим средствима, против аустро-угарско-немачког притиска и тираније у
7 Мисли се на владе држава Антанте: Русије, Француске и
југословенским земљама;
Велике Британије.
8
6

Мисли се на официре немачке окупационе силе.
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Александар Трепов (руски премијер новембра 1916–јануара 1917); Аристид Бријан (француски премијер у шест
мандата 1906–1932); Дејвид Лојд Џорџ (британски премијер 1916–1922).

смо говорили детаљно у своме прошлом извештају. То је вече требало да буде 14-ог новембра,
али је одложено за овај датум стога, што је дефинитивно одобрење да се оно може одржати
стигло уочи 14. нов.[ембра], тако да је морало
бити одложено. Свако овакво вече скопчано је са
тако многобројним формама и тешкоћама, да се
не може замислити колико оно захтева трчања,
рада, најразноврснијих преговарања која данима
трају и сл. Свака је овдашња организација непотпуна и несавршена и иначе, а сада је – због
ратног времена – и млитавија а и гора него иначе.

и како императивни захтеви руске политике налажу да буде створена на Балкану Велика и Јака
Србија.10
А. Н. Бранчанинов11 је дао предавања „Србија
као символ.“ То је песма, рапсодија написана
Србији у духу мистично-религиозних дела. Руској влади, руском друштву и руској политици
– представљена [је] чиста, светла и благородна
Србија, као олицетворење принципа, символа
овога рата. Србија је већ сада велика, узвикује
он, само треба њена духовна величина да добије
и тело које јој одговара.12

Али зато се ипак може са поузданошћу рећи да
је вече у сваком правцу испало сјајно. Оно се Кнез Мансирев је подвргао критици учење руспретворило у жарку непрекидну манифестацију ких словенофила о словенској политици, па је за
тим, и ако је и сам члан Г.[осударствене] Думе,
поштовања и љубави према Србији.
изнео, како је словенско питање третирано у
Било је под председништвом А. В. Васиљева, Думи. Као прогресиста, наравно, није ни мало
члана Државног Савета (познатог математичара штедео ни Миљукова13 нити десницу.
и јавног раденика). Он је у уводном говору посветио неколико речи значају Србије како у кул- Радичев се извинио болешћу, а Јастребов, због
турном тако и у политичком правцу. Иако није позног времена, овога пута није могао доћи на
специјалиста, он је умео лепо да среди оно што ред. Публике је било око 700 људи. Трошкови су
је заиста типично за нас. Како је проф Јастребов били велики, јер се морало платити и за неодрмолио да чита последњи, први је говорио проф. жано веће (за салу, људе, плакате и др.). Али све
Белић „О главним правцима политичке и на- је плаћено од прилога и чак је нешто и претекло
ционалне мисли код Срба и Хрвата у XIX веку.“ што је предато г. Спалајковићу (бригу око свега
Он је говорио о значају културног јединства и тога водио је проф. Арадажин).
о главној идеји његовој (он је показао како се
тежило да се у свима одступањима од тога је- Успех је првога вечера био тако потпун, да се
динства проведе исти дух, ако се она нису могла сматра да је успех и другог вечера осигуран.
формално изједначавати), пренесеној на поли- Говорници су били врло бурно поздрављени
тичко земљиште: о двема концепцијама слободе и неки од њих су били често прекидани пљесрпскохрватског и словеначког народа, Београда скањем и за време самог говора. Друго ће вече
и Загреба, и о победи концепције Београда: сло- бити у јануару 1917 под председништвом Карјејебода и уједињење за све њих.9
К. И. Арадажин, проф. хелзингфорског универзитета, говорио је о руским државним интересима и будућности Балкана. Други је део предавања био духовита и складна импровизација
и имао је необичан утисак и показао је како су
Бугари морали због Цариграда бити против Руса
9

Мисли се на чињеницу да су постојале две конкурентске
концепције уједињења Јужних Словена, једна око Београда као центра, а друга око Загреба. На овом месту је
то сасвим јасно речено, а касније, током постојања Југославије, та чињеница је занемаривана, па и прикривана.
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10

Очито, није правио разлику између Југославије и увећане
Србије. То се може приметити и код других особа које се
помињу у овом документу.

11

Александар Николајевич Бранчанинов (1874–1956), руски
друштвено-политички делатник.

12

Ни он није правио разлику између Југославије и увећане
Србије.

13

Павел Миљуков (1859–1943), руски политичар, оснивач и вођа Конститутивне демократске партије (кадети).
Министар спољних послова у Привременој влади после
Фебруарске револуције.

ва.14 Руско-српско друштво би хтело да прими
организацију тога вечера у своје руке, али ми
се бојимо, знајући са коликим је то тешкоћама
скопчано, да они неће моћи то извршити, јер
томе мора цео човек да се посвети.
9 и 13 децембра овдашње друштво „Саборная
Россия“, у којем се скупљају махом „десни“ елементи, дало је два вечера, на којима је проф. Белић одржао ова предавања (једно 9[-ог], а друго
13-ог), у којима је изнео све перипетије кроз које
су идеја о јединству и план о уједињењу пролазили у току XIX в. и код Срба, Хрвата и Словенаца. У дискусији су међу другима учествовали
и Геруц, Хрват, и Тума, Словенац.15 Они обојица, и ако су признали такође да је једини спас
у уједињењу и у слободи свих Јужних Словена,
покушали су да нарочито истакну, како треба
узети гарантије да не буде хегемоније н. пр. српске и сл. Наравно, све је то речено тек узгред
и овлаш, али нама је јасно откуда то иде. Зато
је крајње време да овамо дођу неколико Словенаца, који ће достојније представљати њихове
тежње и још по неки Хрват, јер је г. Поточњак16
и Одеси, а Мандић17 нема велике важности и
вредности, и ако је сам по себи ваљан човек. Ми
смо у разговору и у Министарству Спољних Послова скренули пажњу на те људе (нарочито г.
Прекланскоме), али не изгледа да они осећају
сву тежину њиховог неваљалства. Зато их треба
тући на самом терену.

14

Николај Карјејев (1850–1931), руски историчар и социолог,
од 1910. члан Петербуршке академије наука.

15

Крунослав Херуц (1859–1928?) и Лaв Фердинанд Тума
(1883–1961) били су поборници југословенства и доследни
противници српског националног програма. Имали су
одређени утицај на руску либерално-демократску интелигенцију. У овом извештају презиме Херуц се наводи
као „Геруц“, јер су га тако Руси изговарали, а и сам се тако
представљао у огласима за своје предузеће које се бавило
продајом књига и Петрограду.

16

17

Франко Поточњак, хрватски политичар и публициста
(1862–1932). Био је уредник правашког листа Хрватска
домовина (1896–97), а током Првог светског рата је као
члан Југославенског одбора учествовао у изради Крфске
декларације 1917. године.
Др Анте Мандић (1881–1959), хрватски правник и политичар. Као члан Југословенског одбора учествовао је у
организовању добровољачких одреда у Одеси 1915. године.
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Ми смо нарочито хтели да посветимо своју
пажњу баш овоме друштву, да нам нико не би
могао замерити, да се клонимо извесних политичких група овде или извесних људи. Пријем
и предавања и мисли у њима изнесених био је
врло добар у овом друштву.
Под утицајем извештаја о крунисању Карла18 за
цара и установљавању аустријске Југославије, а
под непосредним утицајем депеше из Париза,
искупила се у нашем стану српско-хрватска овдашња колонија, са намером да организује протест (Сем Белића и Станојевића, Мих. Вукићевић, Рад. Јовановић, Л. Пиштелић19, М. Цемовић,
Рад. Јанковић, Др Мандић, Др Писецки). После
тога смо позвали у име јужнословенске петроградске колоније председнике и по два члана
управе свих словенских организација у Петрограду. Скуп је сазван за 14 децембар 2 ½ сах.[ата]
по подне. Ове су се организације томе позиву
одазвале: од Слов.[енског] благотвор.[ног] друштва дошао је Ив. Сав. Паљмов20, академик; од
друштва Слов.[енске] узајамности дошао је његов председник А. Н. Брјанчањинов; од друштва
Слов.[енског] научног јединства – председник,
академик Бехтерев21 и проф. унив.[ерзитета] П.
А. Лавров22; од „Саборная Россия“ – председник
Васиљев и члан управе д.[руштва] ректор моск.
[овског] универзитета Некрасов; од руско српског друштва – председник В. М. Коваљевски
и члан управе Е. П. Семјонов. Југословенску су
колонију представљали: Станојевић, Белић, Вукићевић, Пиштелић, Мандић и Рад. Јовановић.
После измене мисли, интересантних у многим
правцима, сви су се чланови потпуно сложили
да треба нарочито напоменути и истаћи потребу
образовања слободне и уједињене Југославије, а н.
18

Карл I (1887–1922), последњи цар Аустроугарске, владао
од 1916. до 1918.

19

Лука Пиштелић, (1873–1958), друштвено-политички
делатник, градоначелник Подгорице 1920–1922.

20

Иван Савич Паљмов (1855–1920), руски слависта, члан
Петербуршке академије наука.

21

Владимир Михајлович Бехтерев (1857–1927), руски психијатар и психолог, академик.

22

Пјотр Алексејевич Лавров (1856—1929), руски филологславист, члан Петербуршке академије наука од 1902.

пр. то никако нису хтели допустити за Чешку и
Словачку (о томе на крају овог реферата). За нас
је било важно, како за прилике у Петрограду, још
више за иностранство, да скуп председништва
словенских организација донесе једнодушну и
повољну за Југославију одлуку; иако то још не
решава питање, ипак јасно показује да се и та
друштва ангажују за пропаганду нашег програма.

сто врло похвални, а увек „доброжелателни“23),
фељтони, велики и опширни извештаји, изводи
и чланци подстакнути овим радом. Због простора ми то овде не можемо све саопштити
(но нешто ће бити од тога саопштено у нашим
извештајима о руској штампи), али се цео тај
материјал код нас чува. Те су ствари излазиле
у „Веч.[ерњем] времену“, „Руској будућности“,
„Петрог.[радском] листу“, „Копјејци“ и другим
Председавао је скупу Белић, а после исцрпне листовима (провинцијским).
дискусије Коваљевски, Брјанчањинов и Белић
Овде ћемо сада поменути ствари које су сада
саставили су резолуцију, коју је скуп једногласно овде у току у раду, и које ће бити остварене у
примио и написао, а која гласи:
најближој будућности.
„Под утицајем извешћа о прокламовању у најближој будућности Југославије као зависног дела
Аустро-Угарске под управом цара из династије
Хабзбурга, председништво руско-словенских
организација: Словенског благотворног друштва, Друштва словенске узајамности, Друштва
словенског научног јединства, Руско-српског
друштва, Друштва „Саборна Русија“ и представници југословенске колоније, искупивши се на
заједничком договору, донели су 14 дец.[ембра]
ову резолуцију:

Друштво Словенске узајамности, којему је на
челу Брјањчанинов, приредиће у току јануара
читав низ предавања и јавних разговора о различитим странама јужнословенског питања. Ми
ћемо, по позиву тога друштва, израдити план
свега, држати неколико предавања и подстаћи
резолције. До сада је то било одлагано, што ми
нисмо могли, због других послова који су нам
били пречи и мање сигурни, да посветимо своју
специјалну пажњу друштву Брјањчанинова, које
је иначе за нас.

Велики се рат води ради добијања гарантија
стварнога мира и ослобођења народа културно
спремних за политичку самосталност, а мир је
за Русију немогућ без ослобођења свих Словена.
Зато акт, који се спрема о стварању тобожње
јужнословенске државе тако је исто лажан као
и привидна независност Пољске, коју су прокламовали немачки генерали.

Ушли смо у везе са Institut français и његовим
директором г. I. Patouillet. Фебруара месеца Институт ће приредити (са Denis-ом, A. France-ом
и др.) овде француске дане и према љубазности и
предусретљивости г. Патује уверени смо да ћемо
унети и нашу тачку напоредо са француском.
Ових дана решио је филозофски факултет овд.
[ашњег] универзитета, да се и г. Патује допусти
читање лекција на универзитету.

Југославија, као уједињена, слободна и независна држава, мора бити створена онако, како то
желе Јужни Словени, без икакве везе са словенству туђинским елементима.

Ових дана посетио нас је познати песник и књижевник руски Балтрушајтис24. Он припада кругу
руских московских литератора, састављеном
из Брјусова, Иванова, Баљмонта и др.25 Они су

Хабзбурзи, вековни тирани и упропастиоци Словена, нити хоће нити су достојни да узимају на
себе улогу препоридилаца Јужног Словенства!“
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О целокупном своме раду и о конференцији као
и о предавањима било је исцрпног говора у руској штампи. Појављивали су се извештаји (че-
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„Доброжелателни“, рус. – добронамерни.

24

Јургис Казимирович Балтрушајтис (1873–1944), руски и
литвански песник-симболиста и дипломата.

25

Валериј Јаковљевич Брјусов (1873–1924), књижевник,
један од оснивача руског симболизма; Вјачеслав Иванович
Иванов (1866–1949), песник-симболиста, доктор филолошких наука; Константин Дмитријевич Баљмонт (1867–1942),
песник-симболиста.

се веома заинтересовали српском књижевношћу и културом и вољни су свима средствима да потпомогну свако предузеће, којим би се
руска публика упознала са нама. Они хоће неке
Војновићеве26 ствари да ставе у Художественом
театру у Москви, хоће да издају зборнике наших
песника и прозаичара. Ми ћемо на који дан отићи у Москву, да видимо шта од свега тога може
бити, али судећи по свему ствар неће остати на
празним разговорима.
Али у овај мах сматрамо као најважнију реорганизацију Друштва словенског научног јединства
у оном духу, како ми то хоћемо. Његов председник, Бехтеров, и његов главни нерв Влад. Дим.
Плетњов, стављају нам на вољу да урадимо како
ми хоћемо. Како има доста друштава која приређују јавна предавања, јавне дискусије и сл. мислимо да од јануара претворимо речено друштво
у конференције само за избране и нарочито позване људе, чланове Думе, Држ.[авног] савета и
Министарстава. На таким скуповима неће бити
више од 30 људи и сва ће се наша питања третирати у слободном разговору са илустрацијом
свега материјала, који ће ту бити и показан, као
географске карте, чланци, књиге и сл. Неки су
кораци у том правцу већ учињени, и они су на[и]
шли на необично одобравање. Али о томе више,
када сама ствар буде готова. У вези са тим мислимо да скуп председништва свих словенских
друштава постане перманентна установа, која ће
функционисати у свакоме тренутку када прилике буду то тражиле.

књига врло скупо, и како са своје стране рускосрпско друштво чини велике жртве, ми смо у
интересу самог посла пристали на његове услове,
а нас ће цео посао коштати врло мало. К оних 5
књига ми смо додали сад још четири оригинална дела, тако да ће новом распореду, наизменце
ићи оригиналне ствари са преводима. Књиге ће
излазити овим редом:
1. Станојевић, Историјски преглед главних момената борбе Јужних словена за уједињење.
2. Веле, Јадранско питање са предговором проф.
Карјејева.
3. Белић, Станојевић, Борба за културно и политичко уједињење Србохрвата и Словенаца. Два
приступна предавања одржана у Петроградском
универзитету.
4. Прецолини, Далмација, са предговором проф.
Јастребова.
5. Русија и Србија, I део. Зборник чланака. У
овој свесци биће наштампано: А. В. Васиљев, О
Србији; Котзарев Ми, Дуг према Србима; Арадажин, Руски држ.[авни] интерес и будућност
Балканског полуострва; Брјанчањинов, Србија
као символ; Станојевић, Српски проблем; Белић,
Главна струја политичке и научне мисли код
Срба и Хрвата у XIX веку.

6. Шта мисле Јужни Словени? – 1. Програм јужнословенског комитета. – 2. Манифест омладине
јужнословенске. – 3. Рад јужнословенских орга[3] Издања. Ми смо јавили прошли пут о 5 књи- низација у Америци. 4. Рад Хрватског сабора са
га, које су ушле међу прве бројеве Руско-српске предговором П. А. Лаврова, проф. универзитета.
библиотеке коју издаје руско-српско друштво.
Сада можемо јавити да су ствари око материјал- 7. Ватсон, Балкан, Јадран и Италија, са спец.
них средстава удешене (Друштво је нашло за то [ијалним] предговором за руско издање напи12.000 руб.[аља]), и да је са штампаријом свршена саним Ватсоном.
погодба. Ми са материјалном страном издања
немамо никаква посла. Ми смо уредници библи- 8. Белић, Идеје о уједињењу Јужних Словена и
отеке и имамо да поднесено друштву потпуно покушаји да се оно оствари.
за штампу спремне књиге, са обавезом да сами
9. М. Вукићевић, О Бугарима.
читамо и коректуре. Како је данас штампање
26

Овде се сада помиње само оно што је готово и
што се находи или у штампи (бр. 2 и 3) или у
цензури. Цензура, на жалост, задржава сувише

Иво Војновић, гроф (1857–1929), српски књижевник,
драматург и правник, члан Српске краљевске академија
наука од 1924.
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дуго рукописе код себе. Спрема се још неколи- ми имамо могућности, ма у каквој форми то
ко књига, о којима ће бити говора у будућем било, да изнесемо своје гледање у „Вечерњем
извештају.
времену“, што и чинимо преко њега (он сваки
дан пише чланчић о спољној политици). Преко
4. Рад у српском Институту. – Женевски се Н. Н. Брешко-Брешковског имамо увек могућноизвештаји правилно растурају и даље. – Изве- сти да у „Петрогр.[адском] Листу“ објавимо своје
штаји о писању руске штампе привремено су чланке (обично то чини сам Брешко). – Најзад
обустављени, јер је г. Коњовић, који их је радио „Ново Време“ се и само добро држи, а у њему ради
на пис.[аћој] машини генералштаба, премештен и неколико Срба који пазе на наше интересе.
из Петрограда у Одесу. Како материјала све више Али, наравно, „Ново време“, као и увек, мало је
има и како смо са више страна добили уверења непостојано и воли да се каже, да оно има своју
о њиховој корисности, то ћемо их у најкраћем политику. – Сем тога на молбу редакције листа
времену продужити, чим уредимо питање о „14 год“ Станојевић је спремио чланак „Немачкоњеговој техничкој страни. До сада је изашло 13 аустријски културни утицаји на српскохрватски
извештаја. – Уређена је библиотека и скупља се и словеначки народ“, а Белић – „Услови живота
библиографија свега што је у Русији изашло о Јужних Словена“, у листу енглеског „Флага“, –
овоме рату уопште, а нарочито са обзиром на Станојевић је написао чланчић „Ситон Вотсон“,
српско и јужнословенско питање. Чим та библи- а у Дневнику Берзе – „О економској будућности
ографија буде завршена, она ће почети излазити уједињене државе Срба, Хрвата и Словенаца.“
као додатак српским извештајима. По себи се
разуме да се са институтом находе у вези и сви
*
други послови, који су горе помињани. Он је
6. У широким круговима овде почиње се ширицентар целокупног нашег рада овде.
ти уверење да Југославија није фантазија и да и
*
за Русију питање о Словеначкој има интереса.
Рад наших људи по осталим центрима има ве5. Тешко би било тачно одредити шта је иза- ликог значаја, само, на жалост, са великом тешшло у штампи руској под непосредним нашим коћом добијамо књиге из Париза и Женеве. Поутицајем; зато ми и не мислимо овде то питање ред многих депеша да нам се пошаље Цвијићева
третирати. Главно је да има људи који хоће да брошира или брошира Штиркова и др. из Париза
траже од нас обавештења, да допусте да им се и Швајцарске ништа не добијамо. Можда наша
понешто издиктира и да почињу многи улазити посланства и конзулати немају за то средстаи у нека детаљнија питања. Хоћемо овде само ва, – ми то не знамо; али Вас молимо да им се
да напоменемо ове ствари. Са уредништвом напомене да од сваке нове књиге која се ма у ком
„Бирж.[овних] Ведомости“ имали смо споразум, правцу тиче нас 5–10 егземплара пошаљу нама,
да ће оно примајући у редакцију проф. Јастре- без нарочитог тражења. То исто вреди и за Рим.
бова, подвргавати његовом надзору све што се
Ако хоћемо овај свет овде да поучавамо, морамо
о Балкану штампа и да ће штампати све што
ми бити добро обавештени о свему.
му ми, Станојевић и Белић, будемо давали под
својим потписом. До сада су штампали такова И у Министарству спољних послова, куда иду
три чланка. Белића два: „Битољ“ (бр.) и „Остаци различни сумњиви Југословени и причају разод тријализма у Аустрији“ (број) и Станојевић личне сплетке и измишљотине, ипак мисле да
један „Хрватски сабор“ (бр.). Сада спрема Ста- је једини спас у уједињењу, али се боје да неки
нојевић још један, а Белић још два чланка који наши људи сувише подвлаче „српство“ те Југоће се ускоро појавити. Преко Е. П. Семјонова27 славије (ту мисле на Одесу и интриге које су им
из ранијег времена отуда дошле, помоћу Марија27 Јевгениј Петрович Семјонов (право име: Соломон Мојсејевич Коган, 1861– 1944), руски новинар и политички на, Геруца, Туме и сл. људи). Ми смо им рекли
делатник.
да се главни основни дух који тамо влада види
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из новина („Словенски југ“), које тамо излазе,
а да све друго (приватни разговори и сл.) нема
никаквог значаја. Не под тим утицајем, него од
почетка, ми смо узели као основну тезу: слобода и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца. Све
друго је споредно и о свему осталом ће се Јужни Словени споразумети сами и решити онако
како то желе њихови респективни народи. Да
је то жеља не само Срба из Краљевине, него и
свих осталих, види се по томе, што тако мисле,
осећају и говоре и сви остали Јужни Словени.
С те стране овде влада једнодушност и оно мало
сумњивих људи, са неким Црногорцима (као Јешовићем, о. Мардаријем и ср.) и не чује се и није
у стању да поремети општу хармонију.

ипак надају, да ће моћи удесити ствар како треба,
али ми не видимо међу њима ниједног човека,
који би имао ма какав ауторитет.
*
7. Наш циљ у осталом у томе је, да известан
број Руса образујемо тако у питањима која се
нас тичу, да могу самостално радити. У томе
правцу нешто је већ урађено, али још се нису
могли постићи они резултати, које је потребно постићи. И читање лекција, и удешавање
разних седница, и „беседы“ које су овде тако
бескрајне – све се то чини у том смеру. Поред
Семјонова, који све више улази у наше ствари, Шелкинга, који је врло отресит новинар, и
цела група полуновинара, полулитератора као
Арадашин, Виторт, Котљаревски, Мазирев и др.
дају доказа о свом позитивном развитку у том
правцу. Котљаревски је одржао (14 дец.[ембра])
предавање у друштву Востоковедения, Виторт
је написао неколико добрих чланака о Великој
Србији, Арадажин је такође написао неколико
чланчића о тим питањима, а у своме великом
говору бриљантно показао разумевање ствари,
итд. Наравно, тешко је просветити целу Русију,
већ треба обавестити оне, који њу просвећују. И
у колико се ту више уради, тиме је много пута
више урађено и у руском друштву, јер ти људи
не могу да живе без литерарног рада, и они ће и
сами, разумејући балканско питање, хтети њиме
да прошарају иначе свој доста једнолики посао. Сем тога, имајући извесну основицу, они ће
моћи правилно да гледају на даљи ток догађаја.
Петроград, 17 децембра 1916.

Са свим друкчије ствар стоји са чешким питањем. Ту су сумњиви људи много јачи, јер су
успели да задобију на своју страну и Дириха,
који се овде находи. Како се изродила распра
међу Чесима и Словацима који овде живе, ти
сумњиви људи успели су да убеде г. Приклонског,
шефа једног одељења у Мин.[истарству] спољних
послова, да треба само министарство да узме у
своје руке чехословачку ствар. Спремљен је био
и план, да се створи такво одељење којему ће на
челу бити Дирих, а под којим ће бити 12 чланова, од којих шесторицу бира Мин.[истарство]
унутр.[ашњих] дела (sic!), а шесторицу чешке
организације. Какви би били ти члаови (á la
Коњичек) – то није тешко погодити. Истакнути овдашњи Чеси отишли су г. Нератову, да га
замоле да узме из руку г. Приклонског чешку
ствар, коју ће он упропастити; али г. Нератов
их је послао баш г. Приклонскоме да се са њим
споразумеју о својим пословима. Г. Приклонски
и цела група људи око њега не желећи да имају у
својој средини ауторитативног човека као што
Александар Белић
је Масарик28, свима средствима доказују да он
Проф. Ст.[аноје] Станојевић
не сме доћи у Русију (због његове познате књиге
о Русији29), коју он грди и критикује, да Русија Прилажемо овде неке бланкете, објаве и плакате,
неће да има посла са њим итд. Чеси се овдашњи
да видите како то овде изгледа.30
28

Томаш Гариг Масарик (1850–1937), чешки политичар,
филозоф, социолог и новинар, први председник Чехословачке.

29

У питању је књига: Tomаš Garrigue Masaryk, Russland
und Europa, Jena 1913.

Приредио:
Др Горан Милорадовић
30
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Тих прилога у кутији са овим документом није било.

ДОКТОР РАЈАН – ЗАБОРАВЉЕНА
ЛЕГЕНДА БЕОГРАДА
Крајем 1914. и током 1915. године Србија се суочила са проблемом збрињавања великог броја
својих али и заробљених, аустроугарских рањеника. Осим тога, земљу је погодила епидемија
пегавог тифуса која је однела страховите жртве.
Но, то је било време када се показало да Србија
ужива углед у свету и да има верне пријатеље. Из
Русије, Велике Британије, САД, Француске, Грчке, Канаде, Холандије, Данске и многих других
држава, у земљу су похрлиле званичне и приватне, добротворне медицинске мисије које су
свакако одиграле пресудну улогу у спасавању
становништва од демографске катастрофе. О
пиониру на том пољу, Холанђанину Аријусу
ван Тинховену (Arius van Tienhoven, 1886-1965),
бројним руским мисијама, неустрашивим шкотским лекаркама и сестрама и низу других медицинских мисија, доста је писано. Но, на себе је
посебну пажњу, не само по заслугама на пољу
медицине и спасавању цивилног становништва, него и својом бурном прошлошћу, скренуо
млади амерички лекар, др Едвард Рајан (Edward
W. Ryan, 1883-1923). Рајан је још у време рата био
мета озбиљне, али и булеварске штампе. Око
његове личности изграђен је низ прича тако да
je касније било тешко разлучити истину о његовој младости.
Као католик ирског порекла, Рајан је 1912. године дипломирао на приватном Медицинском
факултету Језуитског реда Фордхам у Њујорку
(Fordham University, New York). Стажирао је у католичкој болници Св. Винсента на Менхетну (Saint
Vincent Catholic Medical Centers) а међу првим
задацима било му је збрињавање преживелих
путника са ‹‹Титаника››. Рајан је убрзо прешао
у окружну болницу у Кингсу, Бруклин (Kings
County Hospital Center). Током рада у Њујорку,
успоставио је блиске контакте са Чарлсом Џенкинсоном (Charles Jenkinson), директором Атлантске дивизије америчког Црвеног Крста (Atlantic
Division, American Red Cross, ARC), чланом Сек-

ције за мексичка питања у Стејт Департменту
(United States Department of State) и пријатељем државног секретара САД, Виљема Џенингса Брајана
(William Jennings Bryan, 1860-1925).
У то време, у суседном Мексику су у јеку била
револуционарна збивања. Никада није у потпуности разјашњено како је др Рајан доспео у
Мексико. Према сопственој изјави, у суседну
државу је отпутовао самоиницијативно, децембра 1912, како би проучавао епидемију тифоидне
грознице (typhoid fever).

Др Едвард Рајан

Како се криза у Мексику развијала, Рајан је
променио став и тврдио да је тамо доспео као
члан АРЦ, првенствено са задатком да помогне
при евакуацији америчких грађана. Но, када је
председница АРЦ, Мејбл Бордман (Mabel Thorp
Boardman, 1860-1946), изјавила да Рајан није био
члан ове организације, млади доктор је објашњавао како је у Веракруз отишао на предлог
Чарлса Џенкинса, те да је тиме аутоматски заступао АРЦ али и Стејт Департмент – установе
задужене за помоћ Американцима у Мексику.
Млади лекар се у Мексику упознао са херојима
Револуције, попут Панчо Виље (Doroteo Arango
Arámbula alias Francisco «Pancho» Villa, 1878-1923)
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и Емилијана Запате (Emiliano Zapata Salazar,
1879-1919), али и са политичарима обе супротстављене стране. Без обира на то, никада није
изнео свој став по питању политичких промена
у овој земљи.

(Nelson O’Shaughnessy, 1876-1932). Но, ситуација
се све више компликовала; почетком априла, у
Тампику је избила афера када су легитимистичке
Уертине власти ухапсиле неколико америчких
морнара (Tampico Affair). То је, 21. априла довело
до америчке окупације луке Веракруз (Veracruz),
Крупном америчком капиталу нису одговарале на шта је Уерта протерао О’Шонесија. Тако су
политичке промене које су наступиле у Мексику. у Мексику америчке интересе заступали само
За председника је, наиме, 6. новембра 1911. био конзули распоређени у неколико градова.
изабран Франциско Мадеро (Francisco Indalecio
Madero González, 1873-1913), који је својом по- Током ове запаљиве ситуације, др Рајан се затекао
реском политиком почео да угрожава велике у Закатекасу (Zacatecas), главном граду истоимене
америчке компаније. Амерички амбасадор у провинције у централном Мексику. Заповедник
Мексико-Ситију, Хенри Лејн Вилсон (Henry Lane легитимистичких снага у овом делу земље, Хозе
Wilson, 1857-1932), огорчени противник ‹‹левих›› Аквила (José Joaquín Arnulfo Orion Maas Águila,
идеја, отворено је показивао симпатије за покрет 1879-1948), са штабом у Коавили (Coahuila), напротив легалне власти. Током ‹‹десет трагичних редио је да се Рајан ухапси. Наређење је извршио
дана›› (крвавих сукоба од 9. до 19. марта 1913, војни заповедник Закатекаса, генерал Луиз Барон
La Decena Trágica), лидери побуњеника су под (Luis Medina Barrón, 1890 – 1920). Приликом преВилсоновим покровитељством, без знања зва- треса Рајанових ствари, Мексиканци су пронаничног Вашингтона, одржали састанак у згради шли писма државног секретара Виљема Брајана
америчке амбасаде у Мексико-Ситију. Састанак и књигу шифара Стејт Департмента, што је било
је резултирао преузимањем власти од стране довољно да га, као америчког шпијуна, по кратдиктатора Викториана Уерте (José Victoriano ком поступку, осуде на смрт стрељањем. Казна је
Huerta Ortegа, 1850-1916) и убиством Франциска требало да буде извршена 1. маја у зору. С друге
и његовог брата Густава Мадере. У ове догађаје стране, лично Рајан је тврдио да је ухапшен само
је био умешан и др Рајан; наиме, амбасадор зато што је био ‹‹гринго›› те да је драконска казна
Вилсон га је 25. априла 1913, због тога што је требало да буде освета за догађаје у Тампику и
‹‹у време револуционарних догађаја у Мексико Веракрузу. Наши аутори, укључујући и еминентСитију својим понашањем освојио поштовање не историчаре, наводе како је ‹‹Рајана заробио
и дивљење обеју сукобљених снага и америчке вођа побуњеника Закатекас (!?), те да га је 12 пута
колоније››, наградио ‹‹златним сатом на коме изводио пред стрељачки вод, али, задивљен његоје била угравирна посвета ‹Храброст, Верност, вим храбрим држањем – сваки пут га је враћао у
Разборитост. Награда Стејт Департмента докто- ћелију››! Истина је мало прозаичнија; Вашингтон
ру медицине Едварду В. Рајану›› (Valor, Fidelity, се неуобичајено брзо и енергично заузео за Рајана
Prudence. Presented to Edward W. Ryan, M.D., by – обичног лекара, само једног од 17.000 америчких грађана који су се тада налазили у Мексику.
the Department of the State).
Амерички конзул у Веракрузу, Вилијам Канада
Нови амерички председник, Томас Вудроу Вил- (William Wesley Canada, 1850-1921), 30 априла, у
сон (Thomas Woodrow Wilson, 1856-1924), који је 8:00 часова је упутио писмо Уерти, тражећи хитно
ступио на дужност 4. марта 1913, имао је далеко ослобађање лекара. При томе, није пропустио да
мање разумевања за револуционаре а Уерту је напомене да је др Рајан лични пријатељ државног
сматрао узурпатором и диктатором. Због уме- секретара Виљема Брајана. Притисак су извршаности у плот скројен током „десет трагичних шили и амбасадори посредничких „Сила АБЦ“
дана“, преседник Вилсон је 17. јула сменио Хен- (Аргентине, Бразила и Чилеа), а ништа мањи псири Лејна Вилсона а до избора новог амбасадора холошки ефекат није имала ни америчка флота
привремену дужност у Мексико-Ситију обављао адмирала Френка Флечера (Frank Friday Fletcher,
је први секретар амбасаде, Нелсон О’Шонеси 1855-1928), усидрена пред Веракрузом. Уерта и
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мексички министар иностраних дела Хозе Портиљо (Јosé López Portillo y Rojas, 1850-1923) су исто
вече одговорили Канади да нису били упознати са инцидентом те да је одмах наређено ослобађање др Рајана. Министар војни Аурелијано
Бланка (Aureliano Blanquet,1849–1919) је наређење
пренео заповеднику Закатекаса; Брајан је 1. маја
1914. у 23:00 часова ослобођен и смештен у воз
за Мексико Сити (Ciudad de México). У престоницу је стигао 4. марта, где је смештен у затвор
за политичке осуђенике у Националној палати
(Palacio Nacional) на тргу ‹‹Сокало›› (Plaza de la
Constitución, Zócalo).

Мабел (Мејбл)-Данлоп Грујић

Овде је потписао изјаву да неће давати никакве
изјаве о поступку према њему током заточеништва. Брајан се заиста до краја живота придржавао ове изјаве тако да прича о извођењима пред
стрељачки строј никада није званично потврђена.
Два дана касније, Уертиним службеним колима,
у пратњи бразилског амбасадора Хозе де Олевеире (José Manuel Cardoso de Oliveira, 1865-1962) и
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припадника полиције, пребачен је до железничке
станице и укрцан на воз за Веракруз. У овој луци
је 9. маја укрцан на брод Њујоршке поштанске
паробродске компаније ‹‹СС Есперанца›› (Ward
Line, SS „Esperanza“) а у Њу Орлеанс (New Orleans)
је приспео 14. маја. Брајан је без икаквих изјава
штампи продужио пут за Вашингтон, где је 19.
маја поднео детаљан извештај Стејт Департменту.
Само четири месеца касније, др Рајан ће се пријавити за далеко опаснију мисију - за боравак у
ратом захваћеној Србији.
На првом месту захваљујући залагању познатог
српског научника и великог патриоте, Михајла
Пупина (1854-1935), те Мејбл Данлоп Грујић
(Mabel Gordon-Dunlop Grouitch, 1881-1956, супруге
Славка Грујића), као и несебичној финансијској
помоћи америчке добротворке Хелен Хартли
Џенкинс (Helen Hartley Jenkins, 1860-1934), до септембра 1914. прикупљена су знатна финансијска и
медицинска средства неопходна Србији. Михајло
Пупин је 21. септембра 1914. године известио премијера Пашића да је за Србију, бродом ‹‹Јонина››
преко Солуна, кренула мисија америчког Црвеног Крста коју чине три хирурга и 12 болничарки. ‹‹Јединицу Србија›› (Unit Serbia) чинили су др
Рајан, његови помоћници др Џејмс Донован (dr
James C. Donovan), др Вилијем Ахерн (dr. William P.
Ahern) и 12 сестара на челу са Мери Гледвин (Mary
Elizabeth Gladwin, 1861-1939). Мисија је Њујорк
напустила 9. септембра на путничком пароброду
‹‹Јонина›› компаније ‹‹Ембирикос Брос›› (Embiricos
G. M. & Sons SS „Ioannina“). Брод се 25. септембра
привремено укотвио у Гибралтару, одакле је, преко Сицилије, стигао до Атине. Након тродневног
задржавања у Пиреју, ‹‹Јонина›› је најзад допловила у Солун. Овде су мисију дочекали председник српског Црвеног Крста др. Војислав Суботић
(1859–1923), Мејбл Данлоп Грујић и амерички
конзул у Србији Луис Хаскел (Lewis W. Haskell).
Рајан је одмах затражио да буду распоређени на
најопасније место. Испоставило се да је то управо – српска престоница – на самој граници са
Аустро-Угарском. Како присутни официри нису
смели да дају сагласност за ову локацију, Рајан и
Мејбл Грујић су отпутовали до Врховне команде,
смештене у Крагујевцу, како би добили сагласност

од врховног заповедника, регента Александра
Карађорђевића. Александар је тешка срца Американцима одобрио одлазак у Београд. Коначно,
16. октобра 1914, „Јединица Србија“ сe искрцала
из воза на Топчидерској станици пошто је Главна
железничка станица била под сталном непријатељском артиљеријском ватром.
У то време у Београду су радиле Општа војна болница са одељењима у новим и старим објектима на
Врачару (блок на углу Милоша Поцерца и Ресавске), у Горњем граду београдске тврђаве, у Палилулској касарни (Таковска 34), у касарни 7. пука (угао
Немањине и Ресавске), у Великој касарни (Доњи
град београдске тврђаве), у логору на Бањици, Војној академији (Милоша Великог 29) и у Топчидеру,
затим Општа државна болница у старом објекту у
Видинској 63, новим зградама на Западном Врачару (Ресавска 81) и амбуланти у Краља Милана 61,
Душевна болница у Милоша Великог 89, Окружна
гинеколошка болница (Ресавска 79), те приватни
санаторијум ‹‹Врачар›› др Николе Крстића, др. Леона Коена, др. Николе Здравковића и др Лaзaра
Генчића (Ресавска 51). Београдска Општа војна
болница је до избијања рата представљала сталну
војну болницу Дунавске дивизије; међутим, због
непосредне близине границе, она је изгубила ову
функцију и постала база нешто касније формиране
Одбране Београда. Установа Опште војне болнице
евакуисана је у Смедеревску Паланку, где је наставила са радом под називом Прве резервне болнице.
Осим тога, одмах по објави мобилизације, 26. јула
1914, управник Војне болнице, др Роман Сондермајер, као и сви војно способни лекари позвани
су да се, према војном распореду, пријаве у своје
јединице. За в. д. начелника тренутно напуштене
Војне болнице именован је дотадашњи управник
Опште државне болнице, резервни санитетски пуковник др Милан Радовановић, док је управу над
одељењем у Видинској улици примио полицијскосанитетски лекар Савског рејона др Ћира Пантић.

два, укључујући и најважније – хируршко, док
су у осталим радили домаћи лекари. Како су се
зграде Опште војне и Државне болнице налазиле на истакнутој позицији, на Западном Врачару,
стално су представљале мету аустроугарске артиљерије. Рајан се одлучио мудар али политички
рискантан корак: на врх романске куле управноадминистративне зграде истакао је америчку, а на
свим осталим објектима – заставе Црвеног Крста.
Застава са звездама и пругама имала је двојаки
ефекат на Аустријанце; САД су (још увек) биле
неутрална земља; осим тога, ‹‹Јединица Е›› АРЦ,
под руководством Чарлса МекДоналда (Unit E –
dr Charles MacDonald), радила је у Будимпешти а
„Јединица К“ др Гари Снодија (Unit K – dr Gary A.
Snoddy) – у Бечу.

Одмах по доласку у град, др Рајану је поверено
да поново оспособи и стручно управља Општом
војном болницом. У њој се у том тренутку налазило око 150 рањеника трупа Одбране Београда. Америчка екипа је одмах за рад оспособила
пет одељења; три америчка хирурга преузела су
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Закатекас

Да би избегли компликације, Аустријанци су одмах престали са бомбардовањем Западног Врачара.
Због овог самоиницијативног геста, Рајан је након
рата одговарао пред комисијом Стејт Департмента
али резултати истраге никада нису објављени.
Рајан је већ 20. октобра 1914. године послао извештај Националном штабу Црвеног крста у Вашингтону: „Од кад смо стигли нисмо имали времена
ни за шта друго сем за рад и спавање. Многи од
повређених нису били превијени неколико дана.
Како имамо око 150 тешких рањеника, а потребно је да их превијамо сваког дана, завршавамо
рад после 11 сати увече, а некад и касније... Нови
случајеви стижу сваког дана и бићемо препуњени
за веома кратко време..“. Рајанова предвиђања
брзо су се обистинила; „Политика“ је десетак дана

Др Рајан са члановима ‹‹Јединице Србија››

касније, у свом броју 3860, известила да у Општој
војној болници „има укупно рањеника и болесника 240. Овај се број непрестано мења, пошто
долазе нови …. Од почетка рата па до данас кроз
ову болницу је прошло више од 5000 болесника
и рањеника“.
Но, Рајанова улога ће доћи до изражаја тек током окупације Београда. Наиме, услед нужности
скраћивања линија фронта, Врховна команда је
донела одлуку да се Београд напусти. Са трупама
су транспортовани и сви рањеници а остављено је
само око 200 потпуно непокретних. На састанку у
аули Војне болнице, у 2:30 часова 29. новембра, др
Радовановић је управу над београдским болницама предао др Душану Стојимировићу, до тада
управнику Душевне болнице. Но, Рајан и чланови
Америчке мисије донели су одлуку да остану на
својим радним местима, при чему је Рајан прихватио обавезу да преузме заштиту и над Војном
и над Општом државном болницом. Стејт Де-

партмент је 14. децембра, посредством ванредног
и опуномоћеног представника САД за Балкан,
Чарлса Јозефа Вопичке (Karel Jozef Vopička, 18571935), примио телеграм Николе Пашића у коме
српски премијер обавештава АРЦ како је Рајан
са комплетном мисијом одлучио да остане у Београду и преузме под своју заштиту све војне и
цивилне болнице, лекаре и фармацеуте. Од српског особља, са њим су остали пензионисани др
Богосав Завађил, др Ћира Пантић и лекар Опште
државне болнице др Љубомир Стојановић. Рајан
је одмах свом особљу поделио идентификационе
карте АРЦ, објекте облепио ознакама Црвеног
Крста а америчку заставу истакао и над Општом
државном болницом. У кратком интеримском периоду, до доласка Аустријанаца, Рајан је схватио
да је њему практично био препуштен цео Београд.
У свом писму мајору Роберту Петерсону (Robert
Peterson), заповеднику свих јединица Медицинског Корпуса САД, Рајан наводи: „Када је (војска
и) становништво евакуисано из Београда, сви
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који су остали - обратили су се мени. Можете мислити како сам се осећао кад су дошли у два сата
ујутру и рекли да одлазе, и да се претпоставља
да ћу ја да останем и преузмем сву одговорност
за све болнице... (У граду) нико из (цивилних и
војних) власти није остао. Било је много крадљиваца, све радње су биле опљачкане. Требало је
учинити нешто за те јадне људе у граду који нису
имали никакве хране. Како ни ми нисмо имали
довољно хране за пацијенте, послао сам људе у
унутрашњост да набаве хране како год могу.“

споменутом извештају мајору Петерсону, Рајан
наводи како су амерички лекари ‹‹радили дан и
ноћ, непрекидно. Почињали су у шест ујутру и
превијали су рањенике цео дан. Око девет увече
почели би са операцијама. Оперисали су целу
ноћ. Неколико ноћи уопште нису спавали, а и
када би спавали, то није било више од три сата.
Напунили су одељења рањеницима, холове, ходнике, искористили свако место где може да се
смести рањеник. Неколико дана имали су у болници по око 3000 рањеника, а једног дана имали
су их 9000››. Како су капацитети били попуњени
У напуштени Београд су 2. децембра, око 10:00
часова, прво ушли 2. и 5. ескадрон аустроугар- а лекара недовољно, Рајан је инсистирао да се део
ског драгонског пука бр. 15 пуковника Феликса аустријских рањеника транспортује у унутраШварценберга а потом делови карловачког 26. шњост Угарске.
ландштурмског пешадијског пука (K.u. Karlovacer
Истовремено, овај несебични човек је бринуо и о
Landsturm-Infanterie-Regiment Nr.26) капетана Едисхрани и смештају Београђана, поготово што је
варда Курелеца (Edward Kurelec). Занимљиво је да
већина, у страху од репресалија, уточиште потранаши историчари наводе како је ‹‹први аустружила под америчком и заставом Црвеног Крста.
гарски војник који је ушао у српску престоницу
Тако
је, између осталог, за изгладнело становбио резервни поручник Леополд Хирт, рођени
Вуковарац››, те да је ‹’име овог човека тада славље- ништво дневно обезбеђивано и око 6000 векни
но у целој Аустроугарској››. Но, Леополд Хирт хлеба. Иако је суровост окупатора, након пораза
(Leopold Hirth) је био резервни поручник 6. чете 21. на Церу и Дрини, била мање изражена, аустријске
ландверског пука, родом из Санкт Пелтена (K.K. власти су 4. децембра, на Теразијама, између хотеLandwehr-Infanterieregiment St. Pölten Nr.21), а ње- ла ‹‹Москва›› и ‹‹Балкан››, на Карабурми, Чубури
гово име нисмо успели да пронађемо ни у једном и у Горњем граду београдске тврђаве - поставили
аустроугарском листу из децембра 1914. године. вешала. Ужаснут овим призором, Рајан је одмах
Једино је забележено како је током „тешких борби интервенисао у Команди места; успех демарша
заробљено“ око 200 српских војника (Die Neue био је само делимичан - уклоњена су само вешала
Zeitung, 4. Dezember 1914). У суштини, радило се из најужег центра града.
о 200 тешких рањеника остављених у Војној болници на бригу Америчкој мисији. Мимо неких Након само две недеље, српске трупе су кренуле
тврдњи, Аустријанци нису „на кратко“ ухапсили у ослобађање престонице. Град је дефинитивно
Рајана. Као прво, аустријска влада званично је ослобођен 15. децембра. Аустроугарске трупе су
изјавила посланику Сједињених Држава у Бечу, се панично повлачиле, односећи своје рањенике.
Фредерику Пенфилду (Frederic Courtland Penfield, У Војној болници су оставили само 514 најтежих,
1855-1922), да ће се територија болнице са свим које није било могуће транспортовати. Но, током
зградама у њеном кругу сматрати као неповре- повлачења, непријатељ је покушао да у виду ратдива и неприкосновена. Осим тога, аустријској них заробљеника поведе и оних несрећних 200
војсци је Рајан био потребан колико и Србима. У српских рањеника. Само захваљујући енергичвагонима Црвеног Крста довезено је између 200 ном Рајановом наступу, Аустријанци су успели
и 300 аустроугарских рањеника који су одмах да ‹‹украду›› само 50 ових војника.
смештени у Војну болницу и над којима је требало хитно преузети негу. Током тринаестодневне Огорчен поступцима окупатора, Рајан је 23. деокупације града, Рајанова екипа је збринула чак цембра отпутовао у Ниш да Карлу Вопички, који
6000 рањених и болесних Аустријанаца. У већ је нарочито због тога допутовао из Букурешта
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– поднесе извештај о испадима и насиљима Ау- делимично се опоравио тек 31. марта. Лично је
изјавио да је током боловања био ближе смрти
стријанаца у Београду.
него у време догађаја у Закатекасу (Harissburg-Star
Но, привремено примирје на фронтовима које Independent, April 5, 1915).
је наступило током прве половине 1915. године,
за Србију је било можда и кобније од самог рата: На истом радном месту др Рајана је затекла и друга
читаву земљу захватила је страховита епидемија окупација Београда, 9. октобра 1915. године. Током
пегавог тифуса. ‹‹Политика›› је 26. фебруара, у броју петнаестодневних борби око српске престони3941, први пут, кратком цртицом, забележила да це кроз болницу је прошло 4800 непријатељских
рањеника, који су, по указаној помоћи, одмах преје епидемија доспела и до Београда.
бацивани у Земун.
‹‹У Војној болници, има 1020 болесника, од којих је
приличан број болестан од тифуса››. Ово је пред- Током првих дана окупације, град је био подељен
стављало ново искушење за др Рајана, који се са на два дела. Западни део, од Саве преко Топчидерсвојственом енергијом упустио у борбу против ског брда, укључујући Војну болницу на Врачару
и Душевну болницу, припала је Немцима. Остаепидемије.
ли део града, са старом зградом Опште државне
болнице у Видинској 63, остао је под аустроугарском управом. Де факто, Америчкој мисији је био
онемогућен сваки даљи рад те је одлучено да се
она повуче. Шта више, канадски мајор др Вилијем
Шарп (Major William Sharpe Dr), који је 12. децембра 1915. бродом „С.С. Кимрик“ компаније „Вајт
Стар“ (White Star Line SS „Cymric“) допутовао у
Њујорк, изјавио је медијима како су Немци ухапсили Рајана због америчке заставе истакнуте над
болницом, уз речи ‹‹Ми не желимо америчку заставу у Београду››. (The Washington Herald, December
13, 1916 ). У сваком случају, др Рајан је са својом
екипом 11. децембра 1915. возом отпутовао за Беч
а одатле даље, за САД.
Улазак аустријских драгона у Београд, 2. децембар 1914.

При томе, од висококвалификованог особља мисије остао је сам – др Донован и др Ахерн су се 27.
фебруара вратили у САД. У редовном месечном извештају извештају мајору Робертсону, Рајан наводи
како је током фебруара 1915. додато још око 800
нових болесника, тако да је укупно бринуо о 1850
пацијената. Тифус је прегазио Србију…. Верујем да
у Београду умире око 50 болесника дневно, мада
је Београд, у санитарном погледу, бољи него било
који други град у Србији››. Американци су одмах
послали додатне специјализоване мисије за борбу
против епидемије али Рајан није хтео да напусти
болницу. Ускоро се и лично заразио од тифуса и

Након формирања Ц.и.К. Војног Генералног
Гувернмана за Србију (K.u.k. Militär-GeneralGouvernement in Serbien), 1. јануара 1916, Војну болницу на Врачару преузела је ‹‹резервна болница
Брчко›› (Reserve-Spital Brčko in Belgrad) под управом
штабног лекара др. Карла Бема (K. u k. Stabartz dr
Karl Böhm); нову Општу државну болницу на Врачару - ‹‹Резервна болница Брно II“ (Reserve-Spital
„Brünn II“ in Belgrad) под управом др. Франца Цинера (Stabartzt i. d. R. Zinner dr Franz); Епидемиолошко одељење је стављено под управу др Макса
Килхофа (Oberarzt i.d.E. Kilhof Dr. Max), „цивилна“
болница (стара Општа државна болница у Видинској 63) - др Валдемара Финка (Ldst. A-A. Fink Dr.
Waldemar), док је Душевна болница остављена под
управом двојице српских лекара. Чим је управу
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Војне болнице преузео од др Душана Стојимировића, Карл Бем је наредио да се ова установа одмах
испразни, односно, да се сви српски рањеници
интернирају у Немачку а цивили пребаце у стари
објекат Опште државне болнице у Видинској.
Но, овде се није завршила његова помоћ Србији.
Са групом лекара и Мери Гледвин je од 1. до 15. јануара 1916. обишао Црну Гору и Албанију како би
сагледао на који начин може да се помогне српској
војсци и избеглицама током и након трагичне Албанске епопеје. Из Скадра је доспео до луке Сан
Ђовани, одакле се бродом, 17. јануара, пребацио
до Бриндизија. Овде је апеловао на италијанску
владу да хитно учини нешто за спас 10.000 жена
и деце, изгубљених у планинским беспућима (The
Evening Star, January 18, 1916). Принц регент Александар Карађорђевић се 25. маја 1916, приликом
говора о судбини Србије и њеној будућности, посебно захвалио на помоћи и храбрости др Рајану.
Амерички Црвени крст га је 10. јуна 1916. послао
у Солун, где је радио на координацији Савезничких медицинских служби (Allied medical Services).
Постављен је на чело Комисије за Србију, која се
ангажовала на прикупљању и допремању америч-

ке помоћи у Србију. Рајан се у Солуну укључио у
акцију сузбијања епидемије маларије и, по свему
судећи, том приликом се заразио, што ће довести
до његове преране смрти. Када је већ било извесно
да ће САД ступити у рат, Рајан се 15. фебруара 1917.
вратио у Америку. О повратку ‹‹српског јунака››
известила је већина америчких листова. Током
1918. године Рајан је упућен у Немачку и више није
имао контакта са Србијом. После низа авантура
у Естонији, Летонији, Литванији и Русији, Рајан
је умро у Техерану, 18. септембра 1923. године. У
родном Скрентону му је 11. фебруара приређен
величанствени испраћај. Код нас, смрт човека који
се толико жртвовао, остала је практично незабележена. Наводи се да је три године касније, постхумно, одликован Велим Орлом. С друге стране,
амерички извори тврде да је декорисан орденом
Белог Орла III реда, Светим Савом III реда, Крстом милосрђа и Орденом Црвеног крста. Колико
се Србија заиста одужила овом човеку – остаје
непознаница.
Бранко Богдановић

Војна болница за време окупације 1915-1918. радила је под називом ‹‹Војна болница Брчко››.
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Добровољци и силовољци: Први, неуспели
покушај стварања Југословенске
војске у Русији 1916. године
Књига из које овде доносимо одломак посвећена
је формирању Српског добровољачког корпуса у
Русији 1916. године. Идеја о формирању добровољачких јединица настала је још током 1915. године, јер су се српски ратни заробљеници у Русији, бивши аустроугарски војници, добровољно
јављали да буду пребачени у Србију, да ратују у
саставу српске војске против Аустроугарске. Када
је крајем 1915. године Србија била окупирана, пут
Дунавом ка српском ратишту је пресечен. Како
је, после повлачења преко Албаније 1915. године
српска војска остала без највећег дела свог борбеног састава, дошло се на идеју да се он попуни
добровољцима. Потребе су биле огромне: од око
300.000 бораца, колико је Србија имала 1914. године, на Солунском фронту је у борбеним јединицама било још свега 35.500 војника. Било је и око
25.000 небораца, док су остали преживели били
по болницама у Африци, Француској, Швајцарској и другде на опоравку. Вишак официра који се
појавио послат је у Русију, да тамо од заробљених
Срба формира нове јединице. Подухват је био
значајнији политички него војно, јер је та војска
требала да послужи као заметак будуће југословенске државе.
*
Један од тих официра, Александар Д. Ђурић, аутор је књиге успомена на те дане, објављене 1938.
године. И аутор и његово дело мало су познати
у српској историографији. Готово нико од оних
који су касније писали о Српском добровољачком корпусу није је користио. Разлог за то лежи,
делимично, у њеном наслову и тренутку када се
појавила. Из наслова: Ка победи. Ратни дневник
не може се разабрати ни о ком рату се ради, ни
где су се одиграли догађаји о којима се у њој пише.
Ништа не указује да је у питању добровољачки
покрет током Првог светског рата. Књига се у
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јавности појавила 1938. године, дакле учи отпочињања Другог светског рата, а до тог тренутка многе друге књиге о српским добровољцима
већ су биле изашле из штампе, тако да је нико од
њих није цитирао. А када је избио рат никог та
тема више није интересовала, сви су имали прече
бриге. После рата, у социјалистичкој Југославији,
српска ратничка традиција дуго времена је била
запостављена тема. Тек крајем 1977. године Никола Поповић је приредио зборник архивске грађе
посвећен добровољцима под насловом Југословенски добровољци у Русији 1914–1918, али ни он
није користио Ђурићеве успомене. До тада су и тај
аутор и његова књига били одавно заборављени.
То је штета, јер, осим што доноси аутентично
виђење једног важног догађаја из прошлости, та
књига умногоме објашњава какви проблеми су
се јављали приликом формирања добровољачких
јединица. Од тих јединица требало је да настане
нова, вишенационална војска нове вишенационалне државе Југославије. Међутим, неразумевање и нетрпељивост који су избили између Срба,
који су били истински добровољци, и Хрвата и
Словенаца, које су руске власти присилно сакупиле у добровољачке јединице, брзо је показала да
од различитих елемената не може настати језгро
будуће државе. А баш то је, поред попуне на Солунском фронту, била сврха добровољачког корпуса. Осим једне мањине, махом млађих и образованијих официра, сви Хрвати и Словенци су се
огорчено успротивили идеји да погазе заклетву
положену хабсбуршком цару. Њихова политичка
схватања су или била наклоњена опстанку Аустроугарске, или су били за самосталност Хрватске и Словеније. Са Србима нису желели ништа
да имају, и то су отворено показивали у свакој
прилици. Српски добровољци, са своје стране,
сматрали су их политичким непријатељима, а у
ратним околностима и потенцијалним издајни-

Прва глава

цима. Од првог тренутка, упркос истом језику и
сродној култури, одвајали су се као уље од воде.
Такве чињенице, јасно је, није било пожељно износити у јавност док је постојала југословенска
држава. А Ђурић, осим што је прецизно и јасно
све описао, умео је и да разуме шта се то пред
његовим очима збивало 1916. године у Одеси. У
време када је власт заступала идеологију југословенства, ма у којој форми (монархистичкој или
социјалистичкој), Ђурићево виђење, ма колико
поштено и компетентно, није наилазило на одобравање. Никаквог братства, па чак ни много
разумевања, не може се наћи у његовим описима односа између три најбројније југословенске
нације: Срба, Хрвата и Словенаца. Вероватно је
то један од разлога, можда и најважнији, зашто
је та књига дуго прећуткивана и заобилажена. А
њени квалитети, осим у подацима које доноси,
леже и у изванредном стилу којим је написана.
Иако носи поднаслов „ратни дневник“, у питању
су мемоари, написани као какав узбудљив реалистички роман.

Први команданти југословенских пукова
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1
Године 1916. Одеса је била центар у коме су се
образовале, једна за другом, наше добровољачке јединице у Русији. Са свију страна простране
руске земље, из најудаљенијих заробљеничких
логора, пристизали су многобројни заробљеници,
бивши аустриски војници, претежно Срби, који
су скидали са себе прљаве и поцепане аустриске, и
облачили нове, истина руске униформе, али којима је српска шајкача ипак давала наше обележје.
Па како је Одеса била и главни град у војишној
зони руског Југозападног фронта, њене улице су
просто кључале од множине униформи свију родова оружја, међу којима су нарочито упадале у
очи униформе српских официра и српске шајкаче
на главама наших добровољаца.
С јесени 1916. године у Добруџи се већ борила
Прва српска добровољачка дивизија, раме уз раме
са руским и румунским дивизијама. У то исто

време журно се довршавало и формирање Друге
добровољачке дивизије. Прва дивизија појурила
је у борбе и пре но што је успела да потпуно доврши своје формирање. Чекати се није могло, јер
су ствари на Француском фронту стојале врло
рђаво. Па и сама румунска војска, која је чинила главнину трупа које су се бориле у Добруџи
и на Југозападном фронту, ушла је у борбе још
недовољно опремљена. Пред постојаним наваљивањем савезника са Западног фронта морало се
прећи преко свих обзира.
Прву српску добровољачку дивизију образовали
су српски официри који су нарочито због тога
упућени са Крфа рано с пролећа 1916. године. Пре
поласка на фронт ову је дивизију у Одеси обишао
и прегледао лично руски цар Никола II, цар који
је можда од свију руских царева највише волео
Србе и српски народ. Кад је цар изјавио жељу да
обиђе српску дивизију у Одеси, причало се да му
је скренута пажња, да то није права српска војска,
него добровољачка, састављена од добровољаца, бивших аустриских војника, Југословена, и
да не би било баш најзгодније да се он појављује
пред тим војницима, за које се још не зна ко су
и какви су. Али је цар остао непоколебљиво при
својој одлуци. Јер он је ту дивизију сматрао као
своје дело, знао је да је та дивизија српска, и био
је дубоко уверен да ће се она показати достојном оних српских дивизија које су већ дотле, у
три узастопна рата, биле пронеле славу српскога
оружја широм целог света.

Али је оно силно одушевљење, с којим се улетело у борбе, било већ сасвим спласнуло. Сумња
у сопствену снагу и крајњи исход рата полако
се као отров увлачила у душе храбрих ратника,
добруџанских хероја.
Нешто због тога, а нешто и због исцрпености резерви Срба добровољаца, са формирањем Друге
добровољачке дивизије ишло је врло тешко. Ту
дивизију образовала је друга партија српских официра, послатих са Крфа преко лета 1916. године.
И ови официри су у Русију дошли преко Италије,
Француске, Енглеске, а затим са лажним руским
пасошима и у грађанском оделу, преко Норвешке и
Шведске, исто као и прва партија, која је формирала Прву дивизију. Да би се за Другу дивизију ипак
дошло до потребног људства, руски цар нареди
мобилизацију Јужних Словена у Русији.
Али докле се са војницима кубурило, официра добровољаца било је и сувише. Сви ти многобројни
официри добровољци, међу којима је било и доста
Чехословака, свакодневно су се састајали у корпусној менажи, где је било врло весело, нарочито
увече. Највише живости у то друшто уносили су
Чехословаци, који се никад нису свађали, већ одмах
образовали своје хорове и громко, уз чашу црвеног
вина, певали своје патриотске и веселе песме.

И заиста, Прва српска дивизија је осветлала образ
и своме заштитнику Николају II, и српском имену. Она се у Добруџи борила са таквим еланом
и тако жилаво, да је непријатељ сместа осетио и
умео да оцени невероватну војничку али и моралну снагу ове сјајне наше дивизије. Али, борба
је била неједнака. И поред необичних примера
јунаштва како појединаца, тако и читавих чета,
батаљона и пукова; и поред надчовечанских напора које је улагала ова наша дивизија, ипак се
морало одступити пред многобројним и много
боље опремљеним непријатељем.

А за то време у нашој Допунској команди формирала се чета за четом, и из овог веселог друштва
се свакодневно издвајало по неколико официра,
који су одлазили да приме чете и да с њима оду
некуда у околину Одесе, у кантонман.
*
Прошло је било прилично дана како сам стигао
у Одесу, за које сам време свакодневно очекивао
да ме позову да примим своју чету. Пети, шести
и седми пук су већ били формирани, па се радило на формирању осмог добровољачког пука.
Почињао сам већ да губим стрпљење, кад ми тек
једне вечери саопштише да сутра дођем у допунску команду да примим чету.

Једва сачекавши да сване, пожурио сам тамо. Био
На крају крајева, дестковане и истрошене наше сам радознао какве ћу војнике добити и какви ће
добровољачке чете биле су повучене из Добруџе. ми бити водни официри. Кад сам стигао у касар-
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ну, привремени командир моје чете довршавао
је четне спискове, спремљене да један другоме
потврдимо пријем и предају. Кад сам на крају
крајева изишао у двориште да примим чету, застао сам изненађен. Била је то красна, велика чета,
пуног састава, од двеста четрдесет војника, младих, здравих, снажних, одевених у потпуно нове
руске униформе, са дугачким руским шињелима,
дубоким чизмама на ногама и српским шајкачама на глави. Четири водна официра, одевена
у сасвим нове униформе, стојала су испред чете.
Од њих су двојица били Срби, један Хрват и један
Чех, неки сасвим мали човечуљак, са огромном
руском сабљом у левој руци.
Како су и официри и војници тек били дошли
из руског ропства, ни једни ни други нису били
научили српску команду, а сад је требало кренути
чету, провести је кроз Одесу и одвести је у оближње село Александровку, у кантонман. Како је
чета била у водној колони, објасним официрима
да желим да удвоје редове и да крену вод за водом. Водник првог вода, Србин из Срема, који је
служио у неком хрватском домобранском пуку,
стаде пред свој вод, и поче да командује хрватски:
„У дворедове десно крени! Воде ступај!“ Водник
другог вода узе да командује немачки, трећег
опет хрватски, а четвртог мађарски. Удвојише
се редови и крете вод за водом. Тресла се земља
под чврстим корацима и тешким руским чизмама. Онда се јави и четни трубач, неки бивши
хусарски поднаредник, који поче да свира некакав коњички марш. Чета се маши широке, дуге
улице. У сусрет почеше да наилазе руски виши
официри, које је требало поздравити, али како
војници нису знали ту команду, ја сам набио капу
на очи и гледао право испред себе, правећи се да
не видим никога.
Кад смо већ изишли ван града, одахнуо сам.
Чета прође вољним кораком и одмах заподенусмо разговор. Официри су ми причали о своме
заробљавању и робовању по далеким руским заробљеничким логорима, у којима им је једина
разонода била играње шаха, чије су фигуре сами
резали у очајно дугим часовима беспослице. Село
је било сасвим близу. Командант батаљона већ је
био тамо са својим штабом. Прва чета такође је

већ била тамо. Моја је била друга, а после мене
требало је да дођу трећа и четврта. Стигавши у
село, постарао сам се да чету што боље сместим
по реквирираним становима, па сам се после тога
потрудио да и свој стан што боље уредим.
За батаљонски штаб и менажу била је изабрана
најлепша кућа у средини села. Командант батаљона, старији човек, али живог и енергичног
изгледа мајор, Србијанац, већ је био организовао менажу. Тамо нас је на средини дугачкога
стола чекао постављен самовар, који се пушио, а
по менажи су пословали чисто одевени војници.
Командант батаљона је био нешто љут. Он је био
војничина, па су га извесни поступци војника,
поступци распојасаности и недисциплинованости, доводили до беса. Он је добровољачко
питање очигледно посматрао са најужег, чисто
војничког гледишта. Кад ми ступисмо у менажу,
он се баш нешто крупно објашњавао са официрима прве чете, уз широке гестове, питајући:
- Господо, јесмо ли ми војска, или нисмо војска?
Пошто смо се поздравили и поседали, препирка
се наставила. Један официр добровољац покушавао је, околишећи, бирајући речи, да му опонира, доказујући да на добровољачко питање
треба гледати не само са гледишта војске, него и
са гледишта политике...
- А, не, не! Или смо војска, или нисмо војска!
- Али допустите, господине мајоре!
- Ништа ја не допуштам! Ако смо војска, онда
треба да будемо војска, а ако нисмо војска, онда
да се растурамо!
- Није тако, господине мајоре! Формирање Српског
добровољачког корпуса је и политичка ствар првога реда. Добровољачки корпус је на првом месту
политички покрет Југословена из граница Аустроугарске, коме је циљ рушење Аустроугарске и стварање националних држава на њеним рушевинама...
- Молим, молим! Нека буде као што ви кажете,
али ми смо ипак и пре свега војска. Има ко ће да
води југословенску политику.
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Разговор је постајао све више занимљив. Полако
су и остали официри ступали у разоговор. Одмах,
још на почетку се могло видети, да се схватања
официра добровољаца у многоме не слажу са

Једна од првих добровољалких јединица на обуци у Одеси

схватањима неких официра, који су били дошли
са Крфа са јединим постављеним циљем: да од
војника добровољаца формирају нове српске војничке јединице, са којима треба да се боре против
заједничког непријатеља, за савезничку ствар, без
икакве резерве, до краја.

и понос, и задовољство, што имам тако велику,
лепу, снажну чету, и у исто време страх и неспокојство да ли ћу умети да владам свима тим људима, чије сам радознале погледе осећао на себи.
Заиста, ти људи стоје лепо и правилно постројени, са шајкачама на глави, ал ме њихови погледи
доводе у неку необичну забуну. Јер то ипак нису
они, мени тако блиски, србијански војници, већ
2
дојучерашњи аустриски заробљеници, који тек
што су скинули са себе прљаве заробљеничке
Сутрадан је у селу освануо диван дан ране при- униформе, и чије очи као да с неповерењем глеморске јесени. Море је било одмах иза села, па дају у мене, новог командира, за кога нико од њих
се у свежем јутарњем ваздуху осећао његов слан до јуче није знао ни да ли постоји на овоме свету.
мирис. После Одесе и њеног хучног живота, необична ми је изгледала сеоска тишина. Тога јутра Прилазим чети. Најстарији водник ми излази
осећао сам се нарочито спокојан и задовољан, на рапорт. Треба сад да назовем чети Бога, али
пошто сам дуго и чврсто спавао у своме новом ови људи не знају тај поздрав. Тек треба да их
сеоском стану. Кад сам се пробудио, пожурио сам научим, да знају шта да ми одговоре. Онда се изда се што пре спремим. Обузимало ме је неко чуд- мичем мало и посматрам чету. У првом воду су
но нестрпљење, јер ћу тога јутра први пут повести најснажнији, високи, и стасити војници, оштрог
своју нову чету на занимање, да и официрима и војничког погледа и држања. Свакако најбољи аувојницима пружим прва објашњења о српском стриски војници, одмах у почетку рата заробљени.
командовању.
Позади првог је други вод, па трећи, четврти. Читава шума бајонета штрчи изнад војничких глава.
Постројена чета чекала ме је на одређеном четном
зборишту. Приближујући се строју осећао сам Најзад се одлучујем и почињем да говорим. Какако ми чудна збрка од измешаних осећаја об- жем им да у српској војсци старешина поздравља
узима и душу. Осећао сам истовремено и радост, своје војнике народним поздравом: „Помози Бог,
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јунаци!“, а да му они одговарају: „Бог ти помогао!“. И ја бих желео да најпре научимо то, јер
ми је незгодно да им прилазим без поздрава.
Објашњавам им даље да им то неће бити тешко да науче, пошто се свуда у нашим земљама
народ тим поздравом сусреће. Па им онда показујем како се одговор: „Бог ти помогао!“ изговара у три раздела. На крају их позивам да
пробамо. Измичем се испред чете на потребно
одстојање, узимам став мирно и узвикујем громко
- Помози Бог, јунаци!
Али уместо сложног одговора из двеста четрдесет
грла, који сам очекивао, зачуше се овде онде појединачни, слаби и несигурни гласови. Чета оста
тако за тренутак, па онда одједном као да се усталаса. Зачу се најпре неко неразумљиво гунђање,
које поче да постаје све јаче и разговетније. Најзад
се зачуше сасвим јасни и опредељени повици:
- Нећемо да будемо ваши војници!
- Нас су Руси овде силом догнали!
- Ми смо силовољци!
- Како можемо да будемо ваши солдати, кад смо
своме цару присегли!

- Па, ето... Нема нас више!
Ја се онда опет окренем чети:
- Зар нема више међу вама правих добровољаца?
- Има! – јави се још један глас.
И онај поднаредник трубач изиђе из строја и пође
групи добровољаца.
– Господине поручниче, иако сам Хрват, бићу и
ја добровољац прави, јер како ми изгледа, биће
овде батина...
Поднаредник не успе да заврши своју реч, кад
поче оно најгоре. Одједном се заподену плаха
свађа између издвојених добровољаца и силовољаца.
- Срам вас било! Издали сте цара коме сте присегли!
- Није он наш цар! Он је шокачки цар!
- Доле смрдљиви дух шокачки!

Ја покушах нешто да кажем, да их надвичем,
али ми то не пође за руком. Граја је постајала
све бучнија, комешање све живље. Изненађен и
збуњен стојао сам пред четом, не знајући шта да
почнем, али чим сам се прибрао од првог изненађења, извучем сабљу и повичем из све снаге:
- Официри на своја места! Ни речи више! Чета,
мирно!

Ускомешаше се густи редови многобројних силовољаца. Двадесет добровољаца, искривљених
црта лица од страшне мржње, са ножевима на
пушкама, стојали су спремни да полете у масу.
И с једне и с друге стране, од злобе позеленели
људи, сипали су једни на друге гадне псовке и
погрде. Претила је опасност да ће сваког тренутка озлојеђени људи кидисати једни на друге.
Осећајући да треба брзо радити, позовем водне официре и наредим им да сместа воде сваки
свој вод у станове, а добровољцима наредим да
се одмах уклоне на други крај четног зборишта.
Ово помаже. Свађа се брзо утиша. Вод за водом
полако крете у село.

Пред мојим претећим погледом, војници почеше да се умирују. Најзад се утишаше и последњи Онда пођем да поднесем извештај команданту
батаљона.
гласови.

Команданта затекнем у батаљонској канцеларији
како, љутит и намрштен, крупним корацима шета
из угла у угао. Његове седе обрве биле су дубоко
навучене, а велики бели бркови сакривали су му
Почеше из чете да излазе поједини војници и да срдито стиснуте усне. Кад ме спази, он се нагло
се постројавају преда мном. И одмах ми паде уочи заустави:
да сви ти војници носе за шајкачама мале српске - Шта је? Је ли и код тебе исто?
тробојке. Свега их је било двадесет.
- Исто, господине мајоре! – одговорих насумце,
- Ви сте сви Срби?
погађајући да се и код прве чете десило што и
- Да!
код моје.
- Зар само толико?
- Војници одрекли послушност?
- Има ли у чети правих добровољаца? – упитам.
- Има! Има!
- Прави добровољци нека изиђу из строја!
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- Да!- А колико је код тебе правих добровољаца?
- Двадесет.
- Само? Мало, брате! У првој чети их има бар око
седамдесет...
- Господине мајоре, захваљујем Богу кад се само
код мене не искрвише Срби и Хрвати. Дошао сам
да вас известим и да питам шта да радим. Засад
сам издвојио једне од других.
- То си добро урадио. Постарај се да се у чети
по сваку цену одржи ред. Известио сам већ команданта пука, па ћемо видети... Изгледа да се
исто то десило и по другим јединицама. Као да
је постојао договор. Важно је сад похватати све
конце и пронаћи коловође. Постоји ту свакако
нека тајна организација. Мислиш ли да у Одеси
не постоји немачка шпијунажа?
На командантовом столу стојао је спреман самовар. Он приђе столу и поче да спрема чај.
- Хајде, попиј једну чашу, па пођи у чету. Видиш ти,
молим те! Ко би се овом злу надао? А ја мислио
да ће то бити све саме комитске чете, јунак до
јунака, што за го нож хвата! А кад оно, место да
командујеш, треба политику да водиш!
- Да. По свему тако изгледа. Али ја се ипак надам да ће се ствар поправити, кад се мало боље
упознамо са људима.
- Како ће бити доцније, то ћемо видети, а засад
ти је ситуација чиста: ко је Србин, тај је прави
добровољац! О изузецима скоро не вреди ни говорити. И то су готово сами официри... Част и
поштовање!
Командант приђе прозору да га отвори. Напољу је
блистао приморски септембарски дан. На суседном крову гукали су голубови, а испод прозора, на
широком уличном зиду, лежала је огромна степска
псина, која је потмуло режала на сваког пролазника. Улицом су промицали наши војници. Спазивши их, командант поче поново да се узрујава:
- Гледаји их, молим те! Само снују по селу. Свакако се опет нешто договарају. Хајде, иди у чету, па
гледај како знаш да се одржи ред, докле не видимо
шта ћемо. Овако не може остати...
У четној канцеларији затекнем сва четири водна
официра. Договарали су се шта да раде. Јавише
да су се војници примирили и да седе у својим
становима. Узесмо одмах да претресамо ствар
од сваке руке, па доконасмо да позовемо у четну
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канцеларију војнике који су се највише истакли и
који свакако имају утицаја на остале, па да преко
њих покушамо да одржимо ред у чети и дођемо
у ближи додир са војницима.
Нешто доцније почеше да пристижу позвани војници, већином подофицири. Свима се на лицу
огледала узнемиреност, јер су се свакако сећали
да их као коловође позивамо на одговор. Да их не
бих дуго држао у неизвесности, одмах им објасним зашто сам их позвао. Саопштим им наређење
команданта батаљона да се ред мора сачувати по
сваку цену, и да ми они одгварају за ред у чети
својим главама. Најстарији међу њима, неки отресит и жустар наредник, одговори ми да ће у томе
и успети, али само привремено. Због тога они
скидају са себе сваку одговорност ако у најкраће
време не буду враћени у ропство, тамо откуда су и
доведени, сви они војници, који не желе да остану
као добровољци у нашим јединицама. Одговорим
им да ћу о томе одмах говорити са командантом
батаљона, али у исто време изразим и своју сумњу
да ће се овакво једно крупно питање моћи решити за неколико дана, па им препоручим да у миру
сачекају решење свога питања.
Обезбедивши на тај начин бар привремено мир и
ред у чети, пођем заједно са водним официрима
у батаљонски штаб.
3
У очекивању шта ће наша команда решити по
питању „силовољаца“, ми смо са њима необавезно
и незванично разговарали и преговарали. У исто
време покушавали смо да их убедимо да је сад
или никад дошло време да се Срби, Хрвати и Словенци ослободе из аустро-мађарског ропства и да
удружени створе своју јединствену, националну
државу. Говорили смо им да треба да имају пред
очима пример оних српских дивизија, које се на
Солунском фронту боре са таквом храброшћу,
којој се цео свет диви. Па смо им указивали на
силне похвале упућиване са свију страна Првој
дивизији за њене невероватне подвиге у Добруџи.
Најзад, да треба једном Словени да се боре и за

себе и своју бољу будућност, а не да се вечито боре четама, пошто не желе да се враћају у руске заробљеничке логоре, чак негде тамо у Туркестану.
за Немце и Мађаре.
На крају крајева остало је на томе, да сви војници остану на својим местима, да се војнички ред
и дисциплина у четама поштују и држе, а да се
питање одласка на фронт остави отворено, да се
реши доцније, према приликама. „Ако нас поведете на фронт, ми ћемо искакати успут из возова...
Хвала богу, велика је мајка Русија!“ – говорили
су нам војници. Али како тако, примирје је било
постигнуто, па се одмах по четама почело озАли кад је једнога дана најављен долазак руских биљно да ради.
козака који ће да воде некуда све оне који се буду
и даље бунили и опирали, војници почеше да Сви ти војници били су стари, ислужени аустриски солдати, па су врло брзо схватали нашу
попуштају.
команду. После две три недеље чете су већ, под
оштрим
ритмом руских војничких песама, веКоловође силовољаца на разне начине су објашњавале непристајање војника да остану у на- село маршовале, да се земља тресла под тешким
шим четама. Једни су тврдили да код већине чизмама. А уколико су се људи више међусобХрвата и Словенаца, не само да није сазрела ју- но упознавали, све мање су и зазирали једни од
гословенска мисао, која је у суштини, признавали других. Постепено су постајали поверљивији,
су они, једна сасвим добра ствар, него да је она ближи једни другима. Неки војници, који су по
чак за највећи део њих непозната, због чега њима, четним списковима били заведени као Хрвати,
припадницима римокатоличке вере, никако и вере католичке, покајнички су признавали да
не иде у главу да би могли тек тако, по нечијем су нас обманули, да су они у ствари Срби, вере
наговору, да постану српски добровољци, и да као православне, па су молили да им то опростимо,
такви ратују противу Аустрије, католичке државе, и да им у четним списковима поправимо податке,
и против аустриског цара, коме су заклетву на а они су са своје стране прикачињали за шајкаче,
верност положили и под чијим су се заставама и један по један, комадиће српске тробојке, да цео
свет види да су и они прави добровољци.
њихови стари толико пута борили.
Међутим, силовољци су поред свега нашег
упињања тврдоглаво остајали при својој одлуци. Ипак је један део пристајао и да остане, али
под условом да се не иде на фронт. Други пак део
није пристајао никако, ни под којим условима.
Они први су чак захтевали да се са наше стране
званично призна да су војници друге дивизије
силом дотерани.

Други су опет говорили да не могу бити добровољци због тога, што су код кућа оставили жене,
децу, родитеље, браћу и сестре, имање, па се боје
да ће због њиховог ступања у добровољце њихови
код кућа испаштати, ни криви ни дужни, што они
никако не би желели. Трећи су пак своје непристајање објашњавали сасвим простим разлогом,
разлогом да им се не гине, истичући да су се звог
тога Русима и предали. Четврти су се плашили
заробљавања на фронту, у коме случају им као
српским добровољцима вешала свакако не би
изостала. Пети су говорили да се буне само због
тога, да се то чује у Одеси, одакле ће се ствар већ
пренети у Аустрију. Тек толико да се зна да нису
од добре воље дошли у српске добровољачке чете,
а да иначе немају ништа против тога да остану у
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Пролазили су дани. Чета ми је сваким даном, постајала све боља и боља. Дивно су војници кроз
село маршовали, а још боље певали, па су сеоске
девојке ломиле ноге трчећи на улице да их одгледају. С војницима се сасвим добро слажем, па
се чак заваравам да скоро и нема више разлике,
између добровољаца и силовољаца. Али ови као
да осећају то, па ме с времена на време опомену,
тек као узгред, у разговору, да о одласку на фронт
не може бити ни говора.
А једнога дана дође наредба да се чете спреме за
смотру, јер ће доћи командант корпуса, генерал
Михаило Живковић, који жели да види пукове
Друге дивизије. Преко очекивања, моје чета је са
задовољством примила вест о намераваној смотри пука. Чак су ми војници ставили до знања

да не треба ништа да бринем, јер ће се они већ енергичног лица, уоквиреног кратком црном
постарати да на смотри покажу шта може хр- брадом. Генерал га је посматрао са очигледним
ватски солдат.
задовољством. Старом војнику свиђала се лепа
војничка појава капларова.
Одређеног дана искупиле су се на пуковском збо- - А јеси ли ожењен?
ришту све чете нашег пука. Дванаест чета, свака - Нисам, господине генерале!
по двеста четрдесет војника. Под конац поравнате - Зашто?
мирно су чекале команданта корпуса. А кад се
- Три године сам војску служио, а кад је већ трегенерал, у пратњи своје свите, појавио, и кад је
бало да будем пуштен, отпочео је рат.
пала команда мирно, цео пук је замро. На ко- Па, свршиће се и рат! Ти си млад, стићи ћеш,
манду о десно раме, за тренутак је блеснуло три
оженићеш се.
хиљаде бајонета изнад војничких глава, па је опет
наступио тајац. Онда је пала и последња команда, А докле је генерал говорио са војницима, мени
поздрав на десно.
приђе неки господин у грађанском оделу из геПримивши рапорт од команданта корпуса, генерал је пошао од чете то чете:
- Помоз Бог, јунаци!
- Бог ти помогао!
Громко и сложно су одговарале чете. Одјек младих, снажних гласова губио се у широкој равници.
А кад је прегледао све, генерал је наредио да поједине чете изведу пред њим вежбе. Ређала се чета за
четом. Дође и на моју ред. Ја сам већ знао да ће моји
војници запети да се покажу, али ово што су они
пред нашим „гвозденим“ генералом изводили, било
је преко сваког мог очекивања. Војници су радили
вежбе и престројавања тако чврсто, лепо и сложно, да је то било милина посматрати. Чета је газила
еластичним, снажним, добро извежбаним кораком.
- Врло добро, јунаци! – узвикнуо је генерал задовољно.
- Стараћемо се! – проломио се кратак, сложан
одговор.

нералове пратње. Рече ми своје име као и то да је
члан Југословенског одбора.
- Господине поручниче, колико имате Хрвата у
чети?
- Преко две стотине.
- Па то готово све сами Хрвати?
- Да!
- Е, онда ми допустите да вам честитам. Заиста је
за дивљење то што сте ви успели да начините за
неколико недеља од наших Хрвата...
- Хвала, хвала! – одговорих смејући се, а мислећи
у себи: „Море, да не дође наредба за полазак на
фронт, а видео би ти, мој господине из Југословенског одбора, твојe Хрвате!“.
Небо је сасвим ниско висило над пространом
усталасаном равницом. Полако су промицале
ситне пахуљице снега. Тамо испод села потмуло
је хучало Црно Море. Докле је генерал обилазио
друге чете, војници су трупкали у месту својим
тешким чизмама, трудећи се да се загреју и једва
чекајући да падне команда вољно. Најзад је све
готово, почеше чете да се разилазе свака на своја
страну, а кад и на моју дође ред, мали Љупко Јовичић из четвртог вода запева високим гласом,
а цела чета прихвати:

Најзад сам довео чету на своје место. Генерал је био
очигледно задовољан. Он је неко време посматрао
чету једним широким погледом, па се упутио деснокрилном из предње врсте.
- Како се зовеш, ти, капларе?
- Господине генерале, зовем се каплар Петар Бабић!
- Из ког си краја?
- Господине генерале, ја сам родом из Хрватског Марширала, марширала краља Петра гарда...
Загорја.
- Колико имаш година?
[...]
- Двадесет и пет, господине генерале!
Тај каплар је био млад човек, необичне мушке
лепоте. Висок, снажан, стасит, оштрог погледа,
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Понекад нас сељаци зову на своја вечерња посела. Дође и пуно девојака, па играмо некакве
игре у којима за казну каваљер мора да љуби своју
даму одређени број пута. Ако би која дама била
особито стидљива, допушта се да се казна изводи у ходнику. Младићи веома лепо певају руске
романсе, пратећи себе на гитари или балалајци,
и, за чудо, нимало нису љубоморни на нас. Те су
вечери веома пријатне. Нарочито због тога, што
се старији не мешају у забаву млађарије.
Али најчешће проводимо вечери у батаљонској
менажи. Имамо доста вина, јер нам га руске
власти дају колико хоћемо. Нас официра има у
батаљону двадесетак. Има нас Срба из Србије
и аустриских крајева, Хрвата, Словенаца, Чеха.
После вечере, уз вино и песму, најчешће претресамо политику. Понекад, замишљамо да је рат
свршен, па почињемо да постављамо границе. У
таквим случајевима одмах се поставља хрватско
питање, и с њим у вези хрватска култура, хрватске домобранске регименте. Хрвати официри су
увек незадовољни, све им је нешто криво. И ми
никако не можемо да схватимо у чему је суштина тога хрватског питања. Некад изгледа као да
њихово незадовољство потиче због самог назива
наше дивизије, која се зове српска. Неки од њих
сматрају да би се дивизија морала звати Срба, Хрвата и Словенаца, али другима одмах није право
зашто српско име дође на првом месту, па предлажу да дивизија назове југословенска. Трећи ни
на то име не пристају, јер се у томе имену губи
хрватска национална индивидуалност, а ни ми
Србијанци на то име не пристајемо, јер сматрамо
да су и Бугари Јужни Словени.

ски покрет Срба из Баната, који у знак протеста
због будуће границе између нас и Румуна у Банату – напуштају наше добровољачке јединице
и одлазе натраг у ропство.
И тако су се сва та мучна и тешка питања сплитала у неразмрсив чвор, око чијег се расплитања
трошило море речи, севало очима, шкрипало зубима и трескало песницама по столу, да би на
крају крајева чвор постао још замршенији, него
што је јуче био. Разговори су некад веома жучни,
другарске препирке претварају се у тешку свађу,
постепено једни почињу да сумњају у искреност
других, почиње да се јавља притајена мржња једних према другима. Понекад свађа постане толико жучна, да је потребан пун ауторитет старог
команданта батаљона да се узвитлани бес стиша.
Само су официри Чеси мирни. Они се уопште
не мешају у наше, југословенске распре и свађе.
Они су сви без разлике дубоко уверени у своје
организаторске способности, у своју чешку солидарност, у своју памет. Сви они верују у свога
чешког генија и спокојно чекају свршетак рата,
са несаломљивом вером у грудима да ће Чешка
изићи из рата као самостална држава. Једино им
је криво што неће са нама имати заједничку границу. А да би смо којом срећом могли да будемо
суседи! Ах ти, Боже мој! Куд би нам онда био крај,
и једнима и другима!... Па то би била највећа сила
у Европи! Ту би се на једном терену нашли српска
жилавост и храброст, и чешка умешност и памет.
Управо, у тој срећној комбинацији нашли би се с
једне стране ратнички дух, борбеност, храброст,
истрајност, отпорност, а друге стране памет, вештина, окретност, умешност. А, наравно, ниједан
народ на свету нема сам у себи све те особине.
И тако се ломе копља и постављају границе будућих европских држава у Европи у нашој малој
менажи, да би се препирке на крају крајева завршиле бучним другарским весељем.

Упоредо са хрватским питањем, о коме се говорило онда кад би се постављале границе наше будуће заједничке државе, јављало се дисидентско
питање, као огранак хрватског питања. Многи
официри Хрвати, који су се спасли тешког руског ропства захваљујући нашим добровољачОдломак из књиге:
ким дивизијама, напуштају наше чете и слободно
шетају по Одеси у нашим униформама, рушећи Александар Д. Ђурић, Ка победи. Ратни дневник,
под фирмом некаквог свог југословенства наш Београд 1938, стр. 5–24, 26–29.
добровољачки покрет у основи, јер се у вези са
њиховим дисидентским покретом, и због њихове
Приредио:
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