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КАКО СУ ЕВРОПСКЕ 
ИМПЕРИЈЕ КРЕНУЛЕ 

У РАТ 1914.

Европску историју одредиле су империје. Све су, како пише британски историчар Дејвид Сти-
венсон, настале на насиљу и све су биле спремне да га понове.1 Ипак, све су се до 1914. уздржа-
вале од покретања војски једна против друге. Када су то учиниле неке од њих биле су у кризи, 
a друге у успону. У току Првог светског рата и по његовом исходу све су, осим британске, која 
је једина географски била одвојена од континенталног дела, нестале са политичке карте Евро-
пе. А улазак у рат, осим Аустроугарске, све су образлагале угроженошћу претензијама друге 
империје. Једино је Аустроугарска, која је уз безрезервну подршку Немачке прва покренула 
оружје, своју одлуку правдала угроженошћу од Србије. 

1  D. Stevenson, 1914-1918 The History of the First World War, Penguin Books, London 2004.
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Ова уопштена слика свакако није довољна да 
би се разумео европски политички контекст из 
којег су велике силе, савези, државе и народи 
ушли у страхоте рата који је показао наличје 
европске цивилизације. Европски заплет је 
1914. добио ратни исход, али има и своју исто-
рију. Историчари су на основу вредних резул-
тата проучавања политика европских великих 
сила крајем 19. и почетком 20. века, изградили 
гледишта на основу којих су разлози из којих се 
улазило у рат постали видљивији. Они не само 
да нису били исти, а самим тим ни у сагласју 
са прокламованим, већ су били узроковани 
разградњом некадашње равнотеже моћи која 
је у дугом раздобљу била гарант безбедности 
европског континента. Трка европских импе-
рија за колонизовањем територија на другим 
континентима и аустроугарско припајање Босне 
и Херцеговине, настојања на новој прерасподе-
ли моћи изазвана и слабљењем и узмицањем са 
историјске сцене Отоманске империје, од које 
су у Европи остајале само „сенке некадашњег 
царства“, стварање политичких савеза који су 
касније прерасли у војне, немачки сан о продору 
на Исток и планирање Weltpolitik, доводили су 
до поремећаја односа снага, нових стратешких 
планова и покретања процеса који су водили ка 
великом рату 1914 – 1918/19. године.

У историографији су неподељена мишљења да је 
19. век у историјском смислу потрајао дуже него 
што то казује његово календарско рачунање. По-
чео је Француском буржоаском револуцијом 
1789. а завршио се почетком Првог светског рата 
1914. Читав један век Европа је живела у миру, 
који је омогућавао рађање нових идеја, напредак 
економије, трговине, комуникација и међузавис-
ности, хуманизацију услова човековог живљења, 
успон науке, развој штампе, ослобађање нацио-
налних идеја у складу са модерним добом. Су-
чељавања интереса великих сила у том раздобљу 
била су ограниченог домета и углавном дале-
ко од средишта европског континента. Осим 
пруско-француског рата (1870‒1871) вођеног у 
централном делу западноевропског дела кон-
тинента, углавном се ратовало на тадашњим 
периферијама Европе, како су тада виђени про-
стори на којима су вођени Кримски, руско-тур-

ски, српско-турски и Балкански ратови. Своја 
супарништва европске силе су одмеравале да-
леко од Европе, на деловима територија других 
континената где су повремено избијали ратови 
које је у колонијалним тежњама водила нека од 
европских империја. Француска је освојила Ту-
нис 1881, Енглези Египат 1882, руско-аустријски 
и руско-британски интереси сударали су се у 
зони црноморских мореуза; средином 80-их 
година 19. века догодио се руско-авганистан-
ски погранични сукоб на Кушки, Британија 
је ратовала против Бура (1899‒1902), а Италија 
против Турака у Либији (1911‒1912); почетком 
20. века забележена је мароканска криза, а ру-
ско-јапанске противуречности које су довеле 
до рата на Далеком истоку биле су превазиђене 
споразумом 1907, којим је Манџурија подељена 
на две зоне утицаја – северну (руску) и јужну (ја-
панску). Највећим ратним сукобима у свету без 
учешћа европских сила могу се сматрати Аме-
рички грађански рат (1861‒1865) са око 600 000 
жртава и Тајпиншка побуна у Кини (1850‒1864) у 
којој су страдали милиони људи. Између 1800. и 
1914. године територија земљине површине коју 
су држали Европљани у старим и новим коло-
нијама порасла је са 35 на више од 84 одсто, а до 
1913. године извоз је сачињавао између петине 
и четвртине националног производа Британије, 
Француске и Немачке, које су биле и средиште 
технолошког, индустријског и економског на-
претка и носиоци глобализације.1 

За разлику од времена које је, седамдесетих го-
дина 19. века, српски дипломата Коста Цукић 
описивао као период у којем је Европа настојала 
да се ништа битно не мења у постојећој равно-
тежи, у годинама које су претходиле 1914, пак, 
изгледало је као да су сви желели рат. Мотиви 
за рат били су различити. Коста Цукић је у јесен 
1875. године, из Беча пратећи европска дипло-
матска кретања, поручивао српској влади: „Ев-
ропа има своје опште интересе и свака велика 
сила има своје посебне, који се општепоштују, 
јер не потиру у свом садашњем облику и изразу 
оне првопоменуте, и сва је Европа заузета, да се 
у постојећем стању ништа не мења, јер свака 

1  Исти, исто
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промена може сагласност сила порушити. Ко 
усхте и узможе своје интересе и своје држање да 
удеси према назорима и интересима Европе, тај 
се прима у друштво које је на сваки начин јаче 
и претежније од појединога; ко то неће или не 
може само му зло од Европе предстоји“.2 Цукиће-
во виђење било је на неки начин тачна слика 
ондашњег стања и односа, јер су велике силе 
успоставиле, истина, показало се не тако чврст 
али ипак договор који је дуго давао резултате – 
да се све међународне кризе решавају сагласно-
шћу великих сила. Каснији догађаји су све више 
мењали такву слику. Европа се од Европе држава 
и Европе нација све више кретала ка Европи са-
везничких блокова, односно ка груписању сила 
ствараних у име мира, образлаганих превентив-
ним разлозима и одбрамбеним стратегијама, а 
заправо су водили коначном међусобном обра-
чуну унутар све више подељеног континента. 
Политичка реaлност најпре је постао аустријско-
немачки савез 1879. да би овај Двојни савез, при-
ступањем Италије 1882. постао Тројни савез, а 
тајним уговором са Румунијом 1883. прерастао 
у четворочлану коалицију која је због тајности 
уговора са Румунијом задржала назив Тројни 
савез. Суштински, унутар овог савеза главни 
блок сачињавале су Аустроугарска и Немачка 
због чега је и настао назив Централне силе као 
посебност која је све више долазила до изражаја 
у периоду између 1908‒1909. и 1914. године када 
је балканска криза само појачала од раније по-
стојеће несугласице Италије и Аустроугарске о 
питањима Балкана и Јадранског мора.3 Стварање 
Двојног а потом и Тројног савеза довело је деце-
нију касније до политичког зближавања Пари-
за и Петербурга стварањем француско-руског 
савеза 1894, а потом и француско-британског 
1904. и британско-руског споразума 1907. годи-
не. Претходно немачко-енглеско зближавање у 
лето 1890. било је краткотрајно и тицало се раз-
граничења у Источној и Југоисточној Африци. 
Формирање савеза који су се сукобили у општем, 
најпре европском а потом и светском рату било 

2  АС, МИД ПО, Извештај Косте Цукића, посланика 
Краљевине Србије у Бечу – министру иностраних дела 
Кнежевине Србије, Беч 8. октобра 1875. 

3  А. Митровић, Продор на Балкан. Србија у плановима Ау-
стро-Угарске и Немачке 1908-1918, 2011, 14.

је завршено, што је Бернхард фон Билов у свом 
говору у Рајхстагу потврдио 1899. године: „Ми не 
можемо да дозволимо ниједној држави, ниједном 
Јупитеру да нам каже: Шта да се ради? Свет је 
већ подељен“.4

Спољне политике Немачке, Русије и Аустроу-
гарске биле су у рукама династија Хоенцолер-
на, Романова и Хабзбурга. Демократије европ-
ских земаља су у 19. и почетком 20. века биле 
развијеније него до тада, али упркос томе нису 
искључивале рат. Парламенти су били живљи 
него икада, али су спољна политика и војно пла-
нирање креирани на другом месту. Добра при-
према јавног мњења била је највећа савезница за 
велике одлуке. Логика велике силе ишла је за ос-
тваривањем тежњи за већом моћи, стратешким 
предностима и више доминације. Нове терито-
рије значиле су више сировина за привреду и 
јачање економије, а јачање економије и увек нове 
и нове територије захтевале су модернизацију 
наоружања и већа издвајања за војску, што је 
опет изискивало нове изворе финансирања који 
су се проналазили у освајању нових простора и 
тако се затварао круг. Немачка привреда која 
је крајем 19. века снажно расла преобраћала је 
ову централноевропску силу у „светску државу“. 
Бернхард фон Билов је изјављивао да проблем 
није у томе жели ли она да колонизује терито-
рије или не жели, већ у томе што мора да их 
колонизује желела то или не.5 Модел друштава 
све више је постајао милитаризам. Руски исто-
ричар Олег Ајрапетов пише да је мир у Европи 
уочи Првог светског рата био само привид, јер 
се трка у наоружавању убрзавала „гигантским 
сучељавањем армија и флота, одбрамбених и 
офанзивних оружја и оруђа“.6 Ајрапетов наводи 
да су још крајем 19. века војни арсенали почели 
да се попуњавају митраљезима, а да је модер-
низација индустрије оружја довела до значајног 
увећања брзине испаљене муниције стрељачког 

4  Наведено према: О. Ајрапетов, Пут ка 1914. години (вој-
но-дипломатска скица), у: „Историјске свеске“, бр. 1, Ан-
дрићев институт, Андрићград 2014, 9

5  О. Ајрапетов, Пут ка 1914. години (војно-дипломатска 
скица), у: „Историјске свеске“, бр. 1, Андрићев институт, 
Андрићград 2014, 9

6  Исто. 8
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наоружања које је чинило разарајућу моћ ар-
тиљерије, до преоружавања армија са пушкама 
репетиркама и да су почели да се користе без-
димни барут и мобилна тешка артиљерија, а да 
су на границама држава подизана одбрамбена 
утврђења најпре од цигала и земље, потом окло-
пљена, па од челика и бетона.7 Модернизација 
није донела само развој индустрије већ и пре-
ображај војне технологије. Топови су пуцали 
даље и прецизније, ратни пароброди су опре-
мани телескопским нишанима и брзометним 
топовима. Захваљујући бездимном баруту пе-
шадија је могла да пуца и рукује не одајући свој 
положај. Пољски топ опремљен хидрауличним 
клипом који је смањивао трзај цеви испаљи-
вао је до двадесет граната у минуту без потре-
бе да се враћа у почетни положај. Производња 
модерног наоружања била је сувише скупа за 
употребу у малим сукобима. Скупо наоружање 
прављено је за велике ратове. Унапређивани су 
војни буџети и војно школовање. Официри су 
располагали већим војним и другим знањима, 
маневри су били чешћи и прилагођавани прет-
постављеним ратним просторима, развијан је 
обавештајни рад, државе су успостављале војне 
изасланике у другим државама, проучаване су 
туђе територије, поднебља, менталитети, нави-
ке становништва, култура живљења, исхране, 
становања, типови изградње кућа, путописци су 
записивали запажања која су могла да послуже 
у војне сврхе, анализиран је рад институција, 
карактери министара, обичаји у народу, разни 
цртежи и скице рађени су на лицу места као 
потреба културе али и илустрација за могућа 
друга проучавања. Трка у наоружању поста-
ла је императив одржавања равнотеже, као и 
склопљени савези, а у суштини је све више на-
рушавала равнотежу коју је свака велика сила 
доживљавала на другачији начин. За Британију 
је то било задржавање статуса најјаче поморске 
силе. За Немачку је јачање поморске снаге било 
у складу са њеном нараслом економском моћи 
и предуслов реализације тежњи за продором на 

7  Детаљније: О.Р.Айрапетов, Участие Росийской империи в 
Первой мировой мировой войне (1914-1917), Том I, 1914 год. 
Начало, Научные исследования, Московский государст-
венный университет имени М. В. Ломоносова, Факультет 
государственного управления, Москва 2014, 16-24  

Исток, што је био главни правац остваривања 
њене Weltpolitik, а процес разградње равнотеже у 
Европи који је покренула правдала је угрожено-
шћу од Русије и Словена са којима се граничила. 
Немачка је крајем 19. века имала највећи раст 
војно-поморског буџета у свету. За две године од 
1896. до 1898. он је удвостручен. После Немачке 
највеће увећање је имала САД, затим Француска 
и Велика Британија па тек тада Русија.8 Русија је 
имала много разлога за забринутост јер је мореуз 
Босфор, као један од циљева Немачке ка даљем 
продору на Исток, за њу осим престижног и вој-
ностратешког значаја имао животну важност за 
трговину а тиме и укупну економију. За Русију је 
због тога Балкан, преко којег је Немачку водио 
пут Истока а Аустроугарску ка Југоистоку, био 
тачка интереса која није смела да припадне Не-
мачкој. Њена најпоузданија савезница и штиће-
ница на Балкану била је Србија за коју су је, уз 
заједничку словенску припадност, везивали и 
традиционално добри односи. Аустроугарска, 
нераздвојна савезница Немачке, сматрала је да 
полаже право на Балкан и ту се њен интерес 
сударао са интересима Русије. Балкан се тако 
почетком 20. века, као и више пута до тада и 
више пута од тада, показао као „зона лома“ по-
литика великих сила. Балкански народи, пак, 
имали су сличну историју и идентичне животне 
проблеме; начин живљења био је у сенци оног 
који је био свакодневица у великим европским 
градовима и пољопривредном продуктивношћу 
далеко богатијим селима. Једна река на Балкану 
која ни до тада није била само географија већ и 
историја, делила је  малу независну балканску 
државу Србију и „последњу колонију“ у Евро-
пи Босну и Херцеговину, окупирану а потом 
и анектирану од стране Аустроугарске, једине 
европске силе без колонија на другим конти-
нентима. Река Дрина била је својеврсна граница 
између два света. 

Прелазак Дрине аустроугарским ратним плано-
вима требало је одсудно да отвори пут ка даљем 
продору на Балкан. Главни циљ Аустроугарске 
на Балкану била је Србија, покорена мирно – 
анексијом или насилно – ратом, тек циљ је морао 

8  „Морская хроника. Морское дело за границей“, у. МС, 3, 
1907, 2. (према: О. Ајрапетов, Исто, 9) 
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да буде остварен ради јачања монархије која је 
била у кризи. Два месеца уочи почетка рата у 
аустроугарском парламенту се могла чути дис-
кусија да се „за Аустроугарску балканско питање 
зове Србија“.9 Истовремено, балканско питање 
схваћено на такав начин било је део даљих стра-
тешких планова везаних за немачки Drang nach 
Osten и Weltpolitik.10 Аустроугарска монархија се 
сагласношћу великих сила на Берлинском кон-
гресу 1878., истом оном на којем је Србија добила 
независност и међународно признање, изборила 
за зелено светло да окупира Босну и Херцего-
вину и успостави своју власт над њом, што је 
она и учинила на основу XXV члана Берлинског 
конгреса и Аустријско-турске конвенције од 29. 
априла 1879. године. Турска је све више западала 
у кризу и „Младотурска револуција“ је јула 1908. 
у Турској приморала султана Абдул Хамида да 
врати устав из 1876. и закаже изборе за новембар 
1908. године. Аустроугарска је искористила кри-
зу у Турској и месец дана пре заказаних избора 
за турски парламент, 7. октобра 1908. извршила 
анексију Босне и Херцеговине, на шта је Русија 
пристала очекујући да ће заузврат добити слобо-
ду пловидбе кроз мореузе Босфор и Дарданели, 
чему су се супротставиле Британија и Францу-
ска, а Немачка и Италија тражиле компензацију. 
Тако је у јесен 1908. почела „босанска криза“ која 
је постала извор несугласица балканских поли-
тика великих сила. Пола године касније, у мар-
ту 1909, Русија је невољно прихватила анексију 
што је за њом, оставши без избора, учинила и 
Србија. За Русију је тај чин био понижавајући, 
а Србија јој је остала последња тачка одбране 
Балкана од немачког продора на Исток, што 
је додатно оптеретило немачко-руске односе. 
Србија је после невољног признавања анексије 
Босне и Херцеговине ушла у балканске ратове, 
после којих је постала значајнији чинилац на 
Балкану, али је то у плановима Аустроугарске 

9  АС, МИД, Посланство Краљевине Србије у Аустро-Угар-
ској – Министарству иностраних дела Краљевине Србије, 
пов. Бр. 19; Пов. Бр. 1937; Документи о спољној политици 
Краљевине Србије, књига VII, свеска 2, САНУ, Београд 
1980, 208  

10  О немачком продору на Исток детаљније: А. Митровић, 
Продор на Балкан. Србија у плановима Аустро-Угарске и 
Немачке 1908-1918, 2011.

и Немачке значило усложњавање балканског 
проблема. Руски уступци у „босанској кризи“ 
су, на другој страни, дали подстицај Немачкој 
па се у немачком генералштабу могла чути идеја 
о коалиционом рату против Француске, Русије 
и „вероватно Енглеске“.11 Начелник аустроугар-
ског генералштаба Конрад фон Хецендорф био 
је ратоборан у ставу према Србији још од свог 
постављења 1906. године.12 

Аустроугарска монархија је била, како наводи 
британски историчар Стивенсон, „необичан ре-
жим, конгломерат различитих области које су 
Хабзбурзи стекли ратом и браком.“13 Обухватала 
је једанаест већих етничких група, била је репре-
сивна држава са модерном полицијом и мање 
демократична од појединих других европских 
држава. Због свог шароликог етничког састава 
оштро се противила националним идејама наро-
да који су тежили самоопредељењу. Четири го-
дине пре него што је објавила рат Србији, која је 
после проширења у Балканским ратовима имала 
око четири милиона становника, Аустроугарска 
је имала 50,8 милиона становника од којих су 
мање од половине сачињавали Немци и Мађари. 
У оквиру Аустроугарске Немаца је 1910. године 
било 12 милиона, Мађара 10,1, Чеха 6,6, Пољака 
5, Рутена 4, Хрвата 3,2, Румуна 2,9, Словака 2, 
Срба 2, Словенаца 1,3, Италијана 0,7 милиона.14 
Иако је у то време себе видела као модерну ев-
ропску државу, Аустроугарска је од почетка оку-
пације владала Босном и Херцеговином на стари 
феудални начин, задржавајући аграрне односе 
из турског времена, а успостављајући владавину 
тако што је од 1879. године главна власт била 
Земаљска влада чији су поглавари били одго-
ворни заједничкој влади у Бечу. Положај Босне 
и Херцеговине у Монархији, због осетљивог по-
ложаја Хрватске, тријалистичких могућности 
или евентуалног стварања Југославије, ниједна 

11  T. Zuber, The real German war plan 1904-14. Jellyfish print 
solutions, Stroud & Charleston: The history Press, 2011, pp.84-
85 (према: О. Ајрапетов, Исто, 12)

12  D. Stevenson, 1914-1918 The History of the First World War, 
Penguin Books, London 2004, 13

13  Исто

14  Наведено према: D. Stevenson, н.д, 13
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од варијанти није одговарала Мађарима, зависио 
је од нагодбе аустријских и мађарских власти. 
Аустроугарска је током целокупног периода вла-
давине у Босни и Херцеговини силом одржава-
ла поредак. Аграрно питање је све време пред-
стављало централни проблем, што је стварало 
огромно незадовољство локалног становништва 
јер је социјални положај сељаштва био изузетно 
тежак, а Аустроугарска није имала намеру да га 
преуређује. Већ у октобру 1878. године објављен 
је проглас да су хришћански и муслимански жи-
тељи, чији је положај био кметски, дужни да 
дају власнику земље узете под закуп трећину и 
друге уговорене обавезе а држави десетину, а ко 
се не буде тога придржавао биће изложен сили. 
Петар Кочић је у Босанском сабору 1911. године 
следећим речима описао шта сељак све мора да 
даје: „Узмимо бољег кмета! Он је, рецимо, добио 
са свога седишта 100 товара жита. Он мора 
продати 10 товара да плати паушал (десетине), 
један товар да плати цестарину, један товар да 
плати црквено-школски прирез, 30 ока да пла-
ти прирез у име града, 50 ока за камате ако не 
плати на вријеме за паушал и 30 товара мора у 
натури дати. Од ово 100 товара треба још одби-
ти житно сјеме, а то је обично ‘четврто’, дакле 
25 товара. Кад се ово све обрачуна, кметовској 
породици остаје 32 товара и 20 ока, еле, само 
7 товара и 20 ока више него што је посијано. А 
гдје су сада још друга давања, као кнезу, поља-
ру, шумске глобе и остало, а нарочито шумске 
глобе“.15  По уредби која је донета 1879. десетина 
коју је сељак плаћао држави давала се у новцу а 
не у натури па је услед разлике у цени од процене 
док се налазила у класу до њене продаје често 
постајала петина, а процену су радиле комисије 
које су биле ближе држави него сељаку. Готово 
је било правило да сељак продаје жито по нижој 
цени да би подмирио десетину, а зими га купује 
по вишој да би прехранио породицу.16

15  П. Кочић, Аграрна политика босанске владе, Сабрана 
дјела, III, 101; М. Екмечић, Друштво, привреда и социјални 
немири у Босни и Херцеговини, у: Историја српског народа 
VI-1, СКЗ, Београд 1983, 593

16  Ј. Холачек, Босна и Херцеговина за време окупације, Бео-
град 1902, 123; М. Екмечић, н. д, 593; Х.Капиџић, Аграрно 
питање у Босни и Херцеговини, Годишњак, XIX (1970-71), 
79 

Осим аграрног питања које је нагризало Босну и 
Херцеговину за време аустроугарске власти, по-
стојали су и крупни национални и верски про-
блеми, затим питање политичких права, слободе 
штампе, удруживања. Политичке и војне елите 
склоне доминацији над Балканом, у времену које 
је претходило Првом светском рату, користи-
ле су мултиетничку и мултиверску сложеност 
простора Босне и Херцеговине водећи политику 
подстицаја међусобног сукобљавања балканских 
народа најчешће посредством етнички и верски 
искључивих кругова. Бројни су примери такве 
политике. По природи свог положаја добар по-
знавалац прилика у Босни и Херцеговини, Оскар 
Поћорек, поглавар Земаљске владе у Сарајеву, у 
свом писму министру финансија Леополду Би-
линском у Беч, у мају 1913. године, залагао се за 

„одржавање српског сељаштва у летаргичном 
стању“, за противтежу Загреба Београду, за од-
враћање хрватске и муслиманске интелиген-
ције и полуинтелигенције од прелаза у српски 
табор, тј. од уједињења свих Јужних Словена и 
за одржавање, „као највишег принципа“, поли-
тике ослањања на Хрвате и Муслимане уз чију 
се помоћ  „може владати и у читавој земљи и у 
скупштини“.17 Аустроугарска је себе представља-
ла носиоцем модернизације Босне и Херцегови-
не. Била је то врста присилне модернизације у 
чијем је процесу било места само за оно што су 
биле потребе монархије. Грађени су путеви, пру-
ге, у градовима монументалне управне зграде. С 
обзиром на малу социјалну мобилност човека 
села, путеви и пруге му нису много користили, а 
у управним зградама су радили државни служ-
беници који су у малом броју били из састава 
локалног становништва.  

Царским решењем од 17. фебруара 1910. уведен је 
у Босни и Херцеговини тзв. Земаљски устав који 
је предвиђао изборни систем по социјалним и 
верским кључевима. Један глас аге или профе-
сора вредео је колико и 150 сељачких, а постиг-
нут је циљ да целокупно устројство почива на 
муслиманском племству.18 Мада је био крајње 

17  М. Перишић, Писмо Поћорека – Билинском, 28. маја 
1913, „Историјске свеске“ број 1, Андрићев институт, Ан-
дрићград 2014, 3-5  

18  М. Екмечић, н. д, 639; Х. Капиџић, н. д, 89
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недемократски у односу на европске уставе који-
ма је цела Европа прелазила на опште и једнако 
право гласа, устав из 1910. је унео неке елементе 
демократичности и законитости у односу на оно 
што је претходно постојало. Српски политичари 
су га прихватали као нови оквир, али је протест 
изражавала српска омладина која се и пре тога 
није мирила са чињеницом окупиране и анек-
тиране земље; на црквеним благодарењима цару 
поводом анексије није хтела да клекне.19 Бог-
дан Жерајић је на дан отварања Сабора пуцао 
у земаљског поглавара Варешанина па је после 
промашаја извршио самоубиство. Милорад 
Екмечић наводи да је Жерајић тако „преко ноћи 
постао симбол омладине која је у личном жртво-
вању налазила везу са отуђеном политиком“.20 
Показало се да аустроугарска власт није могла 
да управља нечим што је била замена за демо-
кратију тога доба. Из бунта омладине коју су 
углавном сачињавали ђаци пореклом са села и 
која је од рођења осећала тешко бреме аустро-
угарске окупације и власти, уз то доста читала, 
преко литературе сазнавала како изгледа свет 
и борба за већа права, памтила немаштину села 
и муку родитеља настало је „стање духа“, како 
пише Милорад Екмечић, које је подстицано у 
разним омладинским групацијама осниваним 
од 1905. године („Српска академска омладина“, 

„Академска муслиманска омладина“, „Црногор-
ска омладина“, „Наша омладина“). Били су под 
утицајем литературе. Читали су Бакуњина, Кро-
поткина, Херцена, Толстоја, а било је и утицаја 

„Младе Италије“ Ђузепа Мацинија. Из таквог 
стања духа израсла је и Млада Босна, мрежа 
тајних ђачких удружења југословенске оријен-
тације која је окупљала младе Србе, муслимане 
и католике. У почетку су протести којима су из-
ражавали незадовољство имали разне видове 
отпора: нису скидали капе пред државним ве-
ликодостојницима на шта су били обавезни по 
прописима, премазивали су немачке натписе на 
трговачким радњама, организовали штрајкове у 
школи. Осим тога, омладина у Босни и Херцего-
вини била је загледана у Србију која је била неза-

19  Б. Церовић, Босански омладинци и Сарајевски атентат, 
Сарајево 1930, 47; М. Екмечић, н. д, 640

20  М. Екмечић, Исто

висна држава, имала своје институције, развијен 
парламентарни живот, опште право гласа, сло-
бодну штампу, била љубоморна на своју држав-
ност и независност и била спремна да обезбеди 
своју будућност за коју је пуно тога жртвовала у 
прошлости. Ипак, како пише Милорад Екмечић, 
свет никада не би сазнао за Младу Босну да њен 
припадник Гаврило Принцип није на Видовдан 
1914. године извршио атентат на аустроугарског 
престолонаследника Франца Фердинанда. Де-
ветнаестогодишњак у време атентата, пореклом 
са села, непоколебљивих уверења, под снажним 
утицајем литературе и са израженим осећајем 
за социјалну правду, Гаврило Принцип је тешко 
доживљавао терет аустроугарске власти. О раз-
лозима из којих се одлучио на атентат говорио је 
у току судског процеса. На основу расположи-
вих извора, његове биографије, природе „Младе 
Босне“ и његовог држања приликом хапшења, 
у току суђења и у затвору у Терезијану, може се 
закључити да је био изузетно снажног карактера. 
Тешко да је могао да верује да ће његови пуцњи 
да обуздају силу, као што је тешко могао да прет-
постави да ће уследити светски рат у којем ће 
народ којем је припадао поднети највећу жртву. 
Један од ретких до сада непознатих извора који 
говори у прилог виђења његове личности јесу 
исписане забелешке на књизи невеликог обима 
коју је читао. На претпоследњој страници немач-
ких новела обичном оловком записао је следеће 
мисли: „Што твој непријатељ не треба да зна ти 
немој рећи свом пријатељу“, „ако тајну прећутим 
онда је она мој роб, ако је кажем ја сам њен роб“, 

„на дрвету ћутања виси његов плод, мир“, „ништа 
не рећи, ништа не веровати“.21   

Атентату на Франца Фердинанда претходили су 
опсежни аустроугарски војни маневри у Босни 
и Херцеговини. По сазнањима српског војног 
изасланика у Бечу, одлука Аустроугарске да 
спроведе маневре изненадила је дипломатске 
кругове и на представнике великих сила оста-
вила непријатан утисак.22 Они су на маневре 
гледали као на демонстрацију против Србије. 

21  АС, МИД, ПО, 1914, Ф 1, А I/3

22  АС, МИД, Српско краљевско војно министарство – Ми-
нистарству иностраних дела Краљевине Србије, Пов.Ф/Ђ. 
В. Б. 831; Пов. Бр. 1823; Документи о спољној политици 
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Њихово одржавање имало је више циљева од 
којих су једни имали политичку поруку а други 
војни значај. У позадини њиховог одржавања, 
несумњиво је стајала опомена Србији којој су у 
Бечу приписиване аспирације ка Босни и Хер-
цеговини, али су за један од циљева имали и да 
демонстрацијом силе умање поштовање српске 
војске које је она стекла у народу после Балкан-
ских ратова. Истовремено, маневри су имали 
сврху да буду претња немирним елементима у 
Босни и Херцеговини. Подизањем на борбени 
ниво војске ојачане мирнодопским саставом 
и одржавањем маневара у деловима земље где 
су српска осећања била најснажнија, као и на 
терену на који се гледало као на будуће ратиш-
те требало је да буде упућена снажна претећа 
порука тамошњем народу. Са војног гледишта 
били су од велике користи и за командни кадар 
и за трупе, као и за испробавање новина у војној 
спреми и наоружању и то у брдским пределима, 
на претпостављаном терену за будућа ратна деј-
ства. Српски војни изасланик у Бечу је у свом 
извештају 26. маја 1914. године аустроугарске 
маневре у Босни и Херцеговини сматрао не 
баш пријатељским поступком према суседним 
државама Србији и Црној Гори и назвао их је 

„генералном пробом“.23

Атентат у Сарајеву је Аустроугарској и Немачкој 
дошао као наручен. Одговарајуће мере безбед-
ности Франца Фердинанда од стране аустроу-
гарских власти, из до сада нерасветљених раз-
лога, нису биле примењене, Гаврило Принцип 
је био прецизан, Србија је без иједног доказа 
била оптужена да стоји иза атентата и дуго 
планирани рат против Србије добио је повод 
и био је објављен. Немачка и Аустроугарска су 
се брзо, већ првих дана јула 1914. године, дого-
вориле и ултиматум је био само ствар технике. 
Аустроугарска је 28. јула објавила рат Србији 
чиме је почео Први светски рат који је, по Олегу 
Ајрапетову, однео 9,5 милиона војника, морнара 
и официра, око 20 милиона је задобило ране 
различите тежине, око 5 милиона цивила је по-

Краљевине Србије, књига VII, свеска 2, САНУ, Београд 
1980, 234–236 

23  Исто  

гинуло током ратних операција, прогона и раз-
личитих суровости окупационих режима.24 Рат 
је почео 28. јула 1914, а завршен је 11. новембра 
1918. године. Сергеј Илиодорович Шидловски, 
депутат Четврте Думе, који се одмарао у Јужном 
Бадену, сећао се реакције локалног становништ-
ва на вест о Сарајевском атентату: „У почетку 
не само нама, већ ни локалним Немцима, на па-
мет није падало да читава ствар може довести 
до рата, при том још таквог светског значаја; 
но и поред тога локални житељи, са којим сам 
имао прилику још раније да расправљам о немач-
ком милитаризму, а који су генерално, као и сви 
јужни Немци, далеко од тога да буду поклоници 
немачке прускости, говорили су ми да се рат не-
миновно мора догодити, јер је притисак немач-
ког милитаризма дошао до таквог степена, да 
без својеврсног одушка читава ствар не може да 
се продужава“.25

Атентатом у Сарајеву остварио се сценарио на-
челника немачког генералштаба Хелмута фон 
Молткеа који је фебруара 1913. године у писму 
начелнику аустроугарског генералштаба Конра-
ду фон Хецендорфу, у виду процене развоја до-
гађаја, саопштио: „Мој је став сада, као и пре да 
до рата у Европи мора доћи и то пре или касније, 
и да ће се то у крајњој линији односити на борбу 
Германа са Словенима. Треба за то извршити 
припрему свих држава које су носиоци германске 
културе духа. Али, напад би требало да изазову 
Словени“.26 

др Мирослав Перишић

(*Текст је преузет из књиге М. Перишића, Са-
рајевски атентат. Повратак документима, 
Андрићев институт, Библиотека Знакови 1, Ан-
дрићград – Вишеград 2014)

24  О. Ајрапетов, Пут ка 1914. години, у: „Историјске свеске“, 
1, Андрићев институт, Андрићград 2014, 22 

25  Исто

26  Feldmarschal Konrad von Hetzendorff, Ausmeiner Dienstzeit 
1906-1908, III, Vien/Leipzig/Munchen 1922, 146
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ЛОНДОНСКИ ТАЈМС О СРБИЈИ 1915.
(наставак из претходног броја Историјских свезака)

Одбрана и пад Београда: 
Србија у лето 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 
другог од укупно три наставка.

Трагедија Србије

Снага српске војске – Преговори са Бугарском – 
Српске припреме и распореди – Бомбардовање 
Београда – Прелазак преко Дунава – Бугарски 
напад на Србију – Анализа операција

Како је већ речено, Србија је била изложена напа-
дима и са запада и са истока. Очигледно је било 
да је угрожена са аустријске територије. Оно што 
није било тако очигледно, а чега је сама Србија 
увек била свесна, била је још и већа опасност од 
Бугарске. Срби никад нису занемаривали бугарс-

Руски топ на Калемегдану 1915. године
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ку претњу. Уочи зиме Бугари су учинили све што 
су могли како би угрозили железничку пругу и 
онемогућили транспорт муниције, која је Србији 
обезбедила победу над Аустријом. Касније, то-
ком јануара 1915, долазило је до већих сличних 
напада, да би у априлу уследили још озбиљнији. 
Бугарска страна се, по обичају, потрудила да при-
каже како невоље потичу искључиво из побуне 
турског становништва на српској територији и да 
порекне не само да су бугарски војници учество-
вали у пљачки, већ и да је читава ствар започета 
са бугарске стране границе. Најгоре је било што 
су тврдили да су у то биле уплетене одређене ко-
митске  групе.

Са српске стране су стизали докази да су напада-
чи били одевени у редовне бугарске униформе, да 
су се борили службеним пушкама и митраљезима 
и да су били обучени и под командом офици-
ра, што није био случај са комитима. Срби су то 
доказивали униформама и опремом погинулих, 
које су нападачи остављали на терену. Бугарске 
власти су, у одговору на то, уверавале да чак и ако 
је било бугарских војника, то су били они који су 
напустили војску и повукли се у цивилни живот, 
а кориштене пушке и муниција су случајно оста-
ли у рукама сељака после рата 1913. године.

Писац1 је недуго потом био у Струмици, где је 
видео чауре нађене код погинулих Бугара. То су 
биле регуларне чауре које су носиле датум од 1914. 
године. Видео је, штавише, и војне књижице нађе-
не уз тела погинулих, у бојама њихове заставе 
и са подацима који су у неколико случајева по-
казивали да се радило о недавно регрутованим 
војницима. Заиста није било сумње у нетачност 
бугарских изјава.

Срби никад нису грешили око овога и никад нису 
на бугарску неутралност гледали другачије него 
као на прикривено непријатељство, које чека свој 
час. Могуће је, како је већ објашњено у претход-
ном поглављу, да су у првој половини године, 
најкасније у марту и априлу, уз довољну накна-
ду, Бугари могли бити придобијени на страну 
савезника, што би, како се веровало, почивало на 
њиховом традиционалном поштовању Русије и 

1  [ових редова] – прим. прев.

на захвалности Енглеској. Али, осим наклоности 
краља Фердинанда Централним силама, на Бал-
кану је било добро познато да бугарски врховни 
штаб чврсто верује у коначну победу Немачке. 
Стога Срби никад нису имали стрпљења за наде 
оних дипломата који су током лета били уверени 
у могућност бугарске сарадње. Насупрот томе, 
Србија никад није држала мање од 30.000 људи, 
или једну осмину расположиве војске, близу гра-
нице код Струмице, а седиште тих трупа било је у 
Велесу. Према свом „пријатељском“ суседу Србија 
је морала непрестано да буде на опрезу и не мање 
будна него према отвореним непријатељима са 
севера и запада.

Током читавог лета Србија је била на опрезу. 
Убрзо пошто се коначно схватило да је српски 
план о нападу на Аустрију напуштен, опасност 
од аустријског напада на Србију почела је поново 
да расте. До краја јуна, претња је постала врло 
озбиљна. Шириле су се гласине о концентрисању 
снага северно од Темишвара и о знатним покре-
тима трупа дуж долине Мориша. Чуло се и да 
су две аустријске дивизије премештене у Босну. 
Међутим, захваљујући француским пилотима, 
српски врховни штаб је био добро обавештен о 
свим покретима у непосредној близине границе. 
Лето је протекло без већих груписања у непосред-
ној близини српске територије, која би значила 
непосредну опасност. У међувремену, добро опо-
рављена српска војска појачавала је ефикасност, а 
линије одбране на северу и западу су непрестано 
побољшаване и оснаживане. 

По српским законима, целокупно мушко станов-
ништво способно за војну службу било је укљу-
чено у војску. Постојала су три позива: први који 
је укључивао људе од 21 до 30 година; други оне 
од 30 до 38, и трећи позив за људе од 38 до 45. 
Уз то, људи од 18 до 20 година и они од 45 до 50 
били су укључени у Landsturm.2 Ратни састав је 
обухватао:

А – Десет пешадијских дивизија првог позива, од 
којих се свака састојала од 4 пука од по 4 батаљо-

2  Landsturm (нем.) – последња одбрана. Трупе које нису 
прошле војну обуку и активирају се само у случају крајње 
нужде – прим. прев.
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на, а пук је бројао 4.500 људи у свим чиновима.  
Уз дивизију  су ишла и три ескадрона са по три 
батерије од по четири топа, или 36 топова. Са 
осталим разноврсним дивизијским јединицама, 
пун састав пешадије бројао је преко 19.000 људи. 
Укупно: 10 дивизија са 190.000 људи.

Б – Десет пешадијских дивизија другог позива, 
од којих је свака била слична онима првог по-
зива, осим што су ти пукови садржали само 3 
уместо по 4 батаљона. Укупна снага дивизије је, 
стога, била око 14.500 људи. Свега: 10 дивизија 
са 145.000 људи.

Ц – Петнаест пукова од по 4 батаљона пешадије 
трећег позива (који нису били сврстани у диви-
зије). Уз то, тај позив је давао и нове ескадроне 
коњице и неколико артиљеријских батерија, које 
су биле опремљене спорометним Де Банжовим 
топовима. Укупно: око 80.000 људи.

Д – Две коњичке дивизије првог позива са по 2 
бригаде од 2 по пука и са 4 ескадрона са 2 коњич-
ке батерије од по четири топа; или укупна снага 
дивизије око 4.000 људи. Укупно коњице: 2 ди-
визије или 8.000 људи.

Е – Армијске трупе, такође првог позива, са-
стојале су се од једног хаубичког пука од 5 ба-
терија, једног брдског артиљеријског пука од 
9 батерија, и једног тврђавског артиљеријског 
пука са 16 опсадних топова.

F – Landsturm је на папиру требало да обезбеди 
50 батаљона, ради послова у гарнизону, обез-
беђивања комуникација, итд.

У првих пет наведених категорија требало је да 
се окупи, видеће се, око 425.000 људи; али, по-
сле свих борби, српска војска 1915. године није 
бројала више од 240.000. Пешадија је физички, 
и у моралном погледу била врло високог квали-
тета, а према мишљењу страних посматрача, и 
пољска артиљерија, наоружана углавном са Кре-
зоовим брзометним топовима од 75 mm, била је 
изузетно добра. Ту треба додати и, већ поменуте, 
Де Банжове опсадне и брдске топове. Најзад, од 
готово 500 топова заробљених од Аустријанаца, 
око 120 Крупових брзометних топова од 7.5 mm 

било је употребљено за опремање додатних 40 
тротопних батерија за које је постајало обиље 
заробљене муниције. Укупно је било око 500 
брзометних топова. Сваки батаљон пешадије 
имао је и два митраљеза, при чему је редовни 
састав пешадије имао маузерове пушке од 7 mm. 
Србија и Балкан уопште нису терен погодан за 
широку употребу коњице, која је била најслабија 
тачка српске војне организације.

Војска је тада била мала и није било могућности 
да се ојачава из резерве. Са друге стране, људски 
материјал је био врло квалитетан. Лекари бри-
танске војске, са искуством цепљења знатног 
дела српске армије, изјавили су да је то физички 
најспремније људство које су икада видели. Њи-
хова храброст је била несумњива. Дисциплина 
је била мање ригидна и неформалнија него у 
великим европским војскама, али догађаји од 
претходне јесени показали су да могу да сачу-
вају морал упркос свим обесхрабрењима током 
месеци повлачења и пораза, и да остану довољно 
способни да поново покрену офанзиву са изузет-
ним жаром и полетом. Они су имали необичну 
предност, да су их тежак живот и немаштина од 
детињства прекалили, па су били способни да 
се боре готово и без редовног снадбевања хра-
ном. Подвизи и издржљивост неких пукова у 
зимским борбама, посебно Прве и Треће армије, 
били су готово невероватни. Транспорт је био 
практично сав запрежни, и он је, иако спор и 
незграпан, био боље прилагођен лошим путе-
вима и брдовитом терену него што су то била 
нека савремена возила. Тешки камиони су ипак 
били увезени из Енглеске током лета, али су ко-
риштени готово искључиво на одбрамбеним 
положајима на линији од Ваљева до Уба, где су 
за њих били направљени одлични војни путеви.

Те позиције, међутим, никад нису достигле 
стандарде савременог ратовања. Срби, којима 
је недостајало искуство могућности које пружа 
тешка артиљерија, сада је јасно, ценили су ро-
вовско ратовање. Док су у троструким линија-
ма одбране на северу и северозападу природне 
одлике неповезане земље  биле искориштене са 
великом умешношћу, сами положаји су били 
одабрани више на основу искуства које је Србија 
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стекла током ранијих ратова, него према усло-
вима који су се развили у садашњем конфликту. 
Начин на који су се носили са Аустријанцима 
претходне зиме можда их је и превише охрабрио.
Увек се мора имати на уму да су српски планови 
за одбрану у потпуности били формирани за 
одбијање напада са севера и запада. Да су Срби 
били сасвим неповерљиви према Бугарској нема 
потребе понављати, а видели смо и да је довољна 
снага увек била распоређена дуж источне гра-
нице ради одбијања сваког осим концентричног 
напада.

Уколико до таквог напада из Бугарске заиста и 
дође, Србија је очекивала заштиту од савезника. 
Њено савезништво са Грчком било је утврђено и 
изгледало је да оно осигурава сарадњу са грчком 
војском уколико би регуларне снаге Бугарске 
прешле српску границу. Међутим, осим ка Гр-
чкој, Србија се окретала и ка Силама Антанте. 
Мале међународне трупе у Београду биле су 

показатељ намера тих сила. Србија никад није 
поверовала да ће њен слом бити дозвољен, ако 
ни због чега другог, а оно због њеног значаја као 
баријере на путу ка Цариграду. Са друге стране, 
закључујући да ће бити слободна да се пуном 
пажњом посвети том задатку, српска врховна 
команда је веровала да би српска војска могла да 
се одржи бесконачно дуго и одбија сваки напад 
са севера или запада, који не би укључивао више 
од 400.000 људи. Већу силу од ове, до, можда 
700.000, Србија би вероватно могла да задржава 
бар месец дана, како би својим пријатељима дала 
времена да јој стигну у помоћ. Њене припреме 
никад нису обухватале могућност да се сама су-
протстави нападу у пуној снази са севера, као и 
бугарском нападу у пуној снази са истока.

Током лета и ране јесени 1915. године у Србији 
је било мало непосредних војних операција. По-
времено је долазило до размене артиљеријске и 
снајперске ватре преко Саве и Дунава. Ту и тамо 
је било мањих инцидената од извесне важности, 
као у случају Мишарске аде, острва усред реке, 
поред Шапца, где су Аустријанци у јулу успели 
да на самој ади изненаде малу српску јединицу, 
да би их знатно већа група напала следећег дана, 
тако да је острво остало у српским рукама, а 120 
Аустријанаца било заробљено. Долазило је до 
сталних додира мањих снага на босанској гра-
ници, где су Срби током године држали известан 
део аустријске територије. Постојала је и извесна 
активност у ваздуху – ескадрила аустријских 
авиона је једном приликом ушла чак до Кра-
гујевца и извршила бомбардовање које је довело 
до десетина жртава цивилиног становништва. 
Али, најважнија операција био је српски напад 
на Албанију.

Српске јединице, са аутоматским и лаким брд-
ским топовима, напустиле су јужни део Ох-
ридског језера последњег дана маја. Терен је 
био изузетно тежак, али су Срби напредовали 
са великим полетом, успешно се боривши код 
Кукура (Kakrew) и допрли до Елбасана 3. јуна. 
Потиснули су непријатеља са важних позиција 
на планини Краби (Grabe), те наставивши даље 
заузели Тирану и Кавају и напредовали на се-
вер, све до Ишмија. Албанцима су командова-

Генерал Михаило Живковић, 
командант одбране Београда
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ли аустријски официри. Укупни српски губици 
били су око 200 људи, и запленили су седам ау-
стријских аутоматских пушака и брдских топо-
ва. Затекавши непријатеља који је држао врло 
снажно утврђене положаје око Драча, које би 
било могуће савладати само уз велике губитке, 
нападачи су се задовољили тиме да се утврде 
и глађу изморе Драч, у коме је Есад Паша био 
држан као затвореник. Симултано са српским 
напредовањем, црногорска војска је извела де-
монстрацију на југу, не придружујући се борби, 
већ окупирајући градове које су Срби заузели, а 
потом евакуисали.

Почетком августа у Србији је постало опште-
познато да су силе Антанте направиле предлоге 
(о којима се говори у поглављу 114), са намером 
да се Бугарској препусте територије, а са циљем 
да она касније приступи Савезницима. Понуду, 
која је могла да задовољи Бугарску, изгледа да су 
уобличили савезници, и она је значила да Србија 
треба да препусти такозвану „оспоравану зону“ 
(тј. зону која се сматрала несумњиво Бугарском) 
по српско-бугарском споразуму од 29. фебруара 
1912. То би Бугарској дало онај део Старе Србије 
и Српске Македоније јужно од линије повучене 
од планине Голем, на граници југозападније од 
Охрида. Препуштање је требало да обухвати и 
важне градове Велес, Прилеп и Монастир.3

Вести да се предлаже предаја толике територије, 
која је недавно заузета по цену тако много крви, 
биле су лоше прихваћене у Србији. У војним 
круговима је у прво време тај осећај био врло 
јак. Гласно се говорило да би покушај препуш-
тања могао да доведе не само до пада владе, већ 
и династије. Предлог да територија не буде пре-
дата директно Бугарској, већ да се преда силама 
Антанте, а у међувремену, до краја рата, да буде 
под контролом британских трупа, није наишао 
на одобравање. Било је оних који нису оклевали 
да кажу да су, за такво национално понижење, 
услови које су Централне силе нудиле били знат-
но повољнији и да би било боље прихватити 
предлоге за које се знало да их Аустрија спрема. 

3  Битољ – прим. прев.

Тај екстремни став, међутим, није имао много 
присталица.

Господину Пашићу, више него било коме другом, 
припада заслуга за обуздавање и смиривање 
излива патриотског гнева. На хитној седници 
одржаној у Нишу током прве половине августа 
његово мудро и сталожено држање је довело до 
умереног и помирљивог курса који је од тада Ср-
бија водила. Треба запамтити да ниједан Србин 
у то време није веровао да ће Бугарска у било 
којим околностима приступити Антанти. Њен 
пут, веровало се, већ је био одабран. Највише 
чему се од ње могло надати било је обећање не-
утралности, а та неутралност неће бити ништа 
више од једва прикривеног непријатељства које 
је до тада показивала. У Грчкој је Венизелос имао 
потпуно исти став. Вероватно би и за Србију 
и за Грчку било могуће крајње жртвовање да 
је постојала икаква извесност да би та жртва 
постигла циљ. У обе земље, међутим, постојало 
је исто опирање да се обећа и пристане на жр-
твовање које би можда било и одбијено, али које 
би у неком будућем тренутку могло бити иско-
риштено против њих. Да је читава неспорна зона 
била етнографски српска сигурно би се тврдило 
да Србија неће пристати да је преда ни под как-
вим условима. Ако би препуштање територија 
било наметнуто Србији, оно, и кад не би било 
прихваћено, било би једнако њеном признању 
да нема право на њих. Такво признање би могло 
бити изузетно корисно у некој будућој кризи 
у замршеној дипломатији балканских држава. 
Како је М. Венизелос рекао дописнику Тајмса: 

„Цена која можда и није превисока да се плати 
за активну бугарску сарадњу, можда је превисока 
да се уопште и разматра, ако не знамо шта ће 
се њоме добити“.

У међувремену, из дана у дан је постајало све јас-
није да време за преговоре истиче. Неки чланови 
бугарске владе, који су били познати као герма-
нофили, кориштени су као канал којим су немач-
ке службене вести преношене бугарској јавности. 
Тачност информација које су дошле тим путем 
потврђена је више него једном. Ти министри су 
могли да објаве тачан датум почетка немачке 
офанзиве у Галицији неколико недеља пре него 
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што би се то десило. Нешто касније, опет, знатно 
раније од самог догађаја, предвидели су тачан 
датум пада Варшаве и шта ће Немачка урадити 
кад јој град падне у руке. Невоља је што су, насу-
прот тој прецизности, Софију посетили и разни 
Енглези са јасним прогнозама, које су биле равне 
обећањима о датуму пада Цариграда – датуму 
који је почетком августа већ одавно био прошао. 

Када су, у то време, власти у Софији почеле 
да обзнањују да је Немачка заиста близу отпо-
чињања великог напада на Србију, њихове обја-
ве носиле су знатну тежину. Средином августа 
почели су да шире тврдњу да ће напад почети у 
трећој седмици септембра и да ће тог пута напад 
бити изведен са таквим снагама да ће, како је 
наводно сам кајзер рекао: „Србија заувек бити 
збрисана са карте“. Убрзо потом нарасле су гла-
сине о великим покретима трупа северно од 
Дунава, посебно о великом концентрисању у 
Темишвару.

Чак и пре тог датума, међутим, команда Међу-
народних снага у Београду била је узнемирена 
одређеним доказима повећане активности на 
супротним обалама Дунава и Саве. Аустријан-
цима је било дозвољено да окупирају острво 
Семендрево (или Семендрију)4, као и Кожару. 
Штавише, били су врло активни у Панчеву, где 
је, изгледа, постојао знатан број малих пловних 
објеката. Већ је речено да су Срби били врло си-
гурни у своју способност да издрже нападе са 
севера, а исто тако придавали су велики значај 
чувању лепог града Београда од разарања. Из-
гледа да су та два мотива утицала на незаинте-
ресованост за било каква дејства непријатеља 
на северној обали реке. Српска врховна команда 
није веровала да прети озбиљна опасност било 
са Смедревске аде или из Панчева, а под прити-
ском цивилних власти била је несумњиво нерада 
да учини било шта што би изазвало непријатеља 
на активне мере одмазде против престонице. 
Смедеревска ада била је око 4 миље - 6.4 киломе-
тра дуга и под шумом. Панчево, на неких миља 
10 - 16.1 километра  низводно од Београда, било 
је добро заштићено острвима и дрвећем. На оба 

4  Смедеревска ада – прим. прев.

места било је тешко сазнати тачно шта се дешава, 
осим из извештаја пилота. У јулу су представ-
ници савезника у Београду указали команданту 
одбране Београда, генералу Живковићу, на очиг-
ледну активност непријатеља на тим тачкама, 
али одлучено је да му се не мешају у посао.

Срби, изгледа, нису разматрали могућност ди-
ректног фронталног напада на сам Београд. 
Град, за једну престоницу смештен на врло 
незгодном месту, лежао је такорећи на испуп-
чењу заштићеном рекама дуж стране изложене 
непријатељу. Сматрало се да је вероватније да 
ће, као и у претходним случајевима, аустријски 
напад, кад до њега дође, пре бити усмерен на 
тачке источно и западно од града, да би се тако 
изнудило стратешко повлачење, него на само 
испупчење. Међутим, док су у томе грешили, 
Срби су били далеко свеснији стварне опасности 
која је претила од Бугарске, него што су то биле 
владе сила Антанте. Крајем септембра, док су 
се савезници и даље надали сарадњи Бугарске, 
чак очекивали и њену мобилизацију, Срби су 
предвидели деловање непријатеља и први пред-
ложили наступање према Софији. Предлог је, 
међутим, био обесхрабрен и Србија је остала на 
одбрамбеним позицијама.

Делом лоша процена непријатељског плана 
напада са севера, делом самоувереност која је 
проистицала из догађаја претходне зиме, да чак 
и ако Аустријанци (или Аустро-Немци) успеш-
но пређу реке могу бити задржани на даљим 
линијама, како је то бивало и раније, а делом 
услед разумевања  катастрофе која би уследила 
ако се Бугарима дозволи да без отпора ударе с 
бока на српске позиције и окруже их из поза-
дине – комбинације свих тих разлога условила 
је да одбрана Београда, уместо да буде ојачана 

– буде ослабљена. Све јединице су се повукле 
из непосредне околине града, осим два пеша-
дијска пука, седмог и десетог, и само је једна 
дивизија остала као резерва, неких 40 миља5 на 
југу. Српска тешка артиљерија је сва померена 
ка бугарској граници, осим хаубица од 120 mm 
на Топчидерском брду, као и француских пилота 

5  40 миља – око 64.4 километара.
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и свих рефлектора, осим једног. Са изузетком 
хаубица на Топчидеру, једини топови остављени 
у Београду су била два руска од 140 mm и један 
брзометни од 165 mm у тврђави, два француска 
од 140 mm на Топчидеру и једна батерија од два 
британска топа од 4.7 инча6 на положају Велики 
Врачар. Остали британски топови (три батерије 
од по два топа) послате су до Чолиног Гроба у 
Остружници, десет миља низводно Дунавом, и 
до Гроцке, што су биле западна и источна база са 
сваке стране испупчења, а у складу са уверењем 
српске команде да су то места где би било најве-
роватније да се очекује напад.

После три дана релативно тешког, али непре-
кидног бомбардовања, у освит 6. октобра, са 
огромном жестином отпочео је директни на-
пад на Београд. То је било несумњиво потпу-
но изненађење. Број топова који су коришћени 
био је врло велики, укључујући и хаубице од 9 

6  4,7 инча – 120 mm

и 12 инча7. Процењивало се да је у току 24 сата 
на подручје одбране Београда пало не мање од 
48.000 граната, свих врста. Притом, неприја-
тељски авиони наставили су да лете ниско изнад 
града и да бацају бомбе где год су хтели. Том 
страховитом нападу на град било је готово немо-
гуће одговорити. Једина артиљерија, како је већ 
речено, распоређена да пружи активан отпор 
нападима непријатеља, били су руски топови у 
тврђави. Тешка артиљерија била је избачена из 
акције првог дана директним погоцима и тре-
бала је да буде расклопљена и остављена, док је 
брзометна остала без муниције и била уништена 
од самих Руса. Британска батерија на Великом 
Врачару није ушла у борбу првог дана, пошто 
није могла да учини ништа да одбије искрцавање 
непријатеља, и било је боље да своје позиције 
чува неоткривене док не буде могла да се ефект-
но употреби.

Уништење до ког је дошло током непријатељског 
бомбардовања, било је готово комплетно. Ср-
пски противавионски топови одмах су лоцира-
ни и уништени већ првог дана. Електрично свет-
ло, телефон и телеграфске комуникације били 
су поптуно пресечени. Град је био под ватром 
на много места, а читав речни фронт је раско-
мадан и претворен у прах. Током ноћи 6. окто-
бра непријатељ је извео операцију искрцавања, 
користећи флотилу и чамце равног дна, који 
су били припремљени у Јакову на Сави и иза 
Земуна. Искрцавање се одвијало на два места: 
на западном крају Аде Циганлије, која је мостом 
била повезана са српском обалом и на дунавском 
кеју испод града. Процењује се да је до зоре 7. 
октобра између 4.000 и 5.000 људи искрцано на 
та два места. Источни део Аде Цигалније и даље 
је држала мала јединица српске пешадије која се 
тукла са великом храброшћу, али током дана су 
и преостали преживели морали да се евакуишу.

Бомбардовање је настављено са несмањеном 
жестином и током дана 7. октобра. Ујутро је и 
британска батерија на Великом Врачару кренула 
у борбу против батерија са друге стране реке, 
које су имале 24 топа и 4 хаубице. Концентрација 

7  9 инча – 228 mm; 12 инча –305 mm

Луј Полан, француски пилот који је  
летео у Србији 1915. године
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ватре била је толика да су и британски топови 
били покривени рушевинама и морали бити 
остављени до ноћи, кад су рашчишћени и били 
спремни за акцију следећег дана. Тог дана је дру-
га британска батерија била довучена из Гроцке 
и заузела је позиције на Бановом брду, које је 
доминирало Адом Циганлијом. Ушла је у бор-
бу тог поподнева и постала мета концентричне 
ватре, али је акција настављена током послепод-
нева. Британски топови на Великом Врачару су 
у међувремену такође почели да дејствују, али је 
један готово одмах био уништен поготком тешке 
хаубице. Тада су испловили и непријатељски 
монитори и укључили се у паљбу. Изненада су 
их напала два француска топа и један преостали 
британски, па су одбијени. Један француски топ, 
међутим, добио је директан погодак који га је 
учинио бескорисним.

Непријатељ је наставио да искрцава велики број 
људи током ноћи 7. и 8. октобра и 8. ујутру го-
тово да је сасвим заузео обалу реке. Сам град 
је био захваћен пожарима на неколико места и 
преостали су још само један француски топ на 
Топчидеру, један британски на Великом Врачару 
и два британска топа на Бановом Брду. Пре под-
не тога дана био је погођен и уништен британ-
ски топ са Великог Врачара. Издате су наредбе 
да се уништи британска батерија на Бановом 
Брду, али под заштитом сумрака, са великом 
храброшћу, људи су успели да доведу воловске 
запреге и да топ извуку низбрдо, док је други већ 
запоседала непријатељска пешадија. Ти топови 
су касније били драгоцена помоћ при покривању 
повлачења српске војске.

Напад је започео 6. октобра ујутру, а Београд је 
пао 8. октобра. Мала одбрамбена снага, безна-
дежно надвладана, није могла да учини више. 
Колико је било могуће, сав ратни материјал 
који је припадао савезницима, укључујући и 
вишак муниције, извиђачки чамац „Терор Ду-
нава“, мине, торпеда, експлозив и друго, било је 
уништено или смештено ван домашаја неприја-
теља, што је изведено под тешком пешадијском 
и артиљеријском ватром и великим ризиком. 
Руска, француска и британска мисија су се по-
вукле на брдо Торлак, док нису добиле наредбу 

српске врховне команде у Крагујевцу да наставе 
возом до Ћуприје. Појачања из већ поменуте 
српске резервне дивизије била су покренута до 
Београда 8. октобра, али су затекли Баново Брдо 
и друге позиције у граду већ у непријатељским 
рукама, па су поново повучени. Тако је српска 
престоница поново пала у аустријске руке.

Други прелаз преко Дунава био је изведен код 
Смедерева, где је напад извршен дан касније него 
онај на Београд. Бомбардовање је тамо било јед-
нако јако. Процењује се да је непријатељ у нападу 
на Смедерево током дана 7. октобра и ноћи до 
8. октобра користио најмање 200 топова свих 
калибара и ускоро је откривено да је 20 топова, 
као што се и страховало, имало положаје на ади, 
под заклоном дрвећа. Готово да није било ничег 
чиме се могло одговорити на ту огромну ватру, 
и после два дана непријатељ је прешао реку и 
заузео град, али не без очајничке борбе са срп-
ском пешадијом.

Мали одред британског контингента, под ко-
мандом поручника Булока, био је ту смештен са 
торпедном батеријом и бројним минама. Нису 
могли да учине ништа како би ефикасно спре-
чили искрцавање које је изведено флотом малих 
бродова, а који су били припремани у Панчеву и 
иза аде. Све што су могли да ураде је да остану 
на својим положајима, што су и урадили под 
јаком ватром, док год је постојала шанса да буду 
од користи, а онда да униште сав материјал који 
нису могли да понесу са собом, пре него што се 
придруже осталом делу британског контингента 
на Торлаку.

Треба истаћи да је свака од британских батерија 
била под командом српског официра. Сви ти 
официри били су врло храбри, а посебно треба 
споменути Батерију бр. 1 на Великом Врачару, 
под командом капетана Аксентија Катића, која 
је, у већ описаној операцији, изгубила једног 
официра, а 14 људи је погинуло или било рањено, 
од укупно 2 официра и 22 човека са британске 
и српске стране.

Врховна команда аустро-немачке армијске групе, 
којој је била поверен напад на Србију, била је у 
рукама маршала фон Макензена. Војска која је 
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напала Београд била је под командом аустриј-
ског генерала Хермана Кевеша, а нападом на 
Смедерево командовао је генерал фон Галвиц. У 
нападу на Београд учествовале су и аустријске 
и немачке трупе. Артиљерија је на целом фрон-
ту била углавном немачка. Пешадија која се 
искрцала на Аду Цигалнију изгледа да је била 
мађарска, док су Немци форсирали искрцавање 
на обалу Дунава. Две групе су се спојиле у граду 
и после очајничких уличних борби, две заста-
ве су биле истакнуте са обе стране београдске 
тврђаве и на Новом Двору.

Овде се морају размотрити неке околности. 
Док је главнина немачке артиљерије за напад 
на Србију била велика, стварни број немачких 
трупа које су учествовале изгледа да је био мали. 
Читава аустро-немачка војска није, у ранијим 
етапама, прелазила 150.000 људи. Могуће је да је 
коначно свега 250.000 комбиноване војске ушло 
у државу.

Централне силе су током периода припрема и 
преговора објавиле да ће тог пута напад бити 
изведен огромном јачином. Сасвим је сигурно да 
чак ни сила која броји 250.000 људи не би могла 
да надвлада Србе, да су они могли да јој посвете 
неподељену пажњу. Видели смо да су Срби били 
сигурни у своју способност да држе двоструко 
већу непријатељску војску и то без помоћи, па 
не треба претпоставити да би Централне силе 
предузеле операцију са мање од пола милиона 
људи. Чињеница је да су знали да не треба ићи 
у операцију без помоћи. Знали су да ће имати 
помоћ од Бугарске, са којом би и њихове мање 
снаге биле довољне да испуне задатак. Мора да 
су били сигурни у то много пре него што је почео 
напад – најмање неколико недеља пре – а током 
целог тог времена владе сила Антанте су одржа-
вале преговоре са Бугарима, и даље верујући да 
се може придобити бугарска сарадња.

Прича о тим преговорима већ је испричана у 
поглављу 114, али би вредело на овом месту упо-
редити неке датуме:

Русија је 3. октобра упутила своју последњу про-
тестну ноту Софији – на дан када је извршено 
прво бомбардовање Београда. Министри Антан-

те у Софији су 5. октобра затражили своје пасо-
ше, а до 8. октобра нису напустили ту престони-
цу, управо на дан када је пао Београд. Бугарска је 
вршила мобилизацију још од 28. септембра. Има 
добрих разлога да се сматра да је тајни споразум, 
којим је Бугарска, практично, заузела курс који 
је касније водила, био потписан још 17. августа.

Први стварни напад на Србију од стране бугар-
ских трупа одиграо се 11. октобра, на месту бли-
зу Књажевца, североисточно од Ниша. Касније 
су, очито истог дана, бугарске јединице прешле 
границу и на југоистоку, код Лесковца, отпри-
лике на истој удаљености од српске привремене 
престонице. Ситуација у којој се Србија тада на-
шла била је далеко гора од оне коју је замишљала 
и у највећем страху. Била је окружена неприја-
тељима са свих страна, осим са југа и крајњег 
југозапада. Са севера и запада аустро-немачке 
трупе можда у том тренутку и нису прелазиле 
150.000 људи, али имале су значајну премоћ у 
наоружању. На истоку је бугарска војска сигурно 
превазилазила 300.000. Све у свему, непријатеља 
на терену није било мање од 600.000; против њих 
је Србија имала само 240.000 својих људи, по 
свему слабије опремљених и који су безнадежно 
оскудевали у тешкој артиљерији. Од савезника, 
Грчка је Србију потпуно изневерила, а остали, 
који су се кретали полако, били су предалеко да 
би пружили било какву ефикасну помоћ.

Прича о следећа два месеца је прича о потпуној 
трагедији. 

Превела и приредила:
Маша Милорадовић

– наставак у следећем броју –
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БРИТАНСКА ВОЈНО-ПОМОРСКА 
МИСИЈА У СРБИЈИ 1915.
Начелник Штаба Врховне команде војвода Ра-
домир Путник, 23. септембра/6. октобра 1914. 
године, затражио је од владе Велике Британије, 
као до тада и од Русије и Француске, помоћ у 
обалским топовима, минама и торпедима са 
пратећим људством за одбрану Београда и то-
кова Саве и Дунава од дејстава аустроугарске 
речне флотиле. Британски Адмиралитет је од-
лучио да у Београд упути начелника британске 
војне мисије у Грчкој, капетана фрегате (почас-
ног грчког контраадмирала) Хјуберта Кардејла 
(Commander Hubert Sеarle Cardale, 1875–1940) и 
наредника Краљевске морнарице Принса (Petty 
Officer Prince), са задатком да проуче ситуацију 
на терену и одреде врсту неопходне помоћи. 

Српски посланик у Атини, Живојин Балугџић 
(1868‒1941), 2/15. октобра 1914. известио је Ми-
нистарство иностраних дела да ради одбране 
Београда „долази марински официр Кардејл у 
територијалном оделу енглеских официра и (да) 
не треба да се зна да је марински официр“. При 
томе, Кардејл је тражио обавештење о томе да ли 
аустроугарски монитори оперишу и током Саве, 
где се налази база за њихово снабдевање, те да 
ли су Срби заробили топове калибра 80 mm како 
би знао да ли да понесе одговарајућу панцирну 

муницију.1 Занимљиво је да је капетан долазио 
у униформи британске Територијалне армије 
(Territorial Army), скривајући да је професионал-
ни морнарички официр, иако су немачка и ау-
строугарска обавештајна служба у Грчкој одлич-
но знале о коме се ради. Након доласка у Београд, 
17/30. октобра, Кардејл и Принс су установили 
да Срби не располажу никаквим средствима за 
борбу на рекама ‒ изузимајући мине и торпеда 
које је донела руска мисија. Но, како Руси још 
увек нису имали уређаје за лансирање, британ-
ски морнарички официр је предложио да се од-
мах, од приручних средстава, изради неколико 
рампи за спуштање мина и бродски надводни 
лансери торпеда у виду сохе са клештима, који 
би се монтирали на мале моторне чамце и један 
стари реморкер депласмана 30 т и брзине седам 
чворова. Први импровизовани апарат довршен 
је до 13/26. новембра 1914., но услед аустроугар-
ског продора у Београд, Кардејл је 17/30. новем-
бра био приморан да се, као и друге мисије, са 
Топчидерске станице евакуише у Ниш. Одмах 
након ослобођења града, Кардејл и Принс су се 
вратили и наставили рад на повећању борбене 
готовости Одбране Београда дуж обала Саве и 
Дунава.

Након ступања Отоманске империје у рат (1. но-
вембра 1914.), Дунав је добио још већи стратешки 
значај као веза са Црним Морем и Медитераном. 
Захваљујући новонасталој ситуацији, Кардејл је 
успео да убеди британски Адмиралитет у нео-
пходност слања одређених снага у Београд ради 
борбе са аустроугарском речном флотилом.  Но, 
како ће се касније показати, Лондон је релативно 
брзо одустао од планова да се у Србију упуте зна-
чајне јединице. На заседању Ратног савета одр-
жаном 15/28. јануара 1915., донета је одлука да 
се наручи изградња 12 монитора класе „Инсект“, 
који би у деловима били транспортовани до Со-
луна, потом железницом пребачени до Београда 

1  АС, МИД, ПО, Ф.XI, 2 дос. VII

Врачар. Официри одређују даљину помоћу хоризон-
талног даљиномера од 9 стопа FQ-2 на постољу MN.2.
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и тамо склопљени. Професионални заповедник 
морнарице, „први лорд мора“, адмирал Џон Фи-
шер (John Arbuthnot Fisher, 1841‒1920), обећао 
је да ће већ сутрадан Адмиралитету наложити 
да почне пројектовање монитора. Бродови су 
вођени под шифрованим називом „велике ки-
неске топовњаче“, и према пројектима, требало 
је да имају депласман од 645 тона, дужину од 70 
метара, минималну заштиту (дебљина челичних 
плоча око 6 mm) и два топа од 6 инча (152 mm) 
без купола. Посаду би чинила 4 официра и 48 
морнара смештених на палуби пошто мала ви-
сина трупа није пружала довољно простора за 
кабине. Убрзо се, међутим, показало да Ратни 
савет има друге планове; монитори су у суштини 
били намењени операцијама у Месопотамији.2

Један од заговорника већег британског ангажо-
вања на Балканском фронту, први лорд Адмира-
литета, Винстон Черчил (1874–1965), одлучио је 
да предузме хитне мере, макар оне биле и сим-
боличне; 19. јануара/1. фебруара 1915. донео је 
одлуку о оснивању „Британске војно-поморске 
мисије у Србији“ (British Naval Mission in Serbia) 
под командом контраадмирала Ернеста Тру-
бриџа (1862‒1926).3 Британски посланик у Србији 
Чарлс Луис дес Грац (Sir Charles Louis des Graz, 
1860–1940), већ 20. јануара/2. фебруара је о томе 
известио Николу Пашића. 

У састав Мисије ушао је минско-торпедни одред 
јачине 26 морнара и краљевских маринаца под 
командом капетана – „привременог“ мајора 
Краљевске лаке морнаричке пешадије Бертрама 
Елиота (1880–1918) и „привременог“ поручника 
морнаричке пешадије Џорџа Булока, те артиље-
ријски одред који је чинило 24 артиљерца из са-

2  Paul G. Halpern, A Naval History of World War First, Anaplolis, 
1994, стр. 268

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

става Краљевских маринаца, под командом по-
ручника бојног брода Чарлса Кера (1886–1965).4

Адмирал Трубриџ је у Србију стигао 9/22. фебру-
ара 1915. и три дана касније званично преузео 
дужност од Кардејла. Кардејл је касније про-
мовисан у почасног пуковника српске војске и 
одликован орденом Белог орла I степена (1916.) 
и Карађорђевом звездом IV степена (1916.).5 

На железничку станицу Топчидер је 23. фебруа-
ра/8. марта допремљено осам британских 45-фун-
товних (маса гранате) бродских брзометних топо-
ва калибра 4.7 инча (120 mm) Марк IV (4.7»/40 QF 
Mark IV) на мобилним лафетима система Перси 
Скот Марк I (Percy Scott Travelling carriage Mk. I), 
1600 граната пуњених лидитом (тринитрофенол), 
те поморске мине и торпеда Whitehead 18»/45-см 
Mk.VII. Уз топовске нишанске справе, ипак, нису 
били достављени телескопи.6

Британска оружја подељена су на 4 батерије са 
по два топа. Посаду ових топова по правилу је 
чинило 10 људи, али како је британски конти-
гент био мали батеријама су командовали ср-
пски официри, а уз свако оружје су распоређена 
по 3 британска и 7 српских артиљераца. Бате-
рије су до 28. марта/10. априла распоређене на 

4  Чланови мисије су, између осталих, били: captain 
(temporary Major) Bertram Nowell Elliot, R.M.L.I., lieutenant-
Commander Charles Lester Kerr, R.N., temporary Lieutenant 
George Bullock, R.M., temporary Surgeon Edward Rowland 
Alworth Merewether, R.N., gunner Samuel Eber Davies, R.M.A., 
gunner Daniel Wass, R.M.A., gunner Harry James Carter, 
R.M.A., sergeant Charles Arhur Pearce, R.M., gunner Alfred 
Thomas Herbert Fish, R.M.A., petty Officer Lewis Silvers, O.N., 
private Charles Edward Bird, R.M.L.I., private Fred Turner, 
R.M.L.I., gunner Paul Herbert Oates, R.M.A., gunner James 
Robert Ransom, R.M.A., able Seaman Albert Robinson.

5  Officer Takes 30 Years To Pay Off Ilis Depts, The Otawa Evening 
Citizen, Ottawa, September 24, 1938; London Gazette No. 
29360-30437, London, November 1915-December 1917.

6  Први 40-фунтовни брзометни топови калибра 4.7-ин 
произведени су 1886. године у Armstrong Elswick Ordnance 
Company (EOC). В 1888 г. Флота је примила у наоружање 
исти топ али за гранате масе 45 фунти (15,75 кг). Ради 
лакше одбране Дурбана, капетан Перси Скот (Sir Percy 
Moreton Scott, 1853–1924) је уместо на фиксне, морнаричке, 
топове калибра 4.7 инча поставио на мобилне лафете са 
челичним лафетима на дрвеним точковима. Ради веће 
мобилности, касније су развијени олакшани челични 
лафети (Марк 1). Paul G. Halpern, исто
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борбене позиције, на којима ће остати све до 
октобра 1915. године: батерија бр. 1, под коман-
дом артиљеријског капетана Аксентија Катића, 
постављена је на југоисточној падини Великог 
Врачара;7 батерија бр. 2 ‒ 30 km источно од Бео-
града, на обали Дунава код Гроцке; батерија бр. 
3 ‒ 19 км од Београда, на обали Саве код Оструж-
нице и, батерија бр. 4 – 16 km од Београда, на 
обали Дунава код Чолиног Гроба (насеље Велико 
Село). Истовремено, минско-торпедни одред 
мајора Елиота је у Сави, код Железничког моста, 
поставио даљински управљану минску заграду 
и троцевну торпедну батерију, а на обали Дунава, 
у висини Парне стругаре и Кланице ‒ једноцев-

7  Део српске посаде чинио је и Михаило Каракашевић, 
између два рата секретар београдске Општине. Агонија 
Београда у Светском рату, Мил. Мирчић, Странци у од-
брани Београда, Београд, 1931, стр. 541; Conrad Gato, The 
Navy Everywhere, Part 1, Published by E P Dutton & Company, 
681 Fifth Avenue, New York. First published 1919

ни торпедни апарат. На Дунаву, код Смедерева, 
други део одреда под командом поручника Бу-
лока монтирао је једну четвороцевну торпедну 
батерију.

Након пропасти идеје о мониторима класе „Ин-
сект“, британски посланик Луис дес Грац, војни 
аташе Џорџ Филипс (1863–1921) и адмирал Тру-
бриџ неколико пута су молили заповедника Сре-
доземне флоте на Малти да се у Београд допреми 
барем један торпедни чамац дужине 18 m (60 
стопа) и брзине 18 чворова. Коначно, у Валети 
су одлучили да једну ненаоружану баркасу са 
дрвеним коритом адаптирају у торпедни чамац 
и упуте је у Србију.

Застарела оклопна фрегата „Егмонт“ (HMS 
Egmont) је од 1901. године била у функцији пло-
веће базе стациониране у Великој луци Ла Вале-
те. Током 1912, „Егмонт“ је одвучен у британско 

Српски артиљеријски поднаредници, каплар и редови, британски наредник, каплар и редови краљев-
ске маринске артиљерије – послуга батерије бр.1 (Велики Врачар) топова 120 mm Марк IV, са ср-
пским официрима, поручником Кером и адмиралом Трубриџем. Септембар 1915. МГБ, Фи1 603.
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бродоградилиште Чатем, а улогу војно-поморске 
базе Медитеранске флоте преузела је тврђава 
Св. Анђело. Због очувања традиције, тврђава 
је класификована као „Брод Његовог Величан-
ства Егмонт на копну“. Са фрегате „Егмонт на 
води“ је 1912. године скинута парна стражар-
ска баркаса која је служила за везу са копном 
и предата на употребу новој бази „Егмонт на 
копну“. Почетком марта 1915., база је овај заста-
рели парни чамац наменила као помоћ мисији 
у Србији; у бродоградилишту Велике луке на 
његовом прамцу је монтиран трофунтовни бр-
зометни топ система Хочкис калибра 47/40 mm 
Mark I а на боковима – два надводна торпедна 
апарата система Дена Кардигана (у виду сохе са 
клештима) за торпеда 18» (450 mm) Mark V.

„Нови“ торпедни чамац (дужине 45 стопа или 
13.6 m, са максималном брзином од 12 до 16 чво-
рова) отпремљен је у Солун. Како би баркаса на 
теретном вагону могла да пролази кроз тунеле 
у солунској луци је демонтирано наоружање 
и надградња са димњаком. У зору 8/21. марта 
1915., чамац је у тајности укрцан на железничку 
платформу и упућен за Србију.8 „Тајни товар“ је 
кроз неколико дана стигао у Београд; баркаса је 
у чукаричком бродоградилишту поново монти-
рана и додатно наоружана једним митраљезом 
калибра 7 mm система Максим М1909.

Торпедни чамац је званично носио назив „H.M. 
Picket Boat, Tender to H.M.S. Egmont“. Но, у исто-
рији је остао забележен као „Терор Дунава“, како 
га је назвала сензационалистичка штампа епохе.9 

„Терор Дунава“ је на аустроугарске трупе имао 
више психолошки него стварни учинак. Поруч-
ник Кер је извео неколико безуспешних акција 
против монитора и највише ефекта је имао деј-
ствујући против пешадије и пионирских одреда 

8  Да би обманули грчке царинске органе и немачке оба-
вештајце, Бритннци су још у јануару 1915. године из Со-
луна у Београд железницом послали 32 тоне експлозива 
и мина под царинском декларацијом „паприка – љута 
(врела) роба“. - The Last Days of Belgrade у The Carthusian – 
December 1915, стр. 18

9  Barrier Miner, Vol. XXVIII, No. 8418, Broken Hill, 11.08.1915, 
1; New Zealand Herald, Volume LII, Issue 16014, 4 September 
1915, 2; Feilding Star, Volume XI, Issue 2808, 7 September 
1915, стр. 1

који су уклањали мине или радили на понтон-
ским мостовима. Као највећи успех забележена је 
акција изведена априла 1915., која је, у суштини, 
представљала неупех изазван забуном. Наиме, 
да би заварало српску „флотилу“ и артиљерију, 
али и изазвало дејство српских топова и тиме 
открило њихове позиције, аустријско Мини-
старство војно је крајем фебруара 1915. године 
у бродоградилишту „Првог дунавског паро-
бродоског друштва“ у Будимпешти наручило 
изградњу лажног монитора, тзв. „брода-мамца“ 

– макете налик на монитор „Марош“. Макета је 
израђена од дрвета и платна, била је дуга 50 m, 
са газом од 1.1 m, а опремљена са два лажна топа 
калибра 150 mm и металним димњаком који је 
испуштао вештачки произведен дим. Макета 
је довршена 25 марта/7. априла 1915. и за два 
дана је помоћним војним паробродом „Алмош“ 
допремљена Дунавом на позицију 8 km удаље-
ну од Београда.10 Аустријанци су покушали да 
изазову српску артиљерију да дејствује по лаж-
ном монитору. Да би ситуација изгледала што 
уверљивије, заклоњен иза макете, монитор „Енс“ 
је из топова калибра 12 cm испалио два хица. Но, 
српска обавештајна служба је од резидентуре 
у Румунији добила информације да се ради о 
лажном броду тако да артиљерија није одго-
варала на провокације. Разочарани неуспехом, 
Аустријанци су у зору 29. марта/11. априла, по-
моћном оклопном топовњачом „Линц“, „брод-
мамац“ отпремили до Земуна и укотвили га уз 
болнички пароброд „Трајзен“.11 У ноћи 9/22. и 
10/23. априла торпедни чамац поручника Кера 
је дрвену макету погрешно идентификовао као 
монитор „Кереш“ и на њега испалио два торпе-
да. Како је дрвена конструкција имала далеко 
мањи газ од нормалних монитора, оба торпеда 
су прошла испод макете; један је експлодирао 
на обали док се други заглавио у муљу. Стража 
на правом монитору „Кереш“ приметила је тор-
педни чамац и на њега отворила ватру из Шко-
диног топа 66 mm/Л26. У паници, артиљерци 
нису скинули чеп са навлаком тако да је граната 

10  „Алмош“ је до 1914. био путнички брод будимпештанске 
„Краљевске угарске поморско-речне бродарске компаније“ 
из Будимпеште (Magyar Királyi Folyam-és Tengerhajózási Rt.).

11  „Линц“ и „Трајзен“ су до 1914. године служили као пут-
нички пароброди DDSG.
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експлодирала у цеви разневши оруђе. Заварани 
двема експлозијама, Британци су се у 14.20 ча-
сова вратили у Београд, уверени да су погодили 
аустријски монитор. Након ове акције макета 
је лежала у Земуну све до почетка октобарске 
офанзиве 1915. године. Још једна акција бри-
танске баркасе против аустријских монитора, 
изведена 4 /17. маја, такође је прошла без већег 
успеха. Ипак, да ли у недостатку правих инфор-
мација или у пропагандне сврхе, савезници су 
подржали верзију о потапању „Кереша“. Тако 
је 17/30. јуна 1915. поручник бојног брода Чарлс 
Кер за „потапање монитора Кереш“ декорисан 
британским орденом „За предану службу“, 6/19. 
новембра 1915 – орденом Карађођеве звезде IV 
степена, 5/18. марта 1916. – орденом Белог орла 
IV степена, 28. јула/10. августа 1917 – францу-
ским Ратним крстом. Коначно, 25. априла/8. маја 
1917., британски Наградни суд донео је решење 
о додели новчане награде у висини од 514 фун-
ти стерлинга посади „H.M. Picket Boat“ ‒ Tender 
to H.M.S. Egmont for the destruction of the armed 
enemy monitor Keresh“.12

Аустријанци су 23. септембра /6. октобра 1915. 
започели артиљеријску припрему за предстојеће 
форсирање Саве и Дунава. До тада су у Земуну 
саградили још једну дрвену макету патролног 
чамца, која је само током једне ноћи, у опера-
цијама од 23. дo 26. септембра/6. до 9. октобра 
примила око 100 артиљеријских погодака.

12  The London Gazette, 8 May 1917, 4357

Аустроугарско-немачка артиљерија је током 
првог дана онеспособила британску батерију бр. 
1 на падини Великог Врачара; наредник Чарлс 
Пирс је скинуо затвараче са топова и послуга је 
одступила у позадину, напуштајући неупотре-
бљива оружја. 

Батерија бр. 4 је 24. септембра/7. октобра са Чо-
линог Гроба привучена у сам град, на Баново 
Брдо; но било је исувише касно да учини било 
шта за одбрану Београда. Око 11:00 часова две 
гранате немачких тешких оружја погодиле су 
складиште муниције и потпуно га уништиле. 
Два топа батерије бр. 4 нису претрпела ош-
тећења, али су услед експлозије погинули српски 
преводилац и један артиљерац док су артиљерци 
Краљевских маринаца Хари Картер и Семјуел 
Дејвис те други српски преводилац рањени. 

Истог дана (24. септембра/7. октобра), око 21.00 
час, поручник Кер је покушао да уништи парни 
торпедни чамац али, услед јаке артиљерисјке 
ватре није успео да приђе речној обали. Српски 
војници су 25. септембра/ 8. октобра у 04.00 часа 
са баркасе скинули митраљез и, убацивши ручне 
бомбе у крмени део, потопили „Терор Дунава“. 
У то време мајор Елиот је лансирао сва торпеда 
из троцевне батерије код београдског Железнич-
ког моста на Сави док је поручник Булок успео 
да лансира само један торпедо из четвороцевне 
батерије постављене код Смедерева. Након тога, 
мино-торпедни одред је под командом Елиота, 
преко Торлака одступио ка Ћуприји – бази ру-
ског инжењеријског одреда.

Парни торпедни чамац тендер ХМС „Егмонт“ (HM Picket Boat, Tender to HMS Egmont) 
торпедни чамац „Терор Дунава“. Реконструкција Б. Богдановић.
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У Ћуприји су се 27. септембра/10. октобра оку-
пили чланови руске минерске команде, фран-
цуске „Мисије Д“, британске војно-поморске 
мисије и посада батерије бр. 1. Ово људство је 
3/16. новембра из Ћуприје стигло у Битољ, ода-
кле је железницом пребачено до Солуна. Тако су, 
заједно са српском војском, у повлачењу преко 
Албаније учествовале само посаде британских 
батерија бр. 2, 3 и 4.

Помињујући остатке енглеског артиљеријског 
одељења у Србији, Бранислав Нушић је забеле-
жио превасходну симболичку важност њиховог 
присуства: „Ови туђинци, који су до пре неки 
дан бранили српску престоницу, зашли су сад у 
српске планине да са нама заједно поделе судбину 
једнога несрећнога народа. Кренули отуд, са да-
леких северних острва, пребродили пространа 
мора да нам донесу не толико помоћ колико веру 
да у овој гигантској борби нисмо сами, да је до 
нас кадра допрети рука моћних, да над нама бди 
брига моћних“.13 

Када је 26. септембра/9. октобра 1915. године 
Београд пао у непријатељске руке, једна батерија 
је била на левом крилу, друга на десном, а трећа 
у центру борбеног распореда српске војске. По-
ручник Кер је прекомандован у штаб генерала 
Михаила Живковића и добио је команду над 
све три британске батерије. Батерије су 12/25. 

13  Бранислав Нушић, Девестопетнаеста, Београд 2010, 
стр. 207-208

октобра, преко Младеновца, Тополе и Крагујев-
ца стигле у Крушевац, одакле су 22. октобра/4. 
новембра железницом транспортоване у Ниш. 
Батерија бр. 2 је заузела борбену позицију према 
Алексинцу, док су батерије бр. 3 и бр. 4 поставље-
не према Јужној Морави, на положајима 5 км 
удаљеним од сваке путне комуникације. Бате-
рија бр. 3 је практично била недоступна пошто 
се налазила на узвишењу које је од најближег 
пута делио мочварни терен.

Када је 30. октобра/12. новембра издато наређење 
за повлачење према Приштини, топови Треће 
батерије, тешки преко две тоне, безнадежно су 
се заглавили у блату и морали су бити напуш-
тени. Тако је пручник Кер наставио повлачење 
са четири од првобитних осам оруђа. 

Британци су 3/16. новембра стигли до Мердара, 
где су посаде биле принуђене да униште и топо-
ве батерије бр. 2. Батерија бр. 4 је 13/26. новембра 
доживела удес; приликом преласка једне речи-
це, конструкција моста није издржала тежину 
топова и једно оружје је пропало у корито. Тако 
је преостао само један топ; 20. новембра/3. де-
цембра 1915., услед немогућности даљег тран-
спорта, и он је уништен како не би пао у руке 
непријатељу.14

Бранко Богдановић

 

14  Paul G. Halpern, A Naval History of World War First, 
Anaplolis, 1994, стр. 226; Crawfurd Price, Serbia’s Part in 
the War, Vol.1, London, 1918, стр. 243–248; Conrad Gato, 
The Navy Everywhere

Британски и српски војници истоварују у Београду 
тешке енглеске бродске топове. Berliner 
Illustrations-Gesellschaft, Berlin, 1915.
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РЕКВИЗИЦИЈЕ ЗВОНА СА ПРАВОСЛАВНИХ 
ЦРКАВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 
У ТОКУ ПРВОГ СВЈЕТСКОГ РАТА
Продужетком рата и све већом кризом у војној про-
изводњи повећавала се потреба за металима, што је 
Земаљску владу у Сарајеву навело да објави низ уредби 
којима је настојала ријешити овај проблем. Aустро-
уграска војна команда у Сарајеву је већ априла 1915. 
позвала становништво да надлежним властима до-
бровољно преда вишак кухињског суђа и предмета од 
метала које не користи, а првенствено оног направље-
ног од бакра, калаја, олова и алуминијума.1 Грађани су 
били дужни пријавити све залихе руда и оних метала 
и легура које се могу употријебити у војној индустрији 
попут алуминијума, хрома, бакра, никла, калаја, па чак 
и старог материјала, отпадака, опиљака и пепела.2 Због 
повећане потребе за металима у ратне сврхе почетком 
1916. донијета је наредба о потраживању и изручивању 
посуђа и предмета од метала којој су били подвргнути 
сви произвођачи, трговци, власници кућа, гостиони-
чари, пекари и сластичари.3

Између 1915. и 1916. Министарство рата у Бечу је до-
нијело више одлука о реквизицији црквених звона у 
војне сврхе; прво свих, а потом само оних направље-
них послије 1700. године.4 Сложене економске прилике 
навеле су Земаљску владу у Сарајеву да изда уредбу о 
потраживању црквених звона у ратне сврхе. Бронза, од 
које су израђивана звона, била је драгоцјени материјал 
од којег су прављена и артиљеријска оружја. Бронза 
је била једини нерђајући метал од којег су се правили 
топови.5 Изузетак су представљала звона од великог 

1  Sarajevski list, Sarajevo, god. XXXVIII, br. 110, 20. april 1915.

2  Glasnik zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu – godina 
1915, Sarajevo 1915, стр. 73−74

3  Истовремено су одређене цијене у име накнаде за ковин-
ско посуђе којима су се највише плаћали предмети од ни-
кла – 12 круна по килограму; Glasnik zakona i naredaba za 
Bosnu i Hercegovinu – godina 1916, Sarajevo 1917, стр. 15−19

4  Ž. Bistrović, Rekvizicija zvona, у: Zaboravljeni rat 1914−1918, 
Crikvenica 2015, стр. 57 

5  Đ. Sjekavica, Rekvizicije zvona u Prvom svjetskom ratu na 
području Dubrovačke biskupije, у: Anali, Dubrovnik, 51/2, 

умјетничког и историјског значаја чију су вриједност 
установљавали стручњаци Земаљског музеја у Са-
рајеву.6 Свим црквеним општинама је препоручено 
да се без устезања ставе на располагање војним вла-
стима приликом пописа црквених звона. Општине у 
којима су цркве имале више од једног звона, требале 
су се изјаснити како су сагласне да за своју богомољу 
задрже једно звоно, а да сва остала препуштају војној 
управи. Чак је и оним црквеним општинама у којима 
су богомоље имале само једно звоно савјетовано да 
поступе исто, а да „до доласка бољих времена“ напра-
ве клепетала којима ће позивати вјернике на молит-
ву. У документу са почетка 1916. године митрополит 
захумско-херцеговачки Петар Зимоњић је упозорио 
свештенство на одлуку Министарства рата у Бечу да 
се сва звона на црквама у земљи морају пописати и по 
потреби употријебити у ратне сврхе. Зимоњић је навео 
да ће скидање црквених звона војна власт по могућно-
сти повјерити православним фирмама. Митрополит 
није пропустио прилику да нагласи како је од почетка 
рата српски народ у епархији Захумско-херцеговачкој 
био спреман на сваку жртву ради одбране домовине 
(Аустроугарске, прим. Б. М.).7 Митрополит Евгеније 
Летица је подсјетио свештенство и народ да је до дола-
ска аустроугарских власти мало која православна цр-
ква у земљи имала звоно „па је право да се једној таквој 
хришћански просвјећеној и правдољубивој управи стави 
на расположење у случају потребе све, чега се посјед 
истој управи захвалити имаде“.8 Земаљска управа је 
требала обештетити сваку црквену општину у новцу, 

2013, стр. 541

6  Glasnik zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu – godina 
1918, Sarajevo 1919, стр. 61−62

7  Архив Херцеговачко-неретванског кантона (АХНК), Збир-
ка Мостар и Херцеговина 1815−1952 (ЗМиХ − 6, 1916); М. 
П. Радусиновић, Три документа о ратним патњама ср-
пског народа и свештенства у Херцеговини (1914−1918), у: 
Зборник Матице српске за историју, бр. 59−60, Нови Сад 
1999, стр. 167−172.  

8  Вјесник, Сарајево, год. VII, бр. 4, 1. октобар 1917.
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рачунајући јој за сваки килограм тежине бакра четири 
круне. Тежину сваког звона одређивао је представник 
војних власти у присуству предсједника црквене опш-
тине. Трошкове скидања звона са звоника и њиховог 
одношења сносиле су војне власти, које су такође биле 
дужне сносити и трошкове евентуалне штете на цркви 
или звонику настале приликом скидања звона.9 Пра-
вославни митрополити су од црквено-школских опш-
тина затражили да се црквена звона попишу у посебне 
табаке које ће доставити органи власти, а затим да се 
та звона, када се затраже, ставе на располагање војној 
управи.10 Земаљска влада је током рата уочила да су 
на многим црквама, звоницима и црквеним зградама 
Дабробосанске епархије исписана четири ћирилична 
слова „С“, те је наложила њихово уклањање. С тим 
у вези, митрополит Летица је наложио парохијском 
свештенству да поступи по наређењу власти и тамо 
гдје уочи овакве натписе да их одмах одстрани.11 

Највећу штету у Зворничко-тузланској епархији по-
слије рата пријавила је црквено-школска општина 
у Бијељини од чак 216.305 динара, при чему је бакар 
са цркве процјењен на 40.000 динара. Укупна ратна 
штета у епархији износила је више од 1.300.000 динара. 
Знатан дио отпадао је на заплијењена црквена звона. 
Укупно су 63 цркве из епархије пријавиле да је непри-
јатељска војска заплијенила 109 звона тежине 25.197 
килограма. Највеће звоно од 969 килограма војска је 
однијела из цркве у Драгаљевцу.12 Архијерејски цркве-
ни суд у Мостару је октобра 1920. у извјештају Мини-
старству вјера Краљевине СХС навео како је простор 
Захумско-херцеговачке епархије почетком рата био 
поприште жестоких борби између аустроугарске и 
црногорске војске. Само у овој епархији је током рата 
оштећено 57 цркава, а укупна штета је 1923. процјење-
на на више од пет милиона динара.13 Реквирирано је 
46 црквених звона. Са Саборне цркве у Мостару су 
однесена звона тешка 4.000 килограма, дигнут је ба-
карни кров, а сви прозори и иконе су оштећени. Црква 
у манастиру Добрићево је запаљена, док се у цркви Св. 

9  Исто, год. VII, бр. 5, 1. новембар 1917.

10  Исто, год. VIII, бр. 6, 1. мај 1918.

11  Вјесник, Сарајево, год. VII, бр. 7, 1. децембар 1917.

12  Р. Радић, М. Исић, Српска црква у Великом рату 
1914−1918, Београд-Гацко 2014, стр. 63

13  Исто, стр. 66 

Саве у Билећи током рата налазио војни магацин.14 
Реквизиције црквених звона нису се током рата де-
шавале само на простору Босне и Херцеговини, нити 
су погађале искључиво Српску православну цркву. У 
току рата из 147 цркава и манастира у три епархије 
са подручја Краљевине Србије (Београдске, Жичке и 
Шабачке епархије) непријатељска војска је однијела 370 
црквених звона у вриједности од 824.320 динара.15 За-
плијењена звoна је пријавило и 125 цркава са простора 
Црногорско-приморске митрополије.16 На подручју 
Хрватске постојало је осам сабирних центара гдје су се 
прикупљала звона спремна да се упуте у фабрике на 
претапање. Звона реквирирана на подручју Далмације 
сакупљана су у Сплиту, Шибенику, Славонском Броду, 
Дубровнику, Гружу, Груди, Метковићу, Зеленици и 
Задру. Војна команда у Мостару заплијенила је око 
1.500 црквених звона из Далмације.17 Подручје Хрват-
ске било је подијељено у три регије у којима су радиле 
посебне комисије које су у сарадњи са бискупијама и 
жупама имале задатак да региструју звона од посебног 
историјског или култруног значаја.18 

Ипак, нису сва скинута звона завршила тамо гдје су 
то војне власти планирале. Звоно са цркве у селу Тиш-
ковац у западној Босни је пренесено у оближњи Книн, 
одакле је требало возом бити транспортовано до Спли-
та, гдје никада није стигло. Проти Николи Скакићу 
из села Пећи, недалеко од Тишковца, 1916. се обратио 
сељак Ђуро Родић из Тишковца тражећи благослов да 
украде црквено звоно које се у том тренутку налазило 
на жељезничкој станици у Книну. Родић и неколико 
другова су успјели на дрвеним гредама подићи тишко-
вачко звоно и сакрити га у оближњу гомилу шљунка са 
намјером да га откопају када прође рат. Звоно је крајем 
рата извађено из шљунка и враћено у Тишковац.19   

др Боривоје Милошевић

14  Исто, стр. 67

15  Исто, стр. 46

16  Исто, стр. 62

17  Đ. Sjekavica, Rekvizicije zvona u Prvom svjetskom ratu na 
području Dubrovačke biskupije, 543.

18  Ž. Bistrović, Rekvizicija zvona, 57. 

19  Политика, Београд, год. XXXVII, бр. 11.695, 22. децем-
бар 1940. 
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БОСАНСКИ ПЕТРОВАЦ У ПРВОМ 
СВЈЕТСКОМ РАТУ
Након атентата у Сарајеву ријетко који градоначел-
ник у бихаћком округу је имао прилику да саопшти 
како је атентат изазвао искрену и велику жалост код 
свих слојева становништва, осим градоначелни-
ка Босанског Петровца. Поред тога, он је саопш-
тио да су све најављене приредбе отказане и да су 
црне заставе истакнуте на кућама свих конфесија.20 
Полицијске власти, ипак, нису биле без посла у 
петровачком срезу. Непосредно послије атентата 
и завођења ванредног стања, Четврто крило жан-
дармеријске корпусне команде јавило је окружним 
властима да се послије догађаја у вези са атента-
том на дане 2. и 3. јула у Босанском Петровцу није 
десило ништа узнемиравајуће, уз напомену да су 
странци свих националности веома потиштени.21

Након објаве ванредног (29. јуна), а затим и оп-
садног стања (17. јула), становништво у Босанском 
Петровцу је, поводом наредбе власти, добровољно 
предало оружје које је у већини случајева било без 
вриједности. Ријетки су били случајеви преметачи-
не и насилног одузимања оружја.22 Такође, окружне 
власти у Бихаћу, поводом затварања православних 
вјерских школа, извијестиле су Земаљску владу да 
затварање школа „није наишло на отпор, па ни у 
Бос. Петровцу, с обзиром на то да је Црквено-школ-
ска општина још у јуну одлучила да затвори школу 
и децу пошаље у комуналну“.23

Десетог августа 1914. године почело је отпремање 
првих политички сумњивих лица у интернацију, 
у логор Арад.24 Ова лица прво су одвођена у Брод 

20  Ђ. Микић, Бања Лука на Крајини хвала, Бања Лука 1995, 
стр. 382; Đ. Mikić, Austrougarska ratna politika u Bosni i 
Hercegovini 1914–1918, Banjaluka 2011, стр. 38

21  Ђ. Микић, Бања Лука ..., стр. 385–386; Đ. Mikić , 
Austrougarska ..., стр. 67

22  Đ. Mikić, Austrougarska ..., стр. 69

23  Исто, стр. 97–98

24  У логору Арад (Румунија), у току Рата, било је интер-
нирано девет Петровчана; П. Слијепчевић, Босна и Хер-

гдје су чекали даљи транспорт. Први воз са затворе-
ницима за Арад кренуо је 15. августа.25 Осим Ара-
да петровачки интернирци упућивани су у логор 
Жегар код Бихаћа.

Један од првих из Босанског Петровца интерниран 
у Араду био је свештеник Никодим Новаковић. 
Тамо је упућен након што је петровачки жандар-
меријски командир Рагуж у Бањалуку упутио из-
вјештај у којем стоји: „У посљедње вријеме у пет-
ровачкој чаршији осјећа се све већи отпор нашој 
власти. У томе су нарочито активни свештеници 
Никодим Новаковић, Владо Кецман и Лука Про-
шић из смољанске парохије. Често се састају по 
приватним кућама и сједе до касно по ноћи. Шећу 
по граду дигнуте главе, не поздрављају никога из 
наше власти, а кад су државни празници никад не 
истичу државну заставу на својим кућама, а на тај 
начин, српском заставом означавају сваку државну 
и вјерску светковину Србије и Црне Горе”.26

Послије извјештаја Рагужа, дошао је налог из Бања-
луке: „да се одреди кућни притвор свештенику Ни-
кодиму Новаковићу и свештенику Влади Кецману 
од мјесец дана. Да се за то вријеме саслушају свједо-
ци о тим њиховим разним инкриминацијама и не-
лојалном понашању према нашој круни и власти“.27 
Сазнавши за одлуку Бањалучког жандармеријског 
центра, петровачки хоџа Мухамед Шехић, који 
је имао велики утицај код петровачких среских 
власти, заложио се за свештеника Владу Кецмана, 
тражећи да буде ослобођен због лошег здравстве-
ног стања. Власти су прихватиле Шехићеву молбу, 

цеговина у Светском Рату, у: Напор Босне и Херцеговине 
за ослобођење и уједињење, Сарајево 1929, стр. 224–225

25  В. Ћоровић, Црна књига. Патње Срба Босне и Херцегови-
не за време Светског Рата 1914–1918, Београд – Сарајево 
1920, стр. 83

26  В. Д. Кецман, Ријека живота (родослов Кецмана), Бања 
Лука 1998, стр. 35

27  Исто, стр. 36
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те је Кецман само упозорен на понашање,28 док је 
Новаковић отпремљен у логор Арад.29

У Бањалучком велеиздајничком процесу30 суђено 
је инжењеру Сими Мирковићу, поријеклом из 
Колунића код Босанског Петровца. Он је, заједно 
са Васиљом Грђићем и Владимиром Ћоровићем 
спадао у другу групу оптужених, под оптужбом  
да су „управили и управљали рад друштва Просвје-
те на буњењу народа преко листова и календара и 
што су подупирали све српске организације у Босни 
и Херцеговини, као Соколство, Побратимство и 
Земљорадничке задруге“.31 

Инжењер Мирковић је на суђењу порицао сваку 
везу са Народном одбраном, тврдећи да све до атен-
тата није ни знао да та организација постоји. При-
знао је да је радио на стварању организација Соколи 
и Побратимство са циљем да им помогне јер им 
је основна дјелатност била тјелесно и духовно ја-
чање чланова. Порицао је било какву одговорност 
везану за писање Календара и листа Просвјета, јер 
је он по закону о штампи био одговорни уредник, 
истичући, да је осим његове постојала и државна 
цензура.32 Владимир Ћоровић забиљежио је начин 
изрицања казне Сими Мирковићу: 

„Пред свима оптуженицима и свом публиком про-
читао је председник суда Сими Мирковићу и Вла-
димиру Ћоровићу, да су суђени на основу 114, први 
са пет, а други са две године. После, у тој истој 
осуди, обојици је читано по други пут, да су суђени 
на основу 111, први на десет, а други на пет година. 
Ствар је била доста јасна и оптуженима саопште-
на од надзорника затвора Рудолфа Киндига. Прва је 
осуда била судска, а друга је накнадно донесена, кад 

28  Касније су власти често шиканирале свештеника 
Кецмана, позивајући га на честе истражне разговоре и 
одређујући му неколико пута кућни притвор од по мје-
сец дана.

29  В. Д. Кецман, нав. дјело, стр. 36

30  Који је трајао од 03. новембра 1915. до 16. марта 1916. 
године.

31  Đ. Mikić, Austrougarska ..., стр. 301

32  Б. Маџар, Просвјета: српско просвјетно и културно 
друштво 1902–1949, Бања Лука, Српско Сарајево 2001, 
стр. 185–186

је с владе стигао захтев, да заступници „Просвјете“ 
морају бити кажњени као чисти велеиздајници“.33

Затворску казну, до краја рата и ослобођења, Симо 
Мирковић служио је у Зеници, радећи као књиго-
везац.34

Окупационе власти су често прогониле и свеште-
ника Славка Трнинића, поријеклом из Босанског 
Петровца, који је 1914. године службовао у Добоју. 
Властима је од раније било познато његово анга-
жовање у ширењу Кочићевог утицаја у которва-
рошком и тешањском крају. На судском процесу у 
Бањалуци тужилац је цитирао једно Трнинићево 
писмо калуђеру Драгутину Тихом из 1912. годи-
не, у којем се Трнинић хвалио да је у оквирима 
својих могућности подизао „учмалу свијест и понос 
потиштеног Српског Народа и углед Отаџбине и 
Кочићеваца у овим крајевима“, даље наводећи да 
је „потенцирао њезину јакост, долазио у додир и 
са интелигентом и са тежаком, упознао га са про-
грамом Кочићеве групе, са идејом једног сложног и 
заједничког рада, тако те је сада створен темељ 
за провођење једне чисто страначке организације“,35 
која је у Босанској Крајини почивала на аграрном 
програму.

Усљед одласка радно способних људи у рат среска 
експозитура у Дрвару имала је велике проблеме у 
привреди, због чега је петровачка среска управа 
морала организовати обраду њива и штедњу за-
лиха хране. Пољопривредним јесењим радовима 
руководили су жандари и учитељи. На смањење 
залиха хране за људе и стоку утицало је и кори-
штење Штајнбајсове пруге у војне сврхе. Стога су 
власти забраниле извоз и клање стоке, заводећи 
максимирање цијена животних намирница у срезу 
Босански Петровац. У току 1914. године обезбијеђе-
но је око 20.000 kg жита.36

Сушна и неродна 1916. одразила се и на 1917. годину. 
Те 1917. године настала је права глад, која се посеб-
но осјећала у бихаћком, травничком, мостарском 

33  В. Ћоровић, нав. дјело, стр. 211

34  Исто, стр. 213

35  Ђ. Микић, Бања Лука ..., стр. 413–414; Đ. Mikić , 
Austrougarska ..., стр. 240

36  Đ. Mikić, Austrougarska ..., стр. 188–189
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и сарајевском округу. Већ у априлу 1917. године 
у Босанском Петровцу по глави становника спа-
дало је свега 4 kg брашна мјесечно,37 те је народ 
био принуђен да се храни зељем, копривама и 
другим травама.38 У оваквој невољи, да би прех-
ранили породицу, људи из Босанског Петровца 
ишли су у Славонију, не би ли тамо нашли мало 
жита. Продавао се и посљедњи комад земље или 
грло стоке како би се обезбиједила средства за пут 
и куповину пријеко потребног жита, које се могло 
пренијети само кријумчарењем.39 Било је случајева 
гдје су се читаве породице исељавале у Славонију 
или Угарску.40

Петровачки срески начелник је почетком 1918. го-
дине храну која је била намијењена петровачком 
народу продавао у Далмацију. У то вријеме цијена 
једног килограма брашна у Босанском Петровцу 
кретала се од 1.80 до 2.40 круна.41

Дјеца из Босанског Петровца су крајем 1917. и током 
1918. године отпремана на прехрану у Хрватску, 
Бачку, Барању и Срем. Укупно је одведено 714 дје-
це, од чега је код удомитеља остало 264 а враћено 
њих 450.42 У октобру 1918. године, у петровачком 
срезу завладала је шпанска грозница, која је, према 
свједочењу савременика свештеника Петра Рађе-
новића, за два мјесеца43 однијела око 200 живота 
само у парохији Крњеуша.44

Заједно са осталим аустроугарским поданицима у 
аустроугарску војску мобилисани су и Срби. Већи-
на ових мобилисаних војника одмах је послана 

37  Исто, стр. 404

38  П. Рађеновић, Села парохије Крњеуша у Босни (Код 
Петровца), Српска краљевска академија, Српски етно-
графски зборник, Насеља и порекло становништва, књ. 
13, Београд 1923, стр. 166, 187

39  В. Ћоровић, нав. дјело, стр. 224; N. Šehić, Bosna i 
Hercegovina 1918–1925 –  privredni i politički razvoj, Sarajevo 
1991, стр. 47 

40  В. Ћоровић, нав. дјело, стр. 225

41  П. Рађеновић, нав. рад, стр.166, 187–188

42  M. Kolar-Dimitrijević, Evakuacija bosanskohercegovačke 
djece na ishranu u Hrvatsku krajem Prvog svjetskog rata, у: 
Veleizdajnički proces u Banjaluci, Banjaluka 1987, стр. 407

43  Октобар и новембар

44  П. Рађеновић, нав. рад,  стр. 166, 188

на обуку у Беч, Грац, Линц, Пешту или нека друга 
мјеста, а затим су распоређивани на фронтове у 
Србији, Галицији и Италији. Нашавши се у заиста 
тешкој ситуацији, многи војници Срби  почели су 
бјежати или се предавати српској, италијанској или 
руској војсци, зависно од тога на којем фронту су се 
налазили. Најчешћа дезертерства српских војника 
у аустроугарској војсци дешавала су се на Источ-
ном фронту. Од самог почетка живота у италијан-
ским логорима поједини дезертери и мање групе 
заробљеника тражили су од италијанских власти 
да их пусте да иду као добровољци на фронт који 
покрива српска војска.45

Након што је Прва српска добровољачка дивизија 
формирана у Одеси – 16. априла 1916. године,46 до 
краја рата своје мјесто међу добровољцима нашло 
је и 15647 војника из Босанског Петровца. Цар Ни-
колај II Романов је 1916. године орденом Светог 
Ђорђа I реда одликовао Милана Лукића Кајџу из 
Дринића, а Раде Кецмнан, такође из Дринића, био 
је носилац Споменице рата за ослобођење и ује-
дињење 1914–1918. године.

Према доступним подацима, за потребе Аустроу-
гарске војске у срезу Босански Петровац мобили-
сано је 5.473 војника (у овај број улазе и војници 
из Дрвара и Кулен Вакуфа). У току рата, живот је 
изгубило њих 584, а ратним војним инвалидима 
проглашено је 262 (Срба 166, муслимана 78, Хрвата 
15 и три из групе остали).48

др Бошко М. Бранковић

45  B. Hrabak, Jugosloveni zarobljenici u Italiji i njihovo 
dobrovoljačko pitanje 1915–1918, Novi Sad 1980, стр. 61

46  С. Мика Мићевић, Српски добровољци у ратовима 1912–
1918, Бања Лука 1998, стр. 52

47  Према мојим сазнањима, која темељим на основу спи-
скова из: П. Р. Јовић, Н. Б. Поповић, Добровољци 1912−1918, 
том 2, Београд 1989, стр. 33, 341, 353, 354, 395–449; O. Jeličić-
Ćoja, Istoriografski prilog Bosanskog Petrovca i Smoljana od 
naseljavanja, Bosanski Petrovac 1987, стр. 57, Д. С. Ковачевић, 
Села Бара, Буковача, Дринић, Ведро Поље, Нови Сад 2006, 
стр. 136–141, Списак добровољаца из Босанске Крајине, 
Добровољачки гласник, бр. 27, Београд 2006, стр. 73

48  Z. Šehić, U smrt za cara i domovinu! Bosanci i Hercegovci u 
vojnoj organizaciji Habsburške monarhije 1878–1918, Sarajevo 
2007, стр. 291, 296, 298
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Емисија РТРС и Андрићевог института „Рат за цивилизацију“ гост др Мирослав Перишић, 
директор Архива Србије и руководилац Истoријског оделења Андрићевог института

ПОВРАТАК ДОКУМЕНТИМА
Разговор вoдио Мирослав ЛАЗАНСКИ

ЛАЗАНСКИ
Овог пута разговарамо са др Мирославом Пе-
ришићем, директором Архива Србије о томе 
како је Архив Србије пропратио све оно што 
се догађало током обележавања стогодишњице 
Првог светског рата; одјеке на међународној 
сцени, покушаје ревизије почетка, узрока и по-
вода Првог светског рата. Ви сте написали зна-
чајну књигу Сарајевски атентат ‒ повратак 
документима коју је издао Андрићев институт. 
Књига је била хит међу историјском литерату-
ром и књигама које се баве Првим светским 
ратом. Књига је изашла прошле године, и иза-
звала је велику пажњу. Било би добро да Ви као 
аутор кажете у чему је значај ове књиге када је 
у питању ексклузивитет. Ту има неких докуме-
ната који су први пут угледали светлост дана, 
односно први пут објављени.

Др ПЕРИШИЋ
Књига Сарајевски атентат ‒ повратак доку-
ментима настала је у времену када тема Првог 
светског рата не напушта човечанство ни по-
сле сто година. Такође, настала је и у времену у 
којем с посебно обновљеном снагом  господари 
ревизионистичка историографија у свету. Дакле, 
због тога постојала је потреба да се поводом 
једне тако значајне историјске теме, односно 
једног тако значајног историјског догађаја као 
што је Сарајевски атентат, историографија вра-
ти проучавању тог догађаја на научни начин, да 
се врати посредством докумената. Та потреба је 
нашла свој резултат у овој књизи коју сте по-
менули и ако бисмо разговарали о томе шта је 
најзначајније што ова књига доноси, свакако 
су то документи која су објављена у њој, а међу 
њима најзначајнији документ јесте дојава од 17. 
јуна 1914. године. То је дојава упућена из Зему-
на да се припрема атентат у Сарајеву, односно 

дојава која се може окарактерисати као оба-
вештење аустроугарским властима да постоје 
претње по безбедност Франца Фердинанда у 
Сарајеву 28. јуна 1914. године, што се и обисти-
нило. Дакле, то је веома занимљив документ. 
Реч је о документу који је до сада био потпуно 
непознат историчарима.

ЛАЗАНСКИ
Како сте га пронашли?

Др ПЕРИШИЋ
Знате, ми овај разговор водимо у Архиву Ср-
бије где се налази око пола милиона страница 
докумената о Првом светском рату, а које исто-
ричари никада нису видели.

ЛАЗАНСКИ
Зар је требало да прође толико година да се про-
нађе тај документ?

Др ПЕРИШИЋ
Први светски рат није довољно истраживан. 
Протеклих деценија су неке друге теме у исто-
риографији отваране, док је Први светски рат 
више истраживан и историчари су се њиме 
више бавили између два светска рата него у 
епохи социјализма и почетком 21. века. Ја сам 
та своја истраживања започео пре више година 
овде и у једној од фасцикли пронашао сам до-
кумент који ми је привукао посебну пажњу, пре 
свега јер је он на појединим местима физички 
оштећен и то, одмах сам уочио, нису случајна 
оштећења. Документи који нису значајна се не 
оштећују на начин на који је овај оштећен. То је 
рађено циљано и стручно, пре свега радирањем, 
чиме су уклоњени поједини делови текста...

ЛАЗАНСКИ
Али господине Перишићу, зар није могао неко 
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ко није желео да тај документ угледа светлост 
дана да га једноставно поцепа и уништи?

Др ПЕРИШИЋ
Поступање са документима свуда у архивима 
има своју логику и има своја нека правила. Није 
лако архивисти да уништи документ. Питање је 
какав је пут овај документ имао од свог настан-
ка. Он је настао 17. јуна 1914. године, и упућен 
је тајној полицији у Загребу. Тамо је примљен и 
заведен 20. јуна а 21. јуна је из редарства, како се 
звала полицијска служба, упућен даље на раз-
матрање и ми не знамо какав је даљи пут тог 
документа. Постоји неколико чињеница које 
могу да наведу на на размишљање да је доку-
мент завршио у Бечу, односно у неком од ау-

стријских архива. Овде морам да напоменем да 
су у току Првог и у току Другог светског рата 
извршене огромне пљачке најпре Архива Ср-
бије и српских архива, а током Другог светског 
рата и југословенских архива. Дакле, све су то 
прилике када је тај документ могао из неког 
архива да буде пребачен у други архив, или да 
се нађе у Бечу. После Другог светског рата, по-
четком шездесетих година почела је са радом 
мешовита аустријско-југословенска комисија 
за реституцију и седамдесетих година један део 
докумената из Беча је враћен тадашњој држа-
ви Југославији и могуће да је тај документ из 
Беча тада враћен овде. Ипак, за сада немамо 
поуздане податке на основу којих би могли да 
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реконструишемо пут овог документа, где је све 
био, у чијим рукама, ко је имао могућности да 
се упозна са његовим садржајем. Једино је си-
гурно да су аустроугарске власти 1914. године 
имале тај документ у својим рукама пре атен-
тата у Сарајеву.

ЛАЗАНСКИ
Значи да касније можда ни Аустријанци нису 
видели о чему се ради?

Др ПЕРИШИЋ
Овде је сада велико питање и не може нико са 
сигурношћу да тврди ко је циљно и на стручан 
начин  извршио оштећивање документа, ради 
прикривања његовог садржаја . Желим само да 
кажем нешто о начину на који је он оштећен. 
Најпре је један део документа одстрањен. Од-
страњен је онај део документа где пишу имена 
лица која су отишла из Београда за Сарајево. 
Дакле, ту су се налазила имена лица која су, како 
се наводи у тој дојави, ''одаслата'' у БиХ да не-
што учине што је претња по безбедност Франца 
Фердинанда током његовог боравка. У доњем 
делу тог документа пише: „Сад ће мо видити, 
са каквом вјештином ради апарат Босански“. 
Претпоставка је да се мисли на босанску, од-
носно сарајевску полицију, и потписано је са: 

„Земун 17/6. Ваш Глиша“. У додатним истражи-
вањима сам пронашао податке да је Глиша био 
аустријски агент који се потписао обавештај-
ним именом. Аустријских агената је иначе било 
пуно на јужнословенским просторима а овај је 
конкретно био задужен да прати емиграцију 
и да о томе извештава загребачку и сарајевску 
полицију.

ЛАЗАНСКИ
Јесте ли могли да идентификујете његово име, 
презиме, националност?

Др ПЕРИШИЋ
Јесам, али не бих помињао његово име. То је 
неважно. Он је био Црногорац и због његових 
потомака не би било лепо да помињем његово 
име. За историчара је битан документ и његов 
садржај, тако да када се реконструише садржај 
наведене дојаве види се да је реч о једном из-
узетно значајном документу који иде у прилог 

разрешењу једне велике историографске дилеме. 
Коју дилему овај документ разрешава? Сто годи-
на су историчари, и страни и домаћи, у својим 
радовима износили сумње о томе да су аустроу-
гарске власти биле обавештене са неке од стра-
на да ће се догодити атентат на Фердинанда. И 
Владимир Дедијер, који је написао најозбиљнију 
и најобимнију књигу о Сарајевском атентату 
а која је преведена и на енглески језик, изнео 
је сумњу да су аустроугарске власти знале за 
припрему атентата. Такве сумње износили су 
поједини проучаваоци и пре и после Дедијерове 
књиге, међутим нико од историчара до сада није 
имао прилику да понуди ниједан документ који 
би то доказао. Први пут се, дакле, сада у исто-
риографији појављује оригинални документ 
који је доказ да су аустроугарске власти биле 
обавештене да постоје конкретни подаци који 
упућују на опасност од атентата а да на такве 
информације нису реаговале. И када се сада 
то доведе у везу са неким другим историјским 
изворима, рецимо са изјавом Бена Клобучарића, 
шефа загребачке тајне полиције 1914, објавље-
ном у књизи 1917. године штампаној у Цириху, 
да је он добио дојаву као шеф тајне загребач-
ке полиције да се припрема атентат, те да је ту 
дојаву са извештајем упутио даље на надлежно 
место али да нису стигле никакве инструкције, 
односно да је, како он каже, читава ствар ''тамо 
заспала'', онда је јасно да је постојала намера да 
се не реагује и да је некоме у аустроугарским 
круговима било у интересу да се атентат догоди.

ЛАЗАНСКИ
Да ли ви то можете да подведете под заверу, по-
што се Србима стално пребацује да су они љу-
битељи разних теорија завере, а ми видимо сада 
да је то нека завера на аустроугарском двору? 
Да ли је некоме на Двору било стало да се реши 
Франца Фердинанда као престолонаследника и 
да се уз помоћ његове погибије нападне Србија 
и крене Аустрија, како се каже, пут на Исток?

Др ПЕРИШИЋ
Такве претпоставке нису непознате, оне су и 
до сада у историјографији изношене. Дакле, 
једна од претпоставки је да је одређеним кру-
говима у Бечу одговарало да се догоди то што 
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се догодило у Сарајеву и да је то један добар и 
изузетно јак повод за остварење ратних наме-
ра које су иначе дуго пре тога припремане и 
планиране. Али ја бих рекао да, ако идете ли-
нијом докумената полако вам се отварају и та 
нека нова виђења и заправо проналазите неку 
нову аргументацију која вас учвршћује у ставу 
да су аустроугарске власти знале за припрему 
атентата. Тако се, рецимо, у документу из фе-
бруара 1913. године, једном иначе врло значај-
ном и озбиљном документу страног порекла, а 
то је писмо начелника Немачког генералштаба 
Хелмута фон Молткеа његовом колеги Конраду 
фон Хецендорфу, начелнику Аустроугарског 
генералштаба, се говори да неминовно следи 
велики рат, те да ће се у том рату водити битка 
између Германа и Словена, и да је веома бит-
но да се изврше припреме свих држава које су 
стандардни носиоци германске културе духа 
за тај рат, али да би било добро да напад дође 
од стране Словена. Дакле, као да је исписиван 
један пожељан сценарио годину и више дана пре 
атентата у Сарајеву и аустроугарске објаве рата 
Србији; као да је исписиван жељени сценарио 
за почетак Првог светског рата. Наравно, напад 
није дошао од Словена, али је дошао од Словена 
Гаврила Принципа, дакле од појединца. Врло 
брзо после атентата у Сарајеву све што је могло 
бити мобилисано и подигнуто на ноге у Берлину 
и Бечу активирано је у року од двадесетак, три-
десет сати. Одлука о нападу на Србију донета 
је наредних дана; 3. јула је у Бечу одлучено да 
се званично затражи подршка Берлина, 5. јула 
немачки Рајх је неслужбено, а 6. јула службено 
обећао безрезервну подршку, 7. јула је зајед-
нички министарски савет Аустроугарске донео 
одлуку да поведе рат, са чиме се цар Фрањо Јо-
сиф сагласио 9. јула. Ултиматум који је уследио 
крајем јула био је само ствар технике.

ЛАЗАНСКИ
А шта да је Србија прихватила све ставке из 
ултиматума?

Др ПЕРИШИЋ
Постоји једно сећање, добро је да сте то пита-
ли, на разговор двојице савременика и утицај-
них учесника догађаја на бечком двору. Први 

је упитао шта би било да је Србија прихватила 
ултиматум, а саговорник је одговорио: „Ништа, 
онда бисмо мирно умарширали“.

ЛАЗАНСКИ
Симпатично ми је и лепо ми је што сте ову Вашу 
књигу о којој причамо назвали и повратак до-
кументима.

Др ПЕРИШИЋ
Тај поднаслов књиге није случајан, он је реак-
ција на део литературе која настаје у свету на 
тему Првог светског рата, заправо, на оне књиге 
не доносе ништа ново у истраживачком смислу. 
Оне доносе нова тумачења, нова гледишта, али 
у њиховој основи нема нових архивских ис-
траживања. Историчари се све теже одлучују 
да улазе у архиве, једни зато што сматрају да 
тамо нема ништа ново, а други јер знају какав 
је то мукотрпан пут ићи од податка до податка. 
Лакше је седити над већ постојећим изворима 
и размишљати, износити другачија или дија-
метрално другачија чак и сензационалистич-
ка гледишта, чиме се највише скреће пажња 
јавности. Повратак документима је, заправо,  
реакција на сву ту литературу која настаје у 
свету, пре свега на Западу, а која је настала без 
нових извора, без истраживања, чак и без ува-
жавања великог броја постојећих и познатих 
историјских извора.

ЛАЗАНСКИ
Каве су реакције у свету на ову Вашу књигу?

Др ПЕРИШИЋ
Реакција у свету на ову књигу нема зато што 
књига још није преведена на енглески. Она ће 
ући у међународну размену знања оног часа 
када се буде појавила на енглеском језику.

ЛАЗАНСКИ
Хоће ли бити преведена?

Др ПЕРИШИЋ
Колико је мени познато у Андрићевом инсти-
туту је пала одлука да се она преведе и на томе 
се већ ради, тако да ће она када буде објављена 
на енглеском језику ући у међународну размену 
знања. Оно што постоји као лична информација, 
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поједине моје колеге знају за њу и у Енглеској 
и у Русији. Рецимо колега Олег Ајрапетов у Ру-
сији сматра да је документ – дојава од 17. јуна 
револуционаран у светској историјској науци 
на тему Сарајевског атентата и почетка Првог 
светског рата.

ЛАЗАНСКИ
Јесте, на основу тог документа може се опту-
жити бечки двор да је свесно жртвовао свог 
престолонаследника.

Др ПЕРИШИЋ
На основу тог документа види се да су аустро-
угарске власти биле упознате са тим да се при-

према атентат, и да нису реаговале. И онда када 
погледате да првих дана јула после атентата је-
дини који нису били позвани на одговорност су 
управо они који су били најодговорнији, а то су 
Поћорек и људи око њега, а који су чак касније 
и напредовали у каријери, онда постоји доста 
места размишљањима да је атентат заправо био 
омогућен од стране појединих аустроугарских 
кругова. Постоји још једна чињеница која је 
мало коришћена у историографији а то је да су 
атентатори више времена провели у јуну месецу 
на територији БиХ него што је трајао њихов пут 
од Београда до БиХ. Дакле, они прелазе Дри-
ну и скоро четири недеље, њихова маршрута је 
позната, они се крећу по Босни. Немогуће је да 
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тако једна модерна, можда најмодернија поли-
ција у тадашњој Европи, аустроугарска поли-
ција, није ништа знала и није ништа приметила.

ЛАЗАНСКИ
Да ли се може рећи да је та врста завере претхо-
дила и уласку Америке у Први светски рат? Слу-
чај потапања брода Лузитанија, па онда имамо 
после тога 1. септембар 1939. Ова 2015. година 
је година победе над нацизмом и фашизмом, па 
имамо напад на Пољску што је била једна врста 
провокације, па онда имамо корејски рат, итд... 
Да ли је Сарајевски атентат заправо био клише, 
образац, атентат на Фердинанда, да ли је то био 
заправо један преседан који је после послужио 
светским силама у неким другим ситуацијама, 
да једноставно инсценирају повод рата, односно 
крену у сукоб оптужујући другог?

Др ПЕРИШИЋ
Нама историчарима је познато нешто што ми 
зовемо историјске константе. Дакле, постоје 
историјске константе и њих је тешко у историји 
идентификовати, али када их идентификујете 
онда вам се све отвара, онда много тога постаје 
јасније у времену чији сте савременик. Рецимо, 
ја сам недавно у дипломатској грађи из девет-
наестог века пронашао документ, односно из-
вештај нашег изванреданог дипломатског пред-
ставника у Бечу Косте Цукића, из 1875. године, у 
јеку српско-турског рата. У документу се наводи 
Цукићев разговар са министром спољних по-
слова Аустроугарске током којег му овај у раз-
говору каже да ,,када би српска војска стајала и 
у центру Сарајева, ми бисмо били принуђени да 
применимо најрадикалније мере јер ми никада 
не можемо дозволити да Босна буде српска или 
словенска“. Дакле, један такав став из седамдесе-
тих година деветнаестог века може много да вам 
помогне у идентификацији и разоткривању неке 
глобалне политике на крају дведесетог века. Не 
тврдим да је то таква политика али свакако да се 
негде неке константе у историји могу сагледати. 
Ви сте у праву јер несумњиво је да су у историји 
познати догађаји који су инсценирани да би 

могли да изазову такву реакцију која некоме 
омогућава да оствари своје планове.

ЛАЗАНСКИ
Што би рекли неки историја је препуна спон-
таних догађаја који су се планирано догодили. 
Докторе Перишићу, колико сте радили на овој 
књизи?

Др ПЕРИШИЋ
Неколико година. Ту је негде око 400 страни-
ца докумената и они се односе искључиво на 
Први светски рат, односно Сарајевски атентат. 
То нису само извори из Архива Србије, ту има и 
докумената из Архива БиХ, дакле архива у коме 
сам имао прилике да истражујем пре него што 
је запаљен, пре него што је прошле године из-
горела архивска грађа управо из аустругарског 
периода. Ја сам негде у децембру претпрошле 
године истраживао у Архиву БиХ а убрзо по-
сле тога дошло је до пожара у коме је изгорела 
значајна архивска грађа.

ЛАЗАНСКИ
Причали смо о књизи коју је издао Андрићев 
институт, а Архив Србије је издао две књиге 
Први светски рат у документима Архива Ср-
бије ‒ зборник докумената и каталог велике 
изложбе Почиње рат. 1914. у документима Ар-
хива Србије која је постављена у Архиву Србије. 
Колико су по вредности докумената ова три 
издања комплементарна?

Др ПЕРИШИЋ
Зборник докумената Први светски рат у доку-
ментима Архива Србије је први том и планира-
мо да у наредних три-четири године објавимо 
још четири тома. Ово су документа за целу 1914. 
годину када је реч о Првом светском рату, а у 
књизи Сарајевски атентат су искључиво до-
кумента везана за Сарајевски атентат: његова 
предисторија, догађаји око истраге непосредно 
после Сарајевског атентата, реакције и докумен-
та са суђења младобосанцима. У овој књизи је 
објављена и оптужница и пресуда и делови из 
истраге што се иначе први пут појављује код нас 
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у историографији, да све заједно буде објављено 
на једном месту.

ЛАЗАНСКИ
Како оцењујете прошлу 2014. годину са аспекта 
покушаја ревизије повода и узрока Првог свет-
ског рата, оптужби на рачун Краљевине Србије? 
Да ли су се смирили ти покушаји ревизије или 
су само привремено блокирани?

Др ПЕРИШИЋ
Ја не могу да претпоставим шта ће се даље де-
шавати. Стогодишњица Првог светског рата 
ће се обележавати наредне три-четири године 
до 2018 или 2019, када се он и формално завр-
шио, али је чињеница да је један набој постојао 
већ крајем 2013. године. Тај набој је био већи у 
земљама које су поражене у Првом светском 
рату него овде. Све што је овде настало на тему 
кривице и одговорности за Први светски рат 
настајало је углавном као реакција на оптуж-
бе које су стизале са запада. Били смо сведо-
ци жестоких реакција када смо у Андрићевом 
институту представили писмо гувернера БиХ 
Поћорека – Билинском [министар финансија у 
Бечу задужен за БиХ] које смо иначе објавили 
у Историјским свескама. Поћорек и Билински 
су имали интензивну преписку и та преписка 
је  веома битна за сагледавање не само позиције 
Србије у њиховим размишљањима, већ и око 
питања самог атентата. Први светски рат је 2014. 
године постао тема о којој су се изјашњавали 
сви ‒ новинари, публицисти, историчари који 
никад нису видели ниједан документ о том рату, 
писали су чак књиге историчари који никада 
нису истраживали историју Првог светског рата. 
Дакле, говорили су сви, сви су из ових или из 
оних разлога и мотива желели да дају прилог 
поновном разматрању Првог светског рата, од-
носно његовом почетку, одговорности, кривице 
и свега оног што је он имао за последицу. Међу-
тим, мало је књига које су заправо целовито 
обрадиле питање контекста у којем су настале. 
По мени, у најопштијем смислу два угла проу-
чавања су веома значајна: први је да када је реч 
о Сарајевском атентату, истраживања морају 
да иду на микро плану. Дакле, један макар и 
најмањи новоистражени податак може да буде 

од капиталног значаја, попут ове дојаве. То је 
један аспект, односно један истраживачки пут и 
имате други, а то је сагледавање што ширег кон-
текста у којем долази до Првог светског рата. Не 
заборавимо, деветнаести и почетак двадесетог 
века је време империја. Империје су одредиле 
европску историју и све су, како то тврди бри-
тански историчар Дејвид Стивенсон, настале на 
насиљу и све су биле спремне поново да употре-
бе насиље. До 1914. у томе  су се уздржавале а 
1914. када су одлучиле да употребе насиље све 
су употребу оружја правдали угроженошћу од 
друге империје. Једино је Аустроугарска, која је 
уз безрезервну подршку Немачке прва покрену-
ла оружје, себе сматрала угроженом од Србије. 
То је једна слика која може да нам помогне у 
сагледавању историјских процеса који су довели 
до 1914. године. Дакле, већ у 19. веку креће ратни 
заплет који има свој исход у 1914. години када 
европска цивилизација показује своје наличје. 
Коста Цукић, српски дипломатски представник 
у Бечу писао је 1875. године својој влади у Бео-
граду следеће: ''Европа има своје опште интере-
се и свака велика сила има своје посебне, који се 
општепоштују, јер не потиру у свом садашњем 
облику и изразу оне првопоменуте, и сва је Ев-
ропа заузета, да се у постојећем стању ништа не 
мења, јер свака промена може сагласност сила 
порушити… Ко усхте и узможе своје интересе и 
своје држање да удеси према назорима и инте-
ресима Европе, тај се прима у друштво које је на 
сваки начин јаче и претежније од појединога; ко 
то тако неће или не може само му зло од Европе 
предстоји.'' Осим једног далековидог Цукићевог 
виђења европских прилика у питању је и тачна 
слика Европе средином седамдесетих година де-
ветнаестог века. Међутим касније су се прилике 
измениле. Шта се догодило наредних деценија? 
Наредних деценија, током осамдесетих и деве-
десетих година 19. века а посебно почетком 20. 
века покренут је убрзан процес наоружавања 
империја и стварања војних арсенала упоредо 
са процесом модернизације војске. Све велике 
силе су почеле са великим улагањима у војску, 
ишло се на модернизацију наоружања и на мо-
дернизацију војне индустрије. Војна индустрија 
се не модернизује за потребе малог рата. Војни 
арсенали се пуне митраљезима, модернизација 
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наоружања доводи до употребе бездимног ба-
рута ‒ може да се пуца, а да се не открива соп-
ствени положај, инсталирају се телескопски ни-
шани на пароброде, све више се улаже у војно 
школство и усавршавање официра, обављају 
се маневри на претпостављеним подручјима 
за ратове која личе на територије на којима ће 
се у будућности водити ратови, шаљу се војни 
изасланици у стране земље што постаје једна 
нова војно политичка и диломатска пракса. 
Страни путописци обилазе друге земље и они 
записују своја запажања која касније могу бити 
искоришћена и у војне сврхе. Ту су чак и цр-
тежи, проучавање менталитета, проучавање 
поднебља, проучавање психологије министара... 
Све европске империје, осим Аустроугарске, 
имају у то време колоније ван Европе, једино 
Аустроугарска има колонију у у Европи после 
анексије БиХ. Проценат колонијализованих 
територија које су европске империје држале у 
периоду од почетка до краја 19. века се попео са 
тридесет и нешто посто на осамдесет и нешто 
посто. Погледајте колико је нарасла моћ европ-
ских империја. Све империје улажу огромна 
средства у наоружавање, а највише Немачка. Од 
1896. до 1898, на пример, она је удвостручила 
војни буџет. Све оне улажу у војску и у нао-
ружавање и у модернизацију војне индустрије 
у име мира, у име превентивних мера и у име 
стратегије одбране.

ЛАЗАНСКИ
Значи, можемо рећи да је Први светски рат био 
рат за колоније?

Др ПЕРИШИЋ
Колонијална политика је постојала кроз цео 
деветнаести век иако је то век мира. Практич-
но, од Наполеона, заправо до Првог светског 
рата у Европи није било великог рата. Исто-
рија бележи један дуг период мира тако да Први 
светски рат је у доброј мери и битка за коло-
није али постоје неки моменти који су за нас 
врло битни. Погледајте шта су биле политике, 
какав је био међународни контекст у времену 
када долази до Првог светског рата. Имате Ве-
лику Британију  која је највећа поморска сила. 
Имате Немачку која жели да достигне Велику 

Британију у поморству и која жели својом по-
литиком Wеltpolitik да изађе на Босфор. Имате 
Русију која не сме никако да дозволи да Немач-
ка изађе на Босфор и због тога то покушава да 
спречи на Балкану а на Балкану једино је Србија 
брана немачком продору на исток. Балкан је 
тако, као и у више ситуација пре тога и као и 
пуно пута после тога, 1914. године и неколико 
године пре 1914. године постао зона лома поли-
тика великих сила.

ЛАЗАНСКИ
Да ли се то понавља и сада?

Др ПЕРИШИЋ
Увек је постојао интерес великих сила за Бал-
кан. Русија је 1914. године обећала помоћ Ср-
бији уколико Србија буде нападнута и она је 
пружила помоћ Србији јер је отприлике руска 
политика ишла следећом логиком ‒ колико ау-
строугарских војних јединица више ангажовано 
на Балкану толико аустроугарских војних једи-
ница мање на руском фонту.

ЛАЗАНСКИ
Код неких интелектуалаца у Србији постоји је-
дан вид ниподаштавања и игнорисања, још из 
Првог светског рата, улоге Русије у њему и њеној 
помоћи Србији, и оно питање: када су нам то 
Руси у историји икад помогли?

Др ПЕРИШИЋ
Све зависи од тога са које позиције неко  говори 
о томе; да ли је то позиција струке, да ли се ви 
бавите тиме, да ли истражујете ту тему. У том 
случају ваше мишљење је релевантно. Ако се 
ви не бавите тиме, ви онда износите неко своје 
мишљење које није научно засновано, оно може 
да буде засновано на идеолошким основама, 
или можда политичком, партијском или неком 
другом интересу. За историчара је најважнија  
стајна тачка. Историчар мора да се окрене на 
све четири стране, а то у нашем послу значи 
да се што више докумената истражи и проучи. 
Русија је увек била у Србији земља која је будила 
емоције. О Русији се читало, говорило, певало… 
Русија се волела, на Русију се љутило. У српском 
менталитету су се тако увек мешале емоције и 
рацио када је у питању однос према Русији и то 
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је једна велика тема историографије која је још 
увек недовољно обрађена.

ЛАЗАНСКИ
Андрићев институт из Андрићграда и Архив 
Србије су биле две главне институције које 
су радиле на томе да се супротставе ревизији 
Првог светског рата. Да ли је било још инсти-
туција на том задатку код нас?

Др ПЕРИШИЋ
Било је покушаја, али све то је било и питање 
капацитета тих институција. Архив Србије 
има тај потенцијал пошто је то институција 
која чува документа. Андрићев институт опет 
има на други начин потенцијал, има директора 
професора Емира Кустурицу који врло добро 
осећа и зна и препознаје шта се дешава у свету 
на пољу политике и на пољу историјске науке. 
Дакле, има могућност да отвори та питања и 
да дозволи да се о томе разговара. Но, радије 
бих поменуо шта је то што је недостајало у 
2014. години.  Мислим да је Србији, посебно 
Београду, недостајао један велики међународ-
ни научни скуп или научна конференција на 
којој би учествовали најпознатији и највећи 
стручњаци у свету за историју Првог светског 
рата. Постоји најмање десетак таквих имена и 
постоји могућност да се они анимирају и да се 
доведу, јер Београд је на посебан начин изазов 
и за њих, с обзиром да је Србија симбол жртве 
Првог светског рата. Такође, мислим да нама као 
култури недостаје један играни филм на тему 
Првог светског рата. Последњи је био „Марш 
на Дрину“. Било би лоше по нашу културу да 
изађемо из овог периода 2014‒2018. а да српска 
култура иза себе не остави један такав реали-
зован пројекат.

ЛАЗАНСКИ
Ових дана смо сведоци да Грчка од Немачке 
тражи репарације за оно што је Немачка учи-
нила Грчкој за време Другог светског рата. Да 
ли је Србија адекватно компензовала своју тра-
гедију и све оне жртве које је поднела у Првом 
светском рату?

Др ПЕРИШИЋ
Апсолутно не. Треба имати у виду да је Први 
светски рат био српска прича, а да се после тога 
улетело у Југославију. Формирана је друга држа-
ва, настало је помирење са онима који су били 
на другој страни, велики број припадника хр-
ватског народа се борио на страни Аустроугарс-
ке против Србије, а после тога је створена зајед-
ничка држава и у тој новој, заједничкој држави 
је императив био да се о Првом светском рату 
много не говори и не пише. Врло брзо је дошао 
Други светски рат и онда је нова тема историје 
постао Други светски рат, тако да је некако тај 
двадесети век брзо прошао, он је прошао а да 
се свим тим догађајима, а то су два светска рата, 
ми нисмо стигли да се поштено, озбиљно и ана-
литички, са озбиљним проучавањем посвети-
мо тим темама, да попишемо жртве и Првог и 
Другог светског рата. То су озбиљни послови 
који чекају ову државу и њене научне институте.

ЛАЗАНСКИ
Када су групе Вермахта ушле у Београд у Дру-
гом светском рату један од првих објеката који 
је запоседнут и где је уследила пљачка је био 
Архив Србије. Узето је пуно докумената. Имате 
ли процену колико је узето? И које највредније 
документе су Немци однели, и колико је до да-
нас враћено?

Др ПЕРИШИЋ
Са пљачком архивских докумената у Београду 
се почело већ 1914. године. То је чинила једна 
стручна комисија из Беча, нимало наивно. Јед-
на озбиљна комисија која је озбиљно радила, 
претресала је сва документа. Њихов императив 
је био да пронађу било какав писани траг који 
би довео у везу званични Београд и Сарајевски 
атентат. Но, такав документ нису пронашли јер 
није ни постојала веза између званичне Србије 
и догађаја у Сарајеву.

ЛАЗАНСКИ
Но, неки историчари и из Србије кажу да има 
везе.

Др ПЕРИШИЋ
Мени није познато у том смислу да ти историча-
ри то говоре са покрићем, дакле можете да гово-
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рите али покажите историјске изворе и онда сте 
озбиљан саговорник и онда можемо озбиљно да 
водимо научни дијалог. Претходила је пљачка 
Србије и других државних институција у Првом 
светском рату, потом је дошла велика пљачка 
у Другом светском рату. Већ у децембру 1941. 
године у Архив Србије улази немачка комисија. 
Суштина је била да се од докумената који се 
налазе у Архиву Србије у Беч и Берлин однесу 
она документима од којих је могуће објављивати 
публикације које су од значаја, пазите, за немач-
ку пропаганду. То пише у једном документу. Не 
за науку, него за пропаганду и да треба објавити 
серију публикација које ће доказати да је Не-
мачка одувек водила мирољубиву политику, а 
да се кривица и за Први и за Други светски рат 
налази на страни Русије и, природно, Србије 
као њеног савезника. То говори о озбиљности 
једне тада машинерије рата каква је била Не-
мачка која је, кад су отворени сви фронтови 
имала снаге да један њен део, онај научни део, 
експертски део води једну другу битку, један 
други фронт, а то је да на пољу науке уз помоћ 
опљачканих докумената тенденциозно припре-
маних за објављивање покуша да слику Првог 
светског рата, кривице, одговорности и свега 
осталог наметне целом свету.

ЛАЗАНСКИ
И ти историчари су били дисциплиновани и 
унисони, није било неког искакања?

Др ПЕРИШИЋ
Ту су ангажовани они који су били припадници 
нацистичког режима у Берлину и Бечу.

ЛАЗАНСКИ
Није било простора да искажу неки свој став?

Др ПЕРИШИЋ
Велика количина архивске грађе је тада одвуче-
на вагонима за Беч. Шездесетих година 20. века 
је формирана једна мешовита аустријско-југо-
словенска комисија која је радила на почињању 
посла реституције, на пописивању тих докуме-
ната. Средином седамдесетих година се поче-
ло са повраћајем тих докумената и он је трајао 
до 1989. године и није  завршен јер је комисија 
прекинула свој рад због распада Југославије. На 

нама је сада да то наставимо. Архив Србије има 
у свом програму наставак реституције и истра-
живања у Бечу, да видимо шта је тамо остало 
од докумената и да видимо да то, у договору са 
аустријским колегама, вратимо.

ЛАЗАНСКИ
Јесу ли они вољни да врате ту архиву?

Др ПЕРИШИЋ
Ја мислим да постоји добра  воља на аустријској 
страни. На челу аустријских државних архива 
се налази одличан историчар, мој колега Вол-
фганг Мадертанер који је и стручњак за Први 
светски рат и који има озбиљне радове научне, 
и са којим ћу ја у току ове године имати озбиљне 
разговоре и међусобне посете, и мислим да ће 
бити прилике да говори и за емисију „Рат за 
цивилизацију“. Ја мислим да ћемо постићи неке 
договоре око тога.

ЛАЗАНСКИ
Господине Перишић, да ли је књига Сарајев-
ски атентат ‒ повратак документима Ваша 
највреднија књига?

Др ПЕРИШИЋ
Ја сам веома задовољан том књигом. Нисам раз-
мишљао у том смислу да ли је она најбоља и 
највреднија од свих које сам написао. Ова књига 
је мени посебно драга.

ЛАЗАНСКИ
Овим што сте Ви открили, с тим податком да је 
бечки двор имао дојаву, свака даља дискусија 
да је Србија крива пада у воду.

Др ПЕРИШИЋ
Апослутно. 

ЛАЗАНСКИ
Тако да је то била аустријска завера. Зар не?

Др ПЕРИШИЋ
Један документ који ће, кад се књига буде преве-
ла на енглески језик, када оде у свет, она ће целу 
дискусију закомпликовати. Онда ћемо бити у 
ситуацији да на другачији начин водимо науч-
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ни дијалог. Многи од ставова које смо до сада 
имали могућности да чујемо ће пасти у воду. 

ЛАЗАНСКИ
Ви ту дојаву имате у Архиву Србије?

Др ПЕРИШИЋ
Да, оригинал.

ЛАЗАНСКИ
Где је чувате?

Др ПЕРИШИЋ
Тамо где се у сваком архиву чувају најзначајнија 
документа. Та дојава иначе заслуживала је и 
спољну анализу историјског извора која у нашој 
науци можда никада није рађена на неком доку-
менту из 19. века или 20. века. Детаљна анализа 
папира, више врста оштећења, вештог радирања 
описана је у књизи па читаоци могу да виде и 
14 фотографија самог документа под разним 
угловима и у условима различитог просветља-
вања. Неко је врло вешто скидао слојеве папира 
у које продрло мастило а да није пробио папир.

ЛАЗАНСКИ
Можете ли ући у временски период када је из-
вршена та интервенција на документима?

Др ПЕРИШИЋ
То је врло тешко. Могуће је да је вршено тада,  
могуће да је вршено касније у Београду или 
Бечу. Али, полако, мислим да ће овај документ 
допринети томе да се побуди интересовање за 
нова истраживања. Можда ћемо доћи до неких 
нових резултата.

ЛАЗАНСКИ
Ја мислим да је ово најјачи документ који се од-
носи на Први светски рат.

Др ПЕРИШИЋ
Узимамо увек књигу Владимира Дедијера као 
најбољу књигу о Сарајевском атентату. Она 
је написана пре педесет година за педесето-
годишњицу Првог светског рата и он сам ту 
износи све те сумње. Он наводи да је у Бечу у 
Архиву видео више различитих дојава, претњи 
да ће бити извршен атентат на неку од високох 

личности у периоду од десет година, од 1902. 
до 1910/11. приликом разних путовања висо-
ких личности. Нико до сада ко је помињао ту 
претпоставку или уверење да су аустроугарске 
власти биле обавештене за припрему атентата 
није показао ниједан доказ.

Изношена су поједина сећања али ово је први 
материјални доказ.

ЛАЗАНСКИ
Историја признаје само материјалне доказе.

Др ПЕРИШИЋ
Тако је, јер свако од нас има право да се сећа. 
Сећања никада нису поуздана, она бледе, некада 
постоји и интерес да се истина прикрије.

ЛАЗАНСКИ
Онај ко контролише прошлост контролише са-
дашњост, али и будућност.

Др ПЕРИШИЋ
У данашњем свету глобалне политике највећа 
битка која се води је битка за документа. Ко 
држи кључеве од историје тај је у великој пред-
ности.

Желим да кажем на крају да ће бити занимљиво 
да видимо како ће реаговати историчари на ову 
књигу коју сам написао и на документа која су 
у њој. За сада у Србији нема реакција.

ЛАЗАНСКИ
Нико.

Др ПЕРИШИЋ
Да.

ЛАЗАНСКИ
Да ли је то сујета у питању?

Др ПЕРИШИЋ
Не знам. За разлику од Поћорековог писма које 
смо објавили у Историјским свескама када је 
било преко 150 написа у страним медијима, и 
када је један број овдашњих историчара веома 
здушно потрчао да документ прогласи безна-
чајним, па су онда имена тих историчара ко-
ришћена у немачкој штампи као доказ да, ето и 
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српски експерти говоре да је писмо безначајно, 
овог пута нема никаквих реакција, изузев једног 
коментара једног историчара да таквих дојава 
има пуно. Једино нам не саопштава где се налазе 
или  и у којој књизи или часопису је објавље-
на бар једна. Али да се на кратко вратим и на 
Поћореково писмо. Да је безначајно, као што 
кажу поједини српски историчари, зар би били 
толики коментари у страним медијима. Овде 
је чак у једном моменту и јавност збуњивана. 
Потенцирало се како је то писмо већ објавље-
но 1930. године у листу Вечерња пошта и тиме 
покушано да се умањи значај тог мог прилога у 
Историјским свескама. Међутим, то је податак 
који сам ја изнео на прес конференцији и обја-
вио у Историјским свескама. Затим, говорило се 
да је колега Јузбашић у Сарајеву имао у рукама 
то писмо када је крајем осамдесетих година пи-
сао чланак о БиХ. Он га је заиста имао у рукама, 
али он се није бавио целокупним садржајем тог 
документа. Он се бавио социјално-економским 
односима у БиХ. Питање је да ли је осамдесетих 
година неко могао да се бави садржајем целог 
писма, јер у њему се наводи да Загреб треба 
окренути против Београда, да треба искори-
стити летаргију српског сељаштва... Ту има ве-
ома, веома занимљивих места која откривају 
врло значајне погледе који су битни за све што 
се касније догађало. Не може тек тако да изађе 
пар српских историчара пред камере и каже 
да је то писмо безначајно, и онда се појави сто 
педесет написа у немачким и аустријским ме-
дијима који кажу ево и српски историчари кажу 
да ово што су Перишић и Кустурица објавили у 
Андрићевом институту нема никаквог значаја.

Видовдански 
трилер и савремена 
историографија
Документ није историја, али без докумената 
нема историје (М. Перишић).

Први светски рат, којим је отпочео 20. век, као 
да одбија да буде сахрањен. Враћа нам се кроз 
различите интерпретације његових узрока, по-
вода и последица, као непревазиђена колектив-
на траума и као неугасло питање одговорности 
за његово избијање. Разлог том „повампирењу“ 
лежи, делом у сфери историјских свести народа 
који су њиме били захваћени, делом у домену 
политичких интереса, а делом произилази из 
актуелног стања историјске науке.

Када се у историјској науци појави контровер-
за чије разрешење има далекосежне последице, 
као што је питање узрока Првог светског рата, 
најсигурнији пут за њено разрешење јесте ново 
претресање историјских извора. Томе је по-
свећена књига др Мирослава Перишића Сарајев-
ски атентат: повратак документима. Књига 
осим уводне студије, обима више од стотину 
страница, доноси и око 400 страница архивске 
грађе о Видовданском атентату, међу којима и 
комплетну оптужницу и одбрану Принципа и 
другова, резултате истраге и пресуду.

Ово је прво дело на српском језику посвећено 
атентату које, после Дедијерове књиге Сарајево 
1914. из 1966. године, доноси нешто ново.

Уочи стогодишњице атентата појавиле су се 
нове књиге историчара Жан-Жак Бара, Ман-
фреда Раухенштајнера, Кристофера Кларка и 
Марка Корнвола. У уводној студији Перишић 
помиње њихова дела као примере неадекватног 
коришћење извора, наводећи нетачне, нелогичне 
и неутемељене тврдње које они износе. Наро-
читој критици Перишић је подвргао Кларкову 
књигу Месечари, коју сматра покушајем „реви-
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зије“ утемељене не на новим истраживањима, 
већ на „аналогијама“, чији аутор неадекватном 
терминологијом „потпомаже појмовну збрку“.

Вредност Перишићеве књиге проистиче из тога 
што је конципирана проблемски, па се у њој ин-
систира на новом промишљању узрока, последи-
ца и околности атентата. Други, не мање важан 
квалитет, јесте провера постојећих и потрага за 
новим историјским изворима.

Најважнији нови документ који је Перишић 
објавио јесте дојава од 17. јуна 1914. упућена из 
Земуна аустроугарским властима да постоји 
претња по безбедност Франца Фердинанда. 
Документ је нађен у Архиву Србије и у лошем 
је стању: неки делови текста су поцепани, неки 
прецртани, а неки радирани. Да би се садржај 
дојаве реконструисао и проверили подаци из-
вршена је спољна и унутрашња критика извора, 
што, када је у питању савремена историја, одавно 
није рађено. Разлог брисања података можда 
лежи у томе што је то доказ да је Франц Ферди-
нанд био свесно жртвован од стране неких снага 
унутар Аустроугарске. Бројни историчари су и 
раније сумњали да су аустроугарске власти знале 
за припрему атентата, али нико до сада то није 
доказао. Ова дојава је капиталан истраживачки 
резултат, јер показује да су аустроугарске власти 
биле информисане да се припрема акција про-
тив престолонаследника. То баца ново светло на 
догађаје у Сарајеву од 28. јуна 1914. године. Убу-
дуће та чињеница неће моћи да буде игнорисана.

Други важни документи објављени у овој књизи 
већином су познати, али до сада нису адекватно 
тумачени. То су, пре свега, молбе за помиловање 
Драгутина Димитријевића Аписа, које је марта 
1917. из затвора у Солуну упутио Војном суду и 
престолонаследнику Александру. Оне се данас, 
готово без изузетка, сматрају доказом Аписо-
ве кривице за Сарајевски атентат. Перишић 
убедљиво релативизује то мишљење указујући 
на контекст, односно, на чињеницу да је Антан-
та тада преговарала о сепаратном миру са Ау-
строугарском која је пристајала на рестаурацију 
Србије, али је захтевала кажњавање криваца за 
атентат. Тражене су жртве. Апис у својој „по-

следњој вољи“ пише: „Умирем невин, у убеђењу 
да је моја смрт била потребна Србији из више 
разлога“.

Велики простор захтева набрајање свих за-
нимљивости које доноси овај „историографски 
трилер“. У уводној студији се сагледавају кон-
текст, узроци и процеси који су довели до рата, 
претреса се понашање аустроугарских власти 
уочи атентата, отвара се питање политичке 
злоупотребе тог догађаја, покушаји ревизије 
тумачења узрока рата се повезују са пљачком 
српских архива. А управо у архивима лежи кључ 
за разумевање прошлости.

Шта нам ово дело саопштава? Пре свега, да се 
историја не завршава никада, што значи да се ни 
њено истраживање никада не завршава, а сталне 
провере постојећег знања услов су развоја науке 
и целог друштва.

Видовдански атентат је постао део историјске 
свести народа којег су његове последице пого-
диле и док не буде потпуно и непобитно обја-
шњен, до најситнијег детаља, враћаће нам се, 
као утвара.

Поново, и поново, и поново...

Горан Милорадовић

Приказ књиге М. Перишића је претходно 
објављен у "Политици", 23. марта 2015. године.
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АНДРИЋГРАД: Завршена студентска 
конференција посвећана Првом 
свјетском рату и књижевности
22.03.2015. - 16:01 
ИСКРА на Фејсбуку

У Андрићевом институту у Андрићграду данас 
је завршена студентска конференција посвећена 
Првом свјетском рату и књижевности, на којој 
је учествовало око 65 студената.

У закључној пленарној сједници дводневне 
научне конференције студентима се обратила 
професор Филолошког факултета у Београду 
Љиљана Бајић.

„Изузетно сам почаствована радом и конфе-
ренцијом у Андрићевом институту. Данас смо 
имали занимљиву тематику, мноштво тема и 
аутора, што је то предност овакве секције и рада 
са излагачима“, рекла је Бајићева.

Студенткиња Филолошког факултета у Београду 
Софија Симовић рекла је да је током свог првог 
боравка у Андрићграду имала задовољство да 
ради са најврснијим стручњацима, те да је на 
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скупу излагала поетску транспозицију у једној 
епској пјесми спјеваној на ратишту током Првог 
свјетског рата.

„Циљ мог рада био је да покажем како та песма 
комуницира са песмама из циклуса о Косовском 
боју. Песма је пронађена у часопису Ратни днев-
ник. Хтела сам да покажем да је песма коју је спе-
вао војник потпуно изграђена на законима ком-
поновања којим се иначе формира и компонује 
народна епска поезија“, рекла је Симовићева.

Студенткиња Филозофског факултета у Нишу 
Драгана Благојевић каже да се бавила поемом 
Kаин Милутина Бојића и Првим свјетским ратом.

„Највећа пажња у раду поклоњена је предоча-
вању ратних околности које су дате кроз поему. 
Осим тога, бавила сам се анализом и мотивима 
који се тичу ратних околности, као и паралел-
ном анализом истих мотива које сам пронашла 
у Бојићевим песмама, његовој ратној хроници, 

у личној преписци и у недовршеној епопеји“, 
истакла је Благојевићева.

Дводневни скуп јуче је отворила професор Уни-
верзитета у Београду Љиљана Марковић која је, 
обраћајући се у име руководиоца Одјељења за 
књижевност Андрићевог института Александре 
Вранеш, истакла да је поносна на рад младих 
колега.

Она је нагласила да је Андрићев институт пре-
познао важност овог пројекта, те да ова кон-
ференција представља резултат рада студената.

У оквиру студентске конференције промовисана 
је књига Сербиа и одржана представа Поконди-
рена тиква у секцији Сценских умјетности Фи-
лолошког факултета Универзитета у Београду.
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