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ДИПЛОМАТСКИ 
ИЗВЕШТАЈИ ИЗ БЕЧА 

1874-1914.
Прилози за историју српско-аустроугарских односа

Почев од овог броја, Редакција Историјских свезака ће, у више наставака, 
објавити известан број извештаја посланстава Кнежевине Србије и Краљеви-
не Србије у Бечу, од установљења заступништва 1874. године па до избијања 
Првог светског рата. 
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КОСТА ЦУКИЋ
(Први српски посланик у Бечу 1874-1879)
Коста Цукић је рођен у Карановцу (Краљево) 
1826. године. Његов отац Петар (Лазаревић) био 
је настојник код кнеза Милоша, затим управник 
српског дела Београда и подибарски старешина 
у Карановцу. Године 1842. Петар је постао члан 
Совјета. Костина мајка Ана била је кћерка вој-
воде Петра Молера.

Своје школовање Коста Цукић је започео у Кара-
новцу и Крушевцу, а гимназију је завршио у Кра-
гујевцу. У Беч је отишао 1838/39, где је завршио 
вишу гимназију. Припадао је првој генерацији 
српских студената на европским универзите-
тима (са Костом Магазиновићем, Димитријем 
Матићем, Константином Николајевићем, Фили-
пом Христићем, Ђорђем Ценићем, Димитријем 
Црнобарцем). У Бечу је почео студије „државних 
наука“ међу којима му је најпривлачнија била 

економија. Потом је отишао у Хајделберг где је 
провео три године код професора Рауа, завршио 

„филозофичне и политично-православне науке“ 
и стекао титулу доктора филозофије. По поврат-
ку у Србију постављен је за професора на Лицеју 
где је предавао политичку економију, финансије, 
науку о трговини и економску политику на тек 
основаној катедри за поменуте предмете. Укљу-
чио се у рад Друштва српске словесности, чији 
је секретар био 1849. године. Заједно са Димит-
ријем Матићем и Ђорђем Ценићем због слобо-
доумних предавања премештен је из Лицеја 1851. 
године и постављен на место секретара мини-
старства просвете. Две године касније враћен је 
на Лицеј, а 1856. године постављен је за начел-
ника министарства иностраних дела. Од августа 
1858. па до повратка Милоша Обреновића на 
престо био је у Бечу српски представник у Ду-
навској комисији. Извесно време био је Мило-
шев секретар и помоћник министра финансија. 
По доласку на власт кнеза Михаила Обреновића, 
Коста Цукић је ушао у владу Илије Гарашанина 
као министар финансија, а убрзо му је придодато 
и место министра просвете. Године 1864. Цу-
кић је у свом министарству формирао одељење 
статистике. После убиства кнеза Михаила био 
је кратко без посла, а нова намесничка влада га 
је поставила за посланика у Букурешту. Од 1874. 
године био је посланик Кнежевине Србије у Бечу 
где је учествовао у дипломатским припремама за 
Берлински конгрес и у преговорима о закључењу 
српско-аустријског трговинског уговора. Умро 
је 1879. године у Бечу а сахрањен је у Београду.
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СРПСКО-АУСТРОУГАРСКИ ОДНОСИ У 
ИЗВЕШТАЈИМА СРПСКОГ ПОСЛАНСТВА У БЕЧУ  
1874-1914.

1.

1/13. јун 1874. 
Јован Мариновић, председник Владе и 
министар иностраних дела Кнежевине 
Србије – грофу Ђули Андрашију, министру 
иностраних дела Аустроугарске о 
установљењу српског заступништва 
у Бечу и постављењу Константина 
Косте Цукића за првог заступника

Son Excellence Monsieur le Comte Andrassy 
Ministre des Affaires Etrangères Vienne
Monsieur le Ministre

Ľétablissement ďune Agence de la Principauté 
à Vienne ayant été arrêté avec ľassentiment du 
Gouvernement Impérial et Royal, j›ai ľhonneur 
ďinformer Votre Excellence que Son Altesse 
Sérénissime le Prince Milan a désigné pour ce poste 
le porteur de la présente, Mr Constantin Zoukitch, 
Conseiller ďEtat, ancien Ministre des Finances, 
et Représentant de Serbie à Bucarest, lequel en 
1868 a déjà été chargé ďune mission auprès du 
Gouvernement Impérial et Royal.

Les qualités personnelles de Mr Zoukitch me sont 
un sûr garant qu’il saura se concilier la bienveillance 
et ľestime de Votre Excellence. Aussi en lui remettant 
cette lettre ďintroduction, prié-je Votre Excellence 
de vouloir bien accorder à Mr Zoukitch toute sa 
confiance dans les relations qu’ il sera appelé à 
entretenir avec le Gouvernement Impérial et Royal, 
et de daigner lui faciliter ľ accomplissement de sa 
mission.

Veuillez agréez, Monsieur le Ministre, les assurances 
de ma très haute considération.

Belgrade
Le 1/13 Juin 1874

(S) J. Marinovitch

/Концепт/ АС, МИД, ПО, 1874, Ф I, П/5-II, Пов.№ 173

2.

4. јун 1874.
Инструкција Министарства иностраних 
дела Кнежевине Србије – Кости Цукићу, 
првом заступнику у Бечу, о најважнијим 
задацима и правцима деловања

Гин. К[ости] Цукићу, Српском Заступнику 
при Аустро-Угарском Правит[ељству]
Пр. №. 1.
4. Јуна 1874. у Београду
Гин.

Част ми је спровести Вам једно кредитовно 
писмо од моје стране за Графа Андрашија1, и 
једно препоручително писмо од стране нашег 
К[њаже]с[т]ва на истог Министра, заједно са 
преписима истих. 

Круг ваших радњи у Бечу тешко ми је засад 
потанко определити; он уопште обузима све, 
што Србију може интересовати, и што са ње-
ним правима или тежњама може у додир доћи; 
а свагдашњи и непрекидни задатак ваш је, да 

1 Ђула Андраши (1823–1890), министар иностраних дела 
Аустроугарске.
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интересе Србије и њених грађана браните, пот-
помажете, и унапређујете.

Остављајући, да се у течају времена ближе и 
определитије о појединим вашим дужности-
ма објаснимо, засад Вам могу обележити као и 
први и неодложни ваш задатак, да се постара-
те покренути и у посао предузети регулисање 
једним уговором свију питања, која су већ од 
толика времена између нас и Аустро-Угарске 
постигнута, и ради којих сте ви године 1868. 
у нарочитом посланству у Беч ишли, а то су: 
питање o укидању капитулације, о признању 
наше јуридикције над аустро-угарским пода-
ницима, о извршењу предлога, о трговачким 
и ђумручким одношајима, и т.д. Међу свима 
овим питањима, наш би интерес изискивао, да 
се питање о ђумручким одношајима пре свију 
других, и колико је могуће скорије, у посао 
предузме. Ви ћете у мом Мин[истарст]ву виде-
ти вођену о том преписку, која је сад у тој фази, 
да се само од Правит[ељства] Аустро-Угарске 
очекује пристанак на наименовање комисије, 
па да се преговори одпочну. Ја Вас молим, да 
се одмах по вашем доласку у Беч заузмете, да 
се нашој понуди влада Аустро-Угарске одазове. 
Ако и овогодишња Скупштина прође, а ми јој 
не могнемо поднети на одобрење нагодбу, коју 
би у том, обзиру са суседном државом закључи-
ли, онда ћемо морати чак до друге Скупштине 
чекати, и тако побољшање наших ђумручких 
услова се читавом годином дана оназадити. 
Ово је дакле питање за нас хитне природе, а 
не може нам се пребацити, да смо у њему [не-
стрпељиви], јер сам ја још лане, одмах, по мом 
ступању у Министарство, код Г. Калаја2 устмено, 
а по повратку из Крагујевца и писмено учинио 
формалне кораке, да се преговори о том питању 
одпочну, па ма да сам добио од Г. Калаја уве-
рења, да је његова влада склоњена ући у овај пут 
споразумевања, ни до данас још нисмо добили 
пристанка на нашу понуду.

Што се тиче вашег политичког примања у 
Бечу, ја мислим, да ме ваше досадашње иску-
ство ослобођава од труда, да Вам у том поуке и 

2 Бењамин Калај, дипломатски агент и генерални конзул 
Аустроугарске у Београду.

упутства дајем. Ви знате најбоље, да један агенат 
код стране владе не може у свом задатку успети, 
ако својим коректним, лојалним и помирљивим 
владањем не придобије уважења, поштовања и 
поверења владе, код које је акредитован. Овакво 
примање за Вас ће тим лакше бити, што сада-
шња Аустро-Угарска влада исповеда врло поми-
рљиво и пријатељско расположење спрам нас, 
и што ми имамо основа веровати искрености 
истих расположења.

Што се тиче вашег спољног положаја, ја мислим, 
да се у том, барем засад, морамо управљати по 
оном положају, који је Румунском Агенту у Бечу 
признат. Више што захтевати, било би засад 
тако исто неумесно, као што би и неправилно и 
за нас унижавајуће било, кад би Вам се одрицао 
и спорио онај положај, који је Румунском Аген-
ту признат. У том обзиру ми не би могли при-
стати ни на какву разлику. Према томе добро 
ће бити, да се још првих дана вашег бавлења у 
Бечу код Румунског агента обавестите о начину 
и формалностима, са којима је он примљен, и 
са којим се према њему Ц[арска] кр[аљевска] 
влада и страна дипломација опходи. Уопште, ја 
мислим, да се постарате обдржавати поверљиве 
и пријатељске одношаје са Румунским Агентом 
у Бечу. Пријатељство, које постоји између наша 
два владаоца, симпатије, које вежу наше две 
земље, а нарочито истоветност правног поло-
жаја и млогих питања у којима смо подједнако 
интересовани, то нам у дужност стављају.

Тако исто желим, да и са страним дипломатима, 
акредитованим у Бечу, а нарочито са заступни-
цима коректних Сила, будете у честом, и колико 
је могуће пријатељскијем одношају, те да тако 
добијете прилику обавештавати се о њиховим 
намерама о нашим стварима, и исто по потреби 
у корист нашу исправљати. – Разумем, да не 
треба никад, без нарочите наредбе од стране 
наше владе, да иштете њихово посредовање и 
мешање у наше одношаје са Аустро-Угарском 
владом, или да им се противу исти станете.

Турског посланика треба га третирати као и 
остале посланике великих сила; нити га треба 
избегавати или му уобичајене учтивости од-



5

казивати, нити га треба више, него што би он 
својим понашањем заслуживао, култивирати. – 
Односно Руског посланика, ви добро познајете 
[наше] пријатељство и поверење, у којем се Ср-
бија по својој традиционалној политици спрама 
Руске Дипломације налази. Ви ћете сигурно и 
у том смотрењу умети предузети праву меру, 
како не би дали повода жалбама, или каквој 
неоправданој следности или сумњичењу.

О чему год би имали какву сумњу, или би по-
требовали ближа и погоднија обавештења, наћи 
ћемо ми свакад готови, да Вам се искрено ода-
зовемо, те да Вам учинимо могућним, да и у 
новом положају, на који сте поверењем Њ. Св.ти 
позвани, укажете отаџбини услуга, које је она 
навикнута од Вас примати, и на које влада Кња-
жеска са поуздањем рачуна.

Примите Г-не уверење
[Без потписа]

/Концепт/ АС, МИД, ПО, 1874, Ф I, П/5-II, Пов.№ 179

3.

16/28. јун 1874.
Извештај Косте Цукића о првом пријему код 
грофа Андрашија, министра иностраних 
дела Аустроугарске, и првим контактима 
са дипломатским представницима 
других земаља; најава аудијенције код 
аустроугарског цара Фрање Јосифа

У Бечу 16/28. Јунија 1874.

Драги Господине,

До данас сам се представио гр[офу] Андрашију, 
већини дворских и министр[ових] саветника 
(обојици шефова), посланицима (или жерани-
ма) в[еле]сила и заступницима турском, грчком, 
шпањолском, шведском и румунском. Данас ћу 
имати част примљен бити од цара, што ћете 
раније из мог телеграма сазнати. Посете оста-
лим свима посланицима морам одма настави-
ти; није могуће било, то за доцније одложити; у 
том смислу и овде ми беше учињена примедба 

на моје мишљење, да засад само представнике 
в[еле]сила посетим. Ово ми одузима млого вре-
мена, јер бивам свуда примљен, и на подужи 
разговор задржан. Једини талијански посланик 
неможе ме примити. Гр[оф] Андрашиј после из-
мене обичних учтивности говораше подробно 
о главном задатку моје мисије и о нашој жељез-
ничкој вези с Турском и стави ми најискренију 
подпору и добро расположење ц[арске] владе у 
том обзиру у изглед, позвавши ме, као оно и у 
пређ. времена, да му себез зазора отворено и 
одма непосредно обраћам, ако његовог савета и 
подпоре у чему будем потребовао. На питање о 
дану доласка Њег[ове] Св[етости] овамо немо-
гох му дати потребна обавештења, пошто тек 
старијег датума фазе тих комбинација познајем.

И код све остале господе у министарству на-
иђох на најбоља расположења за предстојеће ми 
послове; што се ова господа, кад додирнух (код 
неких) питање о конс. јурисдикцији с неком 
резервом изјавише, није ме зачудило и обес-
куражило, јер знам, да они нису надлежни ре-
шити границу, до које се у модификацији тих 
наших одношаја од стране њихове владе ићи 
жели и мисли.

Код руског амбасадора представих и у Феслави, 
где сад живи, и куда уједно на ручак бијах по-
зван. Он говораше само о путу Њег[ове] Свет-
лости, о политици ништа, можебити и зато не, 
што друштво повеће бијаше.

Марquis d› Harcourt3 говораше о путу Кња-
жевом запитавши, хоће ли се Књаз4 у Пари-
зу задржавати (познаје се с Њег[овом] Свет-
лости од лане из Париза), на што ја немогох 
поуздано, одговора дати, изјавивши уосталом 
моје лично мишљење, да се Париз на путу у 
Пиринеје тешко обилази уобште, и да ће Књаз 
већ својим симпатијама за Франц[уску] пона-
особ опредељен бити отићи у Париз ма то и 
на најкраће време било. Говораше ми и о гласу, 
да ће тал[ијанског] Краља посетити а и цара 

3 Маркиз Жорж Даркур (Georges ď Harcourt) (1808–1883), 
француски амбасадор у Бечу.

4 Милан Обреновић (1854–1901), кнез и краљ Србије.
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Вилхелма5, на што рекох, да ни у томе ништа 
извеснога незнам, но да држим, да ће Књаз, 
ако му икако могуће буде (јер због предстојеће 
скупштине мора своје одсуство изван земље 
измерити) радо употребити ову прилику, да 
се представи и оним владатељима гарантима, 
којима се досад није могао представити.

Г. Buchana[n] говорећи о путу Књажевом није 
сигурно веровао мојој изјави, да ће Књаз на 
воде француске отићи или с обиласком Беча 
или преко Беча али ненашавши овде ни цара 
ни гр[офa] Андрашија, који првих дана Јулија 
одавде одлазе. Овој његовој сумњи по свој при-
лици дао је повода глас, да Књаз нарочито ова-
мо долази, да од царске владе тражи подпоре за 
што скорије решење М[ало]зворничког питања. 
Јер заиста учини ми г. амбасадор питање, хоће-
мо ли наставити наше кораке за М[али] Звор-
ник. Ја одговорих, да М[али] Зворник остаје 
засад отворено питање, као што је скоро кроз 
45 година био; држање моје владе у том обзи-
ру, као што ће Њег[овој] Ексцеленцији познато 
бити, јасно је нацртано изјавама, које су Књаз 
и његов први министар у Цариграду пред свој 
полазак дали. Ово питање није ничим доцније 
у нову какву фазу ушло.

Гр[оф] Данхоф6 ништа ми досад нејави по свом 
обећању. Разуме се по себи, да ћу, чим што ма с 
које стране дознао будем о задржавању царевом 
ид[ућег] м[есе]ца Јулија п[о] н[овом], одма ћу 
Вас о томе телеграфом известити.7

Нећу имати времена о аудијенцији код цара 
данашњом поштом више Вам што јавити, осим 
што од цара самог дознадох, да ће до половине 
Јулија по нов[ом] овде остати, и тако му могуће 
бити с Књазом се видити. Сутрашњом поштом 

5 Вилхелм I Хоенцолерн (1797–1888), немачки цар.

6 Гроф Данхоф (помиње се и као Денхоф), саветник немачке 
амбасаде у Бечу. 

7 Вид. телеграм Ј. Мариновића од 10. јула 1874. (по новом) 
којим извештава Заступништво у Бечу да је у пратњи 
српског кнеза кренуо на поменуто путовање. (АС, МИД, 
Пс Б, ф I р 3/874) и копију Цукићеве депеше Министарству 
иностраних дела Немачке од 10. јула (по новом) у којој 
наводи да ће српски кнез „прећи границу Баварске 17. 
јула 1874. (Исто).

шаљем подробан извештај о аудијенцији, која је 
по сата трајала пуна изјава најбољих осећања и 
расположења према Књазу, његовој садашњој 
влади и интересима Србије.

С усрдним поздравима ваш искрени

КЦукић

/Oригинал/ АС, МИД, ПО, 1874, Ф I, П/5-II, 
Пов.№ 195

4.

17/29. јун 1874.
Извештај Косте Цукића о првој аудијенцији 
код цара Фрање Јосифа. Приоритети за 
цара – изградња пруге кроз Србију и однос 
са српским кнезом Миланом Обреновићем

У Бечу 17/29. Јунија 1874.

Драги Господине,

Јуче ми  је за у три сата аудијенција код цара 
одређена била, ја сам у 2 ¾био на месту, где за-
течем у предсобију упарађене – сигурно – гарде; 
један дворски чиновник прими ме, други ми 
приђе и запита, јесам ли ја „сенатор“ Ц[арски] и 
потом оде да јави цару. После неколико минута 
појави се он опет и позове ме, да кроз онај сјајан 
шпалир прођем и у собу једну одем – где цара 
стојећа затечем.

С два предходећа поклона приближим се цару 
и поздравим га (немачки) речима: у најдубљем 
страхопоштовању узимам себи слободу Вашем 
Велич[анству] најпонизније представити се; на 
што ми цар одговори: Радујем се учинити ваше 
познанство. Ви сте тек од скора овде? Дам сходна 
одговора. После изјава цара да сам, колико се сећа, 
већ с његовом владом непоср[едно] послова имао, и 
на питања о мојој личности, дам нужна објашњења.

Затим будем питан о нахођењу Њег[ове] Свет-
лости и о предстојећем путу. – Одговорим, што 
сам знао; нашто цар упаде у реч приметивши, 
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да Књаз 3-г Јулија (у Петак) полази, и да ће му 
мило бити с њим се овде видити, пошто он – цар 

– до 15-ог у Бечу остаје, додавши како је нудио 
Књаза, да му и сад учини задовољство његов 
гост бити, но почем Књаз хоће да се ингогнито 
у Бечу бави, нежели му вољу кварити. Запита, 
хоће ли се Књаз дуго на путу бавити. На то од-
говорих, да незнам, но мислим да неће, пошто 
пред јесен жели скупштину отворити, која ће 
између осталога о конц[есији] жељезнице имати 
решити. Запита: А јесте ли у томе с Портом већ 
на чисто? на што одговорих да нажалост нисмо, 
јер детаљи нису углављени, приметивши како 
нас плаши уобичајено растезање преговора с 
Портом. Цар на то рече: На жалост сви патимо у 
једнакој мери тако, кад с Портом какве послове 
имамо да вршимо; и додаде: и за нас је срб[ско] 
жељезничко питање од највеће важности, нашто 
ја рекох: а за Србију животно питање, и изја-
вим надежду, да ће његова влада и сад у томе 
Србију подпомоћи. Цар рече: на сваки начин, 
не само интереси А[устро-]Унгарске но целе 
Европе изискују остварење срб[ског] пројекта, 
који има најкраћу и најприроднију пругу свезе 
између Зап[ада] и Истока.

Ја наставим, да је и у интересу саме Порте, да се 
срб[ска] пруга што пре изврши, те да портине 
почете пруге до вредности дођу. – Цар изјави 
сумњу о могућности дужег обстанка овако мло-
гих одпочетих комада шељезн[ичких] пруга у 
Турској без даљих свеза; и запита јесмо ли ми 
учинили нужне студије о нашој пруги, нашто ја 
тачна одговара дам.

Затим пређе цар на нашу скупштину и на нове 
изборе с изјавом надежде, да ће ови добро по 
владу испасти и скупштина снажна подпора 
владе бити, коју ова заслужује.

Пређе на пут Књаж у Цариград и да се дуго изван 
земље зато задржао (ја додадох: и због бављења у 
Румунији!), но да је са задовољењем бар полови-
не својих жеља могао из Царигр[ада] поћи. Ја узех 
слободу исправити то мишљење и свести задо-
вољење на мању меру, рекавши да је жељезничко 
питање – хвала буди благонакл[оном] заузимању 
владе Њег[овог] Вел[ичанства] – пре пута Књаже-

вог већ доведено било до ове стадије, у којој се и сад 
находи. С тог пута пређе цар опет на предстојећи 
пут Књажев и запита, хоћете ли га ви пратити, што 
ја потврдих и нашто он примети да ће му мило 
бити опет Вас видити и да је Књаз у Вама нашао 
човека каквог треба. Изјави опет наново задовољ-
ство, што је осећао при лањском бављењу Књаза 
овде, рекавши да га је отворена природа Књаза јако 
заузела. Пређе на то како Књаз поред перфектног 
француског говора и немачки добро говори, и да 
му се заиста доласку радује.

Изјави своје симпатије садашњој срб[ској] влади 
и жељу њеном сваколиком успеху и утврђењу 
најбољих одношаја између обе суседне земље. 
Уплете у то надежду да ћу и ја к томе допринети 
уверивши ме да ћу код његове владе наћи у томе 
највећу готовост. Затим ме цар одпусти.

Рачунавши нађох синоћ да сам код цара не по› 
но три четврти сата на аудијенцији остао.

Мало пре донесе ми гр[оф] Данхоф вест, да ће 
цар Вилхемио до 6. Јулија остати у Емсу, затим ће 
десет дана провести у путовању ненамеравајући 
нигде се дуже задржавати, и да ће 16. све по но-
вом приспети у Гастајн да ту три недеље пробави.

С изјавом усрдних поздрава ваш искрени 

КЦ[укић]

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1874, Ф I, П/5-II, 
Пов.№ 196

5.

29. септембар 1874.
Извештај Косте Цукића о разговору са 
Јоханом Швегелом, дворским саветником у 
Бечу, о склапању трговинског уговора између 
Србије и Аустроугарске. Начин склапања 
уговора – питање српског суверенитета
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У Бечу 29. Септембра 1874.

Господину Јовану Мариновићу
Председнику Министарства и Мин[истру] 
Сп[ољних] Послова
Господине Министре,

Услед саобштења, које ми учини ономад г. Калај 
о томе, што је могао у последње доба разабрати 
о стању, у ком се находи питање наше трговне 
конвенције с Аустро-Угарском, одох јуче у ми-
нистарство спољних послова надлежном за тај 
предмет референту, г. дв[орском] сав[етнику] 
Швегелу8, и дознадох, да се исти предмет нала-
зи у истој стадији, у којој бијаше и пре ферија, 
но да решење његово неће сад дуго изостати. Г. 
саветник увери ме, да је наша трговна конвен-
ција један од оних предмета, које ће он понајпре 
грофу Андрашију по повратку овамо на решење 
реферирати, и нада се, да ће гроф то дати моћи 
утолико пре, што предпоставља, да ће међутим 
и гроф Зичиј9 то питање и с Портом начисто 
извести. Он мисли, да ће се у овоме моћи тим 
лакше успети, што је питање о нашој желез-
ничкој свези ушло у једну за нас повољнију и 
сигурнију фазу, пошто је Порта свој пристанак 
на свезу изјављени нам и вел[иким] силама на 
знање дала. Из даљег говора с г. саветником 
разумедох, да су три источне европске вел[ике] 
силе у овом обзиру једног мишљења, да се Пор-
ти разумети дала намера Аустро-Угарске и онда 
са Србијом ону конвенцију закључити, ако би 
она тој намери и противна била, и да јој се ради 
њеног успокојења и као у накнаду за њено не-
противљење у томе дало наговештење, да ће се 
конвенцији у ратификацији дати форма, која 
ће Порту задовољити, а то је та, да њу, као и 
досад, с аустро-угарске стране ратифицира ми-
нистар спољних послова. По мом мишљењу 
нетреба сматрати и признати досадашњу форму 
ратификације као коректну и од нас за свагда 
усвојену. Како нам се признаје суверенство у 
закључењу каквог уговора, неможе нам се ни 
по каквом правилу одрећи захтевање, да се 
уговору у свему да обична и закона форма. Ја 

8 Јохан Швегел.

9 Ференц Зичи (1804–1882), аустроугарски амбасадор у 
Цариграду.

би био тог учтивог мишљења, да при свакој 
датој нам прилици на среду износимо ове наше 
назоре као једино исправне и законима дотич-
них земаља подкрепљене, и да пристајемо на 
други начин ратификације само привремено 
и за поједине случајеве.

Из речи г. Калаја закључио сам на намеру 
овд[ашње] владе, да се наш трговни уговор у Бе-
ограду закључи између пуномоћника обе владе, 
а ти би били наш министар спољних послова и 
аустро-угарски дипл[оматски] агент, и да исти 
ратифицирају наш Књаз и гроф Андрашиј. 
Непознајући Ваше назоре у том предмету, ја 
нисам тражењем потоњих обавештења могао 
дознати, да ли је овд[ашњој] влади за тим стало, 
да се непремено уговор у Београду закључи, и 
да ли би она пристала на то, да други пуномоћ-
ник наше владе уговор закључи, па да ви овај 
с грофом ратифицирате – кад се већ неприма 
ратификација од стране цара и Књаза.

Чест ми је и овом приликом уверити Вас, Госпо-
дине Министре, о мом особитом поштовању.

КЦукић

Ово писмо шаљем по г. Капетану К. Протићу. 

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1874, Ф I, П/5-II, 
Пов.№ 298

6.

22. октобар 1874.
Извештај Косте Цукића о разговорима 
са угарским званичницима о питању 
изградње пруге кроз Србију и 
односу Угарске према Србији

Бр. 7, Бечу 22. Октобра 1874.

Господину Јовану Мариновићу
Председнику министарства и мин[истру] спољ-
них послова
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Господине Министре,

Дошав из Пеште затекао сам овде три ваша 
президијала од 18. и 19. тек. Но 8, 9 и 10. с при-
додатим им прилозима.

У Будиму могао сам се састати само с президен-
том Кабинета г. Битоом и с министром просве-
те г. Трефором. Осталу г[оспо]ду чланове владе 
ненађох код кућа њихових.

Из разговора с г. Битоом налазим за потребно 
саобштити Вам његова уверења о добром рас-
положењу Угарске спрам Србије мотивираном 
самим интересима обе земље, који изискују 
од њих обадвеју, да се несамо радују напредку 
њиног суседа, но да га и подпомажу, јер тим 
уједно и себи служе. Прешав на питање о на-
шим жељезницама изјави г. министар своје 
задовољство, што је тај предмет ступио у по-
вољну за нас – а и за Угарску – фазу. На моју 
примедбу о том у смислу вашег президијалног 
налога односећег се на последње решење Порте 
о нашој жељезничкој вези, и на моје изјављено 
уздање да ће нас и даље Аустро-Угарска код 
Порте подпомоћи, да од ове усигурно добијемо 
жељену везу, као најкориснију и по Угарску и по 
Европу, изнесе г. министар тегобе на среду, које 
све силе у преговорима с Портом у томе налазе, 
што се њене владе често мењају, па се зато упола 
свршене погодбе изнова опет одпочињати мо-
рају. На моје речи, да ће можебити Порта тим 
начином уморити дипломацију и склонити је 
на везу босанску, упаде ми г. председник живо 
у говор изјавом, да се он нада и да даје угарској 
влади довољно снаге, да одбије жељезничке 
свезе, које нису у интересу земље, а да се окане 
свезе, која је сад животно питање за Угарску. С 
истом ватром и с истом иронијом изражава-
ше се о истој ствари пре шест година и гр[оф] 
Андрашиј, као ондашњи председник угарског 
министарства. Ово нас може уверити, да у угар-
ској влади имамо ревносног и непоколебљивог 
заступника у нашем тражењу од Порте, да своје 
жељезнице са угарскима преко Србије веже; и 
пошто јој се друга веза (предходно) неће моћи 
дати, биће принуђена на свезу преко Србије.

Чест ми је, Господине Министре, и овом при-
ликом изјавити Вам моје особито поштовање.

КЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1874, Ф I, П/5-II, 
Пов.№ 327

(наставак у следећем броју)

Приредио: 
др Мирослав Перишић
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ЛОНДОНСКИ ТАЈМС О СРБИЈИ 1915.
(наставак из претходног броја Историјских свезака) 

Србија на искушењима: повлачење крајем 1915. године  
Трагедија Србије
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 
трећег од укупно три наставка.

(Трећи наставак)
Безнадежни бег Србије 21. октобра 1915 – Вели-
ко повлачење – Народ бежи – Српско јунаштво 

– Силазак на обалу – Укрцавање српских једи-
ница у Драчу – Пропаст енглеско-француског 
хуманитарног подухвата – Повлачење у Солун

Прве потезе комбинованог напада извели су, као 
што смо видели, војске фон Кевеша и фон Галвица 
на Београд и Смедерево. До 8. октобра оба та места 
чврсто су запоселе аустро-немачке снаге.

Бугарска мобилизација почела је 23. септембра, 
а коначне наредбе донете су биле 28. септембра. 
Бугарске трупе под командом генерала Богачева 
прешле су српску границу и борбе су отпочеле 11. 
октобра, али све до 14. није било формалне објаве 
рата Србији. Пре тог датума бугарске трупе су на-
пале српску територију на десетак места, а сукоби 
су почели готово дуж читаве границе, од Дунава 
до Грчке. Поред првих сукоба на српској терито-
рији, источно од Књажевца па све до Лесковца, 
који су већ поменути, бугарске јединице су између 
11. и 13. октобра продрле на непријатељску тери-
торију и то: 1) код Неготина, у долини Тимока, на 
најсевернијем углу Бугарске; 2) код Зајечара, на 
пола пута између Неготина и Књажевца, станице 
на прузи ка Параћину, и на недовршеној прузи 
према Нишу; 3) према Врању, на на половини 

главне пруге од Ниша до грчке границе, и 4) на 
путу између Ћустендила и Куманова, близу Егри 
Паланке1. Дан или два касније оштра борба се во-
дила између Цариброда и Пирота на главној прузи 
Ниш-Софија, и у области Струмице, где бугарски 
напад још није био изведен, а може се закључити 
због тога што су, поучени горким искуством, Срби 
на том месту јаким снагама чували границу.

Бугарски напад је изведен, стога, практично 
истовремено на осам различитих тачака, пока-
зујући да су планови били добро припремљени. 
Наравно, била је то разумљива стратегија, с обзи-
ром на огромне бројчане предности које је имала 
Бугарска. Чак и са мањим снагама, Срби, који су 
држали главну пругу на правцу север-југ, могли 
су да окупе трупе на било ком месту да би се од-
бранили од сваког напада. Али нису били јаки 
свуда, нити су, са друге стране, могли да дозволе 
да не одговоре на неки од напада и да тако дозволе 
непријатељу да пресече пругу и продре до самог 
средишта земље. Да није била тако дубоко тужна, 
позиција Србије била би смешна.

Београд је, као што знамо, остао без људства, топо-
ва, авиона, рефлектора – готово свега што је било 
неопходно за одбрану. Читав северни и северо-
западни фронт био је на исти начин ослабљен, у 
нади да би се могла пружити адекватна одбрана 
од бугарских напада. Да је располагала читавом 
војском, Србија је могла да изведе храбру одбрану, 
било од Бугара било од аустро-немачког напада. 
Морала је да пружи најбоље од себе, пославши 
можда две трећине својих снага на најрањивију, 
источну страну, остављајући северне границе за-
немарљивом броју војника, у нади да ће неким 
чудом, као и претходне зиме, чак и са недовољним 
додатним јединицама, бити могуће задржати ау-

1 Турски назив за Криву Паланку. 
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стро-немачки напад довољно дуго да стигне по-
моћ. Без немачке тешке артиљерије, можда би се и 
десило неко чудо. Међутим, против те артиљерије, 
Срби су били немоћни.

Тако је и било, па су чак и непријатељи сведочили 
о тврдоглавости са којом су мале групе Срба бра-
ниле сваку миљу током њиховог напредовања. Не-
мачки дописници су се, после двонедељне борбе, 
вајкали да је до сада било немогуће навести српску 
војску у општу акцију. Непријатељ се борио, како 
је објашњено, „увек у малим групама“, а те мале 
групе „готово да се и нису предавале, већ су се 
огорчено бориле до самог краја“, што је доводило 
до „крвавих окршаја лицем у лице“ и очајничких 
појединачних обрачуна. Трагичан је био призор, 
који су дочаравали непријатељи, када су се „мале 
групе“ Срба – све што је од њих још било прео-
стало – бацале очајнички на масе непријатеља, не 
предајући се, већ се борећи увек „до краја“, у уса-
мљеничким покушајима да одбране своју земљу.

На истоку су Бугари имали прилику да испробају 
Србе у већим дозама. Тамо се на неколико места 

развила огорчена борба, као у пиротској области, 
око Књажевца и на путу ка Куманову. На свакој од 
тих тачака нападачи су трпели огромне губитке и 
бројно инфериорни Срби су дуже од једног тешко 
извојеваног дана остајали у поседу тих терена. Али, 
све је било узалудно. Прва стварна опасност на 
том фронту стигла је 19. октобра, када су, после 
неких сурових борби, Бугари успели да заузму 
Врање, пресецајући тиме пругу између Ниша и 
југа. Према бугарским извештајима о бици, пук 
бугарске краљеве гарде је коначно успео да пробије 
српску одбрану и заузме град. Са пресеченом пру-
гом, деловало је као да је Србији пребијена кичма.

Без намере да се прате све мање операције у де-
таље, било би добро погледати ситуацију каква је 
била две недеље после напада на Београд, и десет 
дана после првог бугарског упада на српску те-
риторију.

Војска фон Кевеша је 21. октобра напредовала из 
Београда ка Лесковцу и Степојевцу, око 30 миља2 

2 То је 48,3 km.

Повлачење народа и војске из Србије 1915.
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јужно и југозападно од Београда, и претила је 
Сопоту, који се налази нешто источније од тих 
места. Држећи темпо са фон Кевешом, са леве 
стране, фон Галвиц је из Смедерева заузео Се-
левац и напредујући долином Млаве, био близу 
Рановца. Управо тога дана, 21. октобра, врховна 
команда је закључила да је потребно евакуиса-
ти Крагујевац. Дунав и Сава су сада на многим 
тачкама били пређени, али посебно на крајњем 
западу, аустријска војска је поново заузела Ша-
бац и напредовала у правцу Ваљева. На крајњем 
истоку, после тешких борби, непријатељ је прешао 
реку код Оршове, близу румунске границе, тако 
отварајући пловидбу ка Бугарској, што су бројни 
бродови натоварени муницијом чекали код Ор-
шове. Тако је читава граница на Сави и Дунаву 
била у непријатељским рукама, и његове снаге 
су продрле неких 30 миља3 у дубину територије.

Са запада, Дрина је пређена на неколико тачака, 
али најважније је било да је велика снага наступа-
ла из Вишеграда у Босни, и полако потискивала 
српски отпор и претила Ужицу, где се завршавала 
пруга која се одвајала према Крушевцу и Краљеву.

На истоку, борбе су трајале дуж читаве бугарске 
границе. Напредујући са севера, Бугари су оку-
пирали Неготин и Зајечар, а очајнички сукоби 
су се одигравали у близини Пирота и Књажевца. 
У Врању, како је већ речено, главна железничка 
пруга је већ била пресечена, и непријатељ је на-
падао све до Бојановца. Од Ћустендила, после 

3 Близу 50 km.

крвавих борби код Егри Паланке4, Бугари су се 
приближили Куманову. Коначно, напредујући 
долином Брегалнице, бугарска војска је стигла 
до пруге код Велеса, и заузела половину града на 
источној обали реке.

Поглед на мапу ће показати како је усамљенички 
био покушај Србије, чије армије су биле тростуко 
надјачане, а у топовима и десетоструко, непри-
јатељима који су надирали са свих страна. Не 
само да је била запечаћена судбина државе, већ 
је и читава српска војска, као и влада, са краљем, 
престолонаследником и страним мисијама, била 
под непосредном опасношћу опкољавања и под 
претњом да падне у руке непријатељу.

Један трачак светла у тмини, и то врло слабачак, 
појавио се кад су савезници искрцали своје је-
динице у Солуну, а мале француске и британске 
јединице напредовале дуж пруге ка Ђевђелији. 
Французи су ишли пругом ка Струмици, а одатле 
према Велесу, док су Британци држали пругу са 
фронта и заузели позиције око Дојранског језера. 
У том тренутку британске снаге, са Десетом диви-
зијом под командом генерала сер Б. Махона, KCB5 
нису премашивале 13.000 људи. Французи су били 
можда двоструко бројнији. Истог дана, 21. октобра, 
(блокада егејске обале била је проглашена четири 
дана раније), савезничка флота је извела успеш-
но бомбардовање Дедеагача6. На обали, међутим, 
укупне савезничке снаге према Србији нису пре-
машивале 32.000 или 33.000, што није могло много 
да поправи равнотежу у корист Србије, у чијем 
суседству се налазила сила од 400.000 војника. По-
стојала је, међутим, нада да чак и мала сила може 
да се искористи да би спречила Бугаре да пређу 
преко јужног дела ратишта и приближе се Србима  
у повлачењу, бар док се повлачење не оконча. То је 
било најбоље што се сад могло очекивати – наиме, 
да се главнина, или бар велики део српске војске, 
сачува и избегне било какав већи сукоб, да успе 
да се повуче из земље, преко Албаније или Црне 
Горе, да би могла да изведе своју улогу када куцне 

4 Данас: Крива Паланка.

5 Био је носилац титуле Knight Commander – један од пет 
степена британског ордена Order of the Bath – прим. прев.

6 Дедеагач = Александрупољ.

Краљ Петар на воловским колима
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час освете. Савезничке снаге су се ујединиле у на-
стојању да Србију увере да све своје снаге усмери 
у том правцу. Ефективни отпор у том тренутку 
био би безнадежан, а задатак је био да се извуче 
што више српске војске из обруча који се око ње 
затварао. Са стране непријатеља, циљ је био или 
да заокружи то опкољавање, тако да нико не може 
да га избегне, или да уништи војску у повлачењу.

Истраживање ситуације ће показати да су већ по-
ложаји у Нишу били критични. Задатак одбијања 
бугарског напада у овом подручју био је поверен 
српској Другој армији, под војводом Степано-
вићем. Свака миља бугарског напредовања кош-
тала је нападаче тешких губитака и дана упорне 
борбе. Недељу дана након што су Бугари тврдили 
да су окупирали Зајечар, најжешћи окршаји су се 
и даље одвијали око града, а Богачев је био пот-
пуно онемогућен да напредује. Слично томе, на 
линији ка Пироту јужно од Ниша сукоб је био 
оштар и крвав. Штавише, опасност за привреме-
ну престоницу била је евидентна и 21. октобра 
влада је одлучила да се повуче из Ниша, што је 
учињено жељезничком пругом до Сталаћа, где је 
пруга била пресечена, па се ишло бочном пругом 
ка Крушевцу. Савезничка посланства напустила 
су Ниш истог дана и истим путем, али уместо за-
устављања у Крушевцу, наставили су ка Краљеву. 
Влада им се придружила два дана касније, да би 
остала тамо до 3. новембра.

Током периода од 21. октобра до 3. новембра, док 
је српска Друга армија и даље пружала тврдогла-
ви отпор бугарском надирању ка Нишу, северна 
српска војска – војска из Београда под генералом 
Живковићем и Прва армија под генералом Ми-
шићем, повлачиле су се полако пред надирућим 
непријатељем. Три преостале британске батерије, 
свега 6 топова, које су после пада Београда биле 
припојене војсци генерала Живковића и са том 
војском се повукле најпре ка Младеновцу (22. 
октобра), затим до Тополе северно од Крагујевца 
(25. октобра), па до положаја јужно од Крагујевца 
(27. октобра) и коначно до Крушевца (31. окто-
бра), где је, као што је речено, Врховна команда 
била још од кад је напустила Крагујевац 21. окто-
бра. Током тог повлачења аустро-немачке снаге 
су стално вршиле притисак на Србе у повлачењу, 

тако да је заштитница, у којој су били британски 
топови, била готово константно у додиру са не-
пријатељем. Последња фаза тог дела повлачења 
изведена је форсираним маршевима по изузетно 
лошем времену.

У међувремену, лево од генерала Живковића, по-
влачила се Прва армија. Између 6. и 10. октобра 
непријатељ је прешао Саву на неколико места, али 
посебно у Забрежју близу ушћа Колубаре. Пози-
ције северозападног дела српског фронта биле су 
вероватно најјаче у целој земљи, а српска Прва 
армија са војводом Мишићем позната по свом 
јунаштву. Али, са падом Београда и напредовањем 
непријатеља с десна, није било другог избора осим 
да се и она прикључи општем повлачењу. Штаб је, 
стога, напустио Ваљево према Мионци 20. октобра, 
а место је евакуистано два дна касније, до када га 
је држала чувена соколска бригада под командом 
пуковника Ђорђевића. Евакуација је била лагана, 
мостови преко Колубаре били су срушени, а сав 
материјал или уништен или однет. Непријатељ је 
ушао у град 30. октобра. Војска је наставила да се 
повлачи, без великог притиска и готово без оз-
биљнијих сукоба, преко Мионице, Гукоша, Горњег 
Милановца, Рудника, Блазнаве, Бара (југозападно 
од Крагујевца одакле је арсенал евакуисан још 22. 
октобра), Кнића и Витановца до Краљева.

У тих неколико места, посебно изимеђу Мионице 
и Горњег Милановца и на неравном планинском 
масиву Рудника, било је положаја велике при-
родне снаге и та област је била позорница глав-
них успеха Прве армије, када се овенчала славом 
у борбама претходне зиме. Било је горко и тешко 
војводи Мишићу да се сада повлачи од једног до 
другог положаја без озбиљније одбране. Неприја-
тељ је био, наравно, прилично свестан одбрамбене 
моћи земље, а немачка саопштења и остале депеше 
говорили су грандиозном терминима о заузимању 
редом линије Уб-Коцељева, Ваљево, Горњи Мила-
новац итд, где је, како је приказано, долазило до 
најстрашнијих сукоба и само је хероизам аустро-
немачких трупа могао да превазиђе очајнички 
отпор непријатеља. Да је непријатељ одабрао да 
озбиљно нападне, прича би текла другачије. Али 
чињеница је да, као што је речено, сада више није 
било говора о могућности да се спаси Србија. Све 
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је било усмерено на то да се војска спасе у највећој 
могућој мери, и да се извуче што више материјала 
и залиха. Са тим циљем, Прва армија се вратила у 
Краљево да би задржала непријатеља док се остале 
јединице и залихе не повуку долином Ибра до 
Митровице.

Већ смо видели да је јака аустријска јединица 
надирала из правца Вишеграда у Босни према 
Ужицу, угрожавајући тако Краљево са запада. 
Покушавајући да што дуже задрже ту јединицу 
и трупе које су стизале са севера, Прва армија се 
нашла у шкрипцу у Чачку (на пола пута пруге из-
међу Краљева и Ужица) и ту се током неколико 
дана заподела очајничка борба, током које је Чачак 
прелазио из једних руку у друге неколико пута. 
Било је великих жртава са обе стране, а борба се 
могла описати као једна од најкрвавијих. Све док 
притисак није толико порастао са свих страна, са 
северо-запада, као и са истока, доласком нових 
трупа из Александровца и Бруса, Прва армија, још 
увек се борећи, морала је да настави да се повлачи 
ка југу.

У међувремену, позиција Друге армије под коман-
дом војводе Степановића, постајала је критична. 
Видели смо како је јуначки држала непријатеља 
пред Нишом. Другог новембра, на захтев српске 
врховне команде, три преостале британске бате-
рије, под командом потпуковника Кера, D.S.O7, 
послате су из Крушевца да се припоје тој армији. 
Јужно од Друге била је Трећа армија под генералом 
Штурмом, која се укључила у бробу, али Пирот је 
коначно пао у руке непријатељу 26. октобра. Истог 
дана, Бугари, који су држали Велес, кренули су и 
заузели Скопље (како су тај град називали Срби, 
иако је он и даље носио назив Ушкуб), и три дана 
касније били су у области Бабуне. Лесковац, такође 
поприште посебно тешке борбе, био је у неприја-
тељским рукама. Брзим напредовањем главних 
аустро-немачких снага са севера, које су заузеле 
Крагујевац 31. октобра, обруч око војводе Степа-
новића опасно се стезао.

Да читава друга армија не би била заробљена, од 
даље одбране Ниша морало се одустати. Стога је 

7 Био је носилац Distinguished Service Order (DSO) – војног 
ордена Велике Британије.

4. новембра храбра војска војводе Степановића 
почела повлачење, а непријатељ је у Ниш ушао 
сутрадан.

Друга армија је тада прешла Мораву покривајући 
се британским топовима који су остали на поло-
жајима на западној обали реке све до 12. новембра, 
када им је наређено да се повуку у позадину. У 
повлачењу, међутим, два топа су остала заглављена 
у блату, па су морала да буду расклопљена и на-
пуштена, тако да је остало само четири. Од 12. до 
17. војска је кренула форсираним маршем ка При-
штини, док су топови све време били између војске 
у повлачеу и непријатеља. Темпо је био тако оштар 
да су 13–14 новембра људи прешли 44 миље8 у року 
од 26 сати, и потом, после три сата одмора, наста-
вили још 18 миља9. Пут према Приштини био је 
последњи могући правац повлачења пред непри-
јатељским снагама које су кренуле у опкољавање 
и извлачење војске је несумњиво добро изведено.

Нагло надирање непријатеља са свих страна уг-
розило је безбедан боравак Владе у Краљеву и 
Врховне команде у Крушевцу. Стога је Врховна 
команда кренула ка Краљеву 2. новембра, а сле-
дећег дана Влада је кренула ка Рашкој. И у Краљеву 
и у Крушевцу остало је доста вредног материја-
ла. Тако је у Краљеву остало 60 топова, који су 
пали непријатељу у руке. Поред Владе и Врховне 
команде, практично читава српска војска као и 
огроман број цивилних избеглица покушавали 
су да избегну истим путем. Што се тиче војске, 
повлачење је текло у реду, али пут од Краљева даље 
био је целом дужином оптерећен непрегледном 
колоном спорих воловских запрега, са једини-
цама и избеглицама. Од Рашке Влада више није 
путовала заједно, али су сви њени чланови ипак 
стигли у Митровицу до 13. новембра, док је Врхов-
на команда приспела следећег дана. Дипломатски 
кор је био у Митровици још од 1. новембра. После 
врло кратког предааха, после вести да је неприја-
тељ заузео Глисљане10 15. новембра, влада, штаб и 
дипломатски кор су се упутили у Присренд11, где 

8 То је око 70 km.

9 То је још 29 km.

10 Гњилане.

11 У овом облику наведено у тексту, мисли се на Призрен
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су стигли 16 и 17. Из Призрена су поново кренули 
између 24 и 27. новембра, и коначно пристигли у 
Скадар у периоду од 30. новембра до 5. децембра.

Британски топови, претходно прикључени Дру-
гој армији, стигли су у Приштину, око 30 миља12 
удаљену од Призрена, 17. новембра. Српска врхов-
на команда је 20. новембра тражила да буду при-
кључени Трећој армији под генералом Штурмом. 
Стога су, 22. новембра, четири преостала топа, 
једина тешка артиљерија која је сада остала Ср-
бима – напустила Приштину у правцу Ипека13 са 
Трећом армијом. Истога дана, на путу који је од 
обилних киша био готово непроходан, два топа 
су се безнадежно заглавила у блату. 

Учињен је сваки могући покушај да се извуку, са не 
мање од 250 људи и свим расположивим воловима. 
Сви напори, међутим, били су бескорисни, тако да 
су ти топови морали бити расклопљени и напуш-
тени. Сада су преостала још само два британска 
топа. Непријатељ је заузео Приштину 26. новембра, 
мање од 24 сата пошто је позадина Треће армије 
са топовима напустила град. 

Сутрадан по напуштању Приштине један од два 
последња топа пао је са моста у једну речицу, ода-
кле га више није било могуће извући. Ништа друго 
нису с њим могли, осим да га расклопе и напусте. 
Једини преостали британски топ је још три дана 
наставио пут уз војску у повлачењу. Ујутро 29. 

12 Око 48 km.

13 Пећ.

новембра, међутим, британски чланови посаде, 
њих девет, нашли су се сами и без средстава да 
даље вуку топ. У сваком случају, постојала је на-
мера да се топови униште, ако би иједан уопште 
и стигао до Пећи, где је група стигла 1. децембра. 
Даљи превоз артиљерије преко планина био је 
немогућ. Треба додати и то да су Срби показали 
велико одушевљење понашањем посада британ-
ских батерија, јер су наставили да пружају подр-
шку и помоћ војсци у повлачењу дуго након што ј 
српска артиљерија била заробљена или напуштена, 
а сматрало се изузетним подвигом већ и то што је 
уопште стигла тако далеко. Од 103 човека, Британ-
ца и Срба који су 4. октобра чинили посаду тих 8 
топова, 53 су погинула или била рањена у акцији 1. 
децембра. Одред је напустио Пећ у правцу Скадра 
2. децембра. После 11 дана стигли су у Подгорицу, 
а 15. су стигли у Скадар, при чему су сви чланови 
посаде били изнемогли и врло слаби. Све у свему, 
одред је провео у повлачењу или борби 67 дана, а 
током већег дела тог времена подносили су тешку 
оскудицу.

Када остатак британског контингента међународ-
них снага у Београду, минерска и торпедо секција 
под командом мајора Елиота, више није могао да 
служи сврси, адмирал Трубриџ им је 28. октобра 
наложио да крену из Крушевца у Монастир14 (под 
условом да је пут још отворен). Имали су среће да 
стигну на време и у Монастиру буду 26. новембра. 
Француски контингент, под командом капетана 
Пикоа (Picot), већ је кренуо даље и стигао у Мо-
настир 20. новембра, као и чланови руске мисије. 
Када је реч о осталим странцима у Србији, многи 
из британских болница су одлучили да остану 
и падну у руке непријатељу, како су то упадљи-
во учинили леди Пеџет и њено особље у Скопљу. 
Остали су формирали групу сер Ралфа Паџета у 
Крушевцу. Он сам кренуо је пре њих да би обезбе-
дио све шта може en route.15 Сама група је била под 
вођством др. Чучина, чијој храбрости и енергији, 
као и способности г. Вилијема Смита из Болнице 
шкотских жена, треба захвалити што је та група 
коначно стигла у Скадар, иако је трпела озбиљну 
оскудицу уз пут. Француски авијатичари и меха-

14 Битољ.

15 На путу – франц.

Војводу Путника војници носе у кабини преко Албаније
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ничари, телеграфисти, итд, под командом војног 
аташеа пуковника Фурнијеа, све у свему група од 
220 људи, такође су отишли  у Пећ и Скадар, под-
носећи велике тешкоће и изгубивши двадесеторо 
из својих редова. Коначно су стигли у Скадар 3. 
децембра.

У британској групи био је велики број жена – ле-
кара, сестара и болничарки, које су такође поднеле 
тегобе путовања. Ни оне нису могле избећи патњу 
која је подједнако погодила читав српски народ, 
од краља до сељака. У таквим околностима било је 
немогуће ублажити тргобе и сви, до једног, сведо-
чили су да је генерал Живко Павловић, начелник 
штаба српске Врховне команде, учинио све што 
је било у његовој моћи да свима обезбеди снаб-
девање и превоз. Међутим, то је било недовољно.

Ово је, у најгрубљим цртама, прича о повлачењу 
Срба. Међутим, ни једна црта, ма како груба, не 
може дати јасну представу о страхотама тог по-
влачења. Мора се запамтити да то није било пуко 
повлачење једне армије. Као повлачење војске 
био је то јединствен подвиг већ и по томе што се 
ни једна војска није тако повукла, јер то су биле 
комплетне оружане снаге једног народа које се 
потпуно повлаче са територије своје земље. А са 
том војском кренуо је и краљ и чланови краљевске 
породице, Влада, инострана изасланства, стране 
мисије и лекари, медицинске сестре и особље бол-
ница савезничких народа. Најстрашнија од свега 
била је огромна маса избеглица, сељака и људи 
из градова, који су бежали пред терором. Србима 
није страна „плашљивост“, на коју су навикли ра-
тујући са Турцима и Бугарима и трпећи понижења 
од њих. Али ни у једном ранијем рату није било 
више хладокрвне бруталности од оне коју је део 
Аустријанаца показао претходне зиме. Читав свет, 
међутим, знао је шта је Немачка урадила у Бел-
гији. Радије него да се суоче са аустро-немачком 
окупацијом и изложе своје женско становништво 
третману за који су били више него сигурни да би 
их снашао кад би им пале у руке, читаво српско 
становништво, које нису држале неке нераскидиве 
везе, сакупило је оно мало имовине што је могло и 
кренуло у бег. Велики број њих није био физички 
спреман да се суочи са тешкоћама путовања. Гото-
во да нико није имао довољно хране да му потраје 

целим путем. Не само да се војска повлачила, био 
је то готово читав народ. А порасту броја оних које 
је требало нахранити током пута допринело је и 
око 20.000 аустријских војника заробљених прет-
ходне године. Пут којим је то мноштво ишло био 
је тежак. Већим делом простирао се кроз планине, 
често стазама опасним у било које доба године. А 
те планине су насељене становништвом које је 
традиционално непријатељско. Добрим делом су 
то били разбојници, који су нападали мање групе, 
пљачкали их и убијали редом. Круну терета донела 
је чињеница да је време било изразито неповољно, 
током много дана падао је јак снег, а температура у 
планинма била је изузетно ниска. Није избегнуто 
готово ништа што је могло да погорша страхоте 
марша.

Сва сведочења се слажу у томе да се, до напуш-
тања Краљева, морал српске војске држао. Свака 
од армија у повлачењу, без обзира на то колики су 
јој били губици и што је била под немачком ар-
тиљеријском ватром и притиском потребе општег 
покрета, кретала се у добром поретку и без дезор-
ганизације. После напуштања Краљева пут није 
одмах био изразито тежак, али мноштво цивила 
и избеглица изазвао је велико закрчење. Храна 
се тада још могла прибавити, иако не у изобиљу; 
а напори марша још нису почео да се показује на 
мање енергичнима. Међутим, на свакој етапи од 
тада – у Рашкој и у Митровици – услови су се по-
горшавали. На неким местима путеви су били у 
дубоком блату. Кола су се ломила, а стока гинула. 
Слабије особе су падале од исцрпљености, а почела 
је да се осећа и глад. Када се стигло до историјског 
поља Косова, пао је снег, а хладноћа је допринела 
патњама избеглица. Многи су пали поред пута 
да више никада не устану. На том месту војска је 
извела свој последњи подвиг.

Бугари из Скопља су напредовали пругом ка При-
штини и постојала је опасност да пресеку пут ка 
Призрену и Албанији, а тиме и ка сигурности. Пут 
је морао да се чува отвореним по сваку цену, да би 
се бегунцима омогућило повлачење. У тој спорој 
колони, војска је добро знала, био је и сам краљ, 
који је путовао воловском запрегом. Српски вој-
ници нису више имали тешку артиљерију, већ су 
пушкама и бајонетима сачекивала Бугаре, који су 
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напредовали на линији од Липљана до Ферозе-
вића16. Борба је трајала шест дана, а Срби не само 
да су одбили Бугаре, већ су их потиснули око 10 
до 12 миља17 у правцу Качаника. Само недостатак 
муниције за пушке их је приморао да се повуку, 
пратећи краља и народ путем који су држали отво-
реним. Српски губици од непријатељске артиље-
ријске ватре на том последњем усамљеном поло-
жају били су врло велики, а војска, сада готово без 
муниције, једва да се више могла назвати војском. 
Страшни призори могли су се видети на путу до 
Призрена. Свуда је био дубоки снег. Готово да није 
било коморе. Живот се у великој мери одржавао 
на лешевима волова и коња који су падали поред 
пута. Али, Бугари више нису нападали војску, која 
им је, готово до последњег даха, давала лекцију о 
јунаштву.

Француски контингент, који је стигао у Призрен 
24. новембра, проценио је да се у близини нала-
зи око 150.000 избеглица, међу којима је влада-
ла страшна оскудица и патња. Једини пут спаса 
одатле водио је преко претећих планина Албаније 
до Скадра, удаљеног око 100 миља18. Ту су сва мо-
торна возила, запреге, топови и залихе били уни-
штени или бачени у воде Ибра. Било је немогуће то 
пренети преко планина. Дотле је војвода Путник, 
веома болестан још од средине лета, стигао у ауту, 
који је оставио да би га преко планина носили у 
столици. На том месту је краљ Петар оставио своја 
воловска кола и, са два официра у пратњи, кренуо 
даље пешице. Престолонаследник је такође наста-
вио пешке, у пратњи 12 краљевских гардиста. Сви 
су коначно стигли на одредиште, али уз велико 
трпљење и болест. Чак је престолонаследник једно 
време прележао озбиљно болестан у Алесију19.

Део српских јединица, укључујући и Трећу армију, 
уместо да крену путем ка Призрену, запутио се за-
падно од Приштине, ка Пећи у Црној Гори, и туда 
стигао у Скадар. Они су успели да са собом понесу 
и пољску артиљерију. Преко албанских планина, 

16  У овом облику наведено у тексту. Ради се о месту Фери-
зовић = Урошевац.

17 То је између 16 и 19 km.

18 То је 160,9 km.

19 Alessio = Љеш, итал.

међутим није било могуће носити топове. Пут је 
на много места био стрмоглав и опасан. Није било 
могуће да нека одвојена група изгуби пут на снегу, 
јер је он увек био обележен лешевима палих из 
претходних група. Огроман број људи, војника 
и цивила, умро је од потпуне исцрпљености, од 
слабости и глади, остајући на путу да чека смрт. 
Свака мало тежа тачка, где је пут стрм или где је 
требало прегазити и најмањи поток, била је об-
ележена телима мртвих. Немало људи и велики 
број исцрпљених и умирућих товарних животиња 
изгубио је живот падајући са уских путева у про-
валије. Нико, ко је прешао тај страшни пут, није на 
циљ стигао другачије него преморен, избезумљен 
и у стању мање или више потпуне исцрпљености.  
Многи су умрли од промрзлина или дизентерије, 
а немали број српских војника и цивила, пао је 
као жртва албанских становника планина. Ови 
последњи изгледа да нису ни покушали да напад-
ну британске или француске контингенте, али 
заостали српски  војници тешко су страдали у 
њиховим рукама. Опљачкан је чак и онај мали 
терет каоји је носила Врховна команда.

Бекство Срба из сопствене земље – краља, Владе, 
војске и народа – остаће запамћен у историји као 
један од великих трагичних догађаја. За многе, 
који су учествовали у том ужасном егзодусу, по-
влачење је трајало преко два месеца. За оне који су 
кренули из средишта државе, из Крагујевца или 
Крушевца, повлачење је трајало од шест до осам 
недеља. Путовање је на сваки начин било изведе-
но под условима великих тешкоћа, од недостатка 
хране, физичких напора током другог дела пута 
и услед лошег времена. Када је стигла до мора, ср-
пска војска је изгубила 120.000 људи, или полови-
ну свог првобитног састава.  Смртност цивилног 
становништва никад неће бити утврђена, али је 
огромна. Нема речи, нити описа, који би могли 
да прикажу страхоту катастрофе која је задеси-
ла српски народ. Готово да ни у једном добу није 
било државе, која је доживела тако страховиту и 
потпуну несрећу.

Међутим, чак и на самом крају, кроз тмину се про-
био трачак тог духа који је српска војска показала 
током читавог горког искушења. Већ је речено да 
су неке јединице успеле да се извуку преко Пећи и 
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преко Црне Горе. Остали су настојали да крену пу-
тем преко Монастира (Битоља), али су им пут пре-
секли Бугари, који су стизали са југоистока, тако 
да су били приморани да се повуку преко јужне 
Албаније. Сломљена, полуизгладнела и исцрпљена 
војска стигла је у Скадар, где ја генерал Павловић 
некако успео да их прикупи и организује исхрану. 
Одатле су јединице одмах, без икаквог одмора и 
опоравка, наставиле ка југу и спојиле се са раштр-
каним групама које су стизале путем од Битоља. 
Подстакавши њихово одушевљење, окупио их у 
Елбасану, Тирани и Каваји, где су могли да се од-
море у релативној сигурности. Када је краљ Петар, 
стар и изморен тешкоћама, чуо да су његови вој-
ници запали у невоље на југу, инсистирао је да се 
придружи јединицама које су им упућене у помоћ.

Скадар, иако привремено уточиште избеглицама, 
није био град који је нудио сталну сигурност. Било 
је неопходно да се сви, и војници и цивили, до-
могну обале, а потом неког места изван домашаја 
опасности. Први покушај је био да се сви пребаце 
што је брже могуће у Сан Ђовани ди Медуа, ал-
банску луку коју су заузели Црногорци. На захтев 
српских власти, адмирал Трубриџ, који је пратио 
врховну команду у повлачењу, преузео је Медову. 
Као лука за укрцавање, она је била изузетно опас-
на. Била је преблизу непријатељске базе, и како је 
торпедовање неколико бродова који су превози-
ли залихе хране или бројне избеглице показало, 
недовољно сигурна тачка да би се у њу послала 
читава српска војска.

Аустријанци су 11. јануара 1916. заузели планину 
Ловћен. Антивари20 је заузет 18. јануара, чиме су 
добили контролу над Скадарским језером, а 19. су 
заузели Дулцињо21. Непријатељски авиони летели 
су готово свакодневно над Медовом, бомбардујући 
избегличке логоре који су окруживали град, као 
и бродове у луци. Поруке из Беча су најављи-
вале безусловну предају Црне Горе. Те објаве су 
се, међутим, убрзо показале лажним. Краљица 
и краљевска породица Црне Горе су 18. јануара 
испловили из Медове за Бриндизи. За њима је 20. 
јануара кренуо и црногорски краљ. До тада су сви 

20 Бар.

21 Улцињ.

чланови страних мисија, болничко особље и други, 
већ били отишли. По савету адмирала Трубриџа, 
није био учињен покушај да се укрца војска (чији 
су неки делови, посебно Прва армија која је имала 
улогу заштитнице у повлачењу, били даље од луке 
и трпели због недостатка залиха). Покушај да се то 
изведе из тако неадекватне луке, надомак непри-
јатељу, био би препун опасности. Војска је стога 
марширала копном ка југу, до Драча. Савезници 
су 21. јануара евакуисали Сан Ђовани ди Медуа. У 
Драчу су посао пребацивања српске војске на си-
гурно место, превасходно на Крф, где ће се лечити 
и опорављати за нове борбе, преузели Французи, 
под командом генерала Мондезира, који је са том 
намером и послат. 

Сада остаје само још да се у овој тужној причи 
накратко изнесе ток догађаја у вези са англо-фран-
цуским снагама, које су, као што је већ описано, 
стигле у Солун и продирале у копно у нади да ће 
спречити Бугаре да са југа заокруже и пресеку 
Србе у повлачењу. Да им није успело да спрече 
Бугаре да допру довољно далеко и препрече пут до 
Монастира и буду опасно близу заузимања пута 
између Призрена и Албаније, већ смо видели.

Једна од најдирљивијих страна катастрофе која је 
задесила Србију била је вера коју су српска вла-
да и народ увек имали, да ако буду одани силама 
Антанте, оне ће их штитити од коначне пропасти. 
Можда је најтежи ударац изазвала криза у Грчкој, 
која је М. Венизелоса лишила моћи да оствари 
своје уверење, по коме се Грчка чашћу обавезала 
да помогне Србији.

Србија је и даље веровала да ће је Велика Брита-
нија и Француска спасти. М. Пашић22 се обратио 
достојанственим и дирљивим апелом Великој 
Британији:

„Као одговор на савет и жеље својих великих Са-
везника Србија чини надљудске напоре да одбра-
ни своје постојање. Због тога је од Аустро-Немаца 
и Бугара осуђена на смрт. 

За двадесет дана наши заједнички непријатељи су 
покушали да нас униште. Упркос хероизму наших 

22 Погрешно, треба Н. Пашић.
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војника, не може се очекивати да ће наш отпор 
моћи да се одржава бесконачно.

Ми молимо вас, бројне пријатеље Србије у Ен-
глеској, да учините све што год можете како би 
ваше јединице стигле до нас, да би могле да пруже 
помоћ нашој војсци и да заједнички бране наш 
општи циљ који је тако озбиљно угрожен.“

Обраћање Великој Британији као „великом са-
везнику” Србије, из Пашићевих уста није била 
само стилска фигура. Више него било ком дру-
гом савезнику, Србија је своју судбину везала за 
Велику Британију са потпуним и готово роман-
тичним поверењем. То није био први апел који 
је Србија упутила Великој Британији од пролећа 
1915. године. Сер Едвард Греј изјавио је да је српски 
министар још 7. јула тражио да се пошаљу трупе у 
Србију. Познато је да је захтев био поновљен. Сер 
Едвард Греј је 24. септембра Србији чврсто обећао 
помоћ Енглеске „без ограничења и без резерви“, 
иако је касније објаснио да је ове речи требало да 
значе „у политичком, а не у војном смислу“. Али, 
управо је војна помоћ била потребна Србији и на 
њу је рачунала. Кад је народу Србије почело да 
бива јасно да Савезници уистину нису спремни 
да јој пошаљу помоћ која јој је била тако преко 
потребна, горка су била осећања према Великој 
Британији и Француској, што је положај британ-
ских представника у српској војсци понекад веома 
отежавало. Вести о искрцавању савезничке војске 
у Солуну биле су прихваћене са одушевљењем, 
али опет се појавило јако разочарење кад се сазна-
ло колико је недовољна била снага тих јединица.

Да су француски и британски контингенти који 
су кренули уз Вардар учинили све што су могли, 
никад није било доведено у питање. Али, снага 
која ни у ком случају није могла да на бојно поље 
против непријатеља изведе више од 30.000 људи, 
није била од велике користи. Французи су итекако 
успешно потискивали Бугаре у околини Струми-
це и узводно Вардаром све до Криволака, где су 
Бугарски напади одбијени више него једанпут. У 
једном моменту је изгледало да би генерал Сарај 
могао да заузме и држи Велес, а северно од реке 
извели су успешне операције у близини Извора и 
помогли Србима да за неко време пресеку напре-

довање Бугара кроз клисуре Бабуне. Осим неких 
раних коњичких чарки, изгледа да британске снаге 
нису учествовале све до краја операција, када су, 
6. децембра и следећих дана, били нападнути од 
знатно надмоћнијих бугарских трупа. Снашли 
су се добро и успешно се искобељали из тешког 
положаја. Напредовање Француза на Криволаку 
било је тако полетно, а начин на који је генерал Са-
рај пребацио своје јединице преко Рајеца и Черне 
против три пута јачих бугарских јединица био је 
невероватно смео. Сматра се да су Французи у бор-
бама код планине Аркангела непријатељу нанели 
врло велике губитке. Али, шта год да су Французи 
или Британци учинили, било је прекасно. Док се 
и даље водила борба на Криволаку, српска војска 
је водила последњу очајничку битку за опстанак 
у близини Приштине, а јадна колона бегунаца већ 
је надирала преко албанских планина.

Под таквим условима, продужени напори малих 
савезничких снага уз долину Вардара били су 
бескорисни. Било је потребно не 30.000, већ нај-
мање 300.000 људи. Снага која је послата у помоћ 
Србији била је исувише мала, као што је и стигла 
исувише касно. Како је задатак због кога су дошли 
био безнадежно завршен, околности су намета-
ле повлачење Савезника из Солуна. Истакнути 
положај снага био је непоуздан, али повлачење је 
било успешно обављено. Британске трупе су др-
жале линију, док повлачење Француза са њихове 
леве стране није завршено. Утврђивање Солуна, 
повећање савезничких јединица на тој тачки и 
догађаји који су уследили били су почетак следеће 
етапе рата. Почетком 1916. године судбина Србије 
била је на најнижој тачки.

Превела и приредила: 
Маша Милорадовић
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СРПСКИ ДОБРОВОЉЦИ У 
РУСКОЈ РЕВОЛУЦИЈИ 
Евакуација из Европске Русије у Сибир 1917–1918. године
Други одломак из књиге Александра Ђурића Ка 
победи, који у овом броју објављујемо, посвећен је 
доживљајима припадника Српског добровољачког 
корпуса у Русији захваћеној револуцијом и грађан-
ским ратом. Одломак почиње њиховим повратком из 
Бесарабије, где су били лоцирани као резерва током 
борби савезничких румунских, руских и српских 
трупа са Бугарима и Немцима у Добруџи. Упућени 
су најпре у Архангелск на Северном мору, да би се ту 
укрцали на бродове који ће их пребацити на Солун-
ски фронт, али им је касније рута промењена, па су 
преко Сибира били упућени ка Владивостоку.

У јединицама о којима је реч у овом одломку углав-
ном су се налазили Срби из Срема, Баната и Бачке. 
Приметно је да Русију напуштају са много емоција и 
носталгије. Добровољци су имали додира и са оста-
цима царских власти и антибољшевички расположе-
ног грађанства, као и са новим, бољшевичким орга-
низацијама и њиховим представницима. Настојали 
су да се држе подаље од руских међусобних сукоба и 
да се из грађанског рата извуку не заузимајући страну. 
То често није било лако.

У Јелисаветграду су срели српске избеглице из севе-
роисточне Србије, које су прешле Дунав приликом 
инвазије Централних сила на Србију 1915. године. 
О тим српским цивилима, међу којима је било и 
око 600 деце оба пола и разних узраста, бринуле су 
руске царске власти док су постојале, у сарадњи са 
српским дипломатским представницима, а затим 
српски конзулат. Избеглице су касније, после рата, 
биле пребачене до обале Тихог океана и бродовима 
превезене у новонасталу државу, Краљевину Срба, 
Хрвата и Словенаца.

Одломак који објављујемо пружа занимљиву слику 
свакодневице у Русији 1917. и почетком 1918. године, 
а посебно осветљава односе Срба и Руса. Прили-
ком бројних сусрета могла се опазити благонакло-

ност руских грађана према Србима, чак и од стране 
бољшевика. Снажан печат на руско виђење Срба 
оставиле су српске победе над Аустроугарима 1914. 
године, које тада још увек нису биле заборављене. Тај 
својеврсни морални кредит је у неким ситуацијама 
омогућио да проблеми буду решени на лакши начин 
и да добровољци наставе своје путовање ка Солун-
ском фронту. 

Њих је снажно мотивисала жеља да се боре за при-
кључење њихових завичаја српској држави, за коју су 
тада веровали да се зове Краљевина Србија. Међуна-
родне околности, међутим, томе нису биле наклоње-
не, тако да су се на крају пута борили и изборили за 
једну битно другачију државу другачијег назива...

Трећа глава

1

Оживеше наше чете. Почеше да се ваде испод ша-
торских крила давно остављене тамбуре. Затежу се 
жице, опет се јављају песма и свирка. На свим лици-
ма радост. Нико још не може да дође себи и да јасно 
представи да ће заиста сести на воз и поћи некуда у 
пространство, у ширину, где човек неће више стре-
пети да сваког тренутка може пасти у непријатељско 
ропство. Лете војници као на крилима, вуку тешке 
четне кухиње уз песму и подврискивање. И сви јуре 
на станицу да виде те толико жељене возове, да се 
својим очима увере да ће кроз неколико часова заиста 
оставити ову луду збрку на фронту.1 А сви се још у 
дну душе боје да не дође однекуда каква наредба да 
се возови упуте негде на коју другу страну.

1 Реч је о фронту у Добруџи, области на ушћу Дунава, где 
су се српски добровољци борили заједно са руским и ру-
мунским трупама против Бугара и Немаца. У тим борбама 
у лето и јесен 1916. године поднели су тешке губитке и 
показали изузетну храброст и борбеност. 
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Прилазе војници вагонима па их пипају, загледају. 
Чисто их милују погледима. И сви једва чекају да 
већ једном отпочне укрцавање. Али возове треба 
поделити пуковима и батаљонима, доделити свакој 
чети потребан број вагона од којих ће један служити 
за становање војника, други за смештај четних ку-
хиња, а трећи да послуже као привремени магацин. 
Треба сачекати да се све уреди како треба. Најзад 
је све готово и почиње укрцавање. Смештамо вој-
нике, четне кухиње, материјал, па на крају крајева 
улазимо и ми у своје лепе вагоне који имају велике, 
двоструке прозоре, и који су удешени као вагони за 
спавање. Заузимамо своја места, чисто не верујући 
још да седимо на меким седиштима. Хајде, помози 
Боже! Само да крене једном, а после ће све већ бити 
лако. Клацкаћемо се полако с краја на крај огром-
не Русије. На путу нам неће бити досадно јер ћемо 
сваког дана гледати друге људе и друге крајеве. Оно, 
истина, далеко је пусти Архангелск, и страшна је зима 
северне Русије, која ће нам двоструком брзином ју-
рити у сусрет, али све то не мари ништа. Ми смо сви 
млади, весели. Навикли смо на сваку муку и невољу, 
па нам свакако ни ледени Архангелск неће бити су-
више страшан, нити поларна зима сувише студена. 

Само да се пође једном, да се побегне што даље од 
овога лудога фронта и замке која тек што нам се није 
стегла око врата.

Полако паде  и ноћ, тиха, топла и звездана. Најзад, 
уморни од трчкарања, узбуђења и радости леже-
мо на своје угодне постеље, и, осећајући како нам 
се полако прикрада сан, с нестрпљењем очекујемо 
толико жељени час поласка. Али ја, и против своје 
воље, убрзо чврсто спавам, а кад сам се у неко доба 
пробудио, воз је јурио пуном брзином кроз широка 
поља Бесарабије. Очи ми се склапају, сан ме поново 
хвата, јер се вагон тако пријатно љушка и тако лепо 
и равномерно ударају точкови о саставке шина.

А кад је свануо дан и ми весели и орни поустајали 
да се умијемо и потражимо чај, воз је већ био далеко 
одмакао. Отварам прозор и гледам напоље. Из вој-
ничких вагона допиру весели млади гласови, песма 
и граја. Још никако радост не попушта. Изненада ми 
пада на памет Солунски фронт, рововски рат, много-
струки редови бодљикаве жице, тешка артиљерија, 
гасови. Али за чудо, све ми то ипак не изгледа ни-
мало страшно, јер тамо нема револуције, тамо је ред, 
дисциплина, зна се тамо ко је старији, а ко млађи, ко 

Српски добровољци са музичарима у Одеси 1916. године
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треба да заповеда, а ко да слуша. А и Србија је тамо 
сасвим близу. Са фронта се свакако виде драге пла-
нине. И осећа ваљда мирис наших шума.

На већим станицама се мало дуже задржавамо. Вој-
ници силазе, тамбураши штимују своје инструменте, 
окупља се народ на игру. Онда почиње да цилиће ви-
олина у рукама црнпурастог примаша, коло почиње 
да се тресе. И руски војници се хватају у коло. Јављају 
се и даме, вагонске чистачице. После руски војници 
траже да се свира „казачок“. И почиње тешка козачка 
игра, уз одобравање и пљескање окупљених војника.

А после седамо у вагоне и полазимо даље. Лежемо 
на своја лежишта, палимо цигарете и кроз плаве 
колутове дима посматрамо кроз прозор како про-
мичу села са пуно ниских кућа, шћућурених као јато 
птица. Посматрамо како се небом витлају облаци 
који обећавају кишу, па нас обузима неизрециво за-
довољство што смо у сувоти и што знамо поуздано 
да нам неће хладна вода капати за врат. Да нам ветар 
неће трести и витлати, и лепити за лице мокра ша-
торска крила, него да ћемо све тако, лежећи, пушећи 
и уживајући, одмицати све даље и даље од фронта, 
пут севера.

Прошли смо већ и главни град Бесарабије, Кишењев, 
са његивим великим руским црквама, и сад јуримо 
ка Одеси. Воз путује сасвим правилно. Задржавамо 
се на станицама само онолико колико је потребно. 
Војници силазе, ударају у тамбуре, певају, играју. Зво-
ни први, затим други, па трећи „звонок“. Труба свира 
полазак. Из стотине раздраганих грла разлеже се 
згодна руска команда за улаз у вагоне: „Сађис!“. Воз 
креће, клизи полако, а заостали војници још једнако 
ускачу у вагоне, на велики јед дежурног официра који 
се плаши да неко не оде под точкове. 

Сви смо једва чекали да стигнемо у Одесу. Надали 
смо се да ће се ту воз задржати мало дуже због снаб-
девања, па да пођемо мало у град. Међутим, наше 
возове упућују неком другом пругом ка северу, па 
нам Одеса остаје сувише по страни, те је нећемо ни 
видети. А сви ми волели бисмо да је још једном ви-
димо, јер знамо да ћемо је тешко још икад у животу 
видети. Јер баш у Одеси сви ми Срби упознали смо 
ону широку руску душу и оно дивно руско госто-
примство, где домаћин даје госту све, не гледајући 
да ли ће и за њега нешто остати. И зато многи наши 
кришом напуштају возове и хватају друге, да би бар 

Ђачка чета  српских добровољаца са гусларом у Вознесенску 1917. године



23

још једном видели Одесу, да последњи пут загрле 
своје драге Љоље, Лизочке, Марусје и Соњечке.

Најзад нам и Одеса остаје за леђима. И с њом је свр-
шено. Прежалили смо је и трудимо се да више о њој 
не мислимо. Јурим сад право на север, и што више 
одмичемо, нагло, све дубље залазимо у јесен која овде, 
већ далеко од Дунава, прети да се сваког тренутка 
претвори у зиму. Небо је натмурено. Напољу је влаж-
но и хладно.

*

Остављамо станицу за станицом. Још једнако силазе 
тамбураши, па се коло вије и нижу сремске, бачке 
и банатске потскочице. Локомотива пишти, удара 
трећи звонок, воз полази, војници ускачу у своје ваго-
не. И за чудо, што смо даље од фронта, у земљи је све 
већи неред. Руски војници у масама беже с фронта 
и покушавају на силу да се возе нашим возовима. 
У почетку смо их примали, али кад почеше нашим 
војницима да нестају чизме, решисмо да их више не 
пуштамо. Ипак су они у гомилама насртали на наше 
возове, кидисали избезумљено, али смо их ми са но-
жевима на пушкама одбијали. А њима, грешницима, 
никако није ишло у главу како је то могуће да им ми, 
Срби, који смо у ствари њихови гости, можемо да 
забранимо да се возе у њиховој рођеној, руској земљи.

У Јелисаветграду се задржасмо мало дуже. Ту на ста-
ници налазимо много наших избеглица. Гледамо 
Србе у грађанском оделу, гледамо српске жене и децу, 
па нам изгледа као да смо стигли на неку нашу ста-
ницу. И што је најзанимљивије, све те аше избеглице 
некако сасвим спокојно гледају у убудућност. Руска 
револуција, долазак бољшевика на власт, сав онај 
хаос што се витла свуда око њих, не баца их у бригу. 
Они су дубоко уверени да су Руси – Руси! И да ће 
увек остати Руси, па не знам који режим да дође на 
власт. Они знају да ће Руси увек за њих наћи комад 
хлеба, па макар га за себе не имали. 

Пишти локомотива. Чује се већ и трећи звонок. 
Ми се са неком тугом у срцу опраштамо од наших 
крајинских избеглица, па журно ускачемо у вагоне, 
остављајући их њиховој судбини.2

2 Српске избеглице о којима је реч су људи из Тимочке 
крајине, који су 1915. године, приликом упада Немаца 

***

[...]

3

Харков.3

Стижемо у овај велики, јак индустриски град, по-
знат по огромној фабрици локомотива и веома ре-
презентативној железничкој станици. На неколико 
дана пре нашег доласка црвени су у њему, после 
огорчених и крвавих уличних борби, били завели 
своју власт. И одмах чим смо стигли, још на самој 
станици, сазнајемо да су се и у Москви заподеле 
страшне борбе између црвених и белих, и да се 
крајњи резултат не може предвидети, јер су и јед-
на и друга страна ушле у борбу добро опремљене и 
организоване. И на станици и у граду осећа се код 
бољшевика велика нервоза и ужурбаност. Пред 
нашим очима журно се на самој станици формира 
један дугачак воз, чији су вагони просто набијени 
војницима бољшевичке црвене гарде, до зуба нао-
ружаним. Локомотива брекће под пуном паром, и 
само се чека знак, па да воз полети некуда , у неиз-
весност, у крв. Ми радознало посматрамо ту нову 
руску војску. Прилазимо сасвим близу вагонима и 
загледамо црвене гардисте као да то нису Руси као 
и сви остали Руси, него као да је то некаква нова, 
дотле невиђена војска, која као да је пала са неке 
друге планете.

На први поглед та војска, та „краснаја гвардија“, не 
изгледа нимало страшно, јер то и није права војска, 
већ на брзу руку добро наоружано радништво из 
фабрике локомотива и осталих месних фабрика, 
ложионица и радионица. У каквом се ко оделу 
затекао од тих бораца, тако је докопао пушку и  
полетео да се бори за револуцију, за братство про-
летеријата целога света, за социјалистичку идеју. А 
тим и таквим војницима командују сасвим младе 
старешине, бивши царски официри и подофици-
ри. Официри су још у својим старим официрским 
оделима, само без еполета. То су свакако резервни 
официри, интелектуалци, бивши студенти. Стојим 

и Бугара у Србију, избегли преко дунава у Румунију, па 
потом били пребачени у Русију.

3 Град на североистоку данашње Украјине.
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и посматрам те младе, невероватно одушевљене 
људе, па се и нехотице сећам једног романа од Куп-
рина, романа из руског гарнизонског живота. Држи 
поднаредник у касарни час теорије и објашњава 
војницима шта су то непријатељи државе. После 
тога им рашчлањава ствар и утврђује да држава 
у ствари има две врсте непријатеља, непријатеље 
спољне, и непријатеље унутрашње. И онда подна-
редник почиње са испитивањем:

 - Хајде, Фјордове, да нам ти кажеш ко су наши 
спољни непријатељи? 
 - Наши су спољни непријатељи су Турци, Немци, 
Мађари... 
 - Врло добро! А сад нам ти, Михаилове, кажи ко 
су наши унутрашњи непријатељи? 

 - Наши унутрашњи непријатњљи су анархисти, 
социјалисти, бунтовници и.. 
 - И ко још? Дела кажи ти, Јегорове! 
 - И студенти! – пали Јегоров као из пушке. 
 - Тако је! И студенти! Врло добро, Јегорове!

И сад ти студенти, прокажени од царске Русије, 
али које су царске официрске школе извежбале и 
научиле ратној вештини, стављају се на чело црве-
них чета и водова, иду с њима из борбе у борбу, и 
узиђују своје младе животе у темеље нове, бољше-
вичке Русије, која се тек рађа.

Али ипак, све то заједно, и ти млади подофицири 
без еполета, и ти војници одевени у радничка одела, 
замазани уљем и гаром, и она два сасвим скромна 
блиндирана аутомобила, натоварена, рекло би се, 
више ради комплетирања спољашњег изгледа овог 
црвеног одреда но због стварне потребе, све нам то 
ипак не изгледа нимало страшно. Ја се пријатељски 
смејем на неке симпатичне младе раднике, јер они 
несташно, као да су деца, намигују на моје еполете, 
које би свакако са највећим задовољством скинули 
са мојих рамена. Заиста, ти млади људи, ти нама 
тако драги Руси, нису нимало страшни. Али  је 
страшно оно лудо одушевљење, онај грозни фана-
тизам, који бије из њихових грозничаво запаљених 
очију. Ја их гледам, па ми се у тренуцима чини као 
да на њиховим лицима видим исписану смрт, смрт 
и њихову и сваког оног ко се буде усудио да им се 
испречи на путу.

А онда из препуних вагона почиње да грми песма, 
нека страшна револуционарна песма, коју никада 
дотле нисам имао прилике да чујем, од које ми се 
диже коса на глави, и ја с језом помишљам шта ли 
ће бити кроз који час, кад ти  млади, бујни револу-
ционари улете у крв и огањ. Гледајући их, осећам 
како ми се нешто хладно пење уз кичму. Слушам 
њихову фанатичну песму и разумем је. Јер та не-
обична песма позива све бедне и угњетене овога 
света у борбу, у крв, из које ће нићи слобода, брат-
ство, равноправност и опште благостање. И јер та 
песма каже да ће из обилно просуте крви као иза 
румене зоре синути нови, блистави дани, велики 
дани слободе вековима угњетаваног и бездушно 
експлоатисаног радног народа.

Ја сам узбуђен, па се окрећем и посматрам наше 
војнике. Гледам и чисто не могу да верујем, јер ти 
наши војници, стари, опробани и прекаљени бор-
ци посматрају ту чудну револуционарну војску са 
осмехом снисходљивог презирања. И мени је чисто 
криво што је наши војници таквим очима гледају, 
јер та млада војска ипак свесно и драговољно по-
лази у борбу, у смрт за идеју. И ја на крају крајева 
ипак признајем да је та војска страшна. Страшна 
баш због тога, што је то „војска разјарених робова 
који су се изненада докопали оружја и давно жуђе-
не слободе“, како су за нову бољшевичку војску 
говорили њихови противници.

А мало доцније, тај воз препун „разјарених робова“, 
клизећи полако по глатким шинама, полази ка из-
лазној скретници огромне железчинке станице, да 
оде некуда у маглу, у неизвесност, да се сручи и да 
га нестане у крвавом вртлогу револуције.

Воз постепено повећава брзину, све брже и брже 
га нестаје. Најзад од њега остаје само мали прамен 
паре и дима. Моје мисли иду за таим праменом 
магле и дима, и ја замишљам московске улице и 
тргове по којима треште топови и митраљези како 
постепено тону у крв и дим, кад ме тек из мисли 
трже дежурни каплар:

 - Господине поручниче, неки бољшевици траже 
нашег команданта! 
 - Па ти знаш да је командант отишао у варош. 
Него иди и доведи те бољшевике мени, пошто 
сам је дежурни у ешелону.
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Дежурни каплар поздравља и полази да доведе те 
Русе којима је због нечега потребан наш командант, 
а ја полазим своме вагону. Почиње да промиче снег 
и ја подрхтавам од хладноће. Али је у вагону при-
јатно и топло. Свлачим шињел и седам. У томе се 
отварају врата и ја видим како мој каплар пропуш-
та неког крупног, снажног човека, одевеног у рад-
ничко одело. Иза крупног радника пењу се још два 
радника с пушкама. Устајем и излазим им у сусрет.

- Здравствујће!4 
- Здравствујће! 
- Знате, ја сам претседник месног револуционог 
комитета, (тај и тај именом). Хтео бих да говорим 
са командантом овога ешелона. 
- Ја бих хтео да знам куда сте се ви упутили? 
- Ми идемо са Румунскога на Солунски фронт. 
- А којим путем? Солунски фронт није тамо, него 
тамо! – показује ми претседник месног револу-
ционог комитета најпре север, па онда југ. 
 - Идемо преко Архангелска.    
 - А зашто не преко Бугарске! 

4 Здраво! – на руском.

 - Ех, камо среће! – смејем се ја. – Али ви забо-
рављате да смо с Бугарима у рату. 
 - Ах, да, да! Извините! 
 - Мислим да вам је свакако познато да су овуда 
пре месец дана већ прошла два наша пука. Ми 
сад идемо за њима. 
 - А да немате случајно намеру да у Москви помо-
гнете белима? 
 - То не у сваком случају. 
 - Али ваши војници су наоружани! 
 - Ми смо предали топове и митраљезе, а бољше-
вичке власти су нам оставиле пушке и по шезде-
сет метака ради личне одбране. Више из почасти. 
Вашим властима ми смо дали часну реч да се 
нећемо мешати у руске ствари. 
 - Е, кад је тако, онда можемо још и пријатељи да 
постанемо. Видим, ваши војници су прилично 
слабо одевени и обувени. Ви сад путујете на се-
вер, а не знате шта је руска зима. Можемо вам за 
војнике дати нешто одела и чизама, а за официре 
материјал, па нека сами начине. Начините требо-
вање. 
 - О, хвала, хвала! Известићу одмах команданта. 
Користићемо се вашом добротом. 

Официри - српски добровољци у Русији, у граду Јарославу 1917. године
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 - Не треба да ми захваљујете. Људи смо и треба 
један другоме да се нађемо. Збогом! 
 - Збогом!

Црвени претседник комитета пође. Његова два 
војника погледаше још једном у моје еполете, па се и 
они окретоше. Ја их испраћам и гледам како журно 
грабе преко колосека, у правцу станице.

4

Месне власти у Харкову нас не пуштају да наставимо 
пут докле се у Москви не заврше борбе између црве-
них и белих. Због тога се у Харкову сустижу сви наши 
ешелони, који се крећу један за другим у извесним 
размацима. И варош и станица препуни су наших 
војника. Због нашег присуства варош је оживела. 
Варошка буржоазија, заплашена догађајима, и која 
се до нашег доласка била завукла  у мишју рупу, сад 
је одједном дигла главу, као да смо им ми савезници. 
Ми објашњавамо грађанима да се због нашег доласка 
немају чему радовати, јер не остајемо у Харкову, али 
они веле да хоће да буду весели и радосни макар и за 
дан, два, пошто су уверени да се црвени неће усудити 
да предузимају против њих ма шта докле год смо ми 
на станици.

По обећању претседника месног револуционог ко-
митета добили смо за војнике довољно новог одела 
и обуће, па смо лепо дотерали у ред све оне који су 
били слабо одевени или обувени. Официри, сви до 
једног, добили су цео прибор за по пар чизама, и ма-
теријал за пар одела и шињел. Како смо сви остали 
скоро без новаца, а тај прибор за обућу и материјал 
за одело представљају због несташице робе и општег 
пада вредности руског новца читаво мало богатсво, 
ми смо све то одмах продали варошкој буржоазији. 
Па смо задовољни и ми што смо дошли до пара, и 
Руси што су дошли до материјала, до кога иначе ни 
за какав новац не би могли доћи.

И сад, са џеповима пуним папирних рубаља, јуримо 
по граду који бруји од живота, али по чијим улицама 
држе ред красноармејци са дугачким бајонетима на 
пушкама, које грађани далеко обилазе, зазирући од 
њих и њихових ражњева. Мало мало, па нас тек на 
улици задржи неки грађанин:

 - Извините, молим вас! А је ли истина да ће српска 
војска одржавати ред у Харкову?

Пита грађанин шапатом, плашљиво се обазирући 
око себе.

- Не! Ми смо се овде случајно задржали. Одмах 
настављамо пут даље. 

- А нас зар да оставите крвопијама бољшевицима?

Ми слежемо раменима и полазимо даље. Мало после 
опет:

- Извините... А кад крећете даље? 
- А због чега ви то питате, молим вас? 
- Рад сам да знам докле ће ми бити сигурна глава на 
раменима... Јер докле сте ви ту... 

- Право да вам кажем, не знамо ни ми баш тачно. 
Поћи ћемо кад нас пусте бољшевици. 

- А зашто се ви обазирете на њих? Зашто их уопште 
питате? Једна чета ваших војника зачас би разју-
рила све то ђубре, да их негде не би била двојца 
заједно.

И лице озлојеђеног „белог“ грађанина грчи се од 
страсне мржње. Ми опет слежемо раменима. Ипак 
одговарамо:

- Извините, али ми се не мешамо у руске ствари. 
- Е добро, добро! Остајете ипак овде на сваки начин 
још дан, два?... Спаваћемо, значи, спокојно још неку 
ноћ... А после, шта нам Бог да.

Тако се теши и вајка харковска ситна и крупна бур-
жоазија која у ствари није ни за црвене ни за беле, 
него за мир и спокојан живот по сваку цену.

И јури свет, пазари, тргује, купује. Свако се труди 
да папирне рубље што пре истури из руку и узме за 
њих какву сигурнију робу, јер новац сваког дана пада. 
Ради свет, трчи, тргује и умире од страха бољшевич-
кога. А у ствари бољшвичке власти су се понашале 
онако исто као што би се у таквим приликама и свака 
друга власт понашала. Да се у мутним временима 
одржи ред и мир, морају се употребити сурове мере. 
И бољшевичким властима је било стало до тога да 
се у граду одржи ред и мир, и да се прилике што пре 
среде. Јер је нове властодршце чекало триста других 
послова. И за бољшевичке власти било је најтеже да 
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се боре са елементима који излазе из талога људског 
друштва, који као и увек гледају да у мутној води лове 
рибу, а са којима свака власт тешко излази на крај, па 
била она царска или бољшевичка, бела или црвена.

Једне вечери, докле је снег сипао из мрачног 
неба, изненада се преда мном створила нека-
ква разбојничка физиономија са ножем у руци: 

-  Руке горе! Паре!

Како сам и ја држао револвер у руци, отскочио 
сам за корак и уперио га у разбојникове груди: 
- Губи се, иначе пуцам!

Разбојник је онога тренутка окренуо леђа. 
Сутрадан се нас два друга возимо трам-
вајем. Седимо и разговарамо, кад се одјед-
ном пред нама створи некакав пијани војник: 
 - А зашто ви носите еполете?

Ми се и даље разговарамо, правећи се да и не 
примећујемо пијаног човека, кад се он развика: 
 - Ама, чујете ли ви шта ја вас питам!? Зашто ви но-
сите еполете?

Мој друг га одмери од горе до доле, па му скреса 
кроз зубе једно кратко: 
 - Марш!

И ми поново наста вља мо на ш ра зо-
вор. Међутим, „товаришч“5 није имао на-
меру да нас се шале окане. Он је наставио: 
 - Како вас није стид? Зар у руској земљи да носите 
еполете? Ако их сместа не скинете, онда ћу вам их 
скинути ја!

Ја сам већ био поумио да скочим и да треснем пија-
ног војника, кад се одједном пред нама створи неки 
сасвим пристојно одевен човек у некаквој униформи. 
Он узе војника под руку, па га повуче мало у страну: 
 - Ови официри, које ти овде у трамвају нападаш, 
то су српски официри! – поче непознати човек да 
говори пијаном војнику. – Срби су се увек храбро и 
поштено борили, и свакако да не би допустили да им 
ти овде срамно скидаш еполете. Они су, видиш, на-
оружани. Ти би страдао. А они су наши гости, наша 

5 Друг – на руском.

браћа, православни људи! Данас, сутра они ће изићи 
из Русије. Не треба да нас по злу памте!

И човек вади из унутарњег џепа неку хартију, па је 
показује војнику. Овај се одмах трезни, и на првој 
идућој станици га нестаје.

Господин који нас је ослободио присуства 
пијаног војника, почиње да нам се извињава: 
 - Извините, господо, али ето... Видите и сами... Тај 
пијани војник сматра себе за револуцонара, за клас-
ног борца. А међутим он је нашао начина да се напије, 
иако је алкохол забрањен. Нама је веома тешко да се 
боримо са оваквим елементима. Место да све снаге 
употребимо у борби против контрареволуције, ми 
морамо да водимо тешку борбу са необразованошћу 
и недораслошћу за револуцију широких масамрач-
ног народа. И видите, те мрачне масе чине данас 
пустош по Русији. Наш ће најтежи проблем бити да 
те мрачне, непросвећене масе васпитамо, уредимо, 
дисциплинујемо и организујемо.

Последња станица. 
 - До виђења, господо! И опростите! 
 - До виђења! До виђења! И хвала!

5

После два три дана весело расположење изненада 
озари дотле забринута лица месних бољшевика. Бор-
бе у Москви завршене су победом црвених. Истина, 
бели су као вештији у борби и боље опремљени про-
сто покосили црвене митраљезима, али је на крају 
крајева бојно поље ипак остало на црвенима. И тога 
истог дана црвени нам дају одобрење да наставимо 
прекинути пут, само под условом да нико из наших 
возова не сме да свраћа у Москву, сем болесника, ако 
би их било. Али да нас ипак не би и сувише доводили 
у искушење, они ће нас провести неком кружном 
пругом, која далеко обилази Москву.А у исто вре-
ме бољшевичке новине донесоше вест да је Совјет 
народних комесара у Петрограду донео одлуку да 
се Немачкој предложи сепаратан мир, онај познати 
бољшевички мир „без анексија и контрибуција, на 
принципу самоопредељења народа“.6

6 Мисли се на тзв. Брест-Литовски мир, закључен после прего-
вора који су вођени крајем 1917. и почетком 1918. године.
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***

[...]

Четврта глава
1

Вологда.7

Из сивог, повислог неба полако сеје сасвим сув 
снег. Мраз стеже све јаче. Низ двоструке прозо-
ре наших вагона висе дебеле ледене свеће. На-
пуштамо вагоне, па дрхтећи у нашим танким 
шињелима, одважно седамо у лаке саонице и 
полазимо у непознати град.

Лете санке, звоне прапорци, сустижемо се и 
престижемо, докле нам снег засипа лице и 
лети у очи. Кочијаши, замотани у огромне 
бунде, са великим шубарама набијеним пре-
ко ушију и са ногама у дубоким чизмама од 
ваљаног сукна, седе на својим боковима као 
камени споменици, снажно притежу узде 
разиграним коњима и вичу из пуних груди: 

- Бириги-и-и-с!8

Нама је хладно, подрхтавамо, али смо се ипак 
већ навикли на руску зиму, па само навлачимо 
топле башлике9 на нос и уши, да нам не про-
мрзну, и пироко отвореним очима гледамо како 
крај нас промичу лепе куће, изграђене од дрвета.

Промичу и многобројне цркве са округлим 
кубетима и двоструким руским крстовима.  
Прави руски град.

И како су само лепе и широке улице у томе губе-
ринском граду, који дотле никад нисмо видели.

Али, Вологда је последња велика руска варош 
на путу за Архангелск. Одавде већ настаје пра-
ви, дивљи север, бескрајна снежна пустиња са 
ретким селима и заспалим, непроходним шума-
ма. Ми уствари још овде,у Вологди, напуштамо 

7 Град у северозападној Русији, севено од Москве.

8 Чувај се! – на руском.

9 Одевни предмет за покривање главе и лица.

Русију, и зато хоћемо да искористимо и ту по-
следњу прилику да се проведемо и да се нагле-
дамо Русије, коју смо заволели као своју рођену 
земљу, и чија нас садања велика беда боли као 
да је наша властита. Због тога јуримо санкама, а 
кад се већ сасвим укочимо од зиме, исплаћујемо 
кочијашима и трчимо у кафану да се напијемо 
чаја, па после опет седнемо на санке.

У граду постује чувено Зимино позориште, чија 
је зграда, кажу у Москви изгорела, па ћемо до-
вече тамо. Хоћемо да видимо славне уметнике, 
међу којима је и чувена руска глумица Баранов-
ска.

*

Полазећи из Петрограда, кроз Вологду пролази 
железничка пруга која води преко Вјатке, Пер-
ма и Урала у Сибир, и која затим преко Омска, 
Краснојарска и Иркуцка иде на Крајњи Исток, 
где се један крак одваја кроз Амурску Област 
за Владивосток, а други преко Манџурије за 
Портартур и Даљни. Друга пак пруга, која се у 
Вологди укршта са првом, и која нас је довела са 
југа, продужује право на север, да се заврши у 
Архангелску, великом руском пристаништу на 
Северном Мору.

У вароши је врло велика скупоћа, али ми не жа-
лимо оно рубаља што имамо, јер нам, рачунамо, 
кроз неки дан неће више ни бити потребно. А 
можда ван Русије неће ништа ни вредети.

Тако нам пролази један дан, па други, трећи, 
четврти... Снег непрестано пада, мраз се спу-
стио на двадесет и пет степени испод нуле, а ми 
једнако стојимо с нашим вагонима на станици. 
А то стојање почиње да нам бива досадно и да 
нас полако баца у бригу. И нико не уме да нам 
објасни због чега већ једном не полазимо даље. 
Почињу наши људи да се надлагују. Неко прича 
како је поуздано сазнао да бољшевичке власти не 
пристају да нас пусте из Русије; други опет вели 
да је чуо у вароши да се пристаниште замрзло 
и да је сваки саобраћај обустављен до пролећа; 
трећи, да за нас нема транспортних бродова; 
четврти, да наше посланство у Петрограду неће 
да ступа ни у какве односе са бољшевицима, и 
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да су се ови заинатили па и они са нама неће 
да разговарају; пети опет тврди да је Немачка 
поставила као свој услов за закључење мира са 
Русијом, да се наша бригада не сме пустити да 
изиђе из Русије.

И пролази тако дан за даном, па смо већ и десети 
дан на станици. Долази деветнаести новембар. 
Тога дана петроградске новине донеше вест да у 
Брестлитовску почињу преговори за закључење 
мира између Немачке и Русије. Управо, да је Не-
мачка послала своје делегате који ће издиктира-
ти мир Русији. У вароши читава узбуна. Не може 
свет да верује да ће Русија заиста то учинити.

Плачу људу: продали бољшевици Русију...

*

Пролази још једна недеља, а ми још једнако на 
мртвој тачки. Нити знамо зашто стојимо на ста-
ници, нити докле ћемо још стојати. Неизвесност 
нам страшно тешко пада. А већ скоро почиње-

мо и да гладујемо. Варош је слабо снабдевена 
намирницама, па добијамо тек помало неког 
очајног рђавог хлеба, који пре личи на блато него 
на хлеб. Тај хлеб се прави од брашна у коме је 
највише јечма и овса, те нам се оштре овсике 
забадају у непца.

Очајна доколица и беспослица просто нас убијају. 
Лутамо по станици, прескачемо колосеке, идемо 
из ешелона у ешелон на разговор, време да пре-
кратимо и можда какву новост да ухватимо. А 
сви једва чекамо да дођу новине, ма да позудано 
знамо да се никаквом добру не можемо надати. 
Новине су пуне разноврсних вести, које све једна 
другу демантују. Ипак се из њих може понешто 
и да разабере. Видимо да се далеко негде на југу, 
чак доле на Дону и на Криму, воде велике борбе 
са козацима, којима бољшевици никако нису у 
стању да наметну своју власт. Још може из но-
вина да се разабере да у целој земљи царује пуна 
анархија, и да посред тога хаоса бољшевичка 
влада закључује мир, који нико неће признати.

Српски добровољци на путу кроз Русију 1917. године
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Читамо новине, а све веће и веће очајање нас 
хвата. И свима нама се на крају крајева намеће 
једно, најважније питање: како ли ћемо се из-
вући из страшнога шкрипца у који смо запали...

Скупоћа је у вароши сваким даном све већа. Ми 
истресамо из џепова и последње рубље. Уста су 
нам се од онога хлеба израњавала, па више нити 
не можемо да га једемо, нити га стомак прима. 
У вароши ипак може да се добије за скуп новац 
који залогај хлеба. Почињемо већ да се бринемо 
шта ћемо без хране и без новаца, кад нам тек 
јавише да ћемо примити плату. Одлазимо код 
благајника, и он нам показује некакве табаке, 
на којима је пуно малих сличица, од којих једне 
гласе на двадесет, а друге на четрдесет рубаља. 
Благајник узима велике маказе па сече те та-
баке узудуж и попреко. И тим сличицама нас 
исплаћује. Ми их узимамо и одмах отрчимо у 
град да видимо да ли ће се моћи нешто да купи 
за њих.

А у вароши те банкноте већ добиле име. Про-
звали су их „Керенки“. Кажу да их је Керенски10 
спремио, али да није стигао да их пусти у про-
мет. Сад добродошле бољшевицима за плаћање. 
Какво је да је, тек  примили су то наслеђе од 
Керенскога. Свет нерадо прима те новчанице па 
их једнако загледа и окреће и са једне и са друге 
стране, иако их је стотину пута загледао. „Ама, 
зар је то новац?“ – пита се свет у чуду, навикнут 
на велике и лепе царске новчанице.

Да би нам ипак плата што дуже потрајала, ми 
официри одлучујемо да се хранимо из војнич-
ких кухиња, а плату да чувамо само за позори-
ште и чај. А нашим војницима било је још горе 
него нама. Они су имали на месец једну и по 
рубљу. А за тај новац се тада није могла доби-
ти ни паклица дувана. Због тога су они почели 
да обијају вагоне и да краду све што им падне 

10 Александар Керенски (1881–1970) – руски револуционар-
ни вођа, имао је важну улогу у збацивању руске монар-
хије. Био председник руске привремене владе у периоду 
од Фебруарске до Октобарске револуције: од 21. јула до  8. 
новембра 1917.

Командант добровољаца генерал Живковић крај војничког казана
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шака. Покрадене ствари продавали су будза-
што многобројним јатацима, који су се врзмали 
око станице, а који нису имали храбрости да 
сами обијају вагоне, јер су бољшевичке власти 
са таквима поступале по кратком поступку. Те 
исте власти захтевале су од нас да пљачку на 
сваки начин спречимо, јер ће нас у противном 
избацити из возова и сместити у некакве бараке 
ван вароши, али ми им ни поред све добре воље 
нисмо могли да изиђемо у сусрет, јер су и саме 
страже и патроле ишле обијачима на руку. 

И ко зна куда би то обијање вагона одвело, да 
једне ноћи нису из некога вагона украли већу 
количину некаквог алкохола, од кога су један 
део продали у вароши, а други задржали за себе, 
да праве ракију. Одмах сутрадан је настао и у 
вароши и међу војницима читав помор, јер оно 
био метил-алкохол, опасан отров. Војницима 
којима се помогло помоћи, пружена је лекарска 
помоћ, а мртваце смо покупили по вагонима и 
однели у градску мртвачницу. Сутрадан смо их 
по ужасној мећави и страшном мразу сахранили. 
Жалост је била погледати младе, снажне људе, 
поцрнеле и укочене, као да су кугом покошени.

После овог догађаја заведене су честе официрске 
патроле, па нешто то, а још више страх од поги-
бије, готово сасвим пресекоше обијање вагона.

***

[...]

5

Сибир.

Пукла широка, једноставна равница, која се пру-
жа до хоризонта, сва покривена дебелим снеж-
ним покривачем који се неће скидати до кратког 
сибирског лета. Станице су ретке. Људи су врло 
учтиви, углађени и питоми. Никад нису видели 
наше униформе, па су радознали. Питају:

- Извините! А каква је то униформа? 
- Српска. Ми смо Срби... 
- Срби? Збиља? Тако... Знамо. Слушали смо о 
Србима. У новинама смо много о вама читали. 

Ви сте Аустријанце страховито потукли 1914. 
године. Срби су јунаци.

А нама мило. Наравно. Поносни смо, па се пр-
симо пред њима. Да, да! Срби смо ми! Срби смо, 
и смемо свакоме слободно у очи да погледамо.

(Одломак из књиге: Александар Д. Ђурић, Ка 
победи. Ратни дневник, Београд 1938, стр. 92–97, 
102–113, 119–124, 144–145) 

Приредио:
др Горан Милорадовић
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УСПОМЕНЕ НА ЦАРА НИКОЛАЈА II КОД СРБА
 УОЧИ И ПОСЛЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

(ПРВИ ДЕО)
Одређењем Краљевине Срба, Хрвата и Слове-
наца, односно Краљевине Југославије као анти-
бољшевичке државе, у којој су били приметни 
остаци процаристичких стремљења из Краље-
вине Србије, и наведене предратне државе као 
оријентисане ка руској царевини, представљена 
је основа и контекст теме у којој ће бити прика-
зана представа императора Николаја II. На тај 
начин ће се упоређивати перцепције формиране 
пре и после Првог светског рата, њен развој и 
надограђивања.

Историографски ова тема није обрађивана у 
оваквој форми. Међутим, у радовима о Првом 
светском рату, неминовно је истицана улога ру-
ског цара. Сходно томе, свакако је неопходно 
издвојити монографију Николе Б. Поповића 

„Србија и царска Русија“. Такође, и преглед про-
фесора Мирослава Јовановића „Срби и Руси, 
12-21. век“ и антологију „Срби о Русији и Русима: 
од Елизавете Петровне до Владимира Путина 
(1750-2010)“, у којима су представљене међусобне 
везе два народа. И имајући у виду ауторитет на 
пољу проучавања руске емиграције, неизбежно 
је поменути и његове монографије „Досељавање 
руских избеглица у Краљевину СХС 1919 – 1924.“ 
и  „Руска емиграција на Балкану 1920-1940.“.

Зачеци емоционалних представа цара Нико-
лаја II код Срба датирају из 1896. године када 
је императору из Србије био послат крст, који 
ће бити назван Косовски. Крст који је нађен у 
близини места погибије кнеза Лазара, откупиће 
га Драгиња Петровић од његовог чувара, арба-
нашке породице и поклониће императору по-
водом крунисања сходно емотивном одређењу 
које се придаје појму „Косово“ у српској свести. 
Као израз „велике љубави, оданости и пошто-
вања према цару целе Русије и заштитнику ср-

пског народа“1 у „име свију Срба“ русофила, дар 
илуструје тежње за очувањем милости „Првог 
Словенина“2. Управо изједначавање српског 
кнеза и Николаја у наредним деценијама може 
произаћи из тадашње оформљене повезаности 
и бити резултатом поистовећења два владара. 

Именовање „једног од најлепших и најбољих 
пароброда“ Српског бродарског друштва, сходно 
руском мањинском акционарству и координа-
цији деловања са њиховим Црноморско-дунав-
ским3, по „цару Николи II“ 1899. године, „који 
је по елеганцији достојан имена великог цара“4 
с трасом од Београда до Радујевца, неминовно 
указује на постојање државне сарадње са царе-
вином на економском плану упркос аустрофил-
ској политици Обреновића. Такође, одређење 
императора за „великог“ може одражавати и 
утемељење и интензивирање индивидуалне 
представе о владару. 

Српски однос према Русији био је изражен у пер-
цепирању руско-јапанског рата 1904-1905. Прио-
ритетно извештавање о фронтовској ситуацији, 
праћено је обредима и „молепствијама“ за „по-
беду руског оружја“5 као израза помоћи „онима 
који су хиљадама гинули за нас“6, и за „здравље 
цара“ било је очигледно. Поистовећење српског 
народа са руским базирано на традиционално 
вековној језичкој и верској идентичности7 (на-
супрот шинтоистичком и лингвистички неком-

1 Цит. према: Летопис цркве светог Николе у Београду, при-
ређивач К. Кончаревић, Београд 1996, 45. 

2 Цит. према: Исто, 46.

3 Москва-Србија, Београд-Русија. Документа и материјали: 
Том 3:Друштвено-политичке и културне везе 1878-1917, 
приређивачи А. Шемякин, Е. Иванова, М. Перишић, А. 
Тимофејев, Г. Милорадовић, Москва-Београд 2012, 56. 

4 Нова Искра, бр. 9, 01. 05. 1899, 160.

5 Политика, 29. 01. 1904, 3

6 Политика 30. 01. 1904, 2.

7 Политика, 02. 02. 1904, 1.
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патибилном Јапану), заједништву борбе и пери-
оду „ига“ (татарског или османског), уочљиво је 
у објављивању писма на руском језику упућеног 

„заштитнику и вожду свег словенства“ сходно 
убеђењу да ће „сваки Србин разумети и осећања, 
која су у њему исказана и речи којима је казана.“8 
Такође, сама реакција житеља Београда на руске 
поразе илуструје тадашње расположење – „сва-
коме се на лицу могло читати колико жали што 
је та нова недаћа задесила Русе“, „тешко нама“9, 
као и плач ученика гимназије поводом пораза 
код Мукдена (иако „нису били начисто с тим 
где“10 се он налази).

Проглашења императора11 за покровитељску 
фигуру, оправдана упућивањем војника „који 
су на нашим бојним пољима проливали и своју 
крв“12, проузроковала су поистовећење деловања 
пређашњих и садашњег владара и настојања за 
одужењем „заштитници“ и „Белом Цару“13 путем 
добровољног пријављивања за учешће у рату.14

Незадовољство које су делили припадници ср-
пског и руског народа15 поводом анексије Босне 
и Херцеговине 1908. године, представљено кроз 
казивање Руса о „позиву пушке“ на одбрану сло-
боде „братског народа“ и „проливање крви“16, 
одражено је у делимичној мобилизацији царе-
вине 1908-1909. године. Ипак, тешка позиција 
Русије је онемогућавала пружање помоћи захте-
ване преко посланства Краљевине Србије, резул-
тирајући притом импресијом Николе Пашића о 
цару који је био „интиман као стари пријатељ“ и 

8 Политика, 31. 01. 1904, 1.

9 Политика, 01. 04. 1904, 3

10 Време, 27. 02. 1930, 3.

11 Попут захтева за помоћ исказаних Петру Великом, помоћ 
Александра II током Српско-Турског рата 1876-1877. Срби 
о Русији и Русима. Од Елизавете Петровне до Владимира 
Путина (1750-2010):Антологија, приредио М. Јовановић, 
Београд 2011, 15.

12 Политика, 31. 01. 1904, 1.

13 Политика, 12. 03. 1904, 1.

14 Политика, 22. 05. 1905, 1.

15 Време, 06. 01. 1930, 27.

16 Време, 06. 01. 1930, 27.

императоревим обећањем „Ми вас нећемо ни-
када оставити“17. 

Обележавање тровековне владавине Романова 
на императорском трону 1913. године, презен-
товане кроз историјску неодвојивост монархије 
од царевине сходно перцепцији да су „словенске 
победе на Балкану победе Русије и руског цара“ и 

„руска радост је била и српска“18, проузроковало 
је обнављање жеља о великословенском царству 
на челу са неапсолутистом Николајем. 

Реаговање руског посланика у Београду, Н. Н. 
Хартвига на сарајевске пуцње 1914. године речи-
ма „Надајмо се да неће бити Србин“19 и званични 
владин комунике о руској „неравнодушности“20 
у случају аустро-угарског напада, резултира-
ли су руским поклицима „Србија није сама“21. 
Сама  представа руског народа као „ватреног 
друга Србије“22 међу представницима францу-
ске власти, услед деловања царевине усмерене 
ка „недозвољавању слабљења или уништења 
Србије“23, подударна је тадашњем Пашићевом 
карактерисању императора као „јединог спаси-
оца“ и Николајевим речима да „ни у ком случају 
неће напустити Србију“24.  

Упркос првобитној резервисаности према улти-
матуму од 23. јула, позиви регента Александра 
племенитом цару на „благонаклоност“25 коју је 
до тада исказивао, уз удео непотцењене улоге 
јавности, у облику манифестација народног рас-

17 П. Пејчић, Последњи руски цар, Београд 2008, 151.  

18 Политика, 21. 02. 1913, 1.

19 Ј. М. Јовановић, Стварање заједничке државе, књ. 1, Бе-
оград 1928, 74.

20 Политика, 13. 07. 1914, 1.

21 Политика, 25. 06. 1914, 2.

22 М. Палеолог, Царская Россия во время мировой войны, Пе-
троград-Москва 1923, 35; Н. Б. Поповић, Србија и царска 
Русија, Београд 1994, 78.

23 Начало войны 1914 г. Поденная запис б. министерства 
иностранных дел. „Красный архив“ 1923, бр. 4, 5-6; Н. Б. 
Поповић, нав. дело, 77.

24 Дипломатска преписка о српско-аустријском сукобу. 
Министарство иностраних дела, Ниш 1914, 40-41; Н. Б. 
Поповић, нав. дело, 81.

25 Жички благовесник, бр. 3, март 1940, 14.
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положења пред зградом српског посланства26 
(„ако бисмо ми дозволили да Србија буде жртво-
вана, читава Русија би се подигла против нас“27), 
резултирали су императоревом одлуком о војној 
заштити Србије. Такође, неопходно је имати на 
виду да је постојала могућност успостављања 
аустро-угарске доминације на Балкану28 и губит-
ка статуса велике силе неучествовањем у рату. 
Сходно томе, неопходност „очувања части, до-
стојанства и интегритета“29 упркос војној непри-
премљености царевине, окарактерисана је као 
приоритетна. Одлука Николаја II да „оставити 
Србију, ја не могу. То ми неће допустити руско 
друштвено мишљење“30, праћена је емотивним 
исказом Пашића „Боже милостиви, руски цар, 
каква утеха“31. 

Његовим ратним манифестом подршка је иска-
зана „нашој словенској сестри Србији која се 
налази у великој опасности“, руководећи се 
принципом „ко њу нападне, напао је и Русију“32. 
Упркос наведеним разлозима који су такође 
допринели доношењу одлуке о учешћу у рату, 
оваква реакција је резултирала, у регентовом 
прогласу, представом императора као „узвише-
ног“ који је „на први глас о аустријском нападу 
на Србију витешки са целом оружаном Русијом 
стао у одбрану Српства и Словенства“33. 

Регентовом молбом императору за интервенцију 
код савезника из децембра 1915. године услед 

„полагања последњих нада“34 у руског владара, 

26 Политика, 24. 07. 1914, 1.

27 ADMAE, Autriche-Hungrie, Conflict austro-serbe, вол. 34, 
лист 218. - Телеграм Палеолога бр. 307 од 30(17) јула 1914. 
МИД; Н. Б. Поповић, нав. дело, 85.

28 Б. Глигоријевић, Краљ Александар Карађорђевић у 
ратовима за национално ослобођење, Београд 2002, 122.

29 Политика, 23. 07. 1914, 2.

30 Документи о спољној политици Краљевине Србије 1914, књ. 
VII, св. 2, Београд 1980, 786; Б. Глигоријевић, нав.дело, 125.

31 Международные отношения в эпоху империализ-
ма: Документы из архивов царского и временного 
правительства, 1878-1917, Москва 1935, V/15, Штранд-
ман Сазонову 6. VIII 1914; Б. Глигоријевић, нав.дело, 125.

32 Политика, 14. 07. 1914, 2.

33 Политика, 25. 07. 1914, 1.

34  Жички благовесник, бр. 3, март 1940, 16-17.

као последица аустро-немачко-бугарског на-
пада 1915. године и ишчекивања транспортних 
јединица након одступања преко Албаније, на-
глашено је царево очинско35 старање за српски 
народ. Поред успешног апеловања Антанти за 
евакуацију Срба из луке Светог Јована Медов-
ског, резултирајући именовањем Николаја за 
спаситеља, као показатељ царевог залагања за 
„српску праведну ствар“, представља и подсти-
цајност на фону креирања добровољачких ди-
визија од војника палих у руско заробљеништво. 

Интерпретирање „руске радости“ као „и српске“ 
уз постојеће представе о дејствима тог „Дру-
гог“ усмереним ка „братском народу“, илуструје 
доживљавање њихове истоветности у српској 
свести. Сходно Првом светском рату, дотадашње 
перцепције цара као миротворца, заштитника 
и спасиоца биће, услед антикомунистичког ка-
рактера послератног режима, величане и даље 
развијане.

Непризнање новоформиране идеолошки су-
протстављене октобарске власти, одговорне за 
урушавање дотадашње очински оријентисане 
царевине, у редовима Српске Православне Цр-
кве и владара уједињене монархије, образла-
гано је одсуством Божјег имена у некадашњој 
православној матушки и њеног цара, последњег 
овенчаног Његовом вољом, као последице де-
ловања бољшевика. Такође, значајни сегмент 
представљала је и помињана интервенција Ни-
колаја II Антанти 1915. године, окарактерисана 
као спасоносна и конститутивна за послератно 
државно и посредно црквено устројство (услед 
интернирања припадника српске цркве у бугар-
ској окупационој зони). Сходно томе, оснивањем 
Краљевине СХС након повлачења српске војске, 
народа и београдског митрополита Димитрија36 
и ратне окупације Краљевине Србије, међу при-
падницима световне и духовне структуре исти-
цана је неопходност одужења војницима, руском 

35 Исто, 17.

36 Р. Радић, Живот у временима: Гаврило Дожић (1881-1950), 
Београд 2011, 135.
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народу37 (под југословенском или совјетском 
влашћу) и цару.

Свест о пресудном деловању императора то-
ком светског рата, исказана кроз реторичко 
питање „коме за свој преостали живот имамо 
захвалити?“38 и перцепирање као „неумрлог му-
ченика нашег националног уједињења“39, форми-
рајући основу за његово именовање за канонич-
ког, повезана је са одбојношћу и негодовањем 
припадника духовне власти према поступцима 
октобарске. Доживљавањем као „спасиоца наше 
земље, оца јединства наше браће“ који је „муче-
нички пао за нашу праведну ствар“40, истицана је 
зависност револуције од уласка Русије у Велики 
рат, дефинисан као последица жеље за одбраном 
Србије. Сходно наведеном, настојања за овеко-
вечењем „бесмртног духа словенског цара“, који 

„нема никога сем српског народа“ исказана су у 
захтеву из 1926. године за подизањем спомени-
ка41 на Теразијама „сенима највећег добротвора“42 
као симболичног израза захвалности.

Слични мотиви приметни су и у говору вишег 
војног свештеника, протопрезвитера Душана 
Крњевића 18. децембра 1927. године у Мостару. 
Истицањем молитви „за душу Блаженопочив-
шег“ императора, његове породице, пострадалих 
Руса, „синова православне матушке“ који „при-
несоше добровољно своје животе за спас млађе 

37  О руској емиграцији и Руској Заграничној Цркви  у 
Краљевини Југославији: М. Јовановић, Досељавање руских 
избеглица у Краљевину СХС 1919-1924, Београд 1996; М. Јо-
вановић, Руска емиграција на Балкану 1920-1940, Београд 
2006; Руска емиграција у српској култури XX века. Зборник 
радова. Том I-II, приредили М. Сибиновић, М. Межински, 
А. Арсењев, Београд 1994; В. И. Косик, В. А. Тесемников, 
Русский Белград, Београд 2008; Б. Ћурић, Из живота руског 
Београда, Београд 2011; В. И. Косик, Русская Церковь в 
Югославии, Београд 2000; M. Jovanović, „Sveštenik i društvo 

- eto parole“: Ruska pravoslavna zagranična crkva na Balkanu 
1920-1940, u: Tokovi istorije 3-4 (2005) 67-100.

38 Весник, црквено-политички лист, бр. 46, 27. 11. 1926, 2.

39 Исто, 1.

40 Исто, 2.

41 Такође, Никола Пашић је завештао средства за подизање 
споменика цару. Политика, 11. 12. 1926, 11.

42 Весник, бр. 46, 27. 11. 1926, 2.

браће“43 Срба, као и бољшевичких жртава, иска-
зана је захвалност погинулим у светском рату, 
нарочито Николају II, који је именован за цара-
мученика. Деловање императора 1915. године, 

„очинска брига за рањене“ у Бизерти и допринос 
настанку нове државе услед перцепције „наше 
радости и слободе“ као „и његовог дела и труда“, 
резултираће декларисањем цара за постхумно 
покровитељског који „приноси молитве Оцу за 
срећу и величину наше отаџбине“44. 

Такође, именовање Николаја за „најневинијег 
међу руским мученицима“ и „хришћанског цара 
миротворца“ међу припадницима духовне сфе-
ре, на десетогодишњицу царевог страдања 1928, 
оправдано је његовом усмерености ка „општем 
миру и братству међу народима“ и применом 
Христових речи да „слуга не може бити бољи 
од господара“ сходно Исусовом страдању за „сав 
свет“45. Поређењем суверенитетске угрожености 
Краљевине Србије 1914. године са Лазаревом 
Кнежевином 1389. године, уз перцепирање два-
десетовековне као вишестепенске, ослобођење 
и уједињење „српског, југословенског народа“, 
приписано је Божјој вољи, војном руководству 

„Петра Великог, Краља Ослободиоца“46 и цару. 
Формирајући основу за будуће захтеве за ка-
нонизацијом, „спајањем у царство Божијег и 
вечног спасења људи“ чија су дела усмерена пре-
ма Србима, као изразом заштите „народних и 
државних интереса свог народа“, истицањем им-
ператора као „угледа нараштајима“ и „једнодуш-
ности у молитвама за цара мученика“, наглашена 
је и црквена наклоност према потенцијалном 

„убрзању препорођаја руског народа“47. 

Величање иконофилске победе кроз успо-
стављање Дана православља у првопосну недељу, 
обележено поменима и беседом 9. марта 1930. 
године у Лесковцу, у спомен мученика „за право-
славље, погинулих свештеника, палих ратника 

43 Гласник: службени лист Српске Православне Цркве,  бр. 
1, 01/14. 01. 1928, 8.

44 Исто, 9.

45 Гласник, бр. 15, 01/14. 08. 1928, 233.

46 Исто, 233.

47 Исто, 233.
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и свих жртава бугарског варварства“48, сводило 
се и на помен цару Николају II и жртвама бољ-
шевичке власти49. 

Истицање заштите „матушке“ Русије и њеног 
„братског“ народа, који се није „оглушавао“ на 
„наш бол и јаук“ и декларисање Николаја II за 
„племенитог“, услед његове „болећивости и 
наклоности према нашем народу“50, у говору 
Сретена Динића, представника реализаторског 
одбора свечаности, дефинисана је зависност на-
станка Југославије од руске реакције 1914. годи-
не. Навођењем деловања „блаженопочившег“, 
свођеним на полагање „темеља учешћем својим у 
одбрани нашој у Светском рату“, и дефинисањем 
православља као духовне везе Руса и Срба „које 
нас је оличавало пред светом као један народ 
и стварало заједничке светиње и религиозне 
и националне“51, постављена је молба Светом 
Синоду за његову канонизацију. Саму молбу 
проистеклу из лесковачког подручја могуће 
је објаснити управо именовањем императора 
за креатора послератног слободног живота52 
насупрот ратној окупацији коју је произвела 

„Фернандиновштина“53 и резигнацији услед не-
кажњавања њених последица54.

Захтеви за проглашење за светитеља „неумрлог“ 
„цара-мученика, најпобожнијег, најчеститијег и 
најплеменитијег владара у Европи, заштитника 
православља и словенства, а специјално чувара 
српског народа до последњег часа живота свога“, 
аргументовани су „заслугама за народ и државу“ 
створене његовом иницијативом, „мученишт-
вом и трагичним крајем живота“, „правдом Бо-
жјом, дужности“55 и везама са братским народом. 

48 Лесковачки гласник, орган Лесковачке трговачке 
омладине, бр. 10,  08. 03. 1930, 1.

49 Време, 10. 03. 1930, 5.

50 Лесковачки гласник, бр. 10,  08. 03. 1930, 2.

51 Исто, 2.

52 Лесковачки гласник, бр. 3, 20. 01. 1934, 2.

53 Лесковачки гласник, бр. 17, 02. 05. 1931, 1; бр. 18, 09. 05. 
1931, 1; бр. 19, 16. 05. 1931, 1; бр. 20, 23. 05. 1931, 1.

54 Лесковачки гласник, бр. 45, 14. 11. 1931, 2.

55 Лесковачки гласник, бр. 11, 15. 03. 1930, 2.

Сам позив „ми га нећемо никад заборавити“56 
остаће овековечен у облику резолуције57 упућене 
Светом Синоду и патријарху Димитрију.

Као одраз идентичности у ставовима и опште-
прихваћене представе цареве личности пред-
ставља исказ самопрокламованог русофоба, 
потписника конвенције са Аустро-Угарском, 
министра спољних послова Краљевине Србије, 
Чедомиља Мијатовића. Образлажући имено-
вање Николаја II за „великог пријатеља српског 
народа“ и „праведног“, тадашњи академик илу-
струје свест цара о политичком контексту који 
је обележио редефинисање курса владавине 
Обреновића у „Ми смо за неко време замерали 
Србији што се споразумела са Аустро-Угарском, 
али сам ја дошао до уверења да смо ми сами за 
то криви, јер смо за љубав Бугара водили по-
грешну политику према Србији.“58 Осврћући 
се притом на сопствену захвалност за „верно 
пријатељство“59 у име целог народа, противник 
Русије ће исказати подршку резолуцији.

Упркос недефинисању процедуралних норми 
процеса канонизације,  осведочење преминулог 
као њен неопходни елемент представља оправ-
дање исказаних захтева. Српкиња којој су стра-
дала тројица синова у рату (иако није утврђена 
погибија трећег), уснила је 1925. године импера-
тора чији је исказ о несталом сину као живом 
у Русији услед заједничке борбе са браћом за 
словенство, потврђен његовим скорашњим по-
вратком кући.60 Такође, током осликавања уну-
трашње куполе и манастирских зидова Светог 
Наума на Охридском језеру ликовима петнаест 
светаца, руски уметник Колесников61 ће, након 
окончања рада на четрнаест и двоумљења око 
избора последњег свеца, видети лик Николаја 

56 Исто, 2.

57 Време, 10. 03. 1930, 5.

58 Време, 23. 03. 1930, 1.

59 Исто, 1.

60 Љубав је јача од смрти, свети цар Николај II, света цари-
ца Александра, света кнегиња Јелисавета и мученици дома 
Романових:житија, поуке, страдања и чуда, приредио В. 
Димитријевић, Београд 2008, 62.

61 Лично је познавао императора пружајући му објашњења 
током изложби. 
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на неосликаном овалу62 и насликати га. После 
постављања натписа „Сверуски Император Ни-
колај II који је примио мученички венац за срећу 
и добро Словенства“ испод портрета-иконе, ко-
мандант Битољске војне области, генерал Ристић 
ће окарактерисати цара као за „Србе највећег и 
најпоштованијег међу светима“63. Такође, међу 
војницима укорењена је била представа о појави 
и молитви владара у Саборној цркви у Београду 
пред иконом Светог Саве ноћима пред сопстве-
ну смрт, као и вршењу обиласка Главног штаба 
и положаја трупа.64 

Одбојност и неприхватање октобарске власти 
међу приврженицима царистичке, у протестној 
форми изражене кроз „тихо“ напуштање отаџ-
бине или услед војног неуспеха, и настањивање у 
структури истоветног антибољшевичког обеле-
жја, оличење је оријентације ка обнови право-
славне Русије. Праћене вишезначности деловања 
и доследности у настојањима за овековечењем 
царевог имена, емигрантске иницијативе ће ре-
зултирати стварањем утицајне организације у 
Краљевини и помоћи Срба. 

Подржавалачки однос послератне државе само-
дефинисане као последице руске интервенције 
сходно „никад у животу нећу видети шири по-
крет народне душе него што показа Русија“ „када 
тамо стиже глас да српска војска умире од глади 
у повлачењу кроз Албанију“65, уочљив је у речима 
генерала П. Н. Врангела о њеној понуди „да им 
буде друга мајка“ и о народу који је „с пуно брат-
ске љубави и жртвовања потрчао да први при-
хвати страдалнике“, оставши једини „до краја 
пријатељ“66. Овај пријем одређен као „племенит 
и братски“67 оличавајући настојања за одужењем 
руском народу, сходно „некада сви слојеви Ру-
сије су, од цара до радника, притицали у помоћ 

62 Љубав је јача од смрти, приредио В. Димитријевић, 62.

63 Исто, 63.

64 Исто, 63.

65 Време, 06. 03. 1922, 2.

66 Политика, 04. 03. 1922, 3.

67 Политика, 05. 03. 1922, 5.

несрећној Србији“68, праћен је заштитом и по-
кровитељством тадашњег митрополита (касније 
патријарха) Димитрија, који је био руководилац 
одбора за помоћ избеглицама.69

Политичка оријентација емиграције илустро-
вана различитошћу њених форми, попут ко-
меморативног70 и религиозног обележавања 
страдања цара, царске породице, палих бораца, 
Руса убијених од бољшевика и умрлих од глади71, 
очигледна је у помену првобитно оствареном 
1921. на дан рођења цара72 у Саборној цркви, по-
ставши уобичајена у руским црквама на Новом73 
и Старом гробљу. Опредељење Руса у Краљевини 
СХС видно је у обележавању десетогодишњице 
цареве погибије 16. и 17. јула74 1928. године  и у 
исказу генерала Ека „Ја сам служио руског цара 
Александра Трећег, Николу Другог, а желео бих 
и да служим и трећег цара“75. 

 Поред Београда, деценија смрти је обележена и у 
емигрантско прихватним градовима – Крушев-
цу76, у цркви Светог Ђорђа, говором протојереја 
Савића77, у Лесковцу78 међу припадницима руске 

68  Време, 09. 03. 1922, 2.

69  Политика, 11. 04. 1930, 4; 08. 04. 1930, 2; 09. 04. 1930, 1; 
09. 04. 1930, 2.

70  Време, 18. 07. 1928, 5. 

71  Време, 15. 03. 1922, 3; Време, 16. 03. 1922, 3.

72  Политика, 18. 05. 1921, 3; Политика, 20. 05. 1921, 2.

73  Парастос цару мученику, царској породици, два милиона 
изгинулих руских официра, подофицира и војника за 
време Светског рата, организоваће емиграција први пут 
1. августа 1935. г. испред Костурнице. Генерал Михаил 
Скородумов, секретар Одбора за подизање костурнице 
Русима изгинулим и стрељаним на територији бивше 
Аустро-Угарске, сада Краљевине Југославије, као и палих 
у одбрани Београда, 24. 07. 1935, Маршалу двора Славку 
Грујућу (Архив Југославије, Двор Краљевине Југославије 
74, 202/51).

74 Митрополит Антоније ће на помену 17. јула одредити 
нихилизам руских књижевника као кривца за „ужас који 
су лишили Русију љубљеног јој цара“. Гласник, бр. 17, 01/14. 
09. 1928, 268. 

75 Време, 18. 07. 1928, 5.

76 Политика, 17. 04. 1920, 3.

77 Време, 23. 07. 1928, 5.

78 Лесковачки гласник, бр. 30, 28. 07. 1928, 3.
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колоније и у Скопљу79, у цркви Свете Богороди-
це, беседом митрополита Варнаве који је истакао 
велико пријатељство цара према српском народу.

Придружујући се захтевима80 грађана Лесков-
ца за императореву канонизацију, емигрантска 
организација, Савез руских официра, учесника 
светског рата, ће резолуцију окарактерисати за 
„племенити и јединствени“81 поступак. Прогла-
сом председавајућег Р. Романовског исказана је 
подршка „признању  светог живота и мученичке 
смрти великог Словена и поборника за братски 
и љубљени српски народ“82. Указујући на царево 
остварење обећања „Русија и ја нећемо никад 
оставити Србију у данима најтежег искушења“, 
кроз руску помоћ српској војсци, Савез именује 
Николаја за креатора Југославије и мученика 
који је делао за „победу правде“, истичући при-
том његов „хришћански подвиг“83.

Доминација у државној и црквеној структури 
двојице руских питомаца, петроградске војне 
школе, краља Александра (до 1934) и Духовне 
Академије84, патријарха Варнаве, обележена ве-
личањем и овековечењем имена цара Николаја 
II, одражавала је њихова процаристичка ста-
новишта формирана током наведеног периода 
и светског рата. Антибољшевички ставови не-
кадашњег епископа јужних епархија85, против-
ника совјетске власти и сведока револуционарне 
промене, услед вршења мисије у Русији након 
повлачења преко Албаније, представљаће по-
слератне режимске погледе.

Поред захтева за канонизацијом 1930. година 
је обележена и освећењем цркве Александра 
Невског 23. новембра, изграђене на простору 

79 Правда, 19. 07. 1928, 4; Време 19. 07. 1928, 3.

80 Такође, подршку је упутио и Окружни совјет руских 
у једињених организација у Београду и генерал 
пу номоћник руских избеглица Сергеј Палеолог. 
Лесковачки гласник, бр. 12,  22. 03. 1930, 1.

81 Лесковачки гласник, бр. 12, 22. 03. 1930, 1.

82 Исто, 1.

83 Исто, 1.

84 Преглед цркве епархије жичке, бр. 8, август 1937, 3; 
Политика, 13. 04. 1930, 4.

85 Политика, 24. 07. 1937, 2-3.

некадашњег покретног храма86, који су доне-
ли добровољци 1876. године.87 Патријарховим 
говором на свечаности исказана је захвалност 
војницима и императорима, посебно цару-муче-
нику Николају II.   С тим циљем су постављене 
спомен-плоче Краљу Петру, „цару“ Лазару и им-
ператору, с натписом „Југословени, поклоните 
се жртвама ослобођења“88, и приређен парастос 
„борцима за отаџбину“89, укључујући и „словен-
ског мученика“90. 

Заједништво дејстава српског и руског народа 
у настојањима за овековечењем имена влада-
ра, попут именовања београдске улице улицом 
цара Николаја II91, представља и креирање бео-
градског Одбора за подизање Цркве-Спомени-
ка руском цару мученику Николи II под пред-
седништвом патријарха Варнаве 1930. године. 
Напори за исказивањем „опште-словенске за-
хвалности“, у материјалном облику, услед цареве 
погибије за „слободу словенства“, интервенције 
током светског рата и „остајању на страни ин-
тереса Србије до краја својих дана“, праћени су 
захтевима упућеним свим парохијама за учешће 
путем добијања по десет портрета чији је при-
ход намењен фонду за изградњу храма, као и 
патријарховим благословом њихових издања као 
најбољих представа „спаситеља и добротвора“92. 

Такође, истоветни мотиви су одражени и кроз 
деловање београдског Одбора Савеза руских 
ратних инвалида, под председништвом пуков-
ника Нејелова, за подизањем Руског инвалид-
ског дома цара-мученика Николе II. Утемељена 
5. јула 1931. године. на Вождовцу, грађевина ће 
бити перцепирана као „живи споменик трагич-
но погинулом великом Словену, цару Николи 
II и последње склониште за оне који су све из-

86 Гласник, бр. 22/23, 1/14. 12. 1930, 338.

87 Време, 22. 11. 1930, 5.

88 Време, 23. 11. 1930, 3.

89 Време, 25. 11. 1930, 4; Политика, 25. 11. 1930, 3.

90 Правда, 25. 11. 1930, 3.

91 В. И. Косик, В. А. Тесемников, Русский Белград,  283.

92 Писмо Одбора за подизање Православног храма 
посвећеног успомени цара Николе II, 24. 12., Архив Ср-
пске Православне Цркве, Varia (1930). 
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губили за веру, цара и отаџбину“93. Сходно по-
свети – „светлој успомени“ на цара и „витешког 
Краља“, 21. јуна 1936. освећење дома као дела 
Министарства социјалне политике и здравља, 

„југословенских патриота“ и „поглаварства града 
Београда“, подигнуте су и плоче „највећим сло-
венским владарима-мученицима за добро целог 
словенства“94.

Поред пређашњих исказа припадника духовне 
сфере, говор охридског епископа Николаја Ве-
лимировића на обележавању дана Светог Вла-
димира међу припадницима емиграције 28. јула 
1932. године у Београду, представљаће значајну 
етапу у развоју дотадашњих представа цара Ни-
колаја. Наглашавањем војне неприпремљености 
царевине за „рат у одбрану Србије“ и свесни ода-
бир алтернативе („нису могли незнати, да иду у 
смрт“) руског цара „са децом својој и милионима 
браће своје“ за „правду српског народа“95, епи-
скоп ће перцепирати деловање Руса као саможр-
твовање. Указујући да „наша слобода и држава 
стају Русију више него нас“96, колапс монархије 
је представио као ратну последицу, насупрот 
којој је формирање Југославије. 

Слеђењем јеванђеоских канона „несебичног 
мотива“ „при жртви за другог“, који су окарак-
терисани као обнављање косовског наслеђа и 

„привољење царству небеском“97, император 
је истакнут као подударан са кнезом Лазаром. 
Сходно „истрајању на путу хришћанског пожр-
твовања“ и вођству као истоветном деловањима 
српског владара, именовање Николаја II за „Дру-
гог Лазара“ и светског рата за „Друго Косово“ и 

„нову косовску епопеју“98, пређашње представе 

93 Гардијски пуковник Никола Нејелов, председник 
Београдског Одбора Савеза руских ратних инвалида, 26. 
06. 1931, Његовом Краљевском Величанству (АЈ, Двор КЈ 
74, 202/104).

94 Дивизијски генерал Агапејев, председник Одбора 
Удружења руских ратних инвалида, 12. 06. 1936, Њеном 
Краљевском Величанству Краљици Марији (АЈ, Двор КЈ 
74, 202/137).

95 Лесковачки гласник, бр. 32, 06. 08. 1932, 2.

96 Исто, 2.

97 Исто, 2.

98 Исто, 3.

су развијане, праћене перцепирањем као муче-
ника. Придавањем цару страдалничког ореола, 
уочљиво је  становиште о жртви за српски народ 
и трагичном исходу (налик кнежевом), док је 
поистовећењем Великог рата и Косовске битке 
истицана идентичност њихових промена у др-
жавној структури као последица борби. Такође, 
одређење императора и осталих мученика за 
носиоце обнове руског народа, супротстављених 
совјетском „паганском превладимирском духу“99 
царства земаљског, може се интерпретирати као 
израз надања о васкрснућу царевине попут по-
косовске Деспотовине. 

(наставак у следећем броју)

 Милана Живановић

99 Лесковачки гласник, бр. 37, 10. 09. 1932, 2. 
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ПРВИ СВЕТСКИ РАТ  
ИЗ УГЛА СРПСКИХ УМЕТНИЦА
Из невеликог, концепцијски разуђеног круга ср-
пских стваралаца који су деловали на размеђи де-
ветнаестог у двадесети век, у вртлогу бурних исто-
ријских превирања, издвојили смо пет уметница 
као предмет овог рада насталог без претензија да 
њихове уметничке домете критички анализира и 
валоризује. Иако их је било више, Надежда Петро-
вић и Даница Јовановић на плану ликовне уметно-
сти, а Јелена Ј. Димитријевић, Исидора Секулић и 
Милица Јанковић у сфери књижевности, издвојиле 
су се квалитетом и садржајем својих радова, као и 
својеврсним бунтом против наметнутих друштве-
них норми и историјског тренутка чији су биле део. 
Стваралаштво Јелене Димитријевић  приближиће 
се зениту баш у тим ратним годинама, док ће дело 
Надежде Петровић и Данице Јовановић бити нагло 
и заувек прекинуто. 

Формирање периодизацијског оквира 1914-1918. 
године у коме се креће српска уметничка елита, не 
одражава стварни ток тзв. „ратног стваралаштва“. 
Као доњу границу наших теоријских разматрања 
узећемо 1912. године када се ратни период у Србији 
захуктава чинећи увод у катаклизму ширих раз-
мера која почиње две године касније. Са тог ста-
новишта, шестогодишњи ратни период у Србији 
одражава се на књижевност и ликовну уметност, 
јер с једне стране објављивање радова писаних и 
ствараних за време рата наставља се и протеже 
све до 1920. године, док с друге стране ликовна 
дела са ратном тематиком настају највећим делом 
пре 1914.1 

Устаљена поларизација на књижевнике односно 
књижевнице, сликаре тј. сликарке, условила је 

1 Коришћени извори: Лексикон писаца Југославије, 
Србски биографски речник, Српска ретроспективна 
библиографија : књиге 1868-1944, Узајамна библиограско-
каталошка база података Cobiss. sr., као и штампани 
каталог Народне библиотеке Србије били су од велике 
помоћи када је реч о идентификацији штампане грађе 
поменутих ауторки омеђених временским оквиром 
трајања Великог рата.

стварање стереотипа који прве повезује са озбиљ-
ним третирањем ширих и озбиљнијих друштве-
них тема, а друге као пропагаторе интимистичког, 
исповедног, сентименталног и лирског припове-
дања или сликарства. У предговору за роман Пре 
среће, писаног августа 1918.  године Бранко Машић  
то најбоље објашњава: „Књига коју напише женска 
рука несумњиво је за нас – књига из другог све-
та. У њих значење речи има други смисао, други 
поредак; фразеологија им је мекша, једноставнија, 
савитљивија; реченице су им обичније, кратке, али 
не збијене, и тако налик на друге; па чак и у ин-
тепункцији открива се њихова женскост.“2 Вла-
стоје Аксентијевић 1941. у свом есеју о женском 
књижевном стварању, то даље дефинише: „Жена 
је да би створила своје место у књижевности мо-
рала разбијати сопственом снагом наметнуте јој 
друштвене окове у које је била спутана и окована 
самим склопом социјалног живота...“3 Пут који 
су прокрчиле Милица Стојадиновић-Српкиња, 
Драга Дејановић и Јулијана Радивојевић, ипак 
је утабао стазу по којој су ходале Јелена Димит-
ријевић, Исидора Секулић и њена „другарица по 
перу“ Милица Јанковић. На појаву жена-писаца 
у пантеону мушких аутора скреће пажњу и Јован 
Скерлић који међу савременим приповедачима као 
што су Иво Ћипико и Бора Станковић у „Историји 
српске књижевности“, у једној реченици  кратко 
помиње Јелену Димитријевић која „једнолично 
слика живот турскога женскиња.“4 Већу пажњу 
Скерлић је посветио Даници Марковић коју ласка-
во проглашава „најбољом песникињом у српској 
књижевности. 

И у ликовној уметности жене су се бориле да иско-
раче из сенке, често својим примером показујући 
неслућену храброст и спремност да живот дају за 

2 Милица Јанковић, Пре среће (Загреб: Књижевни Југ, 1918), [5].

3 Властоје Д. Аксентијевић, Наша жена у књижевном 
стварању  (Београд: Штампа Живка Маџаревића, 1941), 9.

4 Јован Скерлић, Историја нове српске књижевности 
(Београд: Геца Кон, 1929), 262.
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идеале у које верују. Сликарство Надежде Петро-
вић није било нежно, суптилно  и сањалачко. На-
против, потез њене четкице је снажан, а својом 

„ужареном палетом и сочном фактуром, која пул-
сира од суочавања са трагичним историјским 
чињеницама, досегла је највише вредности.“5 Када 
говоримо о ратном сликарству, стиче се утисак да 
је о њему спорадично писано, као и да је до сада 
било маргинализовано на плану историје српске 
уметности 20. века. На репрезентативним излож-
бама  Између трубе и тишине  и Светлост у мраку 
Првог светског рата приређеним током прошле 
2014. год, представљена су и дела наших уметница 
Данице Јовановић и Надежде Петровић, као при-
падника ратне генерације сликара.

Покушавајући да се фокусирамо на животни пут 
и рад ових жена у моменту када су судбински уву-
чене у тамни вртлог Првог светског рата, дотичемо 
се теме женског стваралаштва сагледаног у ширем 
друштвеном контексту. То је била полазна тачка 
која је иницирала  настанак овог рада.

„Страсно заљубљена у сликарство“, тако је Стојан 
Аралица дефинисао кратак животни пут Дани-
це Јовановић (1886-1914) војвођанске сликарке 
стрељане на самом почетку Првог светског  рата. 
Као млада и амбициозна сликарка, није слутила 
да ће се њен живот тако брзо окончати, са тек на-
пуњених двадесет година.

Након лета 1912. год. које је провела у Банатској 
равници, по избијању Балканског рата одлази на 
усавршавање у Минхен. Помажући борцима који 
се спремају за фронт, Даница са великим интересо-
вањем чита репортаже са фронтова на Косову, а у 
немачким биоскопима гледа филмове о првим рат-
ним операцијама. Она слика тада као и Надежда 
Петовић Везиров  мост  и мост код Љум куле, на 
територији коју је српска војска освојила у Првом 
балканском рату. Претпоставља се да је у лето 1913. 
год. Даница Јовановић путовала по ослобођеним 
крајевима Србије, те из тог периода потичу њене 
слике људи и жена у народним ношњама, младића 
и девојака како се враћају са поља, као и женски 
портрети. Даничина илустрација на насловној 

5 Љубица Миљковић, Надежда Петровић 1873-1915 
(Београд: Народни музеј, 2006), 12.

страни драме Живка Лазаревића „Косовска тра-
гедија 1389-1912“, говори о  њеном живом интере-
совању за ратна збивања. Из 1913. и 1914. потичу 
и њена последња дела са ратном тематиком: „На 
мртвој стражи“ и „Војник на положају“. Крајем 
марта 1914. завршила је осам семестара на Женској 
сликарској академији, стичући титулу „академска 
сликарка“. После усвршавања у Минхену, враћа се 
у Србију, путујући у родну Бешку, Београд, а потом 
у Нови Сад. Управо у том периоду настаје портрет 
српског војника, слика за коју је недавно откривено 
да ју је насликала Даница Јовановић. 

Зашто је баш она изабрана да са петорицом Беш-
чана буде стрљана на Петроварадинској тврђа-
ви 12. септембра 1914. год? Одговор лежи у њеној  
припадности академском патриотском друштву 

„Србадија“, основаног у циљу неговања патриот-
ских осећања и интереса“.6 Убрзо по Даничином 
ступању у Друштво које је окупљало српске сту-
денте у Минхену, изабрана је нова управа у којој је 
прихватила посао благајника. Обављајући савесно 
своју функцију, на последњој седници одржаној у 
јуну 1914. године похваљена је за енергичан рад. У 
августу 1914. године, као аустроугарски поданик 
који често прелази границу на Сави и крстари Ср-
бијом у жељи да добије запослење, пробудила је 
сумње власти. Њена младост и образовање били 
су слаб гарант лојалности, а њено кретање постало 
је предмет пажње мађарских агената. По избијању 
Првог светског рата Србадија престаје са радом, а 
Даница Јовановић без икаквог објашњења бива 
ухапшена 10. септембра током шетње у родној 
Бешки. Затворена у петроварадинком казамату, 
после два дана биће  стрељана. 

Њено име наизглед заборављено, поново искрсава 
1917. год. у поеми „Dana Yovanovitch“, објављеној у 
женевским новинама „Lа Serbie“ у којој швајцарски 
лекар Виктор Кин детаљно  описује живот и стра-
дање младе уметнице. Поводом изложбе ратних 
сликара и вајара одржане 1939. год. помиње се и 
име Данице Јовановић као сликарке ратне генера-
ције. Живорад Настасијевић 1954. на композицији 
која евоцира сећање на погубљење невино стра-
далих - „Стрељање Бешчана“, насликаће и пре-

6 Јасна Јованов, Даница Јовановић (1886-1914) (Београд: 
Медија центар Одбрана, 2014), 27.
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познатаљив лик Данице Јовановић.  Сто година 
после њеног рођења, 1986. године, на монографској 
изложби у Галерији Матице српске у Новом Саду 
јавност је упозната са тридесет  њених слика и 
два скиценблока. До 2007. године, кад је објављена 
монографија и приређена друга монографска из-
ложба, број радова са потписом Данице Јовановић 
порастао је на седамдесет, а сликаркин узбудљив и 
трагичан живот у великој мери је реконструисан.

Друга маркатна фигура  чији је живот такође 
прекинуо Велики рат, јесте Надежда Петровић 
(1873-1915), зачетник српске модерне. У судбин-
ски датом бурном времену, следећи свој експре-
сионистички сензибилитет она је незаустављиво 
корачала ка успостављању нових естетичких по-
стулата. Знамен Надеждиног живота, по речима 
Катарине Амброзић, била је слобода, а мотив две 
љубави: уметност и отаџбина.7 За обе је живела и 
дала живот. 

Као један од оснивача Кола српских сестара  још 
1903. године носила је помоћ у Македонију и пред-
водила протесте против анексије Босне и Херце-
говине 1908. год. Када је напустила Париз 1912. 
год. није слутила каквим  животним и људским 
искушењима иде у сусрет. Опчињена идејом о сло-
венству и југословенству, осетила је да је помоћ от-
аџбини мисија коју мора да следи. Као добровољна 
болничарка путовала је по ратишту несебично 
пружјући помоћ најтеже страдалим рањеницима, 
чиме је стекла велико поштовање и дивљење ср-
пске војске и лекара. Из тог времена потиче њена 
најпознатија фотографија у црнини, са црвеним 
крстом на рукаву капута и љубичицама за појасом. 
Живела је у најтежим условима, пратећи српску 
војску и свакодневно се излажући животној опас-
ности. Тешко се разболела од тифуса 1913. год. од 
кога се никада није до краја опоравила. Ускоро ће 
је задесити и породична трагедија, а Први светски 
рат био је на помолу. Јула 1914. са братом одла-
зи у Венецију, а после Сарајвског атентата хитно 
се враћа у Београд и јавља на дужност Врховној 
команди. Послаће је у пољску болницу Дунавске 
дивизије. О Надеждиној храбрости, несебично-
сти и пожртвованости остало је много записа и 

7 Катарина Амброзић, Надежда Петровић (Београд: Српска 
књижевна задруга, 1978), 413.

сведочанства њених преживелих сабораца. Жива 
преписка коју је водила са породицом и блиским 
пријатељима говоре о патњи и болу чији је била 
сведок. После победе српске војске у Церској и Ко-
лубарској бици, почетком 1915. у затишју борби, 
Надежда је отишла да обиђе породицу у Скопљу. 
Оглушујући се о молбу својих најближих да се 
не враћа на бојиште, Надежда се поново обраћа 
Врховној команди која ће јој дати могућност да 
бира где ће отићи на дужност. Опредељујући се за 
најрискантнију опцију - Ваљевску болницу, у којој 
је десетковано медицнско особље губило последњу 
битку са пегавим тифусом, Надежда се отиснула 
на своје последње путовање. 

„Живети за Надежду је значило борити се и 
сликати“.8 Мало је сачуваних радова из  времена 
њеног „ратног опуса“. Експресионистичког кон-
цепта, једноставног и сажетог израза, пренаглаше-
ног хроматизма – такве су Надеждине последње 
слике. „Црвени божури“ , „Грачаница“, „Призрен“, 
„Везиров мост“ сликане су у јеку рата, у њима „рас-

8 Катарина Амброзић, нав. дело, 402.

Надеждa Петровић



43

положење је орфејско, светлост нова, али су ру-
копис и израз остали исти: треперење унутарњег 
живота, побожна заљубљеност у природу, светлост 
и слободу.9

Жанровски разнородно дело Јелене Ј. Димитрије-
вић (1862-1945), савременице познатије Исидорe 
Секулић, одређено  је њеним  њеним животним 
путем и космполитским духом. Васпитавана у па-
тријархалном окружењу скромне крушевачке сре-
дине у којој је рођена, Јелена Димитријевић чекала 
је тренутак да искаже свој списатељски дар, који 
се ослобађа 1894. год. када објављује прву збирку 
поезије једноствног назива „Јеленине песме“. И 
поред тога што је писала поезију лирског призвука  
бавећи се женском судбином, цео њен живот био је 
обележен жељом да сруши табуе и превазиђе окви-
ре оријенталног наслеђа из кога је потекла. У свој 
књижевни корпус који се протеже на песништво 
и прозу према речима Слободанке Пековић, унела 
је „исте или сличне тематске иновације и поглед 
на свет који је мали круг српске културе обогатио 
не само описом, већ и разумевањем других кул-
тура и навика... Две централе теме и две сталне 
преокупације обележиле су целокупно стварала-
штво Јелене Димитријевић: жеђ за путовањима, 
запитаност над сударом новог и старог и женска 
судбина. Обе теме су у сталној корелацији, старо 
и ново се одмеравају према положају жена, било 
да се путује кроз разне земље или се приповеда 
прича или роман.“10

Период пре почетка рата обележен је настајњем 
песама и приповедака које Јелена објављује у са-
мосталним издањима и периодици, док су године 
после рата па све до њене смрти 1945. испуњене  
плодном књижевном активношћу, када настају нај-
више путописна казивања у форми писама, у који-
ма се обраћа имагинарној или стварној жени какве 

9 Миодраг Б. Протић, Српско сликарство XX века (Београд: 
Нолит, 1970), 65.

10 Слободанка Пековић, „Романи и путописи у стваралачком 
поступку Јелене Димитријевић“. У Јелена Димитријевић: 
живот и дело. Зборник реферата са научног скупа Ниш, 28. 
и 29. октобар 2004. (Ниш: Центар за научна истаживања 
САНУ), 57.

су биле Јока Петровић Његош и Делфа Иванић. 11 
Поред самосталних издања, песме и проза Јелене 
Димитријевић нашле су своје место у књигама и 
зброрницима, попут Српкиње, Материнске чи-
танке, Антологије хрватског и српког песништва, 
потом у календарима Босанац, Граничар и Вардар 
и часописима Српски књижевни гласник, Бран-
ково коло  и др.

Јеленино књижевно стваралаштво настало у рат-
ним годинама, које се поклапа са њеним преласком 
из Ниша у Београд, у фокусу је наше пажње. Први 
светски рат затекао ју је у Немачкој, одакле се преко 
Швајцарске, Италије и Грчке вратила у домовину у 
којој ће остати све до 1918. год. Тада објављује један 
роман и приповетке штампане у календарима и 
листовима. Српска књижевна задруга на предлог 
критичара  Павла Поповића, 1912 год. објавила је 
роман „Нове“ осмишљен у форми тринаест писама 
у коме „третира живот данашњих Туркиња“.12 Већ 
следеће године светлост дана угледала је Јеленина 
антологијска приповетка „Спровод хероја“ која на-
стаје као спомен Балканским ратовима. Објављена 
је прво у часопису Дело 1913. год, а потом више 
пута прештампавана у каледарима и антологијама 

- исте године у збирци патриотских песма за српску 
омладину Косовски осветници, коју је приредио и 
издао Ристо Мисита српски учитељ; у календару 
Граничар за 1914. год; у Антологији српске ратне 
лирике 1912-1922. и коначно у прегледу Српске 
песникиње од Јефимије до данас, 1972. год. У ка-
лендару Вардар за просту 1914. год. које је издало  
Друштво Кола српских сестара, уз дела Симе Пан-
дуровића, Војислава Ј. Илића, Алексе Шантића, 
Светозара Ћоровића, нашла се и Јеленина припо-
ветка „А где ти је брале, сине?“ 

Пред крај рата, 1918. у оквиру едиције Мала Библи-
отека, објавила је дужу приповетку, односно роман 
у монолошкој форми „Американка“ штампан у 
сарајевској Босанској пошти. Исте године изашла 
су „Писма из Солуна“ у форми репортаже упућена 
Лујзи Т. Јакшић, учитељици Више школе у Бео-
граду. Српски народни каландар Босанац за 1919. 

11 У периоду од 1894. до 1914. год. објавила је самостално две 
збирке приповедака, а посебно у Бранковом колу, Вили, 
Српском књижевно гласнику и календару Вардар.

12 Роман „Нове“ 1928. год. преведен је на руски језик. 
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непосредно по завршетку рата објавио  је краћу 
Јеленину приповетку „Сафи-Ханум“. 

Не треба заборавити да је поред књижевног Је-
лена Ј. Димитријевић била одана друштвеном и 
хуманитарном раду, као и већина активистикиња 
њеног кова, борећи се за за права жена и њихо-
ву еманципацију. Била је најмлађа чланица под-
ружине Женског друштвау Нишу, а потом члан 
књижевног одбора београдског листа Домаћица. 

Као и Надежда Петровић за време Балканских 
ратова обављала је посао болничарке. Била је пред-
седница хуманитарно-патриотског женског друш-
тва Коло српских сестара, а и један од покретача  
илустрованог календара Вардар. 

Поменути Властоје Аксентијевић каже да поред 
Јелене Димитријевић, коју истиче као посебну фи-
гуру на нашој књижевној сцени прве половине 20. 
века, постоје и књижевнице које је на извесним 

пољима надмашују, мислећи на Исидору Секулић 
и Милицу Јанковић.13 

Стваралаштво пожаревљанке Милице Jанковић 
(1881-1939), вишеструко талентоване и образоване 
српске књижевнице са дипломом приватне ликов-
не школе Ристе и Бете Вукановића, често је описи-
вано као „проза за госпођице“ и насловљено као 
лака литература. Ипак нова читања ревалоризују 
опус ове ауторке, сврстатавајући је у златно доба 
женске књижевности којој припадају Исодора Се-
кулић, Анђелија Лазаревић, Јела Спиридоновић 
и др. И поред позитивне перцепције Јанковићки-
ног дела за живота, од стране књижевне критике 
у којој је предњачио Јован Скерлић, после њене 
смрти 1939. ни једна  приповетка неће бити поново 
штампана све до 2010. год.14

У периоду 1906 – 1912. живиотни пут одвео ју је у 
село Смољнице, одакле са великим страхопошто-
вањем шаље прве књижевне радове Јовану Скер-
лићу потписујући се као Л. Михајловић.15 Пишући 
под овим псеудонимом који је узела као спомен 
на свог ујака, објавла је прву збирку приповедака 

„Исповести“ у престижној издавачкој кући С. Б. 
Цвијановића.16 Први светски рат затeкao jу је у 
Сплиту где је била на лечењу, а дане окупације про-
води у Врњцима и Трстенику, активно се бавећи 
књижевним и преводилачким радом. У другом 
тому тому „Антологије – прозни писци“, који изла-
зи 1917. год. наћи ће се њена приповетка „Жртве“, 
заједно са делима Јована Дучића, Алексе Шантића, 
Светолика Ранковића, Стевана Сремца. Милована 
Глишића идр. Први роман „Пре среће“ писан за 
време рата, објавио је 1918. новопокренути загре-
бачки Књижевни југ, који  промовише савремену 
домаћу књижевну продукцију.17 Исте године у 

13 Властоје Аксентијевић, нав. дело, 21.

14 Позитивне критике о њеном делу дали су измећу осталих 
Станислав Винавер, Сима Пандуровић, Владимир Ћоро-
вић, Јулка Хлапец, Десанка Максимовић и др.

15 Од тада ће постати једна од најредовнијих сарадница 
Српског књижевног гласника, објављујући у периоду  
(1910 – 1914, 1920, 1922 – 1924, 1926 – 1927, 1934). 

16 Ово је једино дело Милице Јанковић које је доживело 
друго издање, 1922. год. 

17 Пре Милице Јанковић, Књижевни југ објавио је песме 
Алексе Шантића и „Ex ponto“ Иве Андрића.

Јеленa Димитријевић
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књизи „Из смрти у живот“, у којој су место на-
шле цртице, песме и прикази наших књижњвника 
осванула је Миличина приповетка „Јесен“. Годину 
дана касније, 1919. приповетку „Калуђер из Русије“, 
штампа као самостално дело, у сарајевској едицији 
Мала библиотека.18 Тада настаје и збирка прича 

„Пре среће“ коју критичари сврставају у интими-
стичко-рефлексивну прозу, баш као и Исидорин 
роман „Ђакон Богородичине цркве“.  

Упоредо са романима, од почетка рата до 1921. 
год.  Милица Јанковић преводила је с руског је-
зика Толстојеву триологију „Детињство, дечаштво, 
младост“. Приповетке које је објављивала током 
1918. и 1919. године у листу Књижевни југ за тему 
имају наративне заплете везане за Први светски 
рат. Годину дана касније биће прештампане у те-
матски профилисаној збирци приповедака „Че-
кање : одломци из историје робовања и из историје 
јунаштва“. Фокусирајући се на приче о рату око 
малих људи, чак и када су то директни учесници 
у биткама, она пише о дезертерима, рањенима и 
болеснима показујући величину жртве њихових 
живота.

Њена књижевна дела су била међу најчитанијима 
у међуратном периоду. Сарађивала је са најзначај-
нијим часописима и новинама тог времена: Бо-
санска вила (1914), Београдске новине (1916, 1917), 
Савременик (1917 – 1919), Књижевни југ (1918 
– 1919), Политика (1919, 1921, 1925 – 1926, 1930 – 
1939), Мисао (1919 – 1933, 1937), Женски покрет 
(1923), Жена и свет (1926), Женски свет (1928, 1933), 
Јужни преглед (1931 – 1932, 1934 – 1935), Летопис 
Матице српске (1934 – 1935, 1937 – 1939), Живот 
и рад (1935, 1937), Београдске општинске новине 
(1938), La Patrie Serbia (1918), Дело (1913, 1915), Ве-
нац (1913 – 1914, 1920 – 1935). У последњем броју 
Српског књижевног гласника за 1912. годину њена 
приповетка “Рат”, постаће својеврсна најава рат-
них збирки, прештамана нешто касније у збирци 

„Незнани јунаци“ 1919. год. У њој су препознате 
све тематско-мотивске особености ратне прозе 
ове ауторке,  као парадигма њеног  ратног опуса. 

18 У овој едицији штампана су дела Бранислава Нушића, 
Стевана Сремца, Алексе Шантића, Симе Пандуровића, 
Исидоре Секулић, Јована Скерлића, као и Максима Горког, 
Артура Шопенхауера, Шарла Бодлера и др.

Током 1916-1918. жива је сарадња са Београдским 
новинама. У њима ће објавити приповетке „Непо-
года“, „Догађај“, „Умрла бих“, „Мало срце“ и „На-
каза“. У истом броју српског календара календара 
Босанац за просту 1919. год, у коме су се нашле и 
две приповетке Јелене Димитријевић и Исодоре 
Секулић, објавила је приповетку „Мајка“, преш-
тампану годину дана касније у Великом илустро-
ваном српском календару за преступну 1920. год. 
Деветнаест година од њене смрти 1939,  у Српском 
књижевном гласнику  биће штампана  „Библио-
графија Милице Јанковић“.

Јеленина савременица Исидора Секулић (1877-
1958), важила је за за најобразованију жену свог 
времена.  Њена појава у српској књижевности била  

„дисонантна... разбијајући својим интелектом, мо-
дерним сензибилитетом, склоношћу ка рашчлања-
вању и самоанализи...традициналну митологему о 
жени писцу.“19 У јеку Балканских ратова, у освит 

„нове ратне катаклизме“, Исидора као млада списа-
тељица пише роман „Сапутници“, који је изазвао 
лавину Скерлићеве критике у Српском књижев-
ном гласнику: „Коме је 1913. године – у једној од 
најсудбоноснијих година целе наше историје, у 
тренутку када се, откако нас има у свету, највише 
пролило српске крви, у овом страховитом вртлогу 
догађаја – коме може бити до неуростеничарских 
криза, обртања и превртања једног малог ја, и ар-
тистичког распређивања паучина фраза.“20 Оп-
тужујући Исидору за непримереност теме и слаб 
друштвени ангажман у одсудном историјском 
моменту, Скерлићева критика имала је далеко-
сежне одјеке на перцепцију свеукупне литературе 
писане женском руком. Да Скерлић ипак није био 
сасвим у праву, показује Исидорина збирка „Из 
прошлости“, објављена  непосредно након завр-
шетка Првог светског рата, 1919. године у Сарајеву.  
Исте године излази и роман „Ђакон богородичине 
цркве“. Без обзира да ли су приповедаке „Из прош-
лости“ писане из патријархалних побуда, или као 

19 Весна Матовић, „Између естетике и етике: „Исидора 
Секулић и Надежда Петровић“. У Исидоријана. књижевни 
зборник 12-14, Мирко Магарашевић (Београд: Удружење 
Исидора Секулић, 2008), 14.

20 Јован Скерлић, „Две женске књиге“, у Српска књижевна 
критика (Нови Сад: Матица српска; Београд: Институт 
за књижевност и уметност, 1977), 463.
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одговор на Скерлићеве оптужбе, оне по својој те-
матици припадају „ратној прози“. Смештајући 
радњу на почетак XX века и везујући  догађаје за 
доба које претходи збивањима 1914. год, Исидора 
Први светски рат користи  као епилог унутар кога 
се разрешавају ранији сукоби и односи међу љу-
дима.21 „Писма из Норвешке“ која разбијају форму 
класичног путописа, приближвајући се класич-
ном прозном тексту, писала је Исидора пред сам 
рат 1914. год. Следеће 1915. превела је са енглеског 
језика роман „De Profundis“ Оскара Вајлда, који 
издаје књижара С. Б. Цвијановић. За разлику од 
дебитанстких збирки Исидоре Секулић као и Ми-
лице Јанковић, које су имале богатију рецепцију 
код публике, о приповеткма са ратном тематиком 
писано је у мањој мери. То нас доводи до питања 
да социјална и национална одговорност уметника 
није била у бити њихове естетике. Живећи у „пре-
кретничкој епохи, при врху велкиог таласа чија се 
маса преваљивала на другу страну“, Исидора  је 
као Надежда Петровић морала да се одреди према 
националним и социјалним задацима народа коме 
је припдала.22 Национални дух, прожет вером и 
заносом, доминантан у време Балканских и Првог 
светског рата, тражио је прихватање и прокламо-
вање како у прозним, тако и у ликовним делима.  
Свим овим женама била је „дата јака индивидуал-
ност, наглашена естетичка самосвест и неспутан 
стваралачки импулс који је отварао нове видике. 
Дато им је било и време бурно, крцато догађајима и 
променама: време анексионе кризе, царинског рата 
са Аустријом, Балканских и Првог светског рата, 
време националне и ослободилачке свести, време 
озбиљних настојања... у коме се један културни 
модел, највећим делом ослоњен на фолклорну тра-
дицију и патријархалну етику, лагано мењао.“23 
Већина њих била је укључена у рад Удружења која 
су деловала у Првом светском рату, бавећи се ху-
манитарним радом и помажући рањенима и изне-
моглима. На основу кратког прегледа, закључује-
мо да њихови књижевни и ликовни радови нису 
бројни, у чему удела има издавачка, штампарска и 

21 Да није била толико удаљена од националних тема како 
се то помиње у литертури, говори књига Записи о моме 
народу, објављена 1948. 

22 Весна Матовић, нав. дело, 19. 

23 Весна Матовић, нав. дело, 13-14.

уметничка продукција која опада за време ратних 
година. Када је реч о књижевном опусу наших 
ауторки, најдоминантнија је њихова активност у 
периодици. Током 1912. и 1913. објављују већи број 
текстова, док 1914. год. већина часописа престаје са 
излажењем.  У  периоду од 1912. до 1920. године у 
оквирима књижевне историје, поготово када је реч 
о женској књижевнсти формирала су се два тока, 
раздвајајући се на рефлексивно-интимистичку и 
ратну линију стваралаштва. Неке од првих збирки 
приповедака наших ауторки настају усред ратних 
година или се објављују непосредно након њега, 
један број ових приповедака своју премијеру имао 
је управо у периодици током 1912, а нарочито 1918. 
и 1919. године.

„Ситуација и услови рата и ратовања су биле нор-
мална предиспозиције живота у Србији током 19. 
и почетком 20. века.“24 Ликовни уметници у Првом 
светском рату, као ратни сликари и извештачи 
са једне и уметници који следе свој сензибили-
тет са друге стране, прате такође два уметничка 
тока стварајући уметност  као једини начин да 
у рату живе и да га преживе. Радећи у тешким 
условима, наше уметнице носе са собом скроман 
сликарски материјал, обилазе ослобођене крајеве 
Србије и сликају. Мотиви  из овог периода нису 
искључиво ратни, много је портрета и пејзажа, 
који говоре о повезаности човека са природом. 

„Величанство природе је бескарајно, она огромна 
снага којој нисмо у стању да одолимо дала је и мени 
у мом животу неколико значајних утисака који 
ми се неће никад избрисати из сећања, а који су 
из основа изменили моју душу“ записала је Над-
ежда Петровић у свој ратни дневник 1914. год. У 
средишту политичких догађаја  који су  брисали 
садашњост и маглили прошлост, она је као и њене 
саборкиње по вокацији и сензибилитету веровала 
у исцелитељску моћ уметности. 

Горана Стевановић,
Народна библиотека Србије

24 Мишко Шуваковић, „Оквири рата“. У Сарајевске свеске, 
бр. 43-44 (Сарајево: Медиа центар, 2014).
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