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АЂУТАНТИ ВЛАДАРА
КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ 1882–1918
АПСТРАКТ: У раду је приказана делатност и рад ађутантске
1
службе владара Краљевине Србије од 1882. до 1918. године.
Служба на двору добија свој коначан облик након прогласа
Србије за краљевину 1882. године, са поделом на војни и
цивилни кабинет. После Мајског преврата 1903. године и
доласка на власт краља Петра I Карађорђевића први краљев
ађутант постаје један од вођа завереника пуковник Дамјан
Поповић. У време Ослободилачких ратова од 1912. до 1918.
године ађутанти су одлазили у оперативне јединице српске
војске, а владар је преузимао улогу Врховног команданта.
Најзначајнији извори за писање овог рада били су фонд
Дворска канцеларија Архива Србија, као бројна мемоарска
грађа. На првом месту треба споменути мемоаре краљевих
ађутаната Петра Живковића, Панте Драшкића и Драгомира
Николајевића. А нарочиту вредност има Дневник краљевог
ађутанта из 1901. године, који је пре своје трагичне смрти
1903. написао генерал Лазар Петровић.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Краљевина Србија, ађутант, двор, српска
војска.

1

Сви датуми су дати по старом Јулијанском календару.
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Кнежевина Србија је проглашена за краљевину, а кнез Милан
Обреновић за краља на XXXIX седници Народне Скупштине 22.
фебруара 1882. године. Уздизањем Србије у ранг краљевства
заокружен је процес стварања нововековне српске државе. Служба
на двору добија свој коначан облик након прогласа Србије за
краљевину, са поделом на војни и цивилни кабинет. Краљ Милан је
у почетку користио стари Београдски конак, у коме је становао кнез
Александар Карађорђевић. У оквиру дворског комплекса била је и
кућа из времена кнеза Михаила, у којој је било смештено
министарство иностраних и унутрашњих дела. На месту Малог
конака, који је порушен, сазидан је нови двор у који се краљ Милан
уселио 1884. године. Повећао се и број ађутанта и дворских
чиновника у Београдском конаку. Краљев двор су 1883. године
чинили: А) Први ађутант генерал Фрања А. Зах; Б) ађутанти:
пуковници – Ђорђе Катарџи, Коста Јанковић и Коста Протић и Јован
Анђелковић, потпуковници – Александар Симоновић, Драгутин
Франасовић; мајор – Љубомир Бајаловић В) почасни ађутанти:
генерали – Милојко Лешјанин и Тихомиљ Николић; пуковници –
Марко Катанић, Ђура Хорватовић, Антоније Богићевић, Јован
Анђелковић и Стеван Пантелић; потпуковник Јован Мишковић и
мајор Јеврем Велимировић. Г) ордонанс официри: капетани 2. класе
– Лазар Петровић, Александар Констатиновић, Михаило Кумрић;
поручник Петар Нушић и потпоручник Ђорђе Барловац Д) Дворски
часници: маршал двора потпуковник Коста Јанковић, дворска
госпођа Босиљка Лешјанин, дворска госпођица Јелена К. Цукићева,
дворски протојереј Јаков Павловић, књажев секретар 1. класе
Димитрије Јоксић, краљев секретар 1. класе Карло Бетан.2
У време краља Милана обележавани су празнично: 10. август
дан рођења краља Милана, и дан када је проглашена независности
Србије; 26. август рођендан краљице Наталије; 2 август рођендан
престолонаследника Александра; Цвети као дан када је кнез Милош
подигао устанак у Такову; и 22. фебруар дан прогласа Краљевине
Србије. Обележавање државних празника допуњено је 23. јануара
1883. доношењем Закон о орденима и медаљама. Овим законом су
поред Таковског крста установљени: орден Белог орла и орден
Светог Саве. На годишњицу проглашења Краљевине Србије 22.
2

Календар са шематизмом Краљевине Србије: за годину 1883 (Београд:
Краљевско-Српска државна штампарија, 1883) , 28.
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фебруара 1883. краљ Милан је одликовао краљеве ађутанте:
орденом Белог орла II реда – генерала Фрању Заха3 првог ађутанта;
орденом Белог орла III реда – генерала Тихомиља Николића,
почасног ађутанта и министра војног; генерала Милојка Лешјанина
почасног ађутанта и команданта активне војске; пуковника Ђуру
Хорватовића, почасног ађутанта и посланика код руског цара;
пуковника у пензији Драгутина Жабарца дугогодишњег првог
ађутанта кнеза Михаила; и пуковника Ђорђа Катарџија ађутанта;
орденом Белог орла IV реда – пуковника Антонија Богићевића, почасног ађутанта; пуковника Јована Анђелковића, почасног
ађутанта; и потпуковника Драгутина Франасовића, ађутанта;
орденом Белог орла V реда – коњичког мајора у пензији Јована
Варјачића, ађутанта кнеза Милоша; и капетана 2. класе Александра
Константиновића, ордонанс официра; орденом Таковског крста III
реда – пуковника Косту Протића, ађутанта; орденом Таковског
крста V реда – мајора Лазара Лазаревића, ађутанта.4 Пошто му је
претходно додељен орден Белог орла 2. реда, генерал Фрања Зах је
пензионисан 31. марта 1883. године. На место првог ађутанта
постављен је пуковник Ђорђе Катарџи5, ујак краља Милана.
Катарџи је 2. августа 1883. унапређен у чин генерала.6
Краљеви ађутанти и ордонанс официри били су део свите, која
је пратила краља приликом различитих војних смотри и свечаности. Краљ Милан је 27. октобра 1882. вршио смотру Београдског
гарнизона. На смотри су били IV и VII батаљон, 1. дивизион 1.
артиљеријског пука, коњички пук и пионирски батаљон. Војском је
командова пуковник Милутин Јовановић, у чијој су пратњи били
Штаб команде Стајаће војске и команданти родова војске. Тачно у 2
часа и 30 минута краљ Милан је у пратњи војног министра, начелника Главног генералштаба и својих ађутаната и ордонанс официра
дошао војсци, која га је одушевљено поздравила. Краљ је прво
прошао поред оба реда упарађене војске, а затим заповедио да сви
родови војске изведу неколико „егзерцирних еволуција“. Потом је
3

Шематизам одликованих лица у Краљевини Србији: од 1865 до краја 1894,
(Београд: Канцеларија краљевих ордена, 1895), 48.
4
Производства, постављења и размештаји, Службени војни лист (СВЛ), година
III 1883, (Београд: Краљевско српска државна штампарија, 1883), 369-372.
5 Велимир Иветић, „Карарџи Ђорђе“, Српски биографски речник, књ. 4 (Нови
Сад: Матица српска, 2009), 897-898.
6
Унапређења, СВЛ година III 1883, 1144.
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војска прошла парадним маршем и то најпре у ходу, а затим
трчећим кораком. Краљ Милан је похвалио извежбаност и напредак
војске. Смотри је присуствола и краљица Наталија.7
Краљ је 7. октобра 1884. присуствовао свечаном отварању Више
школе Војне академије. Том приликом је пуковник Стеван Здравковић управитељ Војне академије, поздравио краља и одржао пригодан говор.8 Најзначајнија војна свечаност у Београду приређена је
на Цвети 6. априла 1886. године. Тога дана је краљ Милан у Горњем
граду, доделио нове војничке заставе: пешадијским пуковима I – XX;
гардијском ескадрону; коњичким пуковима (Моравском, Дринском,
Дунавском, Шумадијском и Тимочком).9
У оквиру дипломатске акције уздизања Кнежевине Србије у
ранг краљевине, кнез Милан је 1882. посетио руски, немачки и
аустро-угарски двор. Ађутанти и ордонанс официри, који су на том
путу пратили кнеза Милана одликовани су: пуковник Ђорђе Катарџи руским орден Св. Станислава II реда са звездом и немачким орденом Црвеног орла II реда; пуковник Коста Јанковић руским
орденом Владимира III реда, немачким орденом Круне III реда и
аустријским орденом Гвоздене круне II реда; потпуковник Коста
Протић руским орденом Св. Ане II реда, немачким орденом Црвеног
орла III реда и аустријским орденом Франца Јосифа III реда; мајор
Лазар Лазаревић руским оредном Св. Станислава II реда, немачким
орденом Круне IV реда и аустријским орденом Гвоздене круне III
реда; капетан 2. класе Александар Константиновић руским
орденом Св. Станислава II реда, немачким орденом Црвеног орла IV
реда и аустроугарским орденом Гвоздена круне III реда.10
Краљеви ађутанти су имали велику улогу и приликом посета
страних владара и државника Краљевини Србији. Најпре је АустроУгарски престолонаследник Рудолф посетио краља Милана у лето
1884. године. Том приликом је краљев ађутант Михајло Кумрић
одликован орденом Фрање Јосифа V реда.11 Затим је у августу
уследила посета румунског краља Карола Београду. Дочек краља
7

Краљева смотра, СВЛ, година II 1882, 1321-1323.
Отварање више школе војне академије, СВЛ, година IV 1884, 1328.
9
Службени део, Српске новине, година LIII 1886, бр. 80, од 6.4.1886. године.
10 Највиша одобрења, СВЛ, година II 1884, 200-204.
11 Споменица на прославу шездесетогодишњицу Краљеве гарде 1838-1898
(Београд: Штампарија Краљевине Србије, 1898), 77.
8
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пријатељске Румуније био је свечан и врло срдачан. Краљ Карол је
кроз неколико тријумфалних капија ушао у српску престоницу. На
Бањичком пољу цео гарнизон дефиловао је испред високог госта, а
увече на гала-ручку измењене су срдачне здравице. У тек
отвореном новом краљевском двору организован је сјајан бал у
част румунског краља. Најсвечанији тренутак посете, одиграо се 18.
августа у 6 по подне, када је у Горњем граду београдске тврђаве VI
пешадијски пук српске војске понео име румунског краља Карола.
Током свечаности VI пук je био постројен у смакнутом поретку. На
левом крилу је био официрски кор Београдског гарнизона, а на
десном крилу војна музика. Пошто су краљеви извршили преглед
постројене војске, краљ Милан је предао писмо краљу Каролу, којим
му је званично „предао власништво“ над пуком. Затим је краљ
Милан одржао пригодан говор, након кога се румунски краљ
захвалио српском владару.12
Краљ Милан је 1888. донео одлуку да абдицира и власт у
Србији препусти сину Александру. Пре абдикације предузео је мере
да обезбеди сигурну владавину малолетном престолонаследнику. У
скупштини је изгласан нови устав, којим је у Србији по први пут
уведена парламентарна демократија. Пошто је новим уставом
обезбедио политичку стабилност у земљи, краљ Милан је настојао
да престолонаследника окружи поузданим људима. Свог ордонанс
официра мајора Илију Ћирића поставио је 16. јуна 1888. за ађутанта
престолонаследнику Александру и одликовао га орденом Белог
орла V реда. Први ађутант краља Милана генерал Ђорђе Катарџи
пензионисан је 5. децембра 1888. године. Пуковник Стеван
Пантелић разрешен је дужности краљевог ађутанта 21. фебруара
1889. године.13
Дан уочи абдикације, краљ Милан је на место маршала двора
поставио пуковника Косту Јанковића; на место вршиоца дужности
првог ађутанта мајора Илију Ћирића; на место ађутаната – мајоре
Милана Михаиловића, Јована Павловића, Александра Машина,
Михаила Кумрића и капетана 2. класе Михаила Рашића, стим да
буде на распологању краљу Милану; на место ордонанс официра
поручника Миливоја Николајевића. На место гувернера
12 Коста Н. Христић, Записи старог Београђанина, (Београд: Француско-Српска
књижара А. М. Поповића, 1937) ,110.
13
Производства, постављења и размештаји, СВЛ, година VIII 1888, 685, 1473.
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малолетном краљу Александру именован је потпуковник Јован
Мишковић.14 Краљ Милан је 22. фебруара објавио своју абдикацију
и краљевски престо предао Александру Обреновићу. Малолетном
владару одређено је намесништво у саставу Јован Ристић, генерал
Коста Протић и генерал Јован Белимарковић.15
Краљ Александар Обреновић ступио је на престо у години
када се навршавало петсто година од Косовске битке. Због тога је
одлучено да се приреди свечаност, којом би се обележио велики
јубилеј и обавило миропомазање краља Александра. Свечаност је
отпочела у Крушевцу 15. јуна полагањем камена темељца за
споменик
Косовским
јунацима.
Архијерејска
служба
и
миропомазање обављени су 20. јуна 1889. у манастиру Жича.
Круниусање краља Александра поздрављено је 101 пуцњем из
топова, постројених пред Жичом и оглашавањем црквених звона.
Након крунисања уследило је честитање, а свечаност је завршена
дефилеом војске.16 За време краља Александра 15. јун почео се
обележавати као државни празник. У знак сећања на обележавање
петстогодишњице Косовске битке, III пешадијски пук са седиштем
у Крушевцу, понео је име „Цар Лазар“, а барутана на Расини названа
је Обилић. Од празника из времена краља Милана задржано је
празновање Цвети, и 22. фебруара, дана када је краљ Александар
ступио на престо и уједно дана када је Србија проглашена за
краљевину.17
Краљ Александар је у јулу 1891. кренуо на пут да се представи
европским владарима. У његовој свити су били намесник Јован
Ристић, председник владе Никола Пашић, гувернер пуковник Јован
Мишковић, маршал двора пуковник Коста Јанковић и ађутанти
мајори Илија Ћирић и Милан Михаиловић. Прво је посетио руског
цара у Петрограду, где му је 21. јула, уручен орден Св. Андрије
Првозваног. Затим је краљ Александар са свитом посетио Беч 30.
јула, где је дочекан са много пажње. У част прве посете аустријском
двору, цар Фрања Јосиф му је уручио одликовање, велики крст Св.
14
15

Производства, постављења и размештаји, СВЛ, година IX 1889, 265.
Слободан Јовановић, Влада Милана Обреновића, књ. 3, (Београд: Геца Кон,
1934), 493-495.
16 „Телеграми са Косовске прославе“, Српске новине, година LVI 1889, бр. 136.
од 20.6.1889. год; бр. 137. од 21.6.1889. године.
17
Решења, СВЛ, година IX 1889, 835-836.
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Стефана. Цар је одликовао сва лица из краљеве свите, осим
маршала двора пуковника Јанковића. Пошто је током дугогодишње
службе на српском двору добио сва аустријска одликовања, цар је
Кости Јанковићу поклонио једну златну кутију са брилијантима.18
Након посете Бечу, Јован Ристић и Никола Пашић су се вратили у
Београд, а краљ је отпутовао у Париз. У пратњи краља Милана,
краљ Александар је посетио председника Француске Републике.
Почетком јуна 1892. други намесник генерал Коста Протић
изненада је умро. После његове смрти настала је политичка
напетост између намесника и владе. Млади краљ Александар
одлучио је да искористи ову ситуацију и 1. априла 1893. изведе
преврат. Државни удар којим је краљ Александар Обреновић
прогласио своје пунолетство и збацио намеснике и владу, извршен
је уз активно учешће његових ађутаната. Краљ је позвао на вечеру
намеснике и министре. Док су они боравили у двору, краљ је
војском заузео министартсво иностраних и унутрашњих дела,
управу града и телеграф. Двор је био пун војника у ратној спреми, с
ножем на пушци. За време вечере, први ађутант мајор Илија Ћирић
дао је краљу знак да је све готово. За извођење државног удара
употребљен је коњички пук и Артиљеријска подофицирска школа.
Официри који су руководили акцијом, - готово сви краљеви
ађутанти, - нису били ниједан старији од мајора. Командант
коњичког пука био је мајор Љубомир Христић, а командант
Артиљеријске подофицирске школе мајор Михаило Рашић. Све је
рађено са великом тајношћу. Краљ је о свему разговарао само са
ађутантом Ћирићем.19
Најзаслужније за извођење преврата краљ је сутрадан
одликовао: орденом Белог орла IV реда – в.д. првог ађутанта мајора
Илију Ћирића, команданта Краљеве гарде потпуковника
Александара Константиновића и ађутанта мајора Михаила
Кумрића; орденом Белог орла V реда – ађутанте, мајоре – Љубомира
Христића, Милана Михаиловића, Јована Павловића и Александара
Машина, и ордонанс официра капетана 2. класе Миливоја
Николајевића. Недуго после, мајор Илија Ћирић унапређен је у чин
артиљеријско-техничког потпуковника, док је Милан Михаиловић
18

Споменица, 63-64.
Слободан Јовановић, Влада Александра Обреновића, књ. 1, (Београд: Геца
Кон, 1934), 339-345.
19
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именован за војног изасланика при Краљевско-српском посланству
у Цариграду.20
На свој рођендан 2. августа 1893. краљ Александар је поставио
потпуковника Илију Ћирића21 за првог ађутанта, а мајора Михаила
Рашића за маршала двора. На дужност краљевих ађутаната
именовао је: потпуковника Леонида Соларевића, стим да врши
дужност начелника штаба артиљеријске инспекције; мајора
Боривоја Нешића с тим да врши дужност шефа Грађевинског одсека
у Инжињеријско-техничком одељењу војног министрства, мајора
Живка Касидолца, стим да врши дужност шефа Техничког одсека у
Артиљеријско-техничком одељењу војног министарства, мајора
Живојина Мишића стим да врши дужност команданта 7. батаљона.
На дужност ордонанс официра постављени су: капетани 2. класе –
Милош Васић, Јован Вељковић, Милутин Мишковић и поручник
Љубивоје Барјактаровић.22 Истога дана када су именовани нови
ађутанти и ордонанс официри изашла је нова уредба о формацији
војске. Том уредбом је Гардијски ескадрон претворен у Гардијски
пук од два ескадрона. Пук Краљеве гарде био је под командом
коњичке бригаде у погледу наставе и командовања, а под првим
ађутантом краља у погледу службе.23
Како у својим успоменама каже Живојин Мишић, по доласку у
Београд, сви нови ађутанти и ордонанс официри, били су
представљени краљу. После тога примио их је у једној сали први
ађутант потпуковник Илија Ћирић, који им је том приликом рекао:
„Господо, наш је краљ врло млад, вероватно ће вас понекад питати
какав је који официр. Саветујем вас да никада и ни у којој прилици
ништа рђаво не говорите ни за једног официра. Ако што добро
знате, то му слободно можете рећи, али рђаво никако. Као млад
човек, он ће то запамтити и дотични официр може од тога имати
великих неприлика.“24 Још у првој половини августа исте године
млади краљ је кренуо на путовање по Србији. Ађутанти и
20

Одликовања, СВЛ, година XIII 1893, 407, 471, 1259.
Војни архив у Београду (ВА), Подаци и кондуит листе оцене официра свију
родова војске за 1878-1789, Пописник-14, Кутија 22, ФасциклА 1/1, 271.
22 Производства, постављења и размештаји, СВЛ, година XIII 1893, 873-874.
21

23

Петар Дамјановић, Мирослав Младеновић, Летопис Гарде 1830-2000 (Београд:
Новинско-издавачки центар Војска, 2002), 37.

24 Живојин Мишић, Моје успомене (приредио Саво Скоко) (Београд:
Београдски издавачки-графички завод, 1984), 166.
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ордонанси били су подељени у две групе. Једна група је пратила
краља приликом обиласка западне Србије, а друга за време
обиласка источних крајева земље. Њихова смена у краљевој свити
извршена је у Аранђеловцу.
Путовање краља Александра на Свету Гору 1896. године, било
је нарочито захтевно и интересантно. На државни празник Цвети
17. марта, краљ Александар је боравио у Нишу, одакле је 19. марта
возом кренуо на Свету Гору.25 У Хиландар је стигао у недељу 22.
марта на Ускрс. У краљевој свити су били: министар војни генерал
Драгутин Франасовић, први ађутант потпуковник Илија Ћирић,
маршал двора мајор Михаило Рашић, ађутант мајор Живојин
Мишић, ордонанс официр капетан Чеда Марковић, лекар Ђока
Јовановић и секретар Михаило Милићевић. Другог дана Ускрса
краљ Александар је посетио руски манастир Пантелејмон. Наредног
дана отпутовао је бродом у Атину у посету грчком краљу Ђорђу, где
је присуствовао првим модерним Олимпијским играма. Из Атине је
краљ 3. априла, бродом кренуо на пут. Један дан се задржао на
острву Крфу, а затим наставио пловидбу до Ријеке, где се искрцао.
Путовање је настављено возом до Трста, где се краљ задржао
неколико дана у разгледању града. Из Трста је кренуо возом и 10.
априла 1896. стигао у Београд.26
Први ађутант потпуковник Илија Ћирић разрешен је
дужности 14. августа 1896. и стављен на располагање војном
министру. У пролеће 1897. мајор Живојин Мишић је разрешен
дужности краљевог ађутанта и новим указом постављен за
почасног краљевог ађутанта.27 Потпуковник Леонида Соларевић је
прво постао вршилац дужности, а од 1. маја 1898. први краљев
ађутант.28 Почетком 1896. године потпуковник Лазар Петровић је
именован за краљевог ађутанта и вршиоца дужности команданта 7.
батаљона. Потпуковник Петровић био је члан делегације, коју је
краљ Александар упутио у Москву да присуствује крунисању руског

25

„Цвети у Нишу“, Српске новине, година LXIII 1896, бр. 63, од 20. 03. 1896.
године; бр. 64, од 21. 03. 1896. године.
26
„С пута његовог величанства краља“, Српске новине, година LXIII 1896, бр. 65,
66, 67, 68 од 22, 24, 28. и 29. марта 1896. године
27
28

Ж. Мишић, н.д.,173.

Милић Милићевић, Љубодраг Поповић, Генерали војске Кнежевине и
Краљевине Србије (Београд: Војноиздавачки завод, 2003), 213-217.
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цара Николаја II 14. маја 1896. године. У марту 1898. године Лазар
Петровић је упућен за војног изасланика у Цариград.29
Ађутанти су имали важну улогу приликом разлучитих
државних свечаности у земљи. На Ивањ дан 1898. свечано је
откривен споменик кнезу Милошу пред палатом Окружног
начелства у Пожаревцу. Откривању споменика присуствовали су
краљ Александар са свитом и краљ Милан Обреновић. Тим поводом
скована је споменица четрдесетогодишњице Светоандрејске
скупштине и установљен највиши орден Милоша Великог, који је
додељен први пут идуће године на Цвети, 11. априла 1899. године.
Иницијатива за подизање споменика кнезу Милошу проширила се
Србијом. Тако је 27. маја 1901. у Неготину откривен споменик кнезу
Милошу Обреновићу. У име краља Александра, венац на споменик у
Неготину, први је положио краљев ађутант пуковник Михаило
Кумрић.30
Одлука краља Александра да се 23. јула 1900. венча са Драгом
Машин била је кобна по њега и династију Обреновић. Да би спровео
своју одлуку, краљ Александар је из свог окружења уклонио све оне
који су се противили његовој женидби. Краљ Милан је одмах после
веридбе напустио Србију и отпутовао у Карлсбад на лечење. Због
противљења краљевој женидби пензионисани су први краљев
ађутант пуковник Леонида Соларевић и командант Краљеве гарде
пуковник Александар Константиновић, који је био и члан
владалачког дома. Почасни ађутант пуковник Александар Машин
такође је пензионисан, јер је у једном друштву лоше причао о
краљици Драгој, која је била удата за његовог рођеног брата
Светозара Машина. Пошто је остао без подршке у земљи, краљ је
опозвао пуковника Лазара Петровића из дипломатске мисије у
Турској и 12. јула 1900. поставио за првог краљевог ађутанта.31
Шест месеци после венчања краља Александра и краљице
Драге, на двору се сазнало, да је краљу Милану позлило и да је
болест узела опасне размере. Краљ је одмах упутио у Беч првог
ађутанта, пуковника Лазара Петровића. У понедељак 29. јануара
1901. након наглог погоршања стања краљ Милан Обреновић је
29

Лазар Петровић, Дневник краљевог ађутанта из 1901. године (приредио
Радивоје Бојовић) (Чачак: Народни музеј Чачак, 2008), 11.
30
К. Н. Христић, н.д., 324.
31
М. Милићевић, Љ. Поповић, н.д.,186-187.
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умро. Он је раније изјавио писану жељу цару Фрањи Јосифу да буде
сахрањен у Крушедолу, ако га смрт задеси у Аустро-Угарској.
Извештен одмах о свему овоме, краљ Александар је чинио очајне
покушаје да промени одлуку свога оца. Лично је упутио телеграм
цару и замолио га да прими његовог првог ађутанта. Цар је примио
пуковника Петровића, али је остао при намери да испуни последњу
жељу краља Милана. Сахрани краља Милана у Крушедолу
присуствовао је само пуковник Леонида Соларевић, са неколико
официра.32
Краљица Драга била је 10 година старија од краља Александра
и вршила је велики утицај на краља. Убрзо после венчања у Србији
је установљено, да се 11. септембар слави као дан рођења краљице
Драге. Осим тога IV коњички пук Краљеве гарде и VIII пешадијски
пук понели су име „Краљице Драге“ Краљ Александар и краљица
Драга су 24. јуна 1901. у логору на Бањици присуствовали слави VIII
пешадијског пука „Краљица Драга“. Почетком јула 1901. Краљевски
пар је одлучио да отпутују у Смедерево, и извесно време проведе у
свом летњиковцу. Чим му је краљ Александар саопштио своју
намеру, први ађутант Петровић почео је да организује путовање.
Одредио је ађутанте и ордонанс официре, који ће путовати у
Смедерево: пуковника Михаила Кумрића и капетане 1. класе Тому
Савића и Стевана Хаџића. Петровић је писао министру војном да
нареди ескадрону и чети Краљеве гарде да 5. јула у 11 сати пре
подне, на паробродској станици испрате краља. Преко канцеларије
министра председника утврдио је ко ће од министара путовати у
Смедерево, и у каквом оделу. Испраћај краља Александра и
краљице Драге на пут у Смедерево, забележен је у Српским
новинама: „Уз пуцње топова са градских бедема, свирку музике,
брујање звона са Саборне цркве и одушевљено клицање народа,
кренула су се њихова величанства на лађи Делиград на пут за
Смедерево, на којем их, сем дворске свите, прате и сва господа
министри са госпођама, сем господина министра унутрашњих
дела.“33 У Смедереву је 23. јула 1901. свечано обележена годишњица
венчања краља Александра и краљице Драге. Том приликом
пуковник Лазар Петровић је одликован орденом Таковског крста 1.
32
33

К. Н. Христић, н.д., 112-119; Ж. Мишић, н.д., 186.
Л. Петровић, н.д., 18-19; „Дворске вести“, Вечерње новости, бр. 182, од 5.
јула 1901, 1; Српске новине, година LXVIII 1901, бр. 147, од 06. 07.1901. године.
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реда. Маршал двора потпуковник Миливоје Николајевић није био
међу одликованим, што га је изненадило и погодило. После молби
првог ађутанта, краљ је пристао и 2. августа 1901. на свој рођендан,
одликовао потпуковника Николајевића орденом Таковског крста 2.
реда. Средином августа 1901. маршал двора је отпутовао у Чачак,
где је упућен да изврши припреме за долазак краљевског пара у ово
место.34
У јесен 1901. организовани су маневри у околини Уба, у којима
су учествовале јединице Дринске и Дунавске дивизије.35 Овим
маневрима присуствовао је краљ Александар са краљицом Драгом.
Том приликом први краљев ађутант пуковник Лазар Петровић
унапређен је у чин генерала. Ово унапређење изазвало је
незадовољство у официрском кору, јер се сматрало да није било
заслужено. Генералу Лазару Петровићу се замерало да утиче на
распоред и постављења високих официра и меша се у друга
војничка питања, која нису у његовој надлежности.36
Краљевим указом од 2. јуна 1901. Краљева гарда је формирала
нову команду која се састојала: из штаба команде, једне пешадијске
чете и једног ескадрона коњице. Краљева гарда је 28. на 29. маја
1903. давала стражу у двору, али није успела да заустави групу
официра завереника, који су насилно провалили у стари
Београдски конак и убили краљевски пар. Међу завереницима су
били гардијски официри: поручник Петар Живковић командир
коњичког ескадрона и капетан 1. класе Љубомир Костић командир
пешадијске чете.37 У Мајском преврату у двору су погинули: краљ
Алексабдар Обреновић, краљица Драга Обреновић, први ађутант
генерал Лазар Петровић, дежурни ађутант потпуковник Михаило
Наумовић, дежурни ордонанс официр капетан 2. класе Јован
Миљковић и поднаредник Краљеве гарде Велимир Милојевић.38
У ноћи преврата завереницима су командовали пуковници
Александар Машин и Дамјан Поповић. После Мајског преврата
34 Л. Петровић, н.д., 38.
35 Слободан Ђукић, Страни

утицај на развој српске војне доктрине у XIX и
првој деценији XX века (Београд: Медија центар „Одбрана“, 2019), 96.
36
Ж. Мишић, н.д., 187.
37
Петар Живковић, Сећања 1903-1946, (приредио Александар Животић)
(Зајечар: Задужбина „Никола Пашић“; Народни музеј Зајечар, 2016), 28-29.
38
Погинули, СВЛ, година XXIII 1903, 469; Поменик официра српске војске од
1825. до 1904. године, Београд 1904, 43.
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1903. образована је нова влада, која је вратила на снагу устав из
1888. и на власт довела краља Петра I Карађорђевића. На предлог
војног министра 21. јуна 1903. на дужност првог ађутанта постављен
је пуковник Дамњан Поповић.39 За ађутанте краља именовани су –
потпуковник Боривоје Драгашевић, мајори – Гојко Ђурић, Милош
Божановић, Бранко Јовановић, Стеван Миловановић. На дужност
ордонанс официра именовани су: капетан 1. класе Љубомир Костић,
капетани 2. класе – Радисав Ј. Станојловић, Владислав Бешевић,
Ђорђе Ристић, и поручници – Борислав Грујић и Антоније Антић. На
положај почасних ађутаната именовани су: министар војни генерал
Јован Атанацковић и министар грађевина пуковник Александар
Машин.40 За вршиоца дужности маршала двора постављен је
пуковник Јован Драгашевић, да би средином новембра на то место
био именован цивил Бошко Чолак-Антић.41
Након доласка на престо династије Карађорђевић укинути су
сви дотадашњи државни празници, осим 15. јуна Видовдана. Kао
државни празник установљен је 29. јун дан рођења краља Петра I.
Укинути су ордени Таковског крста и орден Милоша Великог, а
установљен је орден Карађорђеве звезде. Поред Карађорђеве звезде,
официри су могли да носе још само орден Белог орла. На дан рођења
краља Петра 29. јуна 1904. први ађутант пуковник Дамјан Поповић
одликован је орденом Карађорђеве звездом другог реда.42 Дамјан
Поповић се није дуго задржао у двору, већ 18. марта 1904. постављен
је за команданта Дунавске дивизијске области, а дужност првог
ађутанта је преузео потпуковник Милош В. Милошевић.43
Свечани чин крунисања Краља Петра I Карађорђевића
приређен је 7, 8. и 9. септембра 1904. у Београду. Првог дана
Митрополит је у Саборној цркви освештао краљеву заставу, која је
по повратку у двор предата првом ађутанту потпуковнику
Милошевићу. Другог дана, обављено је крунисање краља Петра I у
Саборној цркви, испред које је била постројена Краљева гарда.
Деветог септембра 1904. на Бањици је организована смотра и
39

М. Милићевић, Љ. Поповић, н.д.,188-191.
Постављења, размештаји и највиша решења, СВЛ, година XXIII 1903, 518-519.
41 Драгољуб Живојиновић, Краљ Петар I Карађорђевић живот и дело у
отаџбини 1903-1914, (Београд: БИГЗ, 1990), 51-52.
42
Одликовања, СВЛ, година XXIV 1904, 474.
43
Војни архив у Београду, ДПП, кутија бр. 1159.
40
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свечани дефиле трупа Београдског гарнизона. Миропомазање
краља Петра I обављено је 26. септембра 1904. године у манастиру
Жича код Краљева.44 Почетком октобра 1904. у Београд је стигла
група од 40 француских официра, класних другова Петра
Карађорђевића из војне школе у Сен Сиру, који су дошли да
честитају краљу. Они су свечано примљени у двору, где је за њих
организован гала ручак. Неколико дана су провели у Београду и 6.
октобра возом отпутовали у Француску. На железничкој станици су
их испратили први ађутант потпуковник Милош Милошевић и
маршал двора Бошко Чолак-Антић.45
У пролеће 1905. године маршал двора Бошко Чолак-Антић,
тражио је од Николе Пашића да посланици на страни прибаве
приручнике о дворском церемонијалу, посебно о пријему страних
дипломата и мисија, дочеку, испраћају, забавама, свечаностима о
поједним празницима. У наредним недељама у Београд су приспели
приручници о церемонијалу у Бечу, Петрограду, Риму и Лондону.
Дворска служба припремала је церемонијал за српски двор, па су јој
били потребни примери са стране.46
Министар војни издао је 18. маја 1906. Уредбу о времену
трајања службе дворских часника војног реда. Уредбом је било
прописано да први ађутант може остати на служби до три године, а
ађутанти и ордонанс официри до две године. Смењивање ађутаната
и ордонанс официра вршено је 1. маја, тако да на служби увек буде
половина раније, а половина касније постављених.47 Потпуковник
Милош В. Милошевић поднео је молбу у којој је тражио да буде
разразрешен дужности првог ађутанта. Молба му је уважена
3. марта 1906, а убрзо након тога је и пензионисан. Место првог
ађутанта било је упражњено све до марта 1908. када је ову дужност
преузео пуковник Павле Јуришић Штурм.48 Исте године је престала
44 За Краљеве гардисте (Београд: Краљева гарда, 1921) 22-23; Д.
Живојиновић, н.д., 83; Милан Н. Рајек, „Извештаји београдске штампе о
крунисању краља Петра Првог“, у зборнику 100 година од срти краља Петра I
Карађорђевића (Бања Лука: Филозофски факултет Универзитета у Бања Луци,
2021), 219.
45

„Опроштајни ручак у двору“, Политика, 6. октобра 1904, бр. 265, 3;
Д. Живојиновић, н.д., 372-373.
46 Д. Живојиновић, н.д., 60.
47
Уредба о времену трајања службе дворских часника војног реда, СВЛ,
година XXVI 1906, 297-298.
48
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служба маршалу двора Бошку Чолак-Антићу. На његово место
постављен је 1. јула 1909. потпуковник Ђорђе П. Остојић, који је
претходно био војни изасланик у Цариграду и Софији.49
Стари конак (кућа Стојана Симића) саграђен 1843. у коме су
страдали краљ Александар и краљица Драга срушен је по налогу
краља Петра 1904. године. На употреби краљевског дома остао је
само двор краља Милана, подигнут 1884. године. Из свог кабинета у
двору краљ Петар је одржавао везу са дежурним ађутантом помоћу
звона. Кад једном зазвони, значило је да зове дежурног ађутанта.
Кад два пута зазвони, то је значило да треба увести у салу за
примање, лице које има аудијенцију. Листа примања предавала се
краљу два дана раније. Краљ је наредио ађутантима да му се одмах
предају сви телеграми неотворени, да се писма која стижу из
иностранства предају лично њему, а она из земље секретару. Крајем
јула 1903. наредио је да нико од посетилаца, изузев министара, не
сме да се задржава у просторијама ађутаната и ордонанса50
Краљевски дом Петра I Карађорђевића чинили су ћерка Јелена
(1884) и синови Ђорђе (1887) и Александар (1888). У двору је често
боравио и Павле Карађорђевић (1893), син краљевог брата, кнеза
Арсена. Престолонаследник Ђорђе је становао у Крунској улици, а
његов брат Александар у Бирчаниновој.51 Ађутанти су бринули о
члановима краљевског дома. Престолонаследнику Ђорђу су 1903.
додељена два ордонанс официра: капетани 1. класе Душан
Туфегџић и Милан Миловановић. До доласка у Србију он је похађао
Кадетски корпус цара Александра II у Русији. Како би завршио своје
војно образовање, одређени су му наставници за војне предмете.52
Ађутанти су пратили чланове краљевског дома и приликом
њихових путовања у иностранство. Престолонаследник Ђорђе је од
10. јула до 14. августа 1905. у пратњи капетана Драгутина
Димитријевића и ордонанс официра Тодора Павловића путовао у
49

Постављења и највиша решења, СВЛ, година XXVIII, 1908, 168.
Архив Србије (АС), Дворска канцеларија (ДК), Ф V, р1, Извештај дежурног
ађутанта дана 20.01.1905. године; Драгомир Николајевић, Дневник, 23. 06.1911. У
приватном поседу; Д. Живојиновић, н.д., 53.
51 Д. Живојиновић, н.д., 61.
52
Мајор Миливоје Анђелковић, за Пешадијска егзерцирна правила, Правила
службе и Уредбу о војној дисциплини; мајор Војислав Живановић, за
Артиљеријска егзерцирна правила; мајор Бранко Јовановић, за Коњичка
егзерцирна правила; капетан 1. класе Владислав Бешовић, за Јахање; и учитељ
борења у Војној академији Шарло Дусе, за Борење.
50
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Швајцарску. Кнегиња Јелена је 1906. путовала у Беч, у пратњи
дворске даме и маршала двора Бошка Чолак-Антића. Исто је било и
приликом изласка чланова краљевског дома у Београдску варош.
Увече 7. јуна 1906. принцеза Јелена је у Народном позоришту
присуствовала концерту музичке школе у пратњи дворске даме и
ордонанс официра капетана Јосифа Костића.53
Ађутанти су пратили краља Петар I у свакој прилици. Стари
краљ Петар имао је обичај да се два до три пута недељно, у пратњи
дежурног ађутанта, извезе из двора Смедеревским, Крагујевачким
или Обреновачким друмом. Обично би успут обишао логор
пешадијског пука на Бањици, савско пристаниште, фабрику шећера
на Чукарици, кланицу или неки други важан погон у Београду.54
Ађутанти краља Петра I често су били његови изасланици на
свечаностима. Почетком децембра 1903. године председник општине
Врање писао је председнику владе генералу Грујићу да ће за две
недеље бити откривен споменик палим ратницима, коме је краљ
Петар поставио камен-темељац. Грујић је одговорио да ће на
откривању споменика 14. децембра бити присутан краљев ађутант.
Много важнији догађај, који краљ Петар није могао да пропусти,
било је откривање Видовданског споменика у Крушевцу 15. јуна
1904. године. Са краљем су, осим министара, у Крушевац кренули и
Милош Милошевић, први ађутант, Душан Стефановић, ађутант,
Душан Туфегџић ордонанс официр, Душан Вујић управник
круниних добара и Балугџић шеф прес бироа. Ујутро 15. јуна
одржана је служба у Лазаревој цркви, после чега је краљ са свитом
отишао до споменика косовским јунацима. Након пригодног говора
краљ Петар је открио споменик и предао га Крушевљанима на
чување. Потом је присуствовао прослави Видовдана у касарни XII
пука.55 Сваког лета краљ Петар је месец дана проводио у некој од
бања у Србији. Тако је од 8. јула до 2. августа 1906. боравио са
свитом у Рибарској бањи. Наредног лета краљ је боравио је у

53 АС, ДК, Ф V, р2, Извештај дежурног
54 Д. Живојиновић, н.д., 53-54.
55

ађутанта 07.06.1906. године.

Бојан Панић, „Посета краља Петра I Карађорђевића Крушевцу и
откривање споменика косовским јунацима на Видовдан 1904. године“, у: 100
година од сmрти краља Петра I Карађорђевића (Филозофски факултет
Универзитета у Бања Луци, Бања Лука 2021), 67.
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Брестовачкој бањи у пратњи ађутанта мајора Душана Поповића,
маршала двора Бошка Чолак Антића и ескадрона Краљеве гарде.
Присуство ађутаната било је обавезно приликом различитих
свечаности у дому Карађорђевића. На дан крсне славе породице
Карађорђевић Св. Андреја Првозваног 30. новембра, краљ Петар је
са члановима дома у Саборној цркви присуствовао богослужењу и
помену изгинулим борцима при освајању Београда 1806. године. По
повратку у двор, за време ручка, стари краљ би извршио сечење
славског колача. Најзначајници догађај за породицу Карађорђевић
одиграо се 29. децембра 1911. године, када је краљ са свитом
присуствовао преносу посмртних остатака кнеза Александра од
цркве у Тополи до породичне гробнице на Опленцу. Освећење
задужбине на Опленцу обављено је 23. септембра 1912. године.56
Највећа част и награда за ађутанте, била је да прате краља,
приликом путовања у иностранство. Нарочито је било политички
важно путовање краља Петра 1910. године. Краљ је 7. марта 1910. у
8.45 сати крену из двора у Саборну цркву на молебствије, а одатле
на железничку станицу, одакле је краљевским возом, у пратњи
свите отпутовао у Петроград, у посету руском цару. У краљевој
свити су били: председник владе Никола Пашић, министар спољних
послова Милован Миловановић, начелник у министарству
Мирослав Спалајковић, секретар М. Шаковић, управник двора мајор
Петар Поповића, шефа канцеларије Драгомир Јанковић, лекар
Светомир Николајевић, први ађутант пуковник Павле Јуришић
Штурм, маршал двора мајор Ђорђе Остојић, командант Краљеве
гарде мајор Ђура Јосифовић, и ордонанс официр капетан Младен
Лукићевић. Делегација је путовала возом од Београда, преко
Будимпеште и Варшаве до Царевог села. Руски цар Николај II
Романов дочекао је краља Петра у Александровском дворцу у
Царевом селу 9. марта. Сутра дан је краљ наставио путовање до
Зимског дворца у Петрограду, где је имао састанак са руским
министром спољних послова Извољским и другим државним
званичницима. Из Петрограда је 13. марта путовање настављено до
Москве, а одатле за Кијев. Из Русије је краљ Петар кренуо на пут за
Цариград. У Пловдиву се 20. марта састао са бугарским краљем
Фердинандом. Затим је наставио возом до Чаталџе, где су
56 АС, ДК, Ф V, р 6, Извештај дежурног ађутанта 29.12.1911. године; Д.
Живојиновић, н.д., 277-280.
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изасланици султана Мехмеда V поздравили српског владара. У
Турској престоници краљ је имао састанак са султаном и Великим
везиром. У част високог госта из Србије 23. марта 1910. приређен је
реви цариградских трупа. Пошто је завршио званичну посету
Цариграду, краљ је 27. марта јахтом кренуо за Хиландар. Наредног
дана у Хиландару је симболично засадио две маслине и два
кипариса. Са Хиландара, депутација је јахтом кренула за Солун, а
одатле возом стигла у Београд.57
Следеће године краљ Петар је био у званичној посети
Краљевини Италији. Краљ је 1. фебруара 1911. дворским возом
отпутовао за Рим. У пратњи краља Петра су били: министар иностраних послова Милован Миловановић, први ађутант пуковник
Штурм, секретар Драгомир Јанковић, маршал двора потпуковник
Ђорђе Остојић, управник двора мајор Петар Поповић, ађутанти –
потпуковник Миливоје Зечевић, мајор Драгомир Цветковић,
поручник Божидар Богићевића, лекар Светислав Николајевића и
писар Тодор Ристић. Краљ је стигао у Рим у 2 сата по подне 2.
фебруара. На станици га је дочекала италијанска краљица Јелена,
ћерка црногорског краља Николе. Краљ Петар се наредног дана у
пратњи краља Виктора Емануела III одвезао у касарну краљевих
карабињера, где је присуствовао дефилеу и обуци војника. На крају
је обишао војничке спаваонице и остале просторије, и посматрао
јахање у мањежу. Краљ се вратио у Београд 8. фебруара и прво
отишао у Вазнесењску цркву, а одатле у двор.58 Средином августа
1911. краљ Петар је са свитом путовао у Петроград, где је 21.
августа у дворцу Петерхоф присуствовао венчању принцезе Јелене
и принца Ивана Константиновича Романова. У пратњи краља Петра
су били: први ађутант пуковник Павле Јуришић Штурм, маршал
двора потпуковник Ђорђе Остојић, и ађутант мајор Јовица Јовичић.
На церемонији венчања су, поред осталих гостију, били руски цар
Николај Романов и царица Александра Фјодоровна.59
Пошто је по свом образовању био официр, краљ Петар је
нарочито пажњу поклањао војсци. Сваке године у јуну одлазио је у
Војну академију, да присуствује испитима питомаца завршне
57

АС, ДК, ФV, р5, Извештаји дежурног ађутанта од 7. до 29. марта 1910. год;
Д. Живојиновић, н.д., 377-378.
58 Д. Живојиновић, н.д., 380.
59 Исто, 379-380.
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године, из предмета Тактика, Војна историја и Стратегија.
Почетком марта одлазио је у Горњи град или на Бањичко поље, да
присуствује заклетви регрута београдског гарнизона. У пратњи
првог и дежурног ађутанта редовно је одлазио на пуковске славе
јединица Београдског гарнизона. Краљ Петар је бринуо о напретку
српске војске и старао се да се она снабде савременим наоружањем
и опремом. Тако је 15. децембра 1909. присуствовао проби бежичне
телеграфије у Горњем граду у Београду. Најзначајнији тренутак за
војску била је додела нових пуковских застава 1911. године. Тим
поводом на Бањици је 26. јуна организована војна свечаност. У
присуству свих официра и војника Београдског гарнизона, краљ је
доделио нове заставе: Краљевој гарди, пешадијским и коњичким
пуковима и жандармерији. После пријема застава, све јединице су
учествовале у дефилеу, који је приређен испред трибине, подигнуте
за ту прилику. На челу свечаног поретка, парадним кораком,
прошла је Гардијска чета. За све време дефилеа гардијска музика је
свирала парадни марш. Свечаности је присуствовао министар војни
генерал Степа Степановић, престолонаследник Александар и
краљевић Ђорђе.60
Врхунац обуке у српској војсци били су јесењи маневри. Краљ
Петар је 1905. присуствова великим јесењим маневрима између
Шумадијске и Тимочке дивизије, који су одржани од 27. септембра
до 1. октобра у околини Ћуприје. Руковалац ових маневара био је
пуковник Александар Машин. Из свог стана у Добричеву, краљ је
кренуо 28. септембра у 2 сата, прошао поред положаја Гиље и
стигао на место где се подизао понтонски мост преко Велике
Мораве. Краљ је посматрао подизање понтонског моста и прелаз
трупа Шумадијске дивизије. Потом је отишао на Везирово брдо и
осмотрио распоред трупа Тимочке дивизије, после чега се вратио у
стан. Краљ је 30. септембра у пратњи свите и дежурног ађутанта и
ордонанс официра обишао манастир Раваницу, и приложио
манастиру 200 динара у злату. Наредног дана по завршетку
маневара, отпутовао је возом из Ћуприје за Београд.61
60

61

За Краљеве гардисте, н.д., 25.

АС, ДК, Ф V, р 1, Извештај дежурног ађутанта 28, 29. и 30. септембра
1905. године; Петар Борисављевић „Велики јесењи маневри Тимочке и
Шумадијске дивизије 1905. године“, Ратник, књ. LX, св. IV, Београд, 1906: 465470; С. Ђукић, н.д., 116.
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Када је у јесен 1912. проглашена мобилизација за рат против
Турске, краљ Петар се ставио на чело Врховне команде.62 Готово сви
ађутанти и ордонанс официри су отпуштени из двора и упућени у
јединице. Краљ Петар је 5. октобра 1912. са краљевићем Ђорђем и
кнезом Павлом возом кренуо у Ниш, праћен начелником Штаба
Врховне команде генералом Путником и председником владе
Пашићем. У два сата по подне воз је стигао у Ниш. На железничкој
станици краља је дочекала почасна чета. После обиласка почасне
чете краљ је отишао у цркву, а одатле у свој стан, кућу трговца
Јована Поповића. У пратњи краља Петра био је маршал двора
потпуковник Ђорђе Остојић и ађутант мајор Драгомир Т.
Николајевић. Краљ је 7. октобра 1912. обишао рањенике у болници
у Нишу, а затим отишао у Нишку бању. Наредног дана је из Ниша
возом кренуо на бојиште. По доласку у Врање отишао је у цркву, а
затим у свој стан, кућу народног посланика Томе Зафировића. У
пратњи генерала Путника и дежурног ађутанта мајора Драгомира
Т. Николајевића, краљ је аутомобилом отишао преко границе.
Стигао је на табановачке положаје, где је на дивизијском завојишту
посматрао рад на указивању лекарске помоћи рањеницима и од
команданта 1. армије престолонаследника Александра примио
извештај о борбама.63
У славу уласка српске војске у Скопље, грађани Врања су
пред станом краља Петра приредили бакљаду и са музиком Краљеве
гарде чинили овације. Краљ је 20. октобра возом стигао у Скопље,
где су га дочекали престолонаследник Александар и краљевић
Ђорђе. Затим је отишао у цркву Светог Спаса на молебствије. У
Скопљу је краљ обилазио рањенике, и одлазио у Врховну команду да
се информише о наставку операција. Ослобођењем Битоља 5.
новембра 1912. турска војска је била коначно поражена, а операције
српске војске завршене. Краљ је неколико дана касније кренуо из
Скопља и 10. новембра стигао у Београд. На железничкој станици се

62

Опширније: Први балкански рат 1912-1913, Операције српске војске, књ.
1, (Београд: Војноисторијски институт, 1959); Милутин Д. Лазаревић, Српскотурски рат, књ. 1-3 (Београд: Војно дело, 1955).
63
АС, ДК, ФV, р 7, Извештаји дежурног ађутанта од 5. до 13. октобра 1912.
године.

28

Војноситоријски гласник 2/2021.

поздравио са кнегињом Јеленом и кнезом Павлом, отишао у
Вазнесењску цркву, а затим је стигао у двор.64
Неколико дана пре атентата у Сарајеву 1914, краљ Петар I се
повукао са српског престола. Дужност владара препустио је млађем
сину, регенту Александру Карађорђевићу.65 Због аустрогарског
ултиматума и ратне опасности, у Србији је 10. јула проглашена
општа мобилизација. Регент Александар је отпустио све ађутанте и
ордонанс официре и ставио их на располагање Врховној команди.
На дужности у двору остали су маршал двора пуковник Ђорђе
Остојић и ађутант потпуковник Панта Драшкић. Наредног дана
започела је евакуација двора из Београда. Регент Александар је
отпутовао у Ниш, где је присуствовао седници Народне скупштине.
По завршетку скупштине, отпутовао je у Крагујевац, где је примио
дужност команданта Врховне команде. У Крагујевцу га је дочекао
најстарији официр у Врховној команди, генерал Степа Степановић.
Штаб је био у старом официрском дому, испред кога је била
постројена почасна јединица, састављена од трећепозиваца. Регент
Александар се сместио у једној приватној кући, у којој му је на брзу
руку инпровизован двор. Поред маршала двора и ађутанта, уз
регента Александра био је и његов лични секретар Ђурђе Јеленић, а
нешто касније и заступник команданта Краљеве гарде,
потпуковник Павле Јуришић. Министар двора Драгомир Јанковић
остао је поред владе у Нишу.66 Управник двора пуковник Коста
Кнежевић отпутовао je са краљем Петром у Врањску бању. У
пратњи краља Петра били су потпуковници – Алимпије Марјановић
и Милан К. Николић и капетан Димитрије Предић.67
Маршал двора пуковник Ђорђе Остојић био је интелигентан и
способан официр. Остојић је дуго био на служби у иностранству као
војни изасланик, и у двору као ађутант, па су у Врховној команди
сматрали да се сувише удаљио од трупне службе, и да није погодан
за командне дужности. Панта Драшкић у својим успоменама тврди
да то није било тачно. „Одлазећи свакодневно у Врховну команду
64 АС, ДК, ФV, р 7, Извештаји дежурног ађутанта од 20. октобра до 10.
новембра 1912. године.
65 Д. Живојиновић, н.д., 443.
66
Панта М. Драшкић, Моји мемоари (приредио Душан Т. Батаковић)
(Београд: Српска књижевна задруга, 1990) 82-89.
67
АС, ДК, Ф V, р 7, Извештаји дежурног ађутанта од 11. до 15. јуна 1914.
године.
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по информације, пуковник Остојић је разговарао са начелником
Штаба и његовим помоћницима. Том приликом он је давао и идеје,
које су често пута искоришћене, али се никад није признало да их је
пуковник Остојић дао.“ Пуковник Остојић није добро стајао код
престолонаследника Александра, мада га је регент ценио. То му
ипак није сметало да своме господару отворено каже истину.
„Остојићев карактер несумњиво је био на висини његове велике
интелигенције. Пуковник Остојић је био прави дворјанин, од оних
што их је умео да пробере краљ Петар. Велика је штета и за
династију и за државу, што у двор нису узимани само људи
Остојићеве вредности.“68 Пешадијски потпуковник Павле Јуришић
примио је батаљон после мобилизације, али је већ на почетку
Церске битке тешко рањен. После тога је дошао у двор на своју
редовну дужност командира чете Краљеве гарде, заступајући и
дужност команданта Гарде.69
Када је у јесен 1915. почело повлачење српске војске, двор је
из Крагујевца прешао у Крушевац у кућу Боже Јеличића. Под
сталним притиском непријатеља двор се из Крушевца преселио у
Рашку. Краљева гарда је пратећи регента Александра одступала
преко Призрена, Скадра, Љеша, и Драча на Валону, одакле је
превежена на Крф. Регент Александар се разболео још у Скадру.
Понуду савезника да се из Скадра бродом превезе у Италију,
Александар није прихватио, већ је остао у Албанији, да дели
судбину са војском. Гардисти су на рукама носили регента
Александра све до Драча. По доласку у Солун, двор је смештен у
нови део града у кварту вила, у улици Мирзаки. Била је то доста
лепа и пространа кућа на спрат, у великом и лепом врту. За првог
краљевог ађутанта и заступника маршала двора у Солуну, 28.
августа 1916. постављен је пуковник Петар Живковић.70
У једном политичком судском процесу, који је спроведен у
Солуну 1917, осуђени су на смрт или казне затвора истакнуте вође
„Црне руке“ на челу са пуковником Драгутином Димитријевићем
Аписом. Победничка клика међу официрима, названа „Бела рука“,
која је учествовала у припреми и спровођењу Солунског процеса,
68
69

П. М. Драшкић, н.д.,. 112-113.
П. Дамјановић, М. Младеновић, н.д., 42.

70 Миле С. Бјелајац, Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije 1918-1941
(Београд: Институт за новију историју Србије, 2004), 314.
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постала је веома утицајна у војсци. На челу ове неформалне групе
као неприкосновени вођа, налазио се први краљев ађутант
пуковник Петар Живковић. После Солунског процеса, из двора су
уклоњени пуковник Ђорђе Остојић и потпуковник Панта Драшкић.
На дужост ађутанта у двору постављени су: потпуковник Радак
Радаковић и мајори Срета Тодоровић и Живојин Тривунац.
Краљева гарда вршила је своју редовну – дворску службу – и
то не само у Солуну, већ и на фронту код штабова 1. и 2. армије (на
Јелаку и Драгоманцима, и Буковику) када је Врховни командант
боравио на тим положајима. Указом регента Александра од 15. јула
1917. године, наређено је да Краљева гарда формира један
пешадијски батаљон од две чете и један коњички дивизион од два
ескадрона.71 За команданта Краљеве гарде постављен је пуковник
Петар Живковић. Пошто је пуштен из аустроугарског
заробљеништва, дужност првог краљевог ађутанта преузео је
пуковник Љубомир Покорни, који ће на овој дужности остати све
до ослобођења земље и стварања нове државе Краљевства Срба
Хрвата и Словенаца 1. децембра 1918. године.72

***
Након прогласа Србије за краљевину 1882. године, служба на
двору добија свој коначан облик, са поделом на војни и цивилни
кабинет. Историја ађутантске службе у Краљевини Србији уско је
везана за политичку историју земље. Владари су се често ослањали
на своје ађутанте, као на људе из свог непосредног окружења. Зато
је избор официра за службу на двору био је израз великог
поверења. Владари су не ретко за ађутанте узимали своје блиске
рођаке, или официре чији су преци доказали верност династији.
Обављајући важну и поверљиву дужност ађутанти су имали
прилику да ближе упознају владаре и стекну њихово поверење.
Захваљујући томе они су често били међу награђенима и
одликованима. Не ретко су након престанка службе на двору
именовани за војне изасланике на европским дворовима. Међутим,
током бурних политичких дешавања – династичких преврата,
државних удара и политичких смена – ађутанти су и сами били на
удару. Неки су своју верност владару платили животом, док су
други били прогнани из земље, или су изгубили службу. Ађутанти
71

За Краљеве гардисте, н.д., 27-29.
н.д., 248-249.

72 М. С. Бјелајац,
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владара били су сведоци важних историјских догађаја, а не ретко и
непосредни учесници. Изучавањем историје ађутантске службе, могу
се открити поједини детаљи из политичке историје Краљевине
Србије, који бацају ново светло на важне историјске догађаје.
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ADJUTANTS OF RULERS OF
THE KINGDOM OF SERBIA 1882-1918
(Summary)
On February 22nd 1882 the Principality of Serbia was declared Kingdom
with prince Milan Obrenović becoming its king. Rise of Serbia to the status of a
kingdom caused an increased in the number of adjutants and court officials.
King Milan moved to a new court that was built in Belgrade in 1884. Rulers of
the Obrenović dynasty made their close relatives or most trusty officers their
adjutants. However, during turbulent political events – dynastic overturns and
coups – adjutants shared their rulers’ destiny. Some paid for their loyalty with
their lives, while others were forced out of service. After the May Coup in 1903,
a number of conspirators started working for the court as a part of king Peter
the I Karađorđević’s and his sons’ entourage. During the Balkan Wars of 1912
and 1913 and the First World War of 1914-1918, the king acted as the
Supreme Commander while his adjutants were a part of the Supreme
Command.
KEY WORDS: Kingdom of Serbia, adjutant, court, Serbian army.
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ПРЕКО СИБИРА ДО ОТАЏБИНЕ:
СРПСКИ ДОБРОВОЉЦИ У
ИТАЛИЈАНСКОМ БАТАЉОНУ „САВОЈА“
АПСТРАКТ: Батаљон „Савоја“ је био прва италијанска јединица која је у Русији ступила у борбу против Црвене Армије,
иако није била једина италијанска војна формација у Русији.
Била је спонтано створена добровољачка јединица, вероватно последња која се формирала у Русији и успешно се повукла
до Владивостока, одакле је евакуисана у Италију. Настала
спонтано, под командом цивила и потпуно препуштена судбини, принуђена да се сналази, бори и преживљава прелазећи
Сибир ка Владивостоку, организована је и деловала је као врхунска војна јединица и починила је велика јунаштва, о чему
сведочи бројна архивска грађа. Значајан део њеног састава
били су Срби, заробљени као аустроугарски војници и заостали у Русији након одласка последњих одељења српског Добровољачког корпуса. На списку оних који су преживели рат, од
укупно 169 имена добровољаца батаљона „Савоја“ читају се
најмање 30 српских имена. Њихова судбина и улога је неправедно остала неистражена. Иако у саставу италијанске добровољачке јединице, нису за другима заостајали у храбрости, јунаштву, способности и пожртвовању и достојно заслужују место у српској историографији.
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КЉУЧНЕ РЕЧИ: батаљон „Савоја“, Сибир, Русија, Чехословачка
легија, Црвена Армија, италијанска добровољачка јединица,
Срби добровољци, италијанска архивска грађа.

Увод
Упутством аустроугарске Врховне команде са потписом фелдмаршала надвојводе Фридриха, војни обвезници италијанске националности никако нису смели бити распоређивани на фронту на
Алпима (где су масовно дезертирали, или се предавали, па прикуључивали италијанским трупама), већ искључиво на руски фронт.1
Резултат је био да се након првих борби Русима предало пар десетина хиљада Италијана и најмање још толико их је дезертирало и
пријавило се у добровољце. Када је 24. маја 1915. Италија ступила у
рат на страни Сила Антанте, питање њиховог статуса је постало још
деликатније и задобило међународни значај. Тако је при руској Врховној команди формирана Италијанска војна мисија са задатком
да, по бескрајном руском простору тражи и пронађе аустроугарске
заробљене војнике италијанске националности, како би их организовала у добровољачке јединице, па је с пролећа 1916. у Кирсанову
груписано њих око 3.000. После успешне руске офанзиве генерала
Брусилова у Галицији2, број заробљеника је нагло порастао, па је
италијанска влада формирала Специјалну комисију за добровољце
и августа у Кирсанов послала њеног преставника.
Прва група италијанских добровољаца од 33 официра и 1.665
војника је одмах упућена у Арханђелск и 24. септембра је отпловила
за Велику Британију лађом Huntspeal. Чим се лађа вратила у Архангелск, у њу се укрцала друга група италијанских добровољаца од 45
официра и 1.620 војника и 10. новембра отпловила у истом правцу.
1 Archivio Storico SME, Impiego di soldati di nazionalità italiana, nota n. 13725,
6.8.1915. Аустроугарски војни обвезници италијанске националности на почетку
рата распоређени на фронту према Италији су масовно дезертирали, а исто толико масовна су била самоповређивања.
2 Била је то највећа руска победа током Првог светског рата. Велика
офанзива Царске Русије против Централних силаје започела 4. јуна 1916. и трајала
је до 20. септембра 1916. Одиграла се у данашњој Украјини, у Галицији у близини
градова Лавов, Луцк и Ковел. Резултат офанзиве било је руско заузимање
Галиције и Буковине. Офанзива је добила име по Алексеју Брусилову (1853-1926)
руском команданту југозападног фронта. Офанзива је сломила аустроугарску
војску, а западне савезнике спасила од немачког притиска на Западном фронту.
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Трећа група од 21 италијанског официра и 644 војника је који дан
касније отпловила за Француску лађама Plata и Medie. Међутим, на
хиљаде других, остало је блокирано у Кирсанову и широм Русије.
Разлози су били различити: недостатак пловила, залеђено море, почетак револуционарних превирања, опозиција бројних руских индустријалаца који су експлоатисали радну снагу заробљених Италијана у недостатку локалне која је била на фронту. Коначно је експлозија бољшевичке револуције потпуно парализовала и рад Италијанске мисије и то баш у моменту када се нови контингент од
3.000 италијанских добровољаца спремао на полазак.3
Радило се о још два италијанска добровољачка батаљона
спремна за покрет. Њихов пут на запад је током зиме 1917. остао затворен не само због надирања немачке војске и пламена револуције
који се незадрживо ширио, већ и због хладноћа које су замрзле луку
у Архангелску. Једини пут је водио на исток правцем Трансибирске
железнице до Владивостока и тим путем су кренули. Ишли су у групама и прва је преко Краснојарска у пролеће 1918. стигла у Владивосток. Међутим, врло брзо се укрцавање и транспорт за Италију
тако великог броја људи показало као неизводљиво. Стога је део
добровољаца пребачен у Кину, у Тјенсин на 100 км од Пекинга, где
је Италија имала своју територијалну концесију. Тамо су наставили
обуку и чекали на укрцавање.
Развој ситуације на Сибиру са надирањем немачке војске и
ширењем бољшевичке власти, навео је савезнике да тамо пошаљу
војне контингенте и оружјем покушају да заштите властите интересе у Русији. Тако је и Италија у Русију против бољшевика послала
свој војни контингент [Италијански експедициони корпус].4 У састав корпуса је 15. августа 1918. је укључено 2.000 италијанских добровољаца из Тјенсина. Добровољци су организовани у два батаљона и названи „Црни батаљони“ по црним тракама на реверу униформи и 13. октобра 1918. су Трансибирском железницом упућени назад у Краснојарск. У граду се налазио велики логор за ратне заро3 Commando Generale dell’Arma di Carabinieri, Ufficio Storico dell’Arma,
Biografia di Cosma Manera. Били су организовани у 2 батаљона, сваки са по 4 чете. О
овоме и Никола Б. Поповић, Србија и руска револуција (1917-1918), (Београд: Завод
за уџбенике, 2014).
4 Corpo di spedizione italiano in Estremo Oriente.Италијански експедициони
корпус, био је у саставу и под командом Савезничке армије на Далеком Истоку, а
седиште корпуса је било у Тјенсину. У Италију је враћен маја 1920.
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бљенике и сматрао се за центар бољшевичке пропаганде. Корпус је
требало да се супротстви бољшевицима и да покуша да локализује,
ослободи, купи и регрутује у добровољце огроман број заробљених
аустроугарских војника италијанског порекла још увек расутих по
руским пространствима. Интересантан је податак да у својим извештајима команда италијанског корпуса наводи да им у регрутовању заробљеника највише тешкоћа задају југословенске власти, југословенски комитети, веома активни и организовани, који су, све до
тада, у Русији ефикасно проналазили и организовали у добровољачке јединице заробљене аустроугарске војнике југословенског
порекла. Велики проблем били су и руски латифундисти и индустријалци који никако нису пристајали да се одрекну једине расположиве, а плус тога и скоро бесплатне радне снаге.5
Италијани су ипак успели да пронађу и из логора извуку још
1.700 бивших аустроугарских војника и организују их у 8 добровољачких чета и једну засебну, у коју су ушли они који нису хтели да
прихвате италијанско држављанство, што је био обавезан услов за
регрутацију. Све су их послали у Горностај у близини Владивостока
и од ових 9 јединица формирали Добровољачку легију. Она није била распоређена на фронт, већ је стационирана у Владивостоку, а
њени припадници су названи „Црвени батаљони“, опет по црвеној
траци коју су носили на реверу. Добровољачка легија је евакуисана
из Русије 26. фебруара 1920.

Чехословачка легија
Судбина италијанског батаљона „Савоја“ је тесно везана за Чехословачка легију. Чеси и Словаци настањени у Русији су, одмах по
избијању рата, од руског цара затражили дозволу да се организују у
посебну добровољачку јединицу која је названа „Чешка чета“ и
укључена у састав регуларне руске војске. Од маја 1915, приступају
јој бројни добровољци, Чеси и Словаци, аустроугарски војници које
су Руси заробили,и дезертери из аустроугарске војске стигли из Чешке, Моравске и Словачке. Већ фебруара 1916, чета постаје пук, а
5 Ufficio Storico del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, voce “Cosma
Manera”. О овоме и Милан Мицић, Српско добровољачко питање у Великом рату
(1914-1918), Београд: РТС издавачка делатност, 2015.
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годину дана касније бригада, па дивизија. Крајем 1917. ће бити формиран Чехословачки корпус са две дивизије и укупно 61.000 војника.
Крајем 1917, бољшевичка влада је започела мировне преговоре са Централним силама и 3. марта 1918. у Брест Литовску потписала споразум који је значио излазак Русије из рата, иако под врло
неповољним условима.6 Један од резултата била је велика глад, па
су против бољшевика избиле побуне на простору Дона, Кавказа и
Урала, а посебно на Сибиру, где је формирана контрореволуционарна влада.
Након потписивања мировног споразума, бољшевичка влада
је постигла договор са командом Чехословачког корупса да им омогући да оду из Русије у Француску и придруже се тамошњим чехословачким јединицама. Пошто је њихово пребацивање на запад и
север било немогуће због немачке војске, бољшевици су им ставили
на располагање Трансибирску железницу да оду у Владивосток, а
одатле, преко САД, у Француску. Масарик је, са своје стране, Чехословачкој легији сугерисао да се не меша у руску унутрашњу политику и грађански рат и да на сваки начин избегне заузимање политичког става и сврставања на било коју страну. Но, ствари су се другачије одвијале.
Дакле, по слову споразума из Брест-Литовска, бољшевичке
власти су се обавезале да олакшају аустроугарским и немачким заробљеним војницима одлазак из Русије тако што ће им ставити на
располагање возове. Иако возова за превоз толиког броја чехословачке војске за Владивосток није било довољно, велики део је успео
да стигне на одредницу. Немачка, знајући да ће ускоро новим снагама значајно ојачати савезничка војска, вршила је притисак на бољшевике да то не дозволи. Исто тако, чехословачких добровољаца су
се прибојавали и сами бољшевици, стрепећи да би тако бројни, одлично обучени и наоружани могли да пређу на страну царске војске. Зато је Троцки, тадашњи народни комесар за рат, упркос тек
потписаном споразуму са Чехословацима, наредио да се Чехосло6 Одредио је настанак нових независних држава (Финске, Пољске,
Балтичких земаља и Украјине) са територија које су биле у саставу Русије. Нове
државе су де факто постале немачки сателити. Уз њих су, унутар руске
територије, настела друге разне републике: Северна Русија, Бела Русија,
Република Таурида, Донских козака, Кубенских козака, Кавказ, Грузија итд.
Политички став ових земаља је био нестабилан и омогућио Немачкој да
експлоатише руска рудна и пољопривредна богатства и наметне монопол на
пловидбу Црним и Балтичким морем.
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вачка легија моментално разоружа и њени припадници похапсе.
Отворени сукоб Чехословака са бољшевицима избио је маја 1918. у
Чељабинску, након чега су Чехословаци били приморани да себи
оружјем крче пут на исток. Како је велики део Чехословачке легије
већ био стигао у Владивосток, а добар део био на путу расут дуж
Трансибирске железнице у кретању према Владивостоку, наметнула се прека потреба да се међу њима одржи веза и кренуле су борбе
са бољшевицима између Волге и Владивостока, а посебно на потезу
Самара – Краснојарск.
На овакав преокрет ситуације, Силе Антанте, пре свих Енглеска и Француска, одлучиле су се на војну интервенцију у Русији, а
ускоро им се придружила и Италија. У међувремену, Чехословаци су
25. маја 1918. заузели Мариинск7, а 23. јула Јекатеринбург, нажалост само 6 дана након што су бољшевици убили цара Николаја II и
његову породицу. Крећући се ка истоку, следећа етапа била је Самара, град на левој обали Волге, па даље Краснојарск на левој обали
Јенисеја. Самару су заузели 6. августа 1918. У сусрет им је кренуо
контингент из Владивостока са којим су се састали 31. августа. Њихово деловање је омогућило Белој армији да успостави фронт од
Волге до Урала.

Битка за Самару и формирање
батаљона „Савоја“
Заједно са белогардејцима који су им кренули у помоћ и преко
Урала, форсираним маршем, стигли до Волге, Чехословачка легија
је 7. августа 1918. заузела Казан, а одмах потом и оближњу Самару,
чиме је формиран Фронт на Волги. Да то по сваку цену онемогући,
бољшевичка влада је овамо упутила чак пет армија и, упркос жестоком отпору бранилаца, 10. септембра Самару поново запосела. У
овом контексту догађаја, појављује се батаљон „Савоја“.
Треба рећи да се у Самари налазио велики заробљенички
логор па је у граду боравио значајан број заробљених аустроугарскох војника. С друге стране, широм Русије и Сибира лутало
је на хиљаде заробљеника, па су и они су, тражећи спас, пратили
кретање Чехословачке легије. У ситуацији ратних догађаја и
7Град у југозападном Сибиру
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крајњег безнађа бивших заробљеника, у Самари се у лето 1918.
појављује италијански новинар Андреа Компатанђело8 са иницијативом да, у одсуству било каквог представништва Италије,
на своју руку организује италијанску добровољачку јединицу
која би, оружјем у руци, покушала да се домогне Владивостока
и Италије. Успева да окупи око 300 добровољаца у јединицу
прозвану батаљон „Савоја“, проглашава се за капетана и ставља
на његово чело. Батаљон ће се одмах формално прикључити Чехословачкој легији, која ће га наоружати и опремити, па одмах
потом узети учешће у одбрани Самаре.
Треба нагласити да, упркос италијанском имену јединице, нису сви припадници батаљона „Савоја“ били Италијани. Његов велики део чинили су добровољци различитих националности, међу којимаје било и доста Срба. Заједно са чехословачким трупама батаљон је у јесен 1918. стигао у Краснојарск где ће се спојити са Италијанским експедиционим корпусом послатим да помогне белогардејцима и Чехословацима у одбрани фронта.9
Италијанске војне и дипломатске власти сазнаће за постојање
батаљона „Савоја“ сасвим случајно, из писма капетана Бордеса10 из
Француске војне мисије у Русији, у коме захваљује Италијанској војној мисији на помоћи капетана Компатанђела и батаљона „Савоја“
који су у Казану, из руку бољшевика, спасли бројне француске грађане. Он у писму наводи и да је бројност батаљона 800 добровољаца, што је додатно запрепастило.
Тачан податак о бројности батаљона „Савоја“ не може се прецизно одредити и податак се у различитим документима различито бележи. То је разумљиво, с обзиром да су се батаљону успут непрекидно прикуључивали нови добровољци, али и да су се, исто тако, непрекидно водиле борбе против бољшевика и разних банди, па
се бројност непрекидно мењала. Сигурно је да је Компатанђело у
Самари организовао први нуклеус од 80 бораца, да му се у Уфи током повлачења придружило још 20, у Челијабинску 40, у Јекатерин8 Andrea Compatangelo. Трговац из Беневента у средњој Италији, пред
почетак Првог светског рата обрео се у Самари на Волги. Био је неко време и
дописник римског листа Аvvenire који је водио Мусолини.
9 Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio Storico, L’Esercito italiano nella grande
guerra (1915-1918), Roma 1934, vol. VII (Le operazioni fuori del territorio nazionale),
tomo 1, 31.
10 Idem, 188.
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бургу 10. У Краснојарску је Батаљону приступило још 250 добровољаца, па је у Владивосток децембра 1918. стигао са укупно 400 бораца, како се наводи у извештају из фебруара 1923. шефа Италијанске војне мисије у Русији, мајора Козме Манера.11
Интересантно је да се у каснијим италијанским војним извештајима о батаљону „Савоја“ читају многе критике, пре свега о изгледу његових бораца који су били обучени као Руси, а са ниподаштавањем се наводи и национална хетерегеност његовог састава.
Сигурно је да многи од тих добровољаца нису били ентузијасти на
идеју да се поново прихвате оружја, нити да постану Италијани, или
да их таквима сматрају, али су у батаљону „Савоја“ видели једини
начин да се врате својим кућама. У вези са овим, не треба занемарити ни утицај снажне немачке и аустријске пропаганде да заклетва
новој држави у сваком случају значи наставити ратовање, у Русији
или у Италији. Ту треба додати и стрепње од репресалија над њиховим породицама у Аустроугарској. У драматичним околностима, категорички императив расула у ком су се нашли, без обзира на све,
био је одлучити на коју се страну ставити, па се покушати домоћи
Пацифика и одатле се укрцати на брод за Италију. У чему су, на крају, и успели.
Иако су се, како је речено, многи од припадника батаљона „Савоја“ нерадо поново прихватили оружја, о јунаштву и војним успесима овог батаљона сведоче многа документа, пре свих честитања
Министра војног, маршала Арманда Дијаза, у поруци команданту
Треће армије, Емануелу Филиберту од Аосте и Министру колонија
Федерцонију.12 Значај Батаљона потвруђује и званична Конвенција,
споразум склопљен са Националним саветом Републике Чешке за
Русију, коју је у име Чешке потписао опуномоћени министар у Самари 11. септембра 1918.13 Тиме је ова добровољачка јединица и формално војно регулисала свој статус. Документ, између осталог, одређује да, у немогућности да ступи у контакт са дипломатским
представништвом Италије у Русији, ова јединица ће деловати као
независна, али у оквиру Чешке војске у Русији и под контролом Чешке владе, која се обавезује да Батаљону пружи сваку врсту помоћи.
11
12

Archivio Storico dello SME, Roma, fondo F-3, b-4, 38.
Писмо војном ађутанту Војводе од Аосте, Емануелу Филиберту, команданту италијанске Треће армије од 31. 03. 1923.
13 Archivio Storico dello SME, fondo L-3, 11-I.
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То је за изгладнеле и преморене добровољце без одеће и оружја било од прворазредног значаја. Осим тога, споразум је одређивао и заједничку борбу свих савезничких јединица на тлу Русије против
Централних сила, а изван Русије на Француском фронту. Такође и
да ће, све до ступања у контакт са италијанским властима, батаљон
деловати под командом Чешког војног корпуса и чешких политичких власти у Русији. У члану 7 се изричито одређује обавеза Чешке
војске у Русији да батаљону „Савоја“ обезбеди оружје, новац, опрему,
храну и трошкове за пропаганду, регрутовање и обуку добровољаца.
Пошто је овај батаљон настао стихијски, немогуће је одредити
тачан датум његовог оснивања, али се са сигурношћу може рећи да
је формиран око 1. августа 1918, што произилази из документације
Архива Мастрони.14 Ово потврђују још два документа италијанског
Министарства спољних послова15 и две сачуване оригиналне фотографије самог догађаја.16
Дакле, половином октобра 1918, Италијанска војна мисија у
Владивостоку са запрепашћењем сазнаје за постојање, активности
и подвиге батаљона „Савоја“ у Самари, о чему одмах извештава Врховну команду у Риму.17
Како је речено, прва вест о италијанском батаљону „Савоја“ у
Самари стиже команданту Италијанске мисије, потпуковнику Филипи ди Балдисеру (Filippi di Baldisero) коме је 16.октобра 1918.
француски капетан Бордес послао претходно цитирано писмо захвалности. Друга вест о присуству италијанских добровољаца у
Краснојарску стиже нешто касније, о чему сведочи телеграм у Рим
послат 18. октобра. У међувремену, батаљон се под борбеним дејствима повлачио и придруживали су му се непрекидно нови борци.
О тачној позицији батаљона, италијанске војне власти сазнашће тек
када су, због тежине ситуације у Краснојарску, руске контрареволуционарне власти, а са њим и командант чехословачког гарнизона
који је чувао град, па и сам Компатанђело, телеграмима затражили
14 Приватни архив докумената Винића Местронија (Vinicio Mestroni),
сестрића поручника Мариа Гресана (Mario Gressan), Копија Гресановог извештаја
Маршалу Дијазу и Војводи од Аосе о деловању батаљона Савоја, Трст 15. август
1922.
15 Archivio storico diplomatico del MAE, Rappresentanza diplomatica in CinaPechino, busta 79, pos. 67, f. 1063 “sig. Andrea Compatangelo”.
16 Fototeca Ufficio Storico, CSIEO, Album Battocletti.
17 Archivio storico SME, fondo E/II/121/3. Cfr. Telegramma del Capo Missione
militare a Vladivostok del 18 ottobre 1918.
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хитну интервенцију у Краснојарску Италијанског експедиционог
корпуса, па је исти, уместо у Омск, упућен хитно у Краснојарск. Да
би убрзао долазак италијанских трупа, Компатанђело је, 20. новембра локомотивом лично пошао у сусрет команданту Корупуса.18

Састав, војне операције и јунаштва
батаљона „Савоја“
Батаљон „Савоја“ је формиран на иницијативу неколицине људи:
Андрее Компатанђела, Марија Гресана и још четворице Италијана, с
циљем да оружјем прокрче себи пут до Владивостока, споје се са италијанским трупама и врате у Италију. Средином 2018, свима им је било јасно да, остајући у Русији, имају само две могућности: смрт од
хладноће и глади или присилно регрутовање у редове бољшевичке
револуционарне армије. Последично, за хиљаде заробљених аустроугарских војника загубљених по пространствима Русије, батаљон „Савоја“ је била једина и последња шанса за спас. Као што је претходно
речено, првобитна идеја је била формирање италијанске добровољачке јединице, али је њен национални састав већ од првих дана био шаролик. Жестоке битке са бољшевицима су поништиле предуслов оптирања за италијанско држављанство и то се више није захтевало.
Нису ни сви заробљеници италијанске националности олако
прихватали да се одрекну аустријског држвљанства и замене га
италијанским. Многи од њих нису ни знали италијански, већ су говорили, поред немачког, италијанским наречјем свога краја, често
Италијанима потпуно неразумљивим. Жестоки окршаји са бољшевицима у Казану и Самари и потреба за борцима, навели је команду
батаљона да у своје редове прихвата добровољце без обзира на оптирање, националност и вероисповест. Битке су биле даноноћне и
крваве, температура је силазила и до – 50° C, одеће, обуће и оружја
је било премало и требало га се домоћи, отети га од бољшевика.
Сваки човек је у таквој ситуацији био драгоцен, док је циљ био само
један: избављење из Русије. Тако су се у батаљону „Савоја“ нашли и
бројни Срби. Њихова се имена и фотографије налазе у званичним
списковима добровољаца. Нажалост, нису сви записани, а није постојао ни један-једини списак, па се имена припадника батаљона
„Савоја“ проналазе појединачно у различитим изворима. Исто тако,
18 Idem, L’Esercito italiano nella grande guerra (1915-1916), Roma: 1934, vol. II
“Le operazioni fuori del territorio nazionale”, tomo I, 66.
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често није бивало записано ни пуно име и презиме. Наводимо имена српских добровољаца са једног од спискова, уз напоменуда су
имена записивана фонетски и да су италијанизована, пасу тако и
заведена у војне регистре. Ево њиховог преписа:19

Наредник:
Ђорђе Солдатић (постоји фотографија)
Старији каплари:
Грбић Лука (постоји фотографија)
Ипавић Александар (постоји фотографија)
Јакшић Раде (постоји фотографија)
Милеша (нема личног имена, постоји фотографија)
Ротаровић Марио (постоји фотографија)
Ћук Ђорђе (постоји фотографија)
Ћук Јован (постоји фотографија)
Каплари:
Бабић Алекса (постоји фотографија)
Блашица (постоји фотографија, не зна се име)
Ивановић Иван (маскота батаљона, звани
„мали капорале“ – постоји фотографија)
Црквенић Цветко (постоји фотографија)
Војници:
Башић Антоније
Гаришић Божидар
Гашетић Костадин
Дабјановић20 Аранђел
Ђерин (или Герин) Петар
Жигон Емил (постоји фотографија)
Жукашић Јанко
Занковић Лудвиг
19 Alberto Caminiti, Gli irredenti in Siberia: 1918-1920) (Storia e documenti inediti
degli italiani che fecero il giro del mondo per tornare in patria), Genova: Liberodiscrivere,
2012, 144 e ss.
20 Можда је презиме Дамјановић.
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Зукашић Јаков
Иванишевић Јован
Иванчић Себастијан
Маринчић Јаков
Марушић Марко (постоји фотографија)
Милић Лука
Младошић Коста (постоји фотографија)
Сајић Јован (постоји фотографија)
Сивић Јаков
Стеванчић Јован
Стропнић Емил (постоји фотографија)
Шкрбањ Лука
Шошић Јосиф
Шулић Богдан (постоји фотографија)21
Историјска реконструкција настанка и деловања батаљона
„Савоја“, који на моменте задобија конотације авантуристичког романа, произилази из званичне војне документације и сведочења
протагониста. Међу њима су незаобилазна сведочења две кључне
личности: Андрее Компатанђела, коме је припала улога команданта
без обзира на његов статус цивила и Марија Гресана, његовог војног ађутанта, особе изузетних стратешких капацитета и невероватне храбрости, чији је ратни дневник и детаљни извештај ратних дешавања маршалу Дијазу и војводи од Аосте остао сачуван.
Маја 1915, Тршћанин Гресан је присилно мобилисан у аустроугарску војску, ухапшен након покушаја да се илегално домогне Италије и послат на руски фронт. Када коначно успева да пребегне на
руску страну, пријављује се као добровољац у италијанску војску,
али није у могућности да ступи у контакт са италијанским представницима у Русији, па привремено ступа у службу Руске царске
војске као преводилац и болничар. Тако је доспео до Иркуцка у Сибиру, а одатле у Самару, пратећи глас да би тамо још могло да се налази француско дипломатско представништво, преко кога се надао
да ће ступити у контакт са италијанском војском и прикључити јој
се. Пошто су му Французи помоћ одбили, у Самари ће и даље остати
у саставу руске царске војске и заједно са козачким и чешким једи21 Caminiti Alberto, ibidem.
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ницама учествовати у борбама против бољшевика. Интересантно је
и да ће, при руској војној школи, завршити војно-пилотски курс и
добити летачку дозволу. У том контексту догађаја, у Самари ће упознати Компатанђела и међу њима ће се родити идеја о формирању
италијанске добровољачке јединице, као јединог начина да продру
дубље на исток и споје се са италијанским трупама.
Чим су у Самари формализовали статус са Чехословачком легијом, добро наоружаном и још боље организованом, побринули су
се да наоружају своје људе, јер се сваког момента очекивао напад
бољшевика на град. Са претходним искуством крвавих битака са
бољшевицима у Казану, Гресан је успео да за батаљон „Савоја“, чији
је састав непрекидно растао, прибави још 40 пушака, 4 митраљеза,
муницију и одећу. Одмах потом, од војног врха контро-револуционарних руских снага батаљон је добио задатак војне полиције у граду и околини, што је подразумевало и чување поште, банака и, надасве, депозита оружја и експлозива.22 Такође је батаљон био укључен у контрогерилске операције против банди са бољшевичким
елементима, посебно активним у неким од градских четврти у којима су се догодили прави покољи становништва.
Пред незадрживим надирањем далеко бројнијих бољшевика,
белогардејске и чехословачке јединице су биле приморане да евакуишу град, јер је постало очигледно да „савезничке трупе неће
стићи на време да би се формирао јединствени фронт“.23 Последња
јединица остала у граду била је батаљон „Савоја“ борећи се са бољшевичким бандама у радничким четвртима града, све док их непрекидно гранатирање црвеноармејаца није натерало да се повуку. И
тада је чета под командом Гресана учинила велики подвиг. Док су
бољшевици улазили у град и последњи браниоци чекали да се укрцају у вагоне последњег воза на станици, поручник Гресан је из напуштеног војног магацина успео да изнесе 250 пушака и велику ко-

22 Renzo Francescotti, Italianski – L’epopea degli italiani nell’esercito austroungarico prigionieri in Russia nella Grande Guerra (1914-1918), Vicenza: Rosato, 1994,
88. Чим је формиран Фронт на Волги, за команданта Руске сибирске армије је
постављен чехословачки генерал Чечек.
23 Archivio storico diplomatico del MAE, Rappresentanza diplomatica in CinaPechino, busta 79, pos. 67, f. 1063 “sig. Andrea Compatangelo”. Мисли се на трупе које
су у помоћ руској царској војсци послале Енглеска, Француска и Италија.
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личину муниције и одеће, па га потом запалио, како не би пао непријатељу у руке.24
Батаљон се, дакле, последњи повукао из Самаре и то транспортујући трезор руске Националне банке, што потврђује у једној ноти од 4.
септембра 1919. године А. Ерсшов, генерални директор руске државне
банке у Самари. Нота је упућена Конзулату Краљевине Италије у Харбину и команданту батаљона „Савоја“, капетану Андреи Компатанђелу. Из ноте препуне захвалности, сазнајемо да је батаљон имао задатак да пренесе целокупни трезор банке из Самаре у Омск, да је транспорт био крајње ризичан и да је обављен уз непрекидне борбе са Црвеном Армијом, те да је трезор, без икаквих губитака и онако како је
био примљен, предат надлежним властима у Омску. Такође се сазнаје
да је за сигурност трезора био задужен искључиво батаљон „Савоја“
који је задатак обавио самостално и без ичије помоћи.25
Као што је већ претходно речено, током дугог пута, батаљону
су непрекидно приступали нови чланови. Воз се заустављао само на
станицама најзначајнијих места и тада би патроле батаљона одлазиле у потрагу за евентуалним заосталим бившим руским заробљеницима. Тако су прошли Уфу, Челијабинск, Екатериненбург, у коме
су остали два месеца задржани у борбама против црвеноармејаца
као појачање чехословачким трупама, да би се одатле поново вратили у Челијабинск и наставили пут за Иртиш и Омск – где се налазило седиште руске владе којој су предали трезор банке – па наставили пут за Ачинск и даље, све до коначног сусрета са регуларном
италијанском војском у Краснојарску.

Сусрет са италијанским регуларним
трупама у Краснојарску и евакуација
у Италију
Путовање ка Краснојарску је било крајње тешко. Самара се налази на уточишту истоимене реке у Волгу, а Челијабинск и Екатериненбург у подножју планина Урала. Битке су се водиле за сваку
стопу, многи су гинули, а њихова места су попуњавали нови добровољци који су се током пута придруживали. Коначно стигли у Кра24 Извештај команданта 1. коњичке јединице Беле Армије:col. V.M. Ressauer
de Reveil,Омск, Сибир, 25. децембар 1918, cfr. 11 u Roberto Mendoza, Andrea
Compatangelo- un capitano dimenticato, Roma: Aracne, 2014, 63.
25 Archivio storico diplomatico del MAE, већ поменуто,
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снојарск, укључени су активно у одбрану града са превасходним задатком војне полиције. Одмах по доласку, регрутовано је у састав
батаљона још 250 добровољаца. На јунаштво показаном у Краснојарску припадника батаљона „Савоја“ и његовог команданта подсећа и запис из Војног дневника од 7. децембра 1918, у ком командант
гарнизона, генерал-мајор Федорович и начелник Штаба потпуковник Јесенски истичу његове активности и успехе.26
Коначно, Италијански експедициони корупус за Средњи Исток
са седиштем у Тјенсину, као што је претходно речено у саставу и
под командом Савезничке армије на Далеком Истоку, кренуo је из
Владивостока ка Харбину у Манџурији, да би наставио ка Сибиру.
Ове снаге су биле намењене појачању фронта у западном Сибиру и
кретале су се трансибирском железницом, како је записано у званичном извештају послатом у Рим.27 Из Владивостока су трупе кренуле у три групе између 13. и 21. октобра и последња је стигла у
Харбин 25. октобра, о чему је батаљон „Савоја“ у Краснојарску сазнао који дан касније. Пошто је ситуација на фронту Урал-Волга постала критична, за Сибир је био наређен покрет 6. новембра. Испрва
је мета био Омск у ком се налазила руска привремена белогардејска
влада28, али је убрзо стигло наређење да се маршрута промени и
пође се ка Краснојарску. Долазак у Краснојарск је одређен на упорна инсистирања команданта чехословачке јединице која је чувала
град, капетана Борицког, чије су се трупе заједно са батаљоном „Савоја“ очајнички одупирале покушајима Црвене армије да заузме
град.29
Забринут због кашњења доласка италијанске војске, капетан
Компатанђело је одлучио да им лично крене у сусрет и убрза долазак. Тако се у месту Клуквенаја, 20. новембра 1918, конвој италијанског војног контингента сусрео са локомотивом која је стизала из
правца Краснојарска. У локомотиви је, осим машиновође, био још
један човек, капетан Компатанђело. Одмах се представио командан26Archivio storico diplomatico del MAE, Rappresentanza diplomatica in Cina-Pechino, busta 79, pos. 67 – f. 1063 “sig. Andrea Compagangelo”
27 SME, Ufficio Storico, L’Esercito italiano nella grande guerra (1915-1918), Roma,
1934, Vol. VII (Le operazioni fuori del territorio nazionale), tomo I, 63.
28 Током марша Италијанског специјалног корпуса из Владивостока, тачније
18. новембра 1918. године, формирана је руска привремена белогардејска влада
Сибира на челу са адмиралом Колчаком, командантом Беле гарде, који је збацио
провизорну руску владу формирану два месеца раније у Уфи и завео војну диктатуру.
29Archivio storico SME, L’Esercito italiano nella grande guerra (1915-1916), ibid.
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ту Корупуса обавештавајући га о крајње критичној ситуацији у Краснојарску молећи да хитно наставе пут, што је и учињено. Тако је
21. новембра, у два сата по поноћи, први део италијанског војног
контингента коначно стигао у Краснојарск. Чинили су га 39 официра и 1350 војника са два брдска топа, 4 митраљеза, 8.000 артиљеријских и милион пушчаних зрна и 110 мазги.30
Долазак регуларне италијанске војске у Краснојарск значио је
и реорганизацију активности батаљона „Савоја“ под командом капетана Компатанђела, па је јединица, по наређењу команданта Корпуса и у сагласности са Италијанском војном мисијом у Владивостоку, прекомандована, крајем децембра, у Владивосток. За Владивосток је батаљон кренуо 20. децембра преко Иркуцка и Бајкалског језера до Чите и до границе са Манџуријом, где је добровољце затекла Нова година. После још 3 дана путовања, батаљон је стигао у
Владивосток и био стациониран у близини железничке станице,
где је остао око два месеца. Након што им је италијанска Војна мисија послала униформе (са сиво-зеленим шињелима постављеним
јагњећим крзном) које су коначно замениле њихову исхабану цивилну руску одећу, ушли су у састав италијанске Добровољачке легије и распоређени су на дужност, након што су положили заклетву
Краљевини Италији. Тако су у потпуности постали део регуларне
италијанске војске.
Батаљон „Савоја“ је стигао у Владивосток отприлике у исто време када је у луку упловила италијанска прекоокеанска лађа „Рома“.
Био је 26. децембар 1918. Када је испловила, 13. јануара 1919. године,
на њој су били и припадници батаљона „Савоја“, са још неколико стотина рањеника и инвалида Чехословака, Срба и Црногораца.31

Закључци
Остала је изван досадашњих истраживања јединствена судбина групе српских добровољаца који су из Русије кућама стигли у саставу спонтано формираног италијанског батаљона „Савоја“. Рођен
у драматичним условима у Самари јуна 1918. године на иницијативу шесторице Италијана, батаљон „Савоја“ је био мултиетничка добровољачка јединица. Чинили су га заробљени аустроугарски вој30 Archivio storico diplomatico, ibidem, 69.
31 Marina Rossi, Irredenti giuliani al fronte

russo. Storie di ordinaria diserzione di
lunghe prigionie e di sospirati rimpatri (1914-1920), (Udine: Del Bianco editore, 1999,) 78.
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ници заостали у Русији упркос напорима савезничких влада да им
омогући организовани одлазак. Међу њима су били бројни Срби, како потврђује и пронађени фото албум са списком 89 имена и фотографија припадника батаљона „Савоја“ од укупно 169 колико их је
дочекало Дан победе. У том албуму читају се 30 српских имена.
7.000 километара прећи ће од Сибира до отаџбине. У Самари
ће се батаљон „Савоја“ најпре придружити Чехословачкој легији и
бити прва италијанска јединица која ће се борити против Црвене
армије. Захваљујући батаљону „Савоја“ биће сачуван руски царски
трезор и драгоцености, који ће добровољци пребацити из Самаре у
Омск и предати Привременој руској влади. Батаљон „Савоја“ је за
добровољце распршене по бескрајним просторима Сибира био једини начин да преживе и стигну у отаџбину. Пут је водио ка Владивостоку. Непрекидно се борећи, проћи ће Томск, Ачински и стићи у
Краснојарск у саставу од 400 војника. Ту ће се спојити са Италијанским експедиционим корпусом. У Владивосток ће стићи децембра
1918, па продужити до Тјенсина. Тамо ће коначно обући униформе,
ући у састав регуларне италијанске војске и коначно бити упућени
у Италију, а одатле својим кућама.
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ACROSS SIBERIA TO THE HOMELAND:
SERBIAN VOLUNTEERS IN THE ITALIAN
“SAVOIA” BATTALION

(Summary)
The "Savoia" Battalion was the first Italian unit to enter Russia to
fight the Red Army; however, it was not the only Italian military formation
in Russia. A volunteer unit was spontaneously created, probably the last to
be formed in Russia, which successfully retreated to Vladivostok from
where it was evacuated to Italy. Formed spontaneously under the
command of civilians and completely left to its fate, it was forced to
manage, fight and survive while crossing Siberia to Vladivostok. Organized
and serving as a top military unit, it demonstrated great heroism as
evidenced in numerous archives. A significant part of the unit was
comprised of Serbs captured as Austro-Hungarian soldiers and left behind
in Russia after the departure of the last divisions of the Serbian Volunteer
Corps. Out of the 169 names of volunteers in the “Savoia” Battalion at least
30 Serbian names can be read on the list of war survivors. Their fate and
role have unjustly remained unexplored. Although an inherent part of the
Italian volunteer unit, they did not lag behind the others in courage,
heroism, ability and sacrifice, and they deserve an honourable place in
Serbian historiography.
KEY WORDS: “Savoia” Battalion, Siberia, Russia, Czechoslovak Legions,
Red Army, Italian volunteer unit, Serbian volunteers, Italian archives.
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СЛЕПА АМБИЦИЈА ИЛИ БРИТАНСКА
СУБВЕРЗИЈА?: ЈУГОСЛОВЕНСКИ ОФИЦИРИ,
БРИТАНСКЕ ОБАВЕШТАЈНЕ СЛУЖБЕ И
ДРЖАВНИ УДАР ОД 27. МАРТА 1941. ГОДИНЕ
АПСТРАКТ: Прилог анализира два недовољно објашњена аспекта војног удара којим су високи југословенски официри оборили режим кнеза Павла 27. марта 1941. У разматрању
разлога који су стајали иза одлуке официра, истиче се да
њихов чин извире из традиције чији се почетак може пратити од Мајског преврата 1903. када је насилно свргнута династија Обреновића. Баштинећи ову превратничку тенденцију војске, пучисти су себе сматрали носиоцем демократске
традиције српског народа који уклањају непопуларни и противнародни режим. Испитују се и везе водећих официра са
британским обавештајним службама, при чему се пажња
посвећује не већ добро познатим активностима СОЕ, већ другим агенцијама – СИС и улози војног и ваздухопловног аташеа
из британског посланства – који су несумњиво имали много веће заслуге за преокрет у Београду који је одговарао Британији. Посебно се испитује достављање важног документа о састанку највише немачке војне команде од стране Британаца
и значај који је то могло да има за став пучиста.
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КЉУЧНЕ РЕЧИ: пуч, 27. март 1941, Југославија, официри,
Душан Симовић, Боривоје Мирковић, кнез Павле, британске
обавештајне службе, Други светски рат.

Пуч у Београду од 27. марта 1941. године био је фаталан
догађај за Краљевину Југославију, јер ју је увео у рат и донео пропаст, као и важна карика у политичким и војним дешавањима на
Балкану током Другог светског рата. Он је уследио као реакција на
оно што се десило два дана раније – приступање Југославије Тројном пакту, мада са ограничењима која су била без преседана, а која су
омогућавала Југославији да се не ангажује у оквиру војних операција сила Осовине и да се њена територија не користи за транспорт
осовинских трупа и ратног материјала. Ово је ефективно значило
да Југославија остаје неутрална у рату који је одавно беснео и свакако је представљало најбољи аранжман који је Београд могао да
дипломатски избори у Европи чији је Хитлер био неограничени господар. Војни удар који су извршили одређени елементи у краљевској војсци извукао је земљу из њене фактичке неутралности, пошто је Хитлер доживео пуч као личну увреду и прелазак Југославије
на страну Велике Британије, па је стога моментално наредио војну
инвазију и уништење Краљевине као државног ентитета. Припреме
за напад (познате под називом Директива 25) су морале да се
изведу у журби и немачка Врховна Команда је осмислила да то буде
изведено синхронизовано са одраније планираном и заказаном операцијом Марита, која се односила на немачко освајања Грчке и која је
била диктирана потребом да се поправи војни неуспех фашистичке
Италије и осигура јужни бок Вермахта пре него што отпочне операција Барбароса против Совјетског Савеза.
Много тога је речено и написано о двадесетседмомартовском
пучу, а понајвише одражавајући супротстављене погледе оних који
су учествовали у војном преврату и оправдавали своје поступке и
других који су осуђивали државни удар као чин националног
самоубиства; томе треба додати и тумачења настала у крилу колаборационистичке владе Милана Недића, која су великим делом
репродуковала идеолошку матрицу и пропаганду немачког
окупатора, и, коначно, званичну историју комунистичког режима у
Југославији после 1945. која је, у грубој супротности са елементарним чињеницама, монополизовала „заслуге” за државни удар про-
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тив „монархо-фашистичког режима”.1 Овај прилог нема амбицију да
се бави оценама и оспоравањем појединих тумачења догађаја, мада
и он неминовно полази од одређеног разумевања узрока и
последица пуча. Уместо тога наша намера је да укажемо на неке
аспекте војног удара који су остали прилично занемарени у нади да
се тиме може, макар и скромно, продубити наше схватање овог
судбоносног чина. При томе се полази од чињенице да су, поред
свих жучних расправа, па чак и трезвенијих историографских анализа, два централна питања, која стоје у јасној међусобној вези,
остала недовољно расветљена: шта су тачно били мотиви и разматрања која су навела високе југословенске официре да свргну
владу и у којој мери је британска обавештајна апаратура умешала
своје прсте у подстицање пучиста?
Већи број нижих и високих официра је узео учешћа у извођењу
пуча, али су главне вође несумњиво биле из команде ваздухопловства. Армијски генерал Душан Симовић, командант ратног ваздухопловства, постао је председник новоформиране пучистичке
владе,2 али је покретачки дух и архитекта читавог прегнућа био
његов заменик, бригадни генерал Боривоје Мирковић. Мада су ова
двојица пучиста добро познати, као што је познат и начин на који је
преврат спроведен, наше знање о пучу од 27. марта остаје непотпуно без даљег испитивања њихових мотива и размишљања. Ако се
оставе пострани њихове војно-политичке процене, чију ће недораслост и промашеност скори догађаји доказати, главни пучисти су
тврдили да су били анимирани највишим патриотским идеалима
који су били укорењени у српској традицији отпора страном завоје1 Живан Кнежевић, 27. март 1941. (New York: издање пишчево, 1979); Јован
Пејин, „Јавни став др Мирка Косића, народног посланика и првака Народне
радикалне странке о 27. марту 1941. године”, у: 27. март 1941: Кнез Павле у
вихорима европске политике (Нови Београд: Златна књига, 2003), 87-94; Бојан
Димитријевић, „Рат или пакт? Дилема са најкраће историјске дистанце: виђење
25. и 27. марта 1941. од стране представника српске Владе ђенерала Милана
Недића”, Историја 20. века, XXIII, бр. 1 (2005), 63-76; Nikola Milovanović, Vojni puč i
27. mart 1941. (Beograd, Sloboda, 1981); Radmila Radić, „Istorija i sećanje – primer 27.
marta 1941.” u: Kultura sjećanja: 1941.: povijesni lomovi i svladavanje prošlosti, urednici
Sulejman Bosto, Tihomir Cipek i Olivera Mislosavljević (Zagreb: Disput, 2008), 69-82;
Љубодраг Димић, „27. март 1941 – сећања, тумачења, истраживања и уџбеничка
литература”, у: 27. март 1941. седамдесет година касније, уредници: Момчило
Павловић и Ивана Пантелић (Београд: Институт за савремену историју и Фонд
Краљевски двор, 2012), 100-112.
2 О његовој биографији види: Dragan Tešić, „Dušan Simović: prilozi za
biografiju do 1941.”, Istorija 20. veka, XVI, бр. 1 (1998), 129-142.
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вачу, овековеченој у косовском миту и епским народним песмама.
Изгледа да је било нечега месијанског у њиховом разумевању своје
дужности према армији и народу коме су припадали. „Имао сам
утисак,” Симовић је касније писао, „да су се сви моји пријатељи и
познаници, сви млађи официри, па и цео народ окренули к мени, да
од мене очекују да их спасем срамоте и безчашћа, да верују да их
нећу изневерити у овом тешком и судбоносном моменту!”3 Важно је
истаћи да је такав став био могућан услед широко распрострањеног
антинемачког расположења међу српским становништвом и симпатијама према савезницима из протеклог рата, од којих је једна,
Француска, већ подлегла пред немачком силом. Дискурс о пучу као
изразу слободарске традиције, одбрани части и образа народа и
државе, које је упрљало приступање Тројном пакту, означено као
чин издаје, опште је место у мемоарским и публицистичким текстовима пучиста.4 Служио је уједно и као једина одбрана од напада неистомишљеника који су своје оптужбе базирали на сагледавању
реалполитичких околности у којима се Краљевина тада налазила.
Али спремност, па и жудња, пучиста да свргну цивилну
владу не може се потпуно разумети без спознаје да је она била део
традиције мешања војске у унутрашњу и спољну политику која је
свој корен имала у познатом Мајском преврату из 1903. године.
Када је група младих српских официра на бруталан начин уклонила
са трона династију Обреновић и заменила их Карађорђевићевима, у
Србији је, поред династичке смене, обновљена и парламентарна
демократија (установљена уставом из 1888. године потрајала је
шест година пре него што је погазио краљ Александар Обреновић).
Поменути млади официри представљали су тек пуке извршиоце
преврата иза чије организације су стајали старији завереници (од
официра А. Машин, Л. Соларевић, П. Мишић, Д. Поповић и други).5
3 Војни архив (ВА), Београд, пописник 16, кутија 8, фасцикла 1, документ 1,
У служби народу и отаџбини: мемоари армијског ђенерала Душана Т. Симовића, II
део, стр. 254.
4 Типичан пример су сећања мајора Краљеве граде Живана Кнежевића, 27.
март 1941.
5 О Мајском преврату и деловању завереника види: Драгиша Васић,
Деветстотрећа, Мајски преврат (Београд. 1928); Милан Живановић, Пуковник
Апис: солунски процес хиљаду деветсто седамнаесте, 2 изд. (Београд: Прометеј и
РТС, 2016); Андреј Митровић, Србија у Првом светском рату (Београд: Српска
књижевна задруга, 1984), 306-321; Vladimir Dedijer, The Road to Sarajevo (New York:
Simon and Schuster, 1966); David MacKenzie, Apis, the Congenial Conspirator: the Life of
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Значајно је, међутим, да је из исте групе младих официра
формирана 1911. године организација Уједињење или смрт, познатија као Црна рука, чији је неформални вођа био Драгутин
Димитријевић – Апис и која је уз круну и владу, као уставне
факторе, постала трећи неформални центар моћи који је следио
своју властиту визију спољне политике. Из таквог деловања
црнорукаца произилазиле су њихове везе са припадницима Младе
Босне и логистичка подршка коју су пружили извршиоцима сарајевског атентата на Видовдан 1914. Од кључног значаја је да су акције
Аписа, шефа војне контраобавештајне службе пред рат, и његових
присталица у војсци биле израз противљења опрезној националној
политици Николе Пашића, председника радикалске владе, који је
зазирао од било каквог подстицања револуционарног врења преко
Дрине и желео период мира и стабилности како би се Србија
опоравила од напора учињених у Балканским ратовима и консолидовала своје новостечене територије.6
Ово искуство уплитања војника у послове цивилне владе, заправо деловање које је било директно подривање званичне
државне политике и спремност да се, у крајњој линији, влада која
није конвенирала схватањима одређених војних кругова уклони
грубом силом, било је присутно у менталном склопу југословенских
официра у предвечерје Другог светског рата. Пре свега, водећи
завереници, официри који су предводили државни удар 1941,
годинама су се поигравали са идејом да се наметну као политички
предводници у земљи, што је свакако и показатељ великих амбиција, без обзира на њихова каснија декларативна негирања да су
желели било какву улогу у политичком животу. Према властитом
признању, као и накнадним сведочењима која се међусобно слажу,
Colonel Dragutin T. Dimitrijević (New York: Columbia University Press, 1989);
Драгољуб Живојиновић, Краљ Петар I Карађорђевић, живот и дело, 3 тома
(Београд: БИГЗ, 1990), II, 315-340; Васа Казимировић, Црна рука: личности и
догађаји у Србији од Мајског преврата 1903. до Солунског процеса 1917. године
(Нови Сад: Прометеј, 2013).
6 Овај аспект проблематичних односа између Пашићеве владе и војних
кругова најбоље је објашњен у Војислав Ј. Вучковић, „Унутрашње кризе Србије и
Први светски рат”, Историјски часопис, XIV-XV (1963-1965), 173-229; Душан Т.
Батаковић, „Сукоб војних и цивилних власти у Србији у пролеће 1914.”,
Историјски часопис, XXIX-XXX (1982-1983), 477-492; Dušan T. Bataković, “Storm over
Serbia: the Rivalry between Civilian and Military Authorities (1911-1914)“, Balcanica,
vol. XLIV, (2013), 307-356; Mile Bjelajac, Vojska Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca,
1918-1921 (Beograd: Narodna knjiga, 1988), 39-45.
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генерал Мирковић је још 1937. године разматрао могућност да
насилно свргне владу Милана Стојадиновића, у време кризе која је
настала у вези са отпором Српске православне цркве и опозиционих странака у Србији ратификацији конкордата са Ватиканом. Мирковић је тада делио мишљење многих других да је закључивање
конкордата тежак ударац за СПЦ, па је и планирао извођење војног
удара, али је његова намера била осујећена чињеницом да су из
Београда били одсутни и његов претпостављени, генерал Симовић,
који је требао да преузме владу, и сам премијер Стојадиновић.7
Упадљиво је, и сигурно нимало случајно, да је основна идеја да
Мирковић оперативно изведе пуч, а Симовић наступи као главна
фигура која ће преузети власт и саставити нову владу, дословно
спроведена четири године касније.
Када је конкордатска криза минула и унутрашњеполитичка
ситуација у земљи се стабилизовала, побуњенички настројени официри су се окренули спољној политици, па је оштрица њихове критике била усмерена према наводној про-осовинској политици владе
(не само Стојадиновићеве, већ и оне коју је формирао његов наследник Драгиша Цветковић). „Ђенерал Бора Мирковић још пре годину дана [пре 27. марта 1941.] је долазио код мене и говорио ми о
томе, али тада још није био повољан моменат за то. Још неколико
пута сам са њим о томе разговарао и у нечему били смо сагласни,”
забележио је накнадно своје сећање армијски генерал Богољуб
Илић, министар војни у Симовићевој пучистичкој влади.8 Важно је
приметити, ако се може поклонити поверење Илићевом датирању,
да су интриге генерала Мирковиће биле у току и много пре него
7 Боривоје Мирковић, Истина о 27. марту 1941. године, приредио Петар
Боснић (Београд, издање приређивача, 1996), 15; Bogdan Krizman, „Zabilješka
Srdjana Budisavljevića o državnom udaru 27.III.1941.”, Časopis za suvremenu povijest,
vol. 3, no. 2-3 (1971), 196-197; Hoover Institution Archives, Stanford University, Dušan
Simović Papers, box 2, folder 7, “Uspomene. Autobiografija: prilog za istoriju Jugoslavije
u prvoj polovini XX veka”, part II, folio 1. Ово потврђује и најближи Симовићев
сарадник. Види: Dragiša N. Ristić, Yugoslavia’s Revolution of 1941 (Pennsylvania: The
Pennsylvania State University Press, 1966), 84 који наводи да је Мирковић планирао
превратничку акцију “неколико месеци након” закључења уговора о
пријатељству између Италије и Југославије 25. марта 1937, дакле у лето те године
када је конкордатска криза била на свом врхунцу. Очигледно је то био повод
његовом незадовољству, а не уговор који је Стојадиновић потписао са грофом
Галеацом Ћаном нешто раније.
8 Богољуб Илић, Мемоари армијског генерала, приредио Миле Бјелајац
(Београд: Српска књижевна задруга, 1995), 183.
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што је Југославија била изложена енергичном немачком притиску
да приступи Тројном пакту, дакле у време када оптужбе против
про-осовинске политике режима кнеза Павла нису могле да имају
макар и привидну подлогу. Мирковићеви заверенички планови су
очигледно ковани непрекидно од конкордатске кризе 1937, ако не
и раније. Он и његови истомишљеници желели су да уклоне са власти Регента, кнеза Павла, и двојицу његових председника владе, а
њихово незадовољство и оправдање за државни удар свој извор су
налазили час у унутрашњој, час у спољној политици намесничког
режима. Ова околност указује да се тешко може говорити о некаквим одређеним и изграђеним политичким погледима завереника у
војсци и да је њихова нелојалност избијала из једног општег негативног односа према том режиму, који је делио и велики део
политичара, интелигенције, па и најбројнијег сељачког становништва у Србији, а који се најбоље може објаснити недостатком
политичког легитимитета владе међу српским становништвом.
Мирковићева разлагања о рђавим приликама у земљи од
уједињења 1918. сасвим су уопштена, али су значајна због његовог
признања да је себе доживљавао као „револуционарног осветника,
који је годинама и годинама звонио корневиљским звонима и
позивао поштени и свесни народ на узбуну и на одмазду.” Његово
огорчење и решеност да уклони „једном за увек срамне режиме забушаната, мародера и вагабунди, који су после уједињења пристизали један за другим, смењивали се и спремали народну пропаст”
указују да он није имао боље мишљење ни о режиму који је владао
пре него што је кнез Павле постао шеф државе након убиства краља
Александра у Марсеју 1934. године.9 Ипак, ауторитет краља Александра, не само као суверена већ нарочито као врховног команданта
српске војске током Великог рата, био је апсолутан међу југословенским официрским кором упркос свом, често веома оправданом, гунђању и незадовољству због корупције, протекције и свих
осталих појава које су деструктивно деловале како на војску тако и
на друштво у целини. Кнез Павле, међутим, није имао тај ауторитет,
а читавом својом појавом и држањем који су више подсећали на
једног британског аристократу него на српског официра чинио се
туђ и далек многима од његових војника. Зато су они били склони
да створе „најгоре” мишљење не само о његовим државничким
9

Б. Мирковић, н. д., 13-14.
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способностима, већ и да спремно прихвате најмалициознија
подметања о његовим наводним нездравим амбицијама, па чак и о
спремности да ради о глави престолонаследника, малолетног
краља Петра II, чиме се оживљавао стереотип из епске народне традиције о нејаком цару Урошу и узурпатору краљу Вукашину.10
Ту лежи и објашњење зашто се гнев приличног броја официра
окренуо према кнезу Павлу, у мери која се чини сасвим несразмерна објективним чињеницама из времена његове владавине и на
пољу унутрашње и, нарочито, на пољу спољне политике. Када је реч
о потоњој, утисци незадовољних официра о карактеру југословенске политике и личним уверењима кнеза Павла били су сасвим
неосновани. Регент је био ноторни англофил чије су симпатије у рату за Британију биле неупитне, а британски посланици у Београду
су му били нека врста конфидената. Али кнез Павле се мучио да
очува Југославији слободу акције суочен са растућим притиском
Немачке и Италије да своју земљу што јасније и одређеније сврста
уз табор Осовине, при чему су му геостратешки положај Краљевине
и безизгледност било какве реалне помоћи од стране Британије (и
Француске до јуна 1940. године) скоро потпуно одузимали маневарски простор.11 Поврх тога, морао је да води рачуна и о ефекту
који би спољнополитичке компликације, посебно ратни сукоб,
могао да има на проблематичне српско-хрватске односе и на очување интегритета и јединства земље. Па ипак, и поред наслеђа
српско-хрватског сукоба, нема никакве сумње да је режим кнеза Павла био доста либералнији у погледу политичких слобода, барем до
10 Исто. У британским дипломатским извештајима забележена су
говоркања по београдској чаршији како кнез Павле намерава да одигра улогу
Ричарда III и узурпира престо уз британску подршку, а интересантна је, уједно и
жалосна, чињеница да је и каснија југословенска влада у избеглиштву
инсинуирала како се регент договорио са Хитлером да задржи престо у својим
рукама након пунолетства краља Петра II (Dušan Biber, „Britanske ocjene
Stojadinovića i njegove politike”, u: Dušan Bilandžić et al, ur., Fašizam i neofašizam:
zbornik izlaganja na međunarodnom znanstvenom simpozijumu (Zagreb: Fakultet
političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu, 1976), 266, 271).
11 Jacob Hoptner, Yugoslavia in Crisis, 1934-1941 (New York: Columbia University
Press, 1962); Bogdan Krizman, Vanjska politika jugoslavenske države, 1918-1941:
diplomatsko-historijski pregled (Zagreb: Školska knjiga, 1975), 79-128; Neil Balfour and
Sally Mackay, Paul of Yugoslavia: Britain’s Maligned Friend, 2nd ed. (Winnipeg: Canada
Wide Magazines & Communications, 1996); Срђа Трифковић, „Кнез Павле и
дипломатија као уметност могућег ‒ англоамерички допринос чину од 27. марта
1941.” у: 27. март 1941. седамдесет година касније, 79-100.
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избијања рата у септембру 1939, него што је то био случај под чврстом руком краља Александра.
Уколико је перцепција официра-завереника била у већем
раскораку са реалношћу и стога политички ирационална, утолико
је уочљивије да су они инспирацију за своје деловање црпели из
конспиративног подухвата Аписа и његових другова. Према властитом убеђењу, превратници из марта 1941. су дали израза „демократском духу официра” тиме што су збацили аутократију кнеза Павла
и власт предали представницима политичких партија за које су
сматрали, мада без икаквог правог доказа или показатеља, да
уживају подршку у народу, баш као што су завереници из 1903.
учинили крај апсолутизму Обреновића и вратили парламентарну
демократију у Србију.12 При томе су се двадесетседмомартовци
позивали и на то да су, делујући у име демократских идеја, желели
да промене спољну политику Југославије тако да она иде упоредо са
политиком демократске Британије. Нису се ни најмање обазирали на
насилне методе којима су прибегли нити на то да није било основа ни
да се нова пучистичка влада сматра легитимном, бар када је у питању
било представљање српског дела народа у земљи.
Али пучисти су итекако били свесни поражавајућег моралног
ефекта који је масакр краљевског пара 1903. године произвео у
Европи, па су хтели да се осигурају да и они сами не направе исту
грешку. Зато су се заклели пре извршења војног удара да ће избећи
било какво непотребно крвопролиће и, нарочито, да ће заштити
животе свих чланова краљевске куће, укључујући кнеза Павла. То је
уосталом било у складу и са начином на који су пучисти правдали и
популаризовали свој поступак, представљајући га као чин предузет
у име младог престолонаследника Петра II, „за Краља и Отаџбину”.13 Њихова превасходна брига да заштите права наследника престола утолико је мање уверљива ако се зна да је Петра II делило једва нешто више од пет месеци од пунолетства и преузимања краљевске власти. Нема сумње да је намера да не изазову против себе
одијум какав је изазвао династички преврат из 1903. године,
посебно нечувено крвопролиће у краљевском двору, био главни
мотив поменуте заклетве. Додуше, фанатичност убеђења генерала
М. Кнежевић, н. д., 42, 44.
Исто, 87; Никола А. Косић, Дневник 17. март – 28. март 1941. (Милвоки,
Висконсин: Невен, 1984), 2.
12
13
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Мирковића – био је спреман да се зло стање „утопи у крви,
безпоштедно и до последњег кривца, па макар то ишло и до
милиона” – могла је да доведе и до другачијег исхода. Сазнавши да
ће дворски воз напустити Београд у ноћи кад је планирао да изведе
пуч, он је „без много размишљања” одлучио да дигне воз у ваздух на
прузи између Земуна и Батајнице, али се испоставило да нема потребе за тако драстичним мерама.14
С обзиром на трагове инспирације („аписизма“) који су своје
извориште имали у Мајском преврату, један од критичара поступка
дела официра у ноћи 26/27. марта проницљиво је запазио да је у
оба случаја „то био један дивљи брак демократије са војском зараженом политичким духом.”15 У историографији је Хоптнер јасно запазио да је превратничка акција Аписа и другова била модел по
коме се Мирковић руководио како у свом разумевању улоге војске
као врховне заштитнице националног добра тако и у својој
практичној акцији.16 Овај дух „аписизма” имао је у оба случаја трагичне последице по земљу. Као што је подршка и непосредна помоћ
црнорукаца сарајевским атентаторима 1914. допринела да се Србија нађе суочена са ратом против Аустроугарске противно свим
настојањима Пашићеве владе,17 тако је исто и свргавање силом
намесничког режима 1941. године директно водило ка немачкој агресији и слому Југославије. Тешко је у историји наћи драстичније
примере погубности мешања војске у делокруг цивилне владе мада
је нужно истаћи да се у оба случаја радило о преврату изведеном од
стране малог броја официра. Немачки посланик у Београду Виктор
фон Херен уверавао је своје претпостављене да пуч од 27. марта
није био дело армије у целини или српског официрског кора, већ
групе од 29 завереника, углавном млађих ваздухопловних официра,
14

Б. Мирковић, н. д., 22.
Милан Фотић, Изгубљени пут, I део: 27. март 1941 (Минхен: издање
пишчево, 1960), 38.
16 Hoptner, op. cit., 248-249.
17 Увече 28. јуна 1914, дакле непосредно по извршењу атентата на Франца
Фердинанда, истакнути црнорукац мајор Војислав Танкосић је, по наређењу
српске владе, задржан у притвору у штабу Дунавске дивизијске области како би
се испитала његова улога у овом догађају. Душан Симовић се ту нашао на
дужности, па је имао прилику да са њим разговара о припреми атентата пошто су
били добри пријатељи. Танкосић му је „саопштио детаље те припреме, као и да је
атентат изведен противно интенцијама наше владе.” (ВА, П-16, 8-1-1, У служби
народу и отаџбини: мемоари армијског ђенерала Душана Т. Симовића, I део, стр.
15) Симовић очигледно није научио никакву лекцију из овог искуства.
15
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мотивисаних авантуризмом и мржњом према кнезу Павлу и Цветковићу, „који су, према фантазирањима српских патриота, издали
земљу у Бечу.”18 Да је трезвена већина у војсци била далеко од
помисли о државном удару, потврдио је и сам Симовић. Када је на
једном састанку покушао да придобије највише официре Београдског гарнизона да упозоре кнеза Павла и владу да њихова политика
не одговара расположењу војске и народа, они то нису прихватили.
Неки од њих су се противили било каквим иступима официра у име
војске, сматрајући да нема знакова незадовољства у армији и да је
њихова дужност да слушају и да препусте влади да сноси одговорност за своје одлуке. Симовић је био, како сам наводи, разочаран
мишљењем одређених официра и резервисаним ставом већине.19
Када је реч о британском уделу у мартовском преврату, оно је своју увертиру имало у парирању притиску Немаца на Југославију са
циљем да се став Београда према силама Осовине изведе на чистац, што
је доприносило великим тешкоћама кнеза Павла. Док је званична британска политика рачунала на кнеза Павла да усмерава југословенско
држање у складу да жељама Лондона, британске обавештајне службе су
од почетка рата постале увелико умешане у стварање неповољног
расположења према регенту у земљи. Ова настојања су имала за циљ да,
са једне стране, изврше притисак на кнеза Павла да се супротстави немачким захтевима, а са друге стране, да припреме алтернативно решење
у случају да регент на крају не буде деловао у складу са британским захтевима. Припреме ове врсте су биле посебно потребне с обзиром на
кључну улогу коју је Југославија могла да има у промењеним околностима после новембра 1940. године када је одбрана британског савезника Грчке од италијанског агресора и могуће немачке војне интервенције постала централна преокупација владе Винстона Черчила. Опсег активности Управе за специјалне операције (Special Operations
Executive – SOE) коју је Черчил задужио за субверзију и саботажу у
Европи под немачком окупацијом доста је истражен у историографији,
укључујући ту и операције у Југославији. Према изузетно обавештеном
америчком новинару који је тада боравио у престоници Краљевине,
СОЕ агенти „су почели да се окупљају у Београду, неки одређени као
18 Далибор Денда, Шлем и шајкача: војни фактор и југословенско-немачки
односи (1918-1941) (Нови Сад: Матица српска, 2019), 667-668.
19 Hoover Institution Archives, Stanford University, Dušan Simović Papers, box 2,
folder 7, “Uspomene. Autobiografija”, part II, folio 11; Ж. Кнежевић, н. д., 217-218.
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аташеи, неки као привремени секретари [британског] посланства,
други регрутовани из енглеске пословне колоније.”20
Они су охрабривали и обезбеђивали субвенције за различите
опозиционе групе, пре свега за Земљорадничку странку и Илију
Трифуновића – Бирчанина, вођу парамилитарне Народне одбране;
према једном истакнутом СОЕ оперативцу, најмање 100 000 фунти
је потрошено за ове сврхе.21 Али СОЕ није била једина британска обавештајна агенција која је деловала у Београду; веома је активна
била тајна обавештајна служба (Secret Intelligence Service – SIS,
познат такође као MI6), заједно са војним и ваздухопловним
аташеима из посланства, који су дали огроман допринос прикупљању обавештајних података. Анализирајући субверзију СОЕ,
Давид Стафорд износи тврдњу да „постоји сваки разлог да се верује
да је СИС био подједнако активан у Југославији као СОЕ”.22 Још једна
свестрана анализа британског учешћа у државном удару од 27. марта
потврђује да је СИС установио одличну мрежу за размену информација и прикупљање обавештајних података у читавој земљи чему
је обилато доприносила активност британских вицеконзула и проконзула, као и да су СОЕ и СИС оперисали у духу међусобне
сарадње.23 Са друге стране, званична историја британских обавештајних служби током Другог светског рата истиче да је СИС не само
ставио на располагање СОЕ своју комуникациону мрежу, већ „и
обезбедио јој есенцијалне контакте.”24 О организацији и раду СИС у
Југославији познато је веома мало: „У Београду, шеф станице је био
бивши колонијални полицајац. Он је био запослен у новембру 1936
да помогне у Берлину и пребачен је у Југославију до септембра
1939. Касније те године, да помогне прикупљању обавештајних
20 Cyrus Leo Sulzberger, A Long Row of Candles: Memoirs & Diaries, 1934-1954
(London: Macmillan, 1969), 100.
21 Документи о активностима СОЕ објављени су као прилози у: Balfour and
Mackay, op. cit., 309-321; види и: Marko Pivac, The Soul and Graves of Yugoslavia, 19411946: A National Tragedy, Part One: Drawing Yugoslavia into the War (M. Pivac, 2012).
22 David Stafford, “SOE and British Involvement in the Belgrade Coup d’État of
March 1941”, Slavic Review, vol. 36, no. 3 (1977), 408, n. 37.
23 Sue Onslow, “Britain and the Belgrade Coup of 27 March 1941 revisited”,
Electronic Journal of International History, 8 (January 2005), 15-16; овај суд потврђује
и студија о најпознатијој британској обавештајној агенцији: Keith Jeffery, MI6: the
History of the Secret Intelligence Service, 1909-1949 (London: Bloomsbury, 2010), 415.
24 F. H. Hinsley, British Intelligence in the Second World War: its Influence on
Strategy and Operations, volume 1. Assisted by E. E. Thomas et al. (London: Cambridge
University Press, 1979), 369.
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података о покретима немачких и италијанских трупа, отворена је
подстаница у Загребу који је (поред осталих ствари) био погодна
локација за дебрифинг агената из Италије.”25 Нема детаља о операцијама СИС агената у Београду, по свој прилици услед недостатка
изворног материјала. Тиме је и потреба да се испитају операције
свих британских обавештајних агенција, укључујући ту и војног и
ваздухопловног аташеа, још наглашенија, као једини начин да се
дође до поузданије процене утицаја које су оне имале на драматичну промену у Југославији изазвану пучем.
Упада у очи чињеница да и поред свих субверзивних активности СОЕ и труда да се ојача отпор српских политичких кругова и
јавног мњења према давању концесија Немцима, контакти ове агенције нису били од главног значаја за извођење војног удара који је
уследио у Београду. За то су били потребни официри копнене
војске и ратног ваздухопловста, а нема индиција да је СОЕ остварио
значајне везе са њима. У овом погледу је нарочито важан био
британски војни аташе, потпуковник Чарлс Сејмур Кларк (Charles
Seymour Clarke), који је успоставио блиске везе са пуковником Жарком Поповићем, шефом југословенске војнообавештајне службе.
Поменути амерички новинар који ће касније направити изузетну
каријеру као кореспондент из иностранства њујоршког Тајмса (New
York Times) забележио је како су двојица војника први пут дошли у
контакт: „Кларк је био отпочео свој задатак неспретно; покушао је
да поткупи пуковника Жарка Поповића ... са великодушном сумом
долара. Поповић је игнорисао овај faux pas са горким спокојством и
пристао да преда Кларку имена агената Осовине ако би овај
узвратио информације.”26 Како Кларков последњи извештај из
Југославије открива, Поповић је у потпуности делио са њим не само
податке о силама Осовине, већ и оне који су се тицали југословенских војних потенцијала и планирања.27 Други канал комуникације
био је између британског ваздухопловног аташеа Хјуа Мекдоналда
(Wing Commander A. H. H. MacDonald) и официра југословенског
ратног ваздухопловства. Према сећању Александра Глена, СОЕ
25
26
27

K. Jeffery, op. cit., 412.
C. L. Sulzberger, op. cit., 100.
Živko Avramovski, prir., Britanci o Kraljevini Jugoslaviji, 3 knj. (Beograd: Arhiv
Jugoslavije i Jugoslovenska knjiga, 1996), III, dok. br. 409, Završni izveštaj pukovnika C.
S. Clarke povodom napuštanja položaja britanskog vojnog izaslanika u Beogradu, juli
1941, 819–820, 826–827.
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агента који је деловао под маском помоћника поморског аташеа у
Београду, „Приватни разговори између Чарлија Кларка и Хју Мекдоналда са њиховим колегама из југословенске војске и ваздухопловства постали су све отворенији и ми смо причали озбиљно са извесним пуковником Дражом Михаиловићем, који је тада био одговоран за планирање за ситуацију која би настала после [немачке]
окупације.”28 Пуковник Михаиловић, будући командант ројалистичког покрета отпора у Југославији, ипак није имао никакву улогу у пучу од 27. марта и поред свог несумњивог пробританског, односно антинемачког расположења.
Поред Жарка Поповића, кључни контакт британских војних
обавештајаца био је генерал Мирковић. Његово именовање за
вршиоца дужности команданта ратног ваздухопловства средином
маја 1940. изазвало је велико задовољство Мекдоналда, који је то
сматрао повољном променом за савезнике. За разлику од свог претходника, генерала Радивоја Јанковића, који је веровао у снагу
немачког оружја, Мирковић је приликом првог сусрета са Мекдоналдом, који је пао баш у време спектакуларних победа Вермахта на
западном фронту, декларативно „изјавио да су он и југословенски
народ 100% за Француску и нас и да он жели и да се нада да ћемо
ми победити.“29 У својим сећањима написаним на брзу руку 1. децембра 1941. године када се југословенска влада нашла у избеглишту у Каиру након војног слома и окупације земље, дубоко
свестан да су га већ тада многи сматрали обичним британским агентом, Мирковић се посебно осврнуо на улогу Британије у пучу извршеном осам месеци раније. Тврдио је да је он достављао ваздухопловном аташеу Мекдоналду све обавештајне податке о покретима немачких и италијанских трупа. Према Мирковићу, Мекдоналд је добијао поверљиве информације преко шефа обавештајног
одсека штаба ваздухопловства мајора Душана Бабића и резервног
28 Alexander Glen, Footholds against a Whirlwind (London: Hutchinson, 1975), 51,
61-63; заједно са Гленом у овим разговорима је учествовао и његов колега
Џулијан Амери (Julian Amery), иначе син једног од најистакнутијих Конзервативаца у Британији Леополда Америја, који је то описао у мемоарима Approach March:
A Venture in Autobiography (London: Hutchinson, 1973), 179-180; види такође D. Stafford, op.
cit., 413; C. L. Sulzberger, op. cit., 99-100. О Михаиловићевим везама са Британцима види и
биграфију: Коста Николић, Генерал Драгољуб Михаиловић, 1893-1946 (Београд: Завод за
уџбенике, 2005), 52-58.
29 Britanci o Kraljevini Jugoslaviji, III, dok. br. 164, Memorandum vazduhoplovnog
izaslanika u Beogradu Macdonalda, 21. maj 1940, 448-449; Д. Денда, н. д., 553-654.
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коњичког капетана Живојина Крстића. Мирковић такође потврђује
да је британски војни аташе пуковник Кларк добијао податке о
немачкој и италијанској војсци од пуковника Поповића. Када је
Поповић отишао у Москву у августу 1940. године, након успостављања дипломатских односа између Совјетског Савеза и Југославије, где је именован за војног аташеа, он је препоручио Кларку
Мирковића као највернијег пријатеља Велике Британије који ће
наставити да доставља информације исто онако како је то он сам
чинио. Мирковић је са поносом истицао да ниједна од британских
обавештајних агенција није могла „доћи до тих података изузев
пуковника Кларка, који је ове добијао од пуковника Поповића, а
потпуковник Макдоналд од мене.”30 Овај Мирковићев навод је тачан:
негдашњи авијатичар Том Г. Маплбек (Tom G. Mapplebeck), почасни
ваздухопловни аташе у британском посланству, становник Београда још од Првог светског рата и одличан Мирковићев пријатељ,
поврдио је у усменом интервјуу скоро пет деценија касније да је од
њега добијао сажетке недељних обавештајних извештаја југословенског генералштаба које је потом преводио и прослеђивао посланику Роналду Кемпбелу (Ronald Ian Campbell) и његовим аташеима.31 Уосталом, према накнадном сведочењу Жарка Поповића, блиски односи између њега и Мирковића, са једне стране, и Мекдоналда и Кларка, са друге, нису били нарочито тајни пошто су они, заједно са неким другим југословенским и британским официрима и
америчким војним аташеом, често виђани како вечерају заједно у
ресторану Аеродромска касина.32
Мирковић је нарочито инсистирао на чињеници да је он
сарађивао са Британцима из властитог убеђења, а не као њихов
(плаћени) агент. Овај исказ потврђује извештај Теренса Гленвила,
још једног оперативца СОЕ, који је, месецима након пуча, навео да
су Мирковић и професор Радоје Кнежевић, завереник из редова цивила и брат мајора Живана Кнежевића, деловали спонтано и
независно у односу на Британце.33 Јозо Томашевић је у својој студи30
31

Б. Мирковић, н. д., 33-34.
Хедер Вилијамс, Падобранци, патриоти и партизани (Београд: Нолит,
2009), 50.
32 Jovan Marjanović, Draža Mihailović između Britanaca i Nemaca, knj. I, Britanski
štićenik (Zagreb, Beograd: Globus, Narodna knjiga, Prosveta, 1979), 36; Branko
Petranović i Nikola Žutić, prir., 27. mart 1941.: tematska zbirka dokumenata (Beograd:
NICOM, 1990), 81, напомена 4.
33 Balfour and Mackay, op. cit., 321.
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ји изнео другачију интерпретацију Мирковићевих веза са Британцима, позивајући се на извесни меморандум који је сам генерал
написао (без навођења конкретног извора, већ само уз тврдњу да
информација потиче из „поузданог извора”); према њему је Маплбек, за кога сматра да је дуго времена био оперативац СИС у Београду, рекао Мирковићу поподне 26. марта да пуч мора да буде
извршен у року од 48 сати.34 Сам Мирковић је такође оставио сведочење о поменутом састанку, али је он, у свом маниру, устврдио да је
дефинитивну одлуку о извршењу пуча донео сам, не консултујући
никога. Према његовој верзији, када га је Мекдоналд обавестио да је
уговор о приступању Југославије Тројном пакту потписан, он му је,
„моментално страховито увређен и револтиран”, изјавио да „Пакт
има да падне” и да ће га он сам „оборити”.35 Нажалост, ни Томашевићева ни Мирковићева верзија овога изузетно важног разговора не може бити поткрепљена документарним доказом.
Независно од тога да ли је био и финансијски стимулисан да
сарађује, за шта нема конкретних доказа, најбољи показатељ дубине Мирковићевих (и Симовићевих) веза са Британцима налази се
у телеграмима из марта 1941. Главнокомандујућем британских
снага у Средоземљу је наређено да заједно са ваздухопловним аташеом у Београду размотри могућност извлачења југословенског
ратног ваздухопловста из земље како не би пало у руке Немцима у
случају окупације. Наиме, ту се износи предлог да се позову југословенски ваздухопловци, укључујући и квалификовано особље на
земљи све са садржајем лако покретних техничких складишта, да се
придруже британском ратном ваздухопловству (RAF) под истим условима који важе за домаће људство, или под условима који важе за
друге савезничке ваздухопловце уколико не желе да приступе
RAF.36 Очигледно је да се овакав позив не би упутио, а још мање рачунало на његово успешно спровођење, без блиске сарадње са највишим руководиоцима југословенског ратног ваздухопловства. То
34 Jozo Tomasevich, The Chetniks: War and Revolution in Yugoslavia, 1941-1945
(Stanford: Stanford University Press, 1975), 45; D. Stafford, op. cit., 415-416 датира 25.
марта сусрет између Мирковића и Маплбека на основу сећања потоњега и
доказује да је Маплбек као добар пријатељ југословенског генерала био у бољој
позицији да сазна Мирковићеве планове него ваздухопловни аташе Мeкдоналд.
35 Б. Мирковић, н. д., 34-35.
36 Britanci o Kraljevini Jugoslaviji, III, dok. br. 190, Šifrovani telegram ministarstva
vazduhoplovstva glavnokomandujućem na Sredozemlju, 11. mart 1941, 649.
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је евидентно из следеће комуникације, десет дана касније, када је
Мекдоналд обавестио надлежне у Лондону да је дуго дискутовао са
Мирковићем, двојицом штабских официра и „представником“ Симовића о: „(а) могућој сарадњи са нама, (б) циљевима бомбардовања, (ц) евакуацији ваздухопловства у извесним околностима.“37 Ова
питања, као и поступак са појединим југословенским дезертерима
из редова ваздухопловаца у Грчкој, Британци су потом расправљали са Симовићевим изаслаником у Атини. Тим разговорима присуствовао је и Мекдоналд, па се по повратку опет видео са Мирковићем „и осталим“. На основу свих ових интензивних веза и размењених информација Мекдоналд је закључио да постоје „добри
изгледи да то ваздухопловство одигра улогу у нашу корист, ма
какав био политички исход.“ Сумњиво је да ли су ови контакти
уопште били одобрени од стране југословенске владе и главног
генералштаба. Чињеница да су се одиграли неких десетак дана након завршетка мисије мајора Милисава Перишића у Атини 8-9. марта
кога су кнез Павле и војни врх послали да испита какву конкретну
војну помоћ британски експедициони корпус (и грчка војска) може
да пружи југословенској армији сугерише да су Симовић, Мирковић
и њихови најближи сарадници деловали на своју руку. У прилог оваквом закључку иде и Мекдоналдово упозорење на крају његовог
кратког извештаја: „Битно је да се споља ништа не сазна о овим
разговорима и они треба да буду спроведени у дело с великом
дискрецијом. Међу Југословенима има и оних који сматрају да их се
збрзава да раде само у корист наших а против сопствених интереса.“38 Ова околност, као и експлицитна Мекдоналдова тврдња да верује да би највиши команданти југословенског ратног ваздухопловства ступили у дејство у складу са британским плановима без обзира на став политичког руководства земље, указују да
се делатност Симовића, Мирковића и њихових присталица, према
освештаним нормама војно-кривичног законодавства, може
окарактерисати само као велеиздајничка.
Оваква врста сарадње између Мирковића и Мекдоналда
убедљиво оповргава скептичност британске историчарке Елизабет
37 Britanci o Kraljevini Jugoslaviji, III, dok. br. 345, Šifrovani telegram vazduhoplovnog
izaslanika u Beogradu ministarstvu vazduhoplovstva, 21. mart 1941, 685.
38 Исто. О мисији мајора Перишића види британски извештај док. бр. 408 у
истој збирци, анекс 11, 778-782, као и: Velimir Terzić, Slom Kraljevine Jugoslavije
1941, 2 knj. (Beograd: Narodna knjiga, 1983), I, 379.
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Баркер према степену упућености Мекдоналда у Мирковићеве
планове. Наиме, Баркер је указала да су подаци које је ваздухопловни аташе изнео о сарадњи са Мирковићем после удара много одређенији од оних који се налазе у његовим извештајима пре 27. марта;
такође је изразила сумњу да би један завереник попут Мирковића
открио своје планове аташеу стране земље, па макар и британском
са којим је стајао у пријатељским односима.39 У погледу прве тврдње, односно недостатка јасног сигнала којим би Мекдоналд скренуо
пажњу претпостављенима да непосредно очекује државни удар, Баркер је и сама свесна да је он морао да буде “крајње дискретан”, док
је друга тврдња посве неуверљива. Све што смо изнели о везама
између Мирковића и његових британских колега показује ван сваке
сумње да генерал-завереник није имао никакве тајне пред њима.
Генерал Симовић је, са своје стране, негирао било какву везу
са страним обавештајним службама.40 Он је овако описао свој разговор са Мекдоналдом који се водио 26. марта: „По држању истога
изгледало ми је, да му је Б. Мирковић, кога је претходно посетио, саопштио за предстојећу акцију и да је он дошао к мени за потврду те
вести, да би доставио Лондону. Међутим, ја му нисам о томе ништа
рекао и правио сам се као да се ништа не припрема.”41 Симовићева
верзија је извесно неистинита. Из Мекдоналдовог извештаја о
њиховом разговору јасно je да му је Симовић практично најавио
пуч, мада није улазио у детаље.42 Исто тако је јасно из свега горе
реченог да је Симовић и лично био ангажован током мартовских
дана у интензивним контактима са британским ваздухопловним
39 Elisabeth Barker, “Državni udar u Beogradu i Britanci - Vojni puč 27. ožujka
1941.”, Časopis za suvremenu istoriju, vol. 13, no. 1 (1981), 23-27. У овом истом броју
часописа објављен је и рад Душана Бибера који ће бити цитиран ниже, као и
дискусија британских и југословенских учесника конференције одржане од 25. до
27. новембра 1976. године у Лондону (Imperial War Museum) под насловом
„Rasprava”, 37-55. Излагања Баркер и Бибера су једина објављена са овога скупа.
Занимљиво је да су поједини Британци, и то они који су били учесници догађаја у
марту 1941, одбацивали током дискусије Мекдоналдове наводе о улози коју је
имао тих дана, али су то чинили искључиво на основу неповољног мишљења које
су имали о његовим способностима и карактеру.
40 ВА, П-16, 8-1-1, У служби народу и отаџбини: мемоари армијског ђенерала
Душана Т. Симовића, II део, 245.
41 Исто, стр. 257; цитирано је у: Dušan Biber, „Britanski udio u državnom udaru
u Jugoslaviji 27. ožujka 1941.”, Časopis za suvremenu povijest, vol. 13, no. 1 (1981), 31,
напомена 14.
42 D. Stafford, op. cit., 414.
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аташеом и командним структурама у Грчкој, по властитој иницијативи и упркос политици коју је његова влада спроводила, па је и
стога апсурдна тврдња да је прикривао своје намере од Мекдоналда. Симовић је, уосталом, већ одабран од стране британског посланства, када је оно ауторизовано да свим средствима ради на
остварењу државног удара, као једини „активни војни шеф“, односно
„потенцијални вођа војске и ваздухопловства“ способан да изврши
пуч, с обзиром на свест да само војска може да свргне цивилну владу.43
Поред свих великих услуга које је несумњиво чинио Британцима, очигледно је и да је Мирковић претеривао у наглашавању свог
значаја као јединог извора најповерљивијих података за британског војног и ваздухопловног аташеа по одласку Жарка Поповића
за Москву. То нам откривају мемоари коњичког потпуковника
Угљеше Поповића, шефа тајне војне контраобавештајне службе при
Главном генералштабу, која је, у том облику, отпочела свој рад
1938. године на иницијативу Душана Симовића, тада начелника Главног генералштаба, који је и поставио Угљешу Поповића на нову
дужност. Он је био брат Жарка Поповића, па свакако није било
нимало случајно да је баш он наставио да одржава интензивне
контакте које је његов брат имао са Британцима до свог одласка на
службу у Москву. Баш као његов брат и пуковник Кларк, Угљеша
Поповић је одржавао сталну везу са неименованим шефом британске тајне службе у Београду (вероватно СИС), чија ће се улога
показати јако важном. Изузетан пример сарадње између југословенске и британске обавештајне службе одиграо се када је прва доставила потоњој важне информације о концентрацији италијанске
флоте у тарантском заливу. Ако је судити према задовољству
Британаца и њиховој великој захвалности југословенским колегама, изгледа да је ова дојава значајно допринела великом успеху
британских поморских снага у Медитерану приликом њиховог
изненадног напада на италијанске ратне бродове у луци Таранто
11–12. новембра 1940.44
43 Britanci o Kraljevini Jugoslaviji, III, dok. br. 359, Šifrovani telegram poslanika u
Beogradu Campbella Foreign Officeu, 24. mart 1941, 701-702. Извештавајући о
разговору са Симовићем 26. марта Мекдоналд је на почетку напоменуо: „Како је
овај официр на челу организације која намерава да изведе државни удар, састанак
је организован у великој тајности.“ (dok. br. 366, Šifrovani telegram poslanika u
Beogradu Campbella ambasadi u Kairu, 26. mart 1941, 711-712).
44 Uglješa Popović, Deseti po redu: tajna vojno obaveštajna služba bivše jugoslovenske
vojske od 1938. do maja 1941. godine (Beograd: izdanje piščevo, 1976), 71-73.
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Сумњајући да се спрема немачка агресија против Југославије,
Угљеша Поповић и његови сарадници су затражили од СИС, која је
била вољна да узврати услугу Југословенима, да прибаве документе
са састанка највиших немачких генералштабних официра, укључујући фелдмаршала Валтера фон Браухича, врховног команданта
Вермахта, који је одржан крајем децембра исте године у Прагу. Ова молба је уследила након пријема информације из обавештајног
центра у Берну, од стране пријатељских обавештајних служби, да су
у току завршне немачке припреме и разрађивање планова за напад
на Југославију. Поред тога, разлог за забринутост Угљеше Поповића
и његових сарадника су били транспорти немачких трупа преко
Мађарске за Румунију, за које се процењивало да су могле да буду
употребљене против Југославије или Грчке, или обе земље заједно.
Изгледа да су подаци из Берна превагнули да југословенски
обавештајци закључе да се спрема напад на Југославију, а не на
Грчку са којом је немачка савезница Италија већ била у ратном сукобу. Мада је захтев Југословена био замашан, Британци су им 25.
фебруара 1941. доставили важан документ. То је био „један мали
елаборат, фото-снимак око шест страна куцаних писаћом машином
и два прилога – скице. Документ је био озваничен штамбиљем
Врховне команде копнене војске, а лево од потписа и печатом.
Потписник је био фон Браухич! Документ је био датиран 28. децембар 1940. године”. Што се тиче садржаја документа, Угљеша
Поповић га је описао овако:
Први део, две стране и једна скица, односе се на Румунију и
Бугарску, где је улазак немачких оружаних снага предвиђен без отпора. Затим, главна места прелаза преко
Дунава у Бугарску и простора стратегијског развоја
немачких оружаних снага према југословенској и грчкој
граници и са обележеним операцијским правцима и
јачином снага у шифри. Према Југославији назначени су
операцијски правци; нишавски, криворечки, струмички
итд. Други део, око четири странице писане писаћом машином и једна скица, приказивао је поступак са Југославијом. Предвиђен је најпре случај, ако Југославија приступи Тројном пакту, тј. ако пусти немачке трупе преко своје
територије, без икаквог отпора, за напад на Грчку. То је у
суштини „Подухват 25” тј. да се 25 дивизија употреби само
72

Војноситоријски гласник 2/2021.

против Грчке, а у другом случају ако Југославија покуша да
пружи отпор, без обзира да ли је приступила Тројном
пакту или не, предвиђени су правци напада, одређене снаге, први циљеви за сваку нападну формацију. Формације су
приказане у шифри. Главни напад је предвиђен из Бугарске нишавским правцем, а помоћни из Аустрије, Мађарске и
Румуније, са главним циљем Београд.45
С обзиром на изванредан значај прибављеног документа, служба Угљеше Поповића је одмах приступила провери његове веродостојности. Стало се на становиште да је у питању фотокопија
оригиналног документа, а „техничка контрола” је утврдила да је
фон Браухичев потпис аутентичан и да је методологија излагања
садржаја уверљива, што је учврстило уверење „да британска тајна
служба није имала никаквог интереса нити зле намере, да нам потури тако што.”
Потом је Поповић лично предао документ генералу Боривоју
Јосимовићу који је га је уручио начелнику Главног генералштаба,
армијском генералу Петру Косићу. Одмах након реферисања Косићу,
Јосимовић је пренео Поповићу како је овај реаговао на садржај документа: он је био уверен да је то „производ британске тајне службе
са циљем да торпедује наше добре односе са Немачком, који ускоро
треба да буду у потпуности нормализовани и њиме решена сва отворена питања. То што ми показујете, односно предајете, безмало је
лакрдија, рекао је генерал Косић. Како може да се поверује томе документу, када ниједан наш војни изасланик, нити дипломатски
претставник на страни, ни не наговештава неку активност овакве
врсте, а Ви и Угљеша презентирате је као готову ствар.”46 Из
Симовићевих мемоара сазнајемо да је документ до кога је дошао
Угљеша Поповић био познат и њему и да је предочен и кнезу Павлу.47 Очигледно да ни англофилски настројен регент није био ништа
више импресиониран његовим садржајем него начелник генералштаба, иако је потицао из британских извора.
Шта може да се закључи из ове изузетно интересантне епизоде о размени обавештајних информација између Југословена и
Британаца кратко време пре судбоносног пуча? Данас је добро поз45
46
47

Исто, 73-77.
Исто, 75-76.
ВА, П-16, 8-1-1, У служби народу и отаџбини: мемоари армијског ђенерала
Душана Т. Симовића, II део, 236.
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нато да Трећи Рајх није имао намеру да војнички нападне Југославију
пре 27. марта.48 Додуше, на основу белешки генерала Франца Халдера,
начелника Врховне команде, познато је и то да је Вермахт разрађивао
оперативни план за напад на Југославију још у октобру 1940, укључујући и планове за немачку окупацију подручја насељених Немцима, по свој прилици Словеније, и задовољавање територијалних апетита Мађарске и Бугарске на рачун свог суседа.49 Халдерове сумарне
белешке не дају могућност да се реконструише контекст у коме се одвијало ово планирање, али изгледа да је оно морало да стоји у вези са доласком немачке војне мисије у Румунију (7. октобар) чиме је та земља потпала под пуну контролу Берлина. Хитлер није желео
ширење рата на Балкан тако да су оперативни планови против Југославије у то време, по свој прилици, представљали комбинације за случај
непредвиђених заплета. Зато је након 27. марта 1941, када је Хитлер
издао наредбу о војничком уништавању Југославије, план о нападу разрађен у року од неколико дана и, како је већ речено, прилагођен тако
да се спроведе у склопу већ припремљене операције против Грчке.
Такође је добро познато да су крајем фебруара 1941, када је британска
обавештајна служба предала горе поменути записник са састанка фон
Браухича и других високих немачких команданата, британски дипломатски притисак на кнеза Павла, као и субверзивне делатности агената СОЕ у Београду, били у пуном јеку. Зато је тешко поверовати да је
време када је тај важан документ био уручен југословенској страни било случајно одабрано. Супротно уверењу Угљеше Поповића да
британски обавештајци нису имали „никаквог интереса” да пруже нешто што се чинило као дефинитиван доказ да је немачки напад на Југославију испланиран, британска политика је тада итекако била заинтересована да Југославија ступи у рат у циљу пружања војне помоћи
Грчкој (британски експедициони корпус ће бити упућен у Грчку почетком марта). Черчил и Антони Идн, министар спољних послова, су у
то време улагали дипломатске напоре да се формира један балкански фронт против Немаца, који би сачињавале југословенске, грчке и турске снаге, са тек малим британским учешћем.50
48 Martin van Krenveld, Hitler’s Strategy, 1940-1941: The Balkan Clue (Cambridge,
Cambridge University Press, 1973).
49 Д. Денда, н. д., 577.
50 Elisabeth Barker, British Policy in South-East Europe in the Second World War
(London: Macmillan, 1976), 87-88.
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Напред речено не значи нужно да је, како је то посумњао
генерал Косић, британска обавештајна служба прибегла трику, односно превари како би увукла Југославију у рат. Документ који је
предан Угљеши Поповићу је заиста могао да буде, и вероватно био,
аутентичан, јер његов садржај јасно указује да је предвиђао
различите могућности које би могле да се јаве приликом немачког
напада на Грчку. Немачка врховна команда је напросто радила оно
што врховне команде раде и у миру, а посебно непосредно пре
извођења ратних операција. У ситуацији када је држање Југославије
према силама Осовине и према предстојећој грчкој кампањи било
још увек неодређено и неизвесно, морало се водити рачуна да се обезбеди бок немачких снага приликом инвазије на Грчку, па су предвиђани и различити сценарији. Тиме се може објаснити и чињеница
да је развој операција који је планиран у случају војног ангажовања
Београда против немачких трупа одговарао ономе што ће се заиста
и догодити када немачка војска буде напала Југославију, симултано
са нападом на Грчку, у априлу 1941. Немачко планирање операције
против Југославије на коју се Хитлер одлучио дословно преко ноћи
било је свакако олакшано чињеницом да су већ постојали оперативни планови који су, како је речено, разрађивани од октобра
1940. Чини се оправдано претпоставити да је документ о састанку
немачког војног руководства у Прагу крајем децембра исте године
сведочио о једној од етапа тога планирања које је постало изузетно
актуелно у контексту спровођења предстојеће агресије на Грчку.
Без приступа додатним британским документима насталим
као резултат рада њихових обавештајних агенција, посебно оних
који се односе на друге службе осим СОЕ, немогуће је формирати
потпуну слику ове интригантне епизоде из британско-југословенских односа. Питање које мучи све истраживаче у области
безбедносно-обавештајних студија је да ли ће главни документи
икада бити доступни истраживачима и да ли су уопште и сачувани,
имајући у виду њихову изузетну осетљивост.51 Материјал из
51 Душан Бибер је у својој анализи пошао од става да су за извођење пуча
кључне биле везе британског ваздухопловног аташеа, али је истраживањем у
државном архиву у Лондону установио да је у одређеном тренутку после 1972.
године фонд Министарства рата (War Office) „као и многи други, био темељито
очишћен без икаква објашњења.” Неки од склоњених докумената су сигурно
доступни у архиви Министарства спољних послова (Foreign Office). Осим тога,
трагајући за редовним извештајима ваздухопловног аташеа упућеним
обавештајној служби у Министарству ваздухопловства, Бибер је запазио:
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српских извора дозвољава нам само да наслутимо неке од веома важних релација између југословенских официра и извесних
британских обавештајних структура (осим СОЕ) пре пуча од 27.
марта, које су у историографији остале добрим делом непознаница.52 Извесно је да су британски агенти уложили велике напоре
како би навели одговорне факторе у Београду да донесу одлуке које
би одговарале стратешким потребама Лондона у критичној фази
рата или како би их, ако то не буду вољни да ураде, заменили новом
владом. Постоје индиције да су информације које су британски агенти пружали истакнутим југословенским официрима могле да
утичу на највише команданте ратног ваздухопловства да збаце
кнеза Павла и његову владу. Они су вероватно могли да буду охрабрени и учвршћени у својој одлуци да изврше државни удар пошто
су их подаци добијени од Британаца уверили да је немачки напад
на Југославију неминован и да ће уследити брзо, чак и без обзира на
то какво држање заузме влада у Београду. Такво убеђење могло је
да олакша њихове недоумице и преиспитивања око ризика којим
ће њихова земља бити изложена услед изненадне превратничке
акције и да појача њихову веру у исправност онога што раде.
Карактеристично је, уосталом, да су Угљеша Поповић, а по свој прилици и Симовић, па вероватно и други официри који су сазнали
за документ о састанку највишег немачког војног вођства,
„Прилично чудновато, у PRO [Public Record Office – ранији назив данашњег The
National Archives], фонд AIR 8/552, нема никаквих извјештаја о корацима
подузетим прије удара!” („Britanski udio u državnom udaru u Jugoslaviji 27. ožujka
1941.”, Časopis za suvremenu povijest, vol. 13, no. 1 (1981), 30-31.) У поменутој
објављеној дискусији учесника скупа Филис Оти (Phyllis Autey) је такође
напоменула да су извесна документа која је она видела накнадно повучена из
архивских фондова (Rasprava, str. 44). Упркос протока времена који омогућава
истраживачима да добију приступ архивском материјалу насталом радом
државних органа у Британији (као и другде), ограничења која се односе на грађу
обавештајних агенција остају на снази. (Wesley K. Wark, “In Never-Never Land? The
British Archives on Intelligence”, The Historical Journal, vol. 35, no. 1 (1992), 195-203).
После доношења акта о слободи информација (UK Freedom of Information Act)
2000. године, могућности да се одобри приступ одређеном материјалу су
повећане, али су још далеко од слободног истраживања, јер су архиве сигурносних
и обавештајних агенција и даље изузете од примене акта. (Christopher J. Murphy
and Daniel W. B. Lomas, “Return to Neverland? Freedom of Information and the History
of British Intelligence”, The Historical Journal, vol. 57, no. 1 (2014), 273-287)
52 Изузетак је Далибор Денда, „Војна обавештајна служба у Краљевини
СХС/Југославији 1918-1941.”, Војноисторијски гласник, LX, бр. 2 (2010), 30-35 и
Шлем и шајкача, 585-586, 653-655, 657-659.
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прихватили то као дефинитиван доказ нечега у шта су већ веровали – да ће немачка сила напасти Југославију. Насупрот њима, генерал Косић који је имао шири увид у војно-политичку ситуацију и
добијао редовне извештаје из дипломатских агенција Краљевине,
посматрао је ту информацију као једну од многих и прилазио јој је
критички. Све речено никако не значи да је британско достављање
поменутог документа било главни фактор који је подстакао пучисте на акцију, имајући у виду њихове неосноване и нереалне погледе
на спољну политику, наполеонске амбиције и схватања о својој
властитој важности,53 као и авантуристичку спремност да ставе судбину читаве земље на коцку. Ипак, чини се да догађаји у вези са
достављањем важних података указују да је улога британских обавештајних служби била значајнија него што се то обично износи у
мемоарској литератури и историографским студијама.
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BLIND AMBITION OR BRITISH SUBVERSION?:
YUGOSLAV OFFICERS, BRITISH INTELLIGENCE
AND THE COUP OF 27 MARCH 1941
(Summary)
This article analysis two insufficiently explored aspects of the 27
March 1941 coup d’état in which some of the senior officers deposed
Regent of Yugoslavia, Prince Paul, which signaled the rejection of the
freshly signed adherence to the Tripartite Pact with the Axis Powers
and led to the German conquest of Yugoslavia. Firstly, the article
discusses the reasons behind the officers’ decision to topple the
government and argues that it had much to do with the unsavory
tradition of the Serbian army stemming from the May Overthrow in
1903 when the Obrenović dynasty was deposed in a particularly
gruesome manner. Just as the 1903 putchists had taken pride in
bringing down the absolutist regime of King Milan and introducing
parliamentary democracy under the Karadjordjevićs, the rebel officers
of 1941 believed they were the bearers of a democratic spirit of the
Serbian people who ended the unpopular and autocratic government
under Prince Paul. The change in foreign policy away from the Axis
Powers and towards democratic Great Britan was an avowed goal of
the coup. Secondly, the article examines the contacts between the
Yugoslav officers and British intelligence agencies other than SOE
whose activities are well known but ultimately had little effect. It was
the obscure links with the rebel officers established by SIS and the
military and air attaches from the British Legation in Belgrade that
mattered in facilitating the change in government in keeping with
Whitehall’s requirements. In particular, the analysis focuses on the
exchange of military information between the Yugoslavs and British in
late February 1941. The latter provided a seemingly invaluable
document, a record from the meeting of the most senior German
commanders which suggested that German invasion of Yugoslavia was
imminent. This document might have been a clever inducement on
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Britain’s part to draw Belgrade into the war and could have influenced
the putchists, to a certain extent, to act decisively.
KEY WORDS: Coup d’état, 27 March 1941, Yugoslavia, officers, Dušan
Simović, Borivoje Mirković, Prince Paul, British Intelligence Services,
Second World War.
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“Brandenburg” vs. Yugoslavia, 1941–1945
ABSTRACT: Third Reich’s main special forces unit, known as the
„Brandenburg“, continues to capture the public imagination even
after almost eight decades since the end of the biggest conflict in
world history. The exploits from the early phase of the Second
World War, notably those that took place in the Soviet Union and
North Africa, invariably occupy a central place in these narratives.
In stark contrast, the “Brandenburg” ’s service in occupied Yugoslavia has, at best, received scant coverage despite the fact that all of
its major sub-units saw action there at one point or another. Using
largely unpublished primary sources, the article at hand will seek
to outline the unit’s involvement in what has once been aptly
described as “the Wehrmacht’s Balkan quagmire”. It will also
argue that its performance in counterinsurgency warfare did not
live up to its general reputation.
KEYWORDS: World War Two, Yugoslavia, Balkans, Wehrmacht,
Division “Brandenburg”, “Brandenburgers”, special forces

Brief Note on Sources
The first books on the “Brandenburg” began appearing in the late
1950s and early 1960s, and there was even a Western German movie on
the same subject. The Cold War atmosphere and the sheer drama of its
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hair-raising adventures made the unit the perfect subject for popular
authors and right-leaning pseudo-historians. In this way, the
“Brandenburgers” (as the members of the unit were called) took their
place in the pantheon of the Third Reich’s most popular warriors
alongside the Waffen-SS tankmen, Stuka pilots, paratroopers, and
submarine captains. Truth be told, establishing the true scope and
impact of their wartime activities was (and still is) a daunting task owing
to the fact that the unit had left behind only a weak paper trail. Most of
the available information comes from the recollections and statements
of the veterans collected in the immediate post-war years. As far as the
official documents are concerned, they are few and far in between, and
they are dispersed over archival institutions located in Federal Republic
of Germany, Republic of Serbia, Russian Federation, United Kingdom,
and United States of America. These include everything from a brief
mention in the diaries of senior commands to an occasional activity
report authored by the unit itself, plus some materials on organizational
matters. It is therefore little wonder the authors chose to use what was
available and write easy-to-read narratives of heroic exploits instead of
going through the thousands of pages of often dull and unrelated text in
hope of finding some clues relating to the “Brandenburg”’s shady
activities in the Balkans.1
1 Some of the titles on the „Brandenburg“ include: Herbert Kriegsheim, Getarnt,
getäuscht und doch getreu. Die geheimnisvollen „Brandenburger"(Division „Brandenburg)
(Berlin: Bernard & Graefe, 1959); Bernhard Watzdorf, Getarnt, entdeckt und aufgerieben.
Die faschistische Sondereinheit Brandenburg z.b.v. 800 (Berlin: Deutscher Militärverlag,
1961); Helmuth Spaeter, Die Brandenburger - eine deutsche Kommandotruppe - zbV 800
(Munich: W. Angerer, 1982), and Panzerkorps Großdeutschland, Panzergrenadier-Division Großdeutschland, Panzergrenadier-Division Brandenburg und ihre Schwesterverbände, Führer-Grenadier-Division, Führer-Begleit-Division, Panzergrenadier-Division
Kurmark und ihre 108 Träger des Ritterkreuzes. Bilddokumentation (Friedberg: PodzunPallas, 1984); Werner Brockdorff, Geheimkommandos des Zweiten Weltkrieges. Geschichte und Einsätze der Brandenburger, der englischen Commands und SAS-Einheiten, der
amerikanischen Rangers und sowjetischer Geheimdienste (Wels: Verlag Welsermühl,1987); Will Berthold, Division Brandenburg. Die Haustruppe des Admiral Canaris.
Roman nach Tatsachen (Munich: Heyne-Bücher, 1993); Horst Scheibert, Panzer-Grenadier-Division „Großdeutschland" und ihre Schwesterverbände Panzer-Korps Großdeutschland, Panzer-Grenadier-Divisonen Brandenburg, Führer-Begleit-Division, FührerGrenadier-Division und Kurmark (Utting: Edition Dörfler im Nebel Verlag, 2001); Franz
Kurowski, Deutsche Kommandotrupps 1939-1945, Vols I-II (Stuttgart: Motorbuch-Verlag.
2000-2003); Hans Bentzien, Division Brandenburg. Die Rangers von Admiral Canaris
(Berlin: Edition Ost, 2004); Eric Lefèvre, La Division Brandebourg. Les commandos du Reich (Coulommiers: Dualpha, cop. 2009); Charles Whiting, Kommando: Hitler's special forces in the Second World War (Barnsley, South Yorkshire: Pen & Sword Military, 2010);
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Even when available, information contained in contemporary
documents may not necessarily be correct. This can represent a
considerable problem for anyone trying to map the war paths of
individual “Brandenburg” sub-units. Owing to their constantly changing
designations, but also to the plain sloppiness of staff clerks, these are
often incompletely named, e.g. “800th Company’” or “Battalion
‘Brandenburg’” without specifying the parent unit. Major errors were
sometimes made in this respect. For example, one daily report of the
German theatre command from 23 August 19442 (incidentally, our main
source for this period) mentions the presence of “the SS Parachute
Battalion” in Montenegro, whereas, in fact, it was the parachute battalion
of the “Brandenburg” Division. It is therefore little wonder that similar
mistakes have also found their way into the post-war literature. The
official Yugoslav history of the war thus puts the 1st Regiment
“Brandenburg” (hereinafter: 1. “BR”) at Montenegro in May-June 1943,
whereas it was, in fact, an ad-hoc formation sometimes called “Tactical
Regiment”. It was formed around the HQ of 4. „BR“, which controlled the
2nd Battalion of the 1. “BR” (hereinafter: II/1.), plus its own 2nd
Battalion, as well as the division’s organic 16th Company (hereinafter:
II/4. and 16./”BR”, respectively). This was entirely in line with the
Wehrmacht’s flexible Kampfgruppe (KG)/”battle group” concept, but can
represent a nightmare scenario for a historian.3
Even though a better part of the “Brandenburg” spent the war on
occupation duties in what used to be Yugoslavia, the historiographies of
both the Socialist and post-Socialist eras had shown remarkably little
interest in the matter. Prior to 1990, authors tended to concentrate on
writing (often embellished) histories of Partisan formations. “Enemy” or
“occupier” units were normally not considered worthy of a full-length
monograph; at best, they would be discussed in an article or a
contribution to an edited volume dealing with a particular episode from
the “People’s Liberation War”. No such work exists on the
Leo Cavaleri, Das 2. Regiment der "Division Brandenburg" Eine Dokumentation zum Einsatz der Brandenburger-Gebirgsjäger im Osten bzw. Südosten Europas (Aachen: Helios
Verlag, 2018); Lawrence Paterson, Hitler’s Brandenburgers: The Third Reich’s Elite Special Forces (Barnsley, South Yorkshire: Greenhill Books, 2018).
2 National Archives and Records Administration, Record group 242, Microfilm
series T-78, Roll 332, Frame 6289623 (hereinafter: NARA/microfilm series/roll/frame,
document title/date [if available]).
3 Oslobodilački rat naroda Jugoslavije, Vol. I (Belgrade: Vojnoistorijski institut,
1957), p. 674; NARA/T-314/554/703, 4. „BR“, Suggestions (6.7.1943).
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“Brandenburg”, however. The nine-volume, restricted-access history of
the German intelligence service(s), whose writing was sponsored by the
Yugoslav State Security in the mid-1950s, abounds with references to
the unit, but remains focused on its intelligence activities.4 Being an
integral feature of the wartime landscape, the unit’s actions on the
battlefield could not be simply passed over in silence, but Yugoslav
military historians seldom devoted more time to them than absolutely
necessary. The things had hardly improved in the three decades since
the break up of the South Slav state, especially as classic military history
was increasingly coming out of vogue in academic circles.

“Brandenburgers”: Introduction, 1938-1942
The story of the most famous German special forces unit begins
with the annexation of the Sudetenland in 1938.5 On this occasion, a
number of local Ethnic Germans volunteered to spearhead the
Wehrmacht’s advance and protect bridges and other important objects
in case the Czechs opted for armed resistance. The idea of having a
group of highly-trained volunteers well versed in foreign languages and
customs and therefore capable of operating behind enemy lineswas
immediately taken up by the Abwehr II, the sabotage section of the
armed forces’ intelligence service. Captain Theodor von Hippel saw his
share of irregular warfare while serving under the famous General Paul
von Lettow-Vorbeck in East Africa during the First World War. He was
now tasked with organizing a unit that would use speed, daring, and
surprise–along with a fair amount of practices forbidden by international law and nominally frowned upon by regular armies, such as the
use of enemy uniforms–to achieveits objectives.
By the end of 1939, the Abwehr had four companies of these
troops, combined in what was officially known as 800th Construction
Training Battalion for Special Purposes (Baulehr-Bataillon z.b.v. 800).
The unit saw a massive expansion in the following years. Already in June
1940the battalion was reformed into 800th Training Regiment for
Special Purposes (Lehr-Regiment z.b.v. 800) “Brandenburg”, in reference
4 Nemačka obaveštajna služba, Vols. I-IX (Belgrade: Savezni sekretarijat za
unutrašnje poslove, 1955-1960).
5 The introduction is based on the first eight chapters of the already cited Lawrence Paterson's 2018-book (EPUB edition); additional sources will be cited separately.
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to the unit’s original home base. In the spring of the following year, in
addition to eight independent companies of specialists (engineers,
paratroopers, translators, etc.), the regiment had three full battalions,
each of them specialized for operating in a different geographic area.
“We come from 800 corners of the whole wide world”, went one soldier
song6, reflecting the unit’s peculiar composition: suitable volunteers
from the regular army, well-travelled former civilians, and Ethnic
Germans from all over the globe, including the settler colonies in
America, Africa, and the Middle East. “Legionnaire” companies made up
of former Soviet citizens were added to the roster in the course of 19411942. By January 1943, the “Brandenburg” had grown so large that it
again had to be reorganized, this time into 800th Special Formation
(Sonderverband 800), with each of its main sub-units (Verband 801
through 805) having the size of a regiment.
The “Brandenburgers” took part on every major campaign of the
Wehrmacht, conducting many actions of different scope and importance
in the process. For our purposes, mentioning only the most famous ones
will suffice. Not informed on the postponement of the attack on Poland,
the Abwehr commandos raided the Jablunkov Pass railway tunnel on 2526 August 1939, prompting the embarrassed local German commander
to issue an apology to his Polish counterpart. In early May 1940, they
captured the bridge over the Maas at Genepp, thereby greatly facilitating
the drive into the Netherlands. The following year saw the unsuccessful
raid against the Soviet-held Baltic island of Saaremaa (German: Ösel)
and preparations for the ultimately abortive attempt to support the Iraqi
nationalist uprising. One company was also sent to North Africa, where it
would endeavour to support Erwin Rommel's operations in various
ways, including raiding as far as Chadduring Operation „Dora“. In the
summer of 1942, the „Brandenburgers“ spearheaded the German
offensives against the Crimea and into the Caucasus, famously capturing
the oil fields at Maykop.
The “Brandenburgers“ first contact with the Balkans took place
around Christmas 1939, when a group of commandos went to Romania.
Their task was to safeguard German interests there, most notably the
Ploesti oil refineries and the routes used to convey their precious
6 German Federal Archives/Military Archives, record group RW-49, folder 662,
page 5, Materials for history of „Brandenburgers“ 1938-1945 (hereinafter: BA-MA/record group/folder/page [if available], document title/date [if available]).
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product west. Yugoslavia came into the crosshairs after the pro-Allied
coup d'état of 27 March 1941. The most important task now was to
secure the scenic gorge of Iron Gates, an ideal spot for cutting the
shipping lanes on the Danube. Hours before Luftwaffe bombers opened
the hostilities by pummelling Belgrade on the morning of 6 April, the
„Brandenburgers“ crossed the great river in assault boats and rubber
dinghies. After a brief fire fight with the startled defenders, they
managed to secure a small bridgehead and hold it until the arrival of
reinforcements. The other notable action took place on the opposite part
of the country, when a handful of Slovenian-speaking commandos seized
the eight kilometre-long Rosenbach/Jesenice railway tunnel under the
Karawanken/Karavanke range. In the end, the “Blitzkrieg” against
Yugoslavia lasted only 11 days. Flushed with victory, the Germans began
hurriedly re-deploying their troops east in preparation for the invasion
of the Soviet Union, leaving behind a patchwork of annexed areas,
satellite states, and occupation zones. At that moment, it seemed that the
“Brandenburgers”’ special abilities would never again be needed in this
corner of Europe. This assumption, however, soon proved to be wrong.

Modest Beginnings: “Brandenburgers” in Yugoslavia,
March 1942-March 1943
The story of the Yugoslav insurgency is well known. In some parts
of the country, the people rose against the occupation forces motivated
by patriotic feelings, as in the Italian protectorate of Montenegro. In
others, they took to arms after being targeted for extinction, as was the
case with Serbs in the Ustasha-run Independent State of Croatia
(Nezavisna država Hrvatska, NDH). Serbia, on account of its geographic
position, numerous (and unruly) population, as well as natural wealth,
was placed under direct rule of the Wehrmacht. Despite this, the
province stood in full revolt by the end of the summer 1941, stoked by a
mix of anti-Axis and pan-Slavic sentiments. Two guerrilla movements
vied for control over the insurgents’ masses: the Communist-led
Partisans (People’s Liberation Movement – Narodnooslobodilački pokret,
NOP), and the royalist Chetniks, soon to be known as Ravna Gora
Movement/Yugoslav Army in the Homeland (Jugoslovenska vojska u
otadžbini, JVuO). By early November, the unbridgeable ideological gap
and differing views on how to proceed with the struggle against the
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occupier led to an open conflict between the two. This was the final nail
in the coffin of the Serbian insurgency, which was already weakened by
savage German reprisals (the notorious “1:100” rule) and increased
troop levels. After their main body had fled pell-mell to the Italianoccupied zone, the country (excluding a small but permanent enclave in
the south) was practically free of Partisan presence.
The German stance towards the Chetniks was ambiguous and
subject to change depending on the situation. As long as the communist
threat was negligible, the royalists were perceived as the main threat.
They were not only considered unlawful combatants, but were also
allied with the British; as Serbian nationalists, they were inherently
hostile to the new order imposed on the Balkans by the Third Reich. The
Germans employed a wide range of measures to keep them in check. On
the one hand, any involvement in overtly hostile actions was punished
by mass executions of real or suspected affiliates of the Ravna Gora
organization. On the other hand, many of its ordinary members were
accepted into the units of the so-called “Government Chetniks”,
subordinated to the collaborationist authorities in Belgrade. It was a way
of splitting the rank-and-file away from the top echelons of the JVuO,
who were earmarked for capture. Colonel (later General) Dragoljub
Mihailović, the leader of the movement, was the prime target. Although
nominally a renegade, the Germans agreed to meet him tête-à-tête in
mid-November 1941 and honoured their promises regarding the safe
conduct. They, however, refused to aid him in the war against the
Partisans and raided his base at Mount Ravna Gora roughly a month
later. Mihailović barely escaped and went into hiding, now a wanted man
with a 200,000 dinar-price on his head.7
On the whole, the Germans were satisfied with the outcome of their
autumn and winter campaigns, but knew the insurgency could flare up
again in the spring of 1942. They therefore decided to strike against its
head before this happened, and the “Brandenburgers” seemed like a
perfect tool for the job. Consequently, in early May 1942, the newlyarrived 7./”BR” was deployed in the vicinity of Mount Golija, the
suspected hideout of the Chetnik overlord. In order to lull Mihailović
into false sense of security, all other actions against his person were
cancelled, the bounty suspended, and a local Bulgarian command even
7 Jozo Tomasevich, War and Revolution in Yugoslavia, 1941-1945: the Chetniks
(Stanford, CA: Stanford University Press, 1975), 148-50, 198-201.
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allowed to establish contact with him. There was a sense of urgency:
intelligence reports were suggesting that he was incapacitated by an
explosive box smuggled into his HQ, and the Germans wanted to get him
before his wounds could heal. Disappointingly, Operation “Forstrat” had
to be terminated in the first days of June “after weeks-long preparation”
after it became known that the target had slipped away to Montenegro.8
What followed was the “Brandenburgers”’ probably most
notorious action on the Yugoslav soil. The “Forstrat” was barely finished
when the German command decided to send 7./”BR” to Mount Fruška
Gora in Syrmia, where the local Partisans were becoming a nuisance. In
response to the death of two of its NCOs, the company executed 257
inhabitants of the village of Grgurevci on 6 June 1942. Although all of
them were Serbs, even the NDH authorities and the German ambassador
in Zagreb felt compelled to file an official protest. Outwardly, the BhS
defended the company’s actions, but at the same time made sure it would not exact reprisals on its own in the future. Immediately after the
massacre, the 7th was transferred to Mount Kozara in Western Bosnia,
where a major Axis offensive against the Partisans was under way. Here,
the company caused another controversy by claiming it had received orders to kill everyone who crossed its path regardless of sex and age. This
was too much even for the Germans, and the higher commands demanded a clarification. It turned out that the order applied primarily to female Partisans and that there was no mention of children whatsoever. The
7th had been long gone by the time the matter was put to rest in mid-November 1942: it had left for the Soviet Union just in time to take part on
the great summer offensive that would ultimately lead to Stalingrad.9
So ended the Wehrmacht’s Special Forces’ first stint in the occupied Balkans. Even though their record was far from striking–one failed
assassination attempt, one ugly massacre, and one internal controversy–
the C-in-C of Armed Forces in Southeast (Wehrmachtsbefehlshaber
Südost/WBSO, soon to be renamed Oberbefehlshaber Südost/OBSO)–
wrote of their performance in glowing terms and requested their return
8 BA-MA/RW-40/29/4, 9, and 11 (Commanding General in Serbia [Kommandierender General und Befehlshaber in Serbien, BhS], Diary, 3, 22, and 31.5.1942), 154 (BhS
to 717th Infantry Division [ID], 31.5.1942); BA-MA/RW-40/30/3, BhS, Diary (2.6.1942).
9 BA-MA/RW-40/30/6-7 and 12 (BhS, Diary, 8-10 and 25.6.1942), 31 (BhS to
7th Company „Brandenburg“, 4.6.1942), 93 (BhS to Siegfried Kasche, 18.6.1942), and
103 (BhS to Western Bosnia HQ, 20.6.1942). For the correspondence on the controversy
see NARA/T-501/257/1093-99.
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at the earliest opportunity. It would not be before early November 1942,
however, when Berlin announced the arrival of 16./“BR” to Serbia. The
company arrived to Banat on the 23rdand proceeded to the province of
Šumadija, where it was subordinated to the 7th SS Volunteer Mountain
Division “Prinz Eugen”. The lively interest the higher-ups had for the
company is evident from the fact that they inquired twice about its activities and staged an inspection, all within a timeframe of four days (6-10
December). The company–now called 1st Unit, 2nd Battalion, 804th Formation–would remain in the same area chasing various guerrilla bands
well into the spring of the following year. The highly efficient radio-decryption service that operated under the auspices of the BhS aided the
“Brandenburgers” in their efforts on at least one occasion (Operation “Heinrich”, launched in March 1943 against Miroslav Trifunović, Mihailović’s top
commander in Serbia). The idea of using Luftwaffe’s direction finders in the
field, however, turned out to be impractical, owing to the fact that the targets were constantly on the move. In order to help with the acclimatization,
a number of Ethnic German recruits were attached to the company in order
to serve as translators and mule drivers. At the same time, a request for more commandos was submitted to the OBSO.10
The deep crisis in which the Third Reichfound itself in at the end of
1942 and beginning of 1943 had far-reaching implications for the “Brandenburgers” as well. Originally intended to act as harbingers of the Blitzkrieg, pathfinders for rapidly advancing mechanized columns, they increasingly took on the role of ordinary light infantry and were used to
plug the gaps in the Wehrmacht’s ever-thinner defensive lines. Back home, the influence of the Abwehr and its head, Admiral Wilhelm Canaris,
was waning rapidly. This coincided with the wish of Armed Forces High
Command (Oberkommando der Wehrmacht, OKW) to have at least one
“household unit” it could dispose of without interference from the rival
Army High Command (Oberkommando des Heeres, OKH). Consequently,
Division “Brandenburg” came into being on 1 April 1943. The hopes of
Canaris and his co-conspirators–including the division’s commanding officer (CO), General Alexander von Pfuhlstein – that parts of the outfit co10 NARA/T-311/175/288, WBSO/Operational Section [hereinafter: Ia], Activity
report [hereinafter: AR] June 1942; BA-MA/RW-40/35/7-8, 13, 15 (BhS, Diary, 5, 10, 20,
25.11.1942); BA-MA/RW-40/36/4-5 (BhS, Diary, 6, 9-10.12.1942), 89, 69, 45 (BhS,
Daily reports, 18, 20, 24.12.1942); BA-MA/RW-40/37/4 and 13 (BhS, Diary, 2 and
27.1.1943), 122 (BhS to OBSO, 26.1.1943); BA-MA/RW-40/39/6-7, 9, 11, BhS, Diary (9,
11, 15, 20.3.1943).
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uld be used for the planned coup against Hitler were dashed almost immediately, when the OKW decided to use them in the Balkans.11
The new division had four fully motorized field regiments, formed
from the existing Verbände 801-804, with three battalions apiece. Each of
them had a legionnaire company made up of non-German volunteers. In
4. „BR“ (see below), most of these companies were combined into a separate battalion in the summer of 1943. This arrangement lasted until
the spring of 1944, when the battalion was disbanded and its members
divided between other companies. The division was also “special” in the
sense that, apart from the signals battalion, it had neither organic support/rear area services nor any artillery (this was partly rectified in the
spring of 1944 by adding one battery to each regiment).This, combined
with the fact that many hard-to-replace veterans could still be found within
its ranks, made the formation ill-suited for head-on clashes against a regular foe. The Balkans therefore looked like the perfect deployment area: losses incurred in counterinsurgency warfare were usually low, and the “Brandenburg” could still get to apply its unconventional tactics.12

4th Regiment: All-rounder of Division
“Brandenburg” – Part I
The reorganization process had barely started when the BhS received long-awaited news that an entire battalion of the “Brandenburgers”
was on its way from Germany, followed by one more by the end of April
1943. As mentioned earlier, they were placed under the HQ of 4. „BR“, a
formation formed from surplus personnel and leftovers from other regiments. Despite its modest beginnings and unremarkable heritage, the
4th would end up having by far the most colourful wartime career of all.
The immediate task upon arrival to the province of Sandžak was to protect Germany’s economic interests and root out several prominent Chetnik commanders, including Mihailović himself. Again, however, all capture/assassination plans came to a nought for various reasons. Instead,
both battalions were thrown against the bulk of the People’s Liberation
Army of Yugoslavia (Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije, NOVJ),
11
12

Paterson, Brandenburgers, Chapter 9.
BA-MA/RW-49/662/240-41 [Composition list, undated]; NARA/T-315/2112/392,
498, 4. „BR“ toHQ „BR“ (21.6.1943 and 14.1.1944, respectively); BA-MA/RW-49/666/44,
Composition diagram „BR“ (May 1944).
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which had fought its way to Montenegro all the way from Western Bosnia. In spite of the presence of over 90,000 Axis troops and 100 airplanes, the Partisans managed to escape from the cauldron after a full
month (15 May-15 June) of extremely bitter and costly fighting.13
Thanks to their motorized equipment, the “Brandenburgers” were
used as flying detachment, sent to various flashpoints along the encirclement ring as circumstances required: first in the area of the 1st Mountain
Division (MTD), than the 369th ID, and finally the 118th Jäger Division
(JD).For the same reason, they were sent after the retreating guerrillas to
central and eastern parts of Bosnia (July-August 1943). By mid-September,
4. „BR“ was tasked with guarding Banja Luka, the province’s second-largest
city with great symbolic significance for the NDH. During this period, the
unit was largely engaged in low-level local activity, interrupted by several
bigger actions, such as the relief of Tuzla in early October. Realizing the
Communist-led insurgency could not be eradicated in a single set-piece battle, the OBSO conceived the upcoming winter campaign as a series of offensive operations with more modest aims. For the purpose of invading the
NOP-held territory in Western Bosnia from the west, 4. „BR“ was transferred to the area of Knin in the second half of November. After this task was
completed in early December (Operation “Ziethen”), the outfit stayed around Livno until late January 1944, when it was transferred to the Banja-Luka-Jajce-Travnik triangle. Then, in early March, both battalions (I and II/4.)
received orders to move to the Sava-Drava interfluve and make themselves
ready for the occupation of Hungary.14
In early July 1943, Friedrich-Wilhelm Heinz, the commanding officer (CO) of 4. „BR“, summed up the experiences made hitherto and gave
his recommendations for the unit’s future employment. Among else, he
said that, out of 1,268 men present at the beginning of the recently con13 BA-MA/RW-49/662/13 [Compositionlist, undated]; NARA/T-311/175/33, OBSO/Ia, AR May 1943; BA-MA/RW-40/40/4 (BhS, Diary, 4.4.1943) and 135 (BhS, Order,
22.4.1943); BA-MA/RW-40/41/4 (BhS, Diary, 2-3.5.1943); Klaus Schmider, Partisanenkrieg in Jugoslawien 1941-1944 (Hamburg: E.S. Mittler & Sohn, 2002), pp. 261-80.
14 For the actions and movements of 4. „BR“ in May and June 1943 see the following OBSO's daily and mid-daily reports in: NARA/T-311/175/1265 (30.6), 1329 (7.6),
1358 (2.6), 1365 (31.5), 1402 (24.5), 1418 (19.5). For the movements in the period September 1943-February 1944 see the following situation maps prepared by the OKH under the signature BA-MA/RH-2 KART/8792 (13.9.1943), 9206 (29.10.1943), 9487
(28.12.1943), 9494 (28.1.1944), 9500 (29.2.1944); see also NARA/T-314/560/1096, XV
Mountain Corps [MTC], Diary (30.1.1944), as well as NARA/T-314/1546/696, LXIX Reserve Corps [RC], Map (Early March 1944).
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cluded Operation “Schwarz” in Montenegro, 42 were killed and 107 wounded in action (KIA, WIA). The high loss ratio of almost 12 percent proved that the “Brandenburgers” were ill-suited for combat in the mountainous terrain owing to the lack of specialized equipment and training.
Germany’s war effort would best be served if the regiment was granted a
longer period of rest in a relatively flat and quiet area around Karlovac,
where it could prepare for a classic “Brandenburg” undercover campaign against a possible Western Allied amphibious assault in the Northern
Adriatic. The suggestion fell on deaf ears of Commander of German Troops in Croatia who felt that the prospect of operating within enemy landing zones seemed utterly hopeless. He also maintained that the regiment had enjoyed more rest between spells of fighting in Montenegro
than any other unit, and that its presence in the embattled Bosnia was
indispensable. Otherwise, he agreed that, despite the displayed bravery,
the “Brandenburgers” were of only limited use in the terrain of southcentral Yugoslavia. In right conditions, however, their motorized equipment and weapons proficiency did not fail to impress ordinary German
troops. During the battles for Tuzla in early October, the commandos
“gave everything they got [and] acquitted themselves admirably”. In the
end, all attempts by the “Brandenburg” HQ and the OKW to spare the division “menial” duties on the firing line came to nought. Amidst the chronic shortage of troops in the Yugoslav theatre, local commands could
simply not afford not to use the “Brandenburgers” in daily operations.15
In his same July report, Heinz voiced what in many quarters must
have been considered an outrageous idea: instead of shooting each and
every captured Partisan, the Wehrmacht should seek to spare and even
use some of them for its own purposes. This would not only stall the
dynamic of the insurgency in general, but also provide native volunteers
for undercover missions. The most important of these involved capturing or killing Josip Broz Tito. Remarkably, the Germans did not have a
positive identification of the NOP leader until January 1943. His HQ was
supposed to be raided at the beginning of Operation “Schwarz” together
with Mihailović’s, but was merely bombed instead. As the battle drew to
a close, 6./II/4. (the former 16./”BR”), commanded by the holder 2of the
15 NARA/T-314/554/701-02 ([XV MTC] to OBSO, 22.7.1943), 703-08 (4. „BR“,
Suggestions, 6.7.1943), 1234 (KG „Fischer“, Report, 21.1.10.1943); NARA/T314/560/746, [XV MTC], Report „Schwarz“ (20.6.1943); NARA/T-315/2112, OKW, Circular (1.10.1943), and HQ „BR“, Memorandum (18.8.1943).
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Knight’s Cross, Werner Lau, planned to infiltrate the retreating Partisan
columns and capture Tito, but nothing came out of it.16
Confronted with the apparently unstoppable growth of the Communist-led resistance movement in summer and fall of 1943,the Third Reich’s
top echelons in the Balkans were becoming increasingly in favour of using
surgical strike(s) against enemy VIPs. In July, the “Brandenburgers” were
told to prepare an action against the NOVJ’s Croatian command, but like so
many plans before and thereafter, it was eventually dropped. All the while,
the search for the elusive Partisan overlord continued. By mid-autumn
1943, intelligence indicated that he had taken up residence in the medieval
Bosnian capital of Jajce. A special detail was formed around the core of I/4.
for the purpose of eliminating him, either by kidnapping or by assassination. Its original CO, Wolfram Kirchner, came to occupied Serbia for the first
time in the spring of 1942; he was later involved in an abortive operation in
Iran, and went on to receive German Cross in Gold, Third Reich’s secondhighest military decoration. His successor, Fritz Boeckl, was constantly inebriated, and was widely suspected of all sorts of criminal activities, all of
which would ultimately lead to his dismissal in February 1944. The unit’s
last commander was Fritz Benesch, the leader of the already mentioned
raid on the Saaremaa.17
Special Unit “Kirchner”–first renamed to Unit “Poacher” (Verband
„Wildschütz”), then to 85th Military Economic Staff (Wehrwirtschaftsstab
85, WWS)–was never used for its intended purpose. Only a handful of its
men eventually went in with the SS paratroopers against Tito's HQ at Drvar during the famous Operation “Rösselsprung” on 25 May 1944. Nevertheless, the unit was far from being inactive during the winter and
spring months and actually got the opportunity to apply its brand of irregular tactics. These included raiding, ambushing, and patrolling, but also sabotaging railway infrastructure located on the Partisan-held terri-

16 Schmider, Partisanenkrieg, 277-78; NARA/T-315/1301/226, 118th JD, Diary
(12.6.1943).
17 NARA/T-314/554/701-02, [XV MTC] to OBSO, 22.7.1943; Gaj Trifković, Parleying with the Devil. Prisoner Exchange in Yugoslavia 1941-1945 (Lexington, KY: University Press of Kentucky, 2020), pp. 274-76; Paterson, Brandenburgers, Chapters 7, 11,
and Appendix; NARA/T-314/561/316, XV MTCto 2nd Panzer Army [2. PA] (25.1.1944);
Franz Schramm, Subject: Major Boeckel (4.6.1943), printed in: Nemačka obaveštajnaslužba, Vol. IX, pp. 1489-94; NARA/T-315/2112/301, Unit Kirchner to Formation 804
(15.2.1943).
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tory. The unit also helped repel the major NOVJ attack on Banja Luka on
the New Year’s Eve, suffering 2 KIA and 14 WIA in the process.18
During the same period (late 1943-early 1944), 4. „BR“ also provided instructors for the so-called „Bandit Hunter Squads“. The idea of forming platoon-sized units that would operate undercover and spread terror and confusion behind NOVJ lines came from the chief intelligence officer of the 114th JD. It was a lucky coincidence that the „Brandenburgers“ had just settled in Banja Luka and could pass their knowledge of
these matters on the special courses set up in the nearby Trappist Monastery. The concept proved useful, and soon practically every division and
independent regiment from Istria to Greece had at least one of these
Bandenjägertrupps and its own training course.19

4th Regiment: All-rounder of Division “Brandenburg” –
Part II
Notwithstanding the fact that the pendulum of war had swung towards the western parts of Yugoslavia, the “Brandenburg” maintained
presence in Serbia almost throughout 1943.The already mentioned
6./II/4. kept operating against both guerrilla movements in Šumadija
until late April, when it rejoined its parent battalion in the Ibar Valley.
One of its sister companies, the 9th, deserves a special mention. It was
raised earlier the same year in Sandžak from among the particularly suitable local Muslim volunteers. Following several months of training in
Kosovo, the company moved to the area Užice–Ivanjica–Čačak (along
with a brief stint at Požarevac), where it stayed from early June to midOctober. There, it operated chiefly against the Chetniks, with whom the
legionnaires had at least one serious clash (on 27 August). Its other activities involved guarding important objects, gathering intelligence, but also rounding up and executing hostages. In mid-September, the high command authorized the raising of additional 200 recruits, but the plan was
apparently not followed through. One month later, the company returned to its home province and eventually placed itself at the disposal of
18 BA-MA/RW-49/667/19-20, Unit Boeckl to HQ Hünewaldt (25.12.1943); NARA/T-314/558/816, XV MTC, Report Banja Luka (4.1.1944).
19 Gaj Trifković, „Too Little, Too Late Evolution in German Counter-insurgency
Methods in Yugoslavia, 1943-1944“ (forthcoming fall 2021, The Journal of Slavic Military
Studies [hereinafter: JSMS]).
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2. “BR” (see below). It would remain there until its disbandment in February 1944. After the war, a Yugoslav court tried 25 members of the
company: 20 were found guilty on various charges (six of them were
sentenced to death), while the remainder was acquitted.20
After meeting the most prominent Chetnik commander in Montenegro, Pavle Đurišić, in mid-May 1943, the CO of 4. „BR“ was convinced
the royalists could be made to work with the Germans. After all, the majority of the Chetniks on the far side of the Drina and Neretva had signed
non-aggression and cooperation treaties with the NDH already in mid1942. The collaboration was especially intensive in Western Bosnia and
Dalmatia. Kirchner would use this to find reliable scouts and informants
during the search for Tito, while his regiment advanced on Livno with a
band of royalist auxiliaries in tow. In Serbia, however, the time was still
not ripe for such an arrangement, especially since Mihailović decided to
begin with a more overt action against the Axis in anticipation of Allied
landings. By late November 1943, however, a number of reasons had
made a rapprochement between the two sides possible. Tito had become
an undisputed master of the countryside in the western part of Yugoslavia and was well on his way of becoming a single beneficiary of the British aid program. Mihailović knew his heartland was now critically exposed to the Partisan invasion, which was certain to materialize in the near
future. On the other side of the fence, Hitler introduced a new policy for
the Balkans, based on the idea of uniting all anti-Communist forces under German tutelage. What followed was a series of written agreements
between the JVuO top commanders and the Wehrmacht, which basically
exchanged Chetnik blood for German ammunition. These arrangements
were temporarily and specially limited, and could be subject to change
depending on circumstances.21
How this complex relationship worked in practice can be gleaned
from the history of III/4. The outfit arrived to Eastern Serbia in the second half of October 1943 with the primary task of securing the Iron Ga20 NARA/T-315/1242, Lt. Lau to 104th JD (7.4.1943); BA-MA/RW-40/80/5 and
13, Military Commander Southeast (Militärbefehlshaber Südost, MBSO), Diary (30.8 and
18.9.1943); Milutin Živković, „Muslimanski I arnautski diverzanti u sasatvu devete kompanije četvrtog puka divizije „Brandenburg“ in: Tradicija, promene, istorijsko nasleđe, pitanja državnosti I nacionalnog identiteta na Kosovu i Metohiji (Leposavić: n/A, 2018),
279-306.
21 Tomasevich, Chetniks, pp. 226-56, 315-48; NARA/T-314/558/360, 264th ID,
Order (23.11.1943); Unit Boeckl to Abwehr Banja Luka (14.12.1943), printed in:
Nemačka obaveštajna služba, Vol. IX, 1483-88.
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tes and Bor copper mines. On 12 November, this still meant fighting the
Chetniks; two weeks later, it was the Partisans. The MBSO’s diary makes
next to no mention of the “Brandenburg's activities during the next two
months. This was the period when the agreements were valid and functioning, both on paper and in practice: the Chetniks had thus proved crucial in repulsing the first NOVJ incursion into Serbia in the closing weeks
of the year. By early February 1944, however, the Partisan peril had subsided and the agreements were either formally cancelled or allowed to
lapse. The royalists then began raiding supply sources and targeting hostile collaborationists, and the “Brandenburg” retaliated against the
most prominent Chetnik commanders in Pomoravlje and Šumadija regions. Despite the use of innovative tactics known as “Free Hunt” (accent
is put on constant hounding of the target; operations have no spatial or
temporary limits, but last until either the objective is attained or one’s
own strength is exhausted), these actions failed to achieve anything. The
game of cat and mouse lasted until mid-March, when III/4. was ordered
to join the rest of its parent regiment for the invasion of Hungary.22
Operation “Margarethe”, as the march into the Pannonian Plain came to be known, was more like a pleasure stroll than a serious military
undertaking. Not before long, however, disturbing news began arriving
from the south: two full NOVJ divisions had broken through the Chetnik
protective screen and were advancing full-speed towards the Ibar Valley.
In order to boost the critically low number of German troops in Serbia,
the OKW released 4. „BR“ for service in Serbia. The regiment–now operating as a whole for the first time in its history–began taking up positions around Ivanjica on 8 April 1944. For the next month-and-a-half, the
outfit would serve as the backbone of a large and very heterogeneous
anti-Communist field force, which included the Germans, Bulgarians,
Serbian Volunteer Corps, Serbian collaborationist gendarmerie, Russian
Protective Corps, and the JVuO. In an ironic twist, the “Brandenburgers”
were now serving alongside some of the same Chetnik commanders they
had been chasing for the past couple of years. The fighting (known to the
Germans as Operation “Kammerjäger”), that took place across Western
and parts of Central Serbia, was fluid, disjointed, but fierce. In the end,
22 BA-MA/RW-40/81/10 (MBSO, Diary, 16.10.1943), 268 (MBSO, Circular,
29.10.1943); BA-MA/RW-40/82/7 (MBSO, Diary, 12.11.1943), 205 (MBSO to III/4.,
25.11.1943); see also the following entries in the OBSO's diary: BA-MA/RW-40/85/4, 6,
9 (2, 10, 19.2.1944); see also MBSO's daily reports, and directives to III/4. in: BAMA/RW-40/86/15, 50, 76, 124 (1, 6, 10, 19.3.1944).
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the constant Axis pressure forced the Partisans to retreat to Sandžak.
The 4th’s performance was deemed adequate, but not beyond that. The
old story repeated itself: being fully motorized, the commandos were wellsuited for rapidly erecting blocking positions along the lines of communications; their off-road combat capabilities, however, remained modest. The
regiment’s new CO (Heinz left in early September 1943) seldom visited the
front line, apparently preferring to lead “from behind his desk”.23
Immediately after the “Kammerjäger” had ended, I and III/4. moved
to Bosnia, while the regimental HQ and II/4. remained around Užice until
the end of June 1944. The regiment’s main operational area was again located in the Vrbas Valley, but its sub-units would sally into neighbouring regions whenever local counterinsurgency efforts required an extra hand. For
instance, III/4. went to Eastern Herzegovina (13-21 July) in order to support Operation “Sonnenstich”. The commandos’ main task was to rescue a
surrounded battalion of the 369th ID; instead, they themselves ended up
being surrounded. In the course of action, the battalion was engaged in a “fierce defensive combat against a superbly armed foe” and could maintain its
positions only with the help of hand grenades.24
At this point, the fate of 4. “BR” was decided by grand strategic considerations. It was high summer, and Berlin was counting on a possibility of an Allied landing in the Eastern Mediterranean. In order to create
a highly mobile reserve with which to counter a potential attack against
Crete or Rhodes, Hitler ordered that 4. “BR” be reorganized into two
well-armed battalions suitable for air transport. As a result, I and II/4.
were merged at the beginning of August. Before this “light” regiment could move to its new base of operations at Larissa, Greece, events transpiring abroad intervened again. Romania, war-weary and on the brink of
Soviet invasion, decided it was time for a change of camp. The Nazi overlord thought he could repeat the bloodless success of the “Margarethe”
23 Gaj Trifković, „The Key to the Balkans: The Battle for Serbia 1944“, JSMS 28:3
(2015), pp. 524-37. MBSO's reports from April and May 1944 abound with the references to 4. „BR“; see, for instance, NARA/T-501/256/444 (8.4), 456 (10.4), 556-57 (22.4),
598 (26.4), 634 (29.4), 679 (3.5), 709 (10.5), 723 and 732 (13.5), 747 (16.5); BAMA/RW-49/663/47, KG „Heinz“, Special Order (9.9.1943).
24 See OBSO's daily reports in NARA/T-78/331/6288776 (23.5.1944), 6288974
(6.6.1944), 6289004 (11.6.1944); see also OKH situation maps in: BA-MA/RH-2
KART/9516 (28.5.1944), 9526 (28.6.1944), 9535 (27.7.1944); Central Archives of DefenseMinstry of Russian Federation, Opis 500, Fond 12483, Delo 82, pages 9-11, 369th
Signals Battalion, Diary (13-21.7.1944) [hereinafter: CAMO/fond/opis/delo/page/title/date].
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and keep this oil-rich country in his possession. For this purpose, the
OBSO hastily patched up a small intervention force, including III/4. The
battalion was dispatched first to Niš and thence airlifted to Bucharest in
the last days of August. The entire operation ended in a disaster: numerically large and determined Romanian Army failed to budge and inflicted
heavy losses on the German contingent trapped in the country instead.
III/4. was hit hard as well: its remnants barely made it to the friendly lines in Hungary.25
The chance would have it that III/4. went into its last battle without its veteran CO, Friedrich von Koenen, who had won much admiration
while leading the division’s Tropical Battalion in North Africa. He was
killed on 21 August 1944 when his staff car was ambushed southeast of
Višegrad. Strangely, the identity of the assailants has never been established. The 1st Proletarian Division of the NOVJ was just being in the
process of crossing the Lim around Priboj, a stone’s throw away from
the scene. Destroying a German staff car and killing an officer is something that would have definitely been included in contemporary Partisan
reports and mentioned (and lauded) in the post-war historiography.
This, however, is not the case. What is even more puzzling is the fact that
even the available German war diaries contain no mention of the incident (normally, the death of prominent and highly decorated officers
would be commemorated with at least a single line). According to veterans’ accounts, the perpetrators were most likely common bandits, who
took von Koenen’s wedding ring and his Knight’s Cross, but left confidential documents untouched.26
Von Koenen’sIII/4. was not the only “Brandenburg” unit to go to
Bucharest. As mentioned earlier in the text, the special forces had their
own parachute arm since 1940. In March 1944, it was expanded to a full
battalion with four companies. Three months later the unit arrived to
Kraljevo as a part of the already mentioned build-up of strategic reserves. The fear of another Partisan incursion into Serbia led the OKW to
use the bulk of these forces for “a general cleansing of Montenegro” in
the second half of August (Operation “Rübezahl”). Before the parachute
battalion–which was deployed in a purely infantry role–could see some
25 See the OBSO's diary entries from July and August 1944 in: NARA/T311/190/765 (1.7), 938-39 (13.8), 988 (24.8), 1003 (25.8); Paterson, Brandenburgers,
Chapter 11.
26 Ibid, Chapters 6, 11, and Appendix; Todor Radošević, Prva proleterska divizija,
Vol. II (Belgrade: Sekcija boraca Prve proleterske NOU brigade, 2010), 257-60.
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real action, however, Romania’s defection precipitated its hasty transfer
out of the country.27

2nd (“Sandžak”) Regiment
Compared to that of the 4th, the history of its sister regiments is rather straightforward. Tracing its origin from those “Brandenburg” companies trained for mountain warfare, 2. “BR” (CO: Franz Pfeiffer) came to
be known as “Jäger” or “Edelweiss” regiment. In the summer of 1943, the
outfit was posted to Northern Greece, where it took in at least 200 local
volunteers. In early September, it moved into Albania, disarming the Italian troops and securing the coastal hinterland. Having a sizeable number of Italian-speaking soldiers in its ranks, the formation was seemingly
perfectly suited for service on the Apennine Peninsula. Owing to “the
bandit situation and shortage of own forces”, however, the high command decided to send the bulk of the regiment to Yugoslavia instead
(apart from the hiatus that lastedfrom early January to early May, II/2.
would remain on anti-guerrilla duties in central Albania and neighbouring regions until September 1944).28
In early November 1943, I and III/2.arrived to Sandžak. Located
between Bosnia, Serbia, Kosovo, and Montenegro, the province held an
extraordinary strategic importance. Here, the “Brandenburgers” had to
be diplomats as much as soldiers, for this small patch of land was the home to two major religious and three ethnic groups (Orthodox Serbs, Muslims of Slavicas well as of Albanian extraction), and was bordered by
Bulgarian-held garrisons. Luckily for the regiment, the Muslims were already largely organized into an SS militia force by the “uncrowned king
of Sandžak”, the Austrian-born adventurer Karl von Krempler. Knowing
that any Partisan advance into Serbia would have to come through their
territory, the local Chetniks were especially keen to reach a firm understanding with the Germans. This would not only secure them material

27 Paterson, Brandenburgers, Chapter 11; Trifković, „Serbia“, pp. 542-44; NARA/T-311/191/793, OBSO, Circular (6.7.1944); see also OBSO's daily reports in NARA/T-78/332/6289616 and 6289623 (22-23.8.1944).
28 BA-MA/RW-49/663/21-23 [Details on 2.“BR“, n.d.]; NARA/T-311/175/1205,
OBSO, Daily report (26.7.1943); NARA/T-313/192/7452270-78, HQ „BR“ to [OBSO]
(16.10.1943); NARA/T-315/2112, OBSO to OKW (27.10.1943); see also XXI MTC’s diary
in: NARA/T-314/662/555 and 815 (5.1 and 4.5.1944).
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aid, but also a much-needed, if temporary, cessation in blood feuding
with their Muslim neighbours.29
With this farraginous band of auxiliaries in tow and supported by
two battalions of the 297th ID, 2. “BR” launched an immediate westward
offensive west from its base at Sjenica. After a week or so of fighting, the
regiment reached and took Brodarevo on 16 November 1943. Although
a nice success in itself (at least 253 prisoners), this was only a stepping
stone towards the real prize, the all-important road bridge over the
swollen Lim at Prijepolje. Failure to take the objective undamaged would
disrupt the entire schedule of the upcoming great winter offensive against the NOVJ in these parts (Operation “Kugelblitz”). What followed is
certainly the most successful and best-known of all “Brandenburg” actions in occupied Yugoslavia. Led by a few hand-picked legionnaires from
9./II/4., two companies of I/2. dressed in Italian and Partisan uniforms
infiltrated the town in the early morning hours of 4 December 1943. Once in, they overpowered the guards, secured the demolition charges, and
held the bridge until the arrival of the 1st MTD. For this exploit, the regiment was mentioned for the first time in the official Wehrmacht communiqué, and the CO of I/2., Konrad Steidl, awarded the Knight’s Cross.30
Apart from a few terse sentences in the OBSO’s daily reports, we
have practically no contemporary official sources on the remainder of 2.
“BR”’s stay in Sandžak, which lasted until early September 1944. Thankfully, the aforementioned Steidl left behind a detailed account of this period in his diary. After its dramatic triumph at Prijepolje, the regiment
settled into occupation routine. This largely meant manning permanent
defensive positions around the garrisons and outposts in the middle reaches of the Lim and its immediate environs. The officers spent quiet periods fighting “terrible red tape” at their command posts, training their
subordinates, playing both chess and practical jokes (sometimes involving the use of castor oil), and enjoying copious quantities of local
brandy, the rakija. This routine was interrupted whenever the Partisans
seized a dominant height, attacked a supply convoy, or friendly militias
needed backing. The fighting, which took place largely by night, was bru29 BA-MA/RW-49/135/18-27, Diary Konrad Steidl (13-22.11.1943); NARA/T313/192/7452322 and 7452518 (2. „BR“ to 2. PA, 19.11. and 26.12.1943); NARA/T313/487/759, Krempler to 2. PA (4.11.1943).
30 See 2. „BR“'s daily reports from November 1943 in: NARA/T-313/485/372
(11.11), 346 (14.11), 332 (15.11), 323 (16.11), 311 (17.11), 289 (19.11); Živković, „Diverzanti“, 294-96; BA-MA/RW-49/135/31-37, Diary Konrad Steidl (4.12.1943).
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tal and costly; the enemy was tough and determined, with “courageous
musket-women [Flintenweiber]” often leading the charge. Apart from relief expeditions, raiding, and patrolling, the regiment also took part in a
number of bigger offensive operations against particularly dangerous
NOVJ concentrations in Sandžak and Montenegro (e.g.“Frühlingserwachen”, “Tannengrün”, “Draufgänger”, “Rübezahl”).31

1st (“Dalmatian”) Regiment
The winter operations were barely over when the OKW began redeploying combat-proven formations from the Balkans to the main
fronts. In lieu of the 114th JD that went to Italy, 2. PA received two battalions of 1. “BR” from Greece in the second week of March 1944 (the third
battalion, I/1., would join them two months later). The regiment was deployed to Northern Dalmatia, roughly to the area Knin–Trogir–Benkovac, with a twofold task. One, to act as a mobile reserve in the case of an
Allied landing in this sector; two, to close the so-called “bandit supply
channels” used to ship British-donated war materiel from the island of
Vis to the NOVJ bases in the hinterland. Of course, the feared enemy seaborne attack never materialized, and the regiment was employed solely
against the ever-growing guerrilla menace.32
The “Brandenburgers” in Dalmatia went about the counterinsurgency business in the same manner as their comrades elsewhere. They
employed semi-irregular tactics on the daily basis, patrolling, launching
surprise raids, and ambushing Partisan transport caravans shuttling between the coast and the interior. Every once in a while, the regiment would muster most of its forces for a quick jab against bigger enemy units.
Judging by the available documents from the period March-May 1944,
these operations (“Amboß”, “Baumblüte”, “Fallensteller”, “Denkzettel”,
31 BA-MA/RW-49/135/20-42, 48-67 Diary Konrad Steidl [largely n.d.]; BAMA/RW-49/663/72-74, Richard Plattner, Experience report [on fighting in Montenegro
10-13 December 1943]; NARA/T-314/663/575, XXI MTCto 181st ID (25.4.1944); see also the OBSO's daily reports in NARA/T-78/331/6288799 (19.5.1944), 6289047-48
(18.6.1944), 6289088 (26.6.1944), 6289224 (19.7.1944); NARA/T-311/192/486, OBSO
to OKW (12.8.1944).
32 NARA/T-314/560/1167 and 1236, XV MTC, Diary (10.3 and 1.5.1944); NARA/T-314/562/104 and 188, XV MTC to 1. „BR“ (11 and 27.3.1944); see also OKH situation maps in: BA-MA/RH-2 KART/9507 (16.4.1944), 9515 (17.5.1944), 9520
(14.6.1944), 9533 (19.7.1944), 9539 (23.8.1944).
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“Pfadfinder”, and “Robert”) lasted only one day, cost on average 2 KIA
and 6 WIA, and produced correspondingly meagre results. The local guerrillas proved to be surprisingly militarized in both appearance and behaviour. Their morale was “quite good”, they had an eye for favourable
defensive position, and knew how to let the enemy come close before
opening fire; thanks to the foreign aid, they increasingly wore uniforms
and had enough ammunition to spare. The Germans were much more
critical of their own native auxiliaries and civilians and the unreliable intelligence they usually provided. The local Chetniks proved well-suited
for scout and guard duties, but not for open combat.33
On several occasions, the “Brandenburg” battalions took part on
more ambitious undertakings outside their “home region”. In addition to
Operation “Morgenstern” in Lika, 1. “BR” most notably participated in
the drive towards Drvar in late May. The extent of the regiment’s accomplishments in the field, just as those of its sister formations, is controversial. On the one hand, the HQ of the 264th ID noted that the situation in
its sector “improved markedly” with the arrival of the commandos. On
the other hand, the XV MTC’s after-action report for the “Rösselsprung”
repeats almost verbatim all the earlier impressions made about the
“Brandenburgers”. Through no fault of their own, their performance in
open battle was mediocre. This was caused primarily by the lack of specialized mountain equipment, but also of supplies and signals equipment. Worst of all, 1. “BR” was not receiving any replacements and was a
regiment in name only, with nine (instead of twelve) emaciated infantry
companies. Moreover, the regiment’s leadership was found lacking in
alacrity needed for this particular brand of warfare.34
In early August 1943, von Pfuhlstein wrote a set of “suggestions for
a promising deployment” of his division in the Balkans. If the tasks were
defensive, it was absolutely essential that the battalions’ zones of operation be made as permanent as possible. This, in turn, would allow the
creation of a solid agent/intelligence-gathering network, an indispensable ingredient in any successful counterinsurgency campaign. German
33 See the after-action reports for these operations in: NARA/T-314/562/278-80,
294-96, 466-68, 645-67, 650-51, 661; see also 515-17, 1. „BR“, Monthly report
(10.4.1944).
34 NARA/T-314/563/245-50, 1. “BR”, Report “Morgenstern” (26.5.1944); NARA/T-314/562/492 (264th ID, Situation report, 10.4.1944), 847-48 (XV MTC, Experience report „Rösselsprung“, 2.6.1944); NARA/T-314/560/1298, XV MTC, Diary
(2.6.1944); NARA/T-314/561/49, XV MTC, Composition diagram (11.5.1944).
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formations below the divisional level did not have a dedicated “spymaster”; the handling of informants and other related matters was the responsibility of the unit’s adjutant. Such arrangement, however, was not
practical in Balkan conditions, where the main tactical unit was the battalion; these often operated in far-away areas with little or no contact
with their parent HQs. It was not until late May 1944 that the Germans
recognized the need of having a full-time intelligence officer in all of
“Brandenburg” regiments, battalions, and even independent companies(for comparison, Partisan battalions had one since early 1942).35
Von Pfuhlstein also wrote that the “Brandenburg”’s agent recruitment drive could work only if there were no other friendly units in the
area that could compete for this precious human resource. By the time 1.
“BR” had appeared on the scene, however, Dalmatia was already the home to a plethora of German spy agencies. The most senior among them
belonged to the 264th ID to whom the regiment, along with everybody
else, submitted raw intelligence, including interrogation protocols. The
quest for information was relentless and unforgiving. The above-cited
after-action reports for Operations “Baumblüte” and “Fallensteller” read
that, in the Partisan-friendly villages of Dobropoljci and Donje Ceranje,
the information could be obtained “only through the use of the most severe questioning [methods]”. With the introduction of more subtle POW
policies in the spring of 1944, the lot of captured guerrillas and their helpers improved somewhat. When sending the prisoners to the rear, the 1.
“BR”’s intelligence officer would differentiate between those who were
captured or arrested from those who came over on their own free will.
These defectors (Überläufer) received preferential treatment and could
even join native Axis formations such as the Ustashe.36
Incidentally, the 264th ID did not cater only for the regiments’ prisoners, but also to its ideological needs. Altogether ten members of 1.
“BR” went through the courses organized by the division’s National Socialist Leadership Officer in the period lasting from late April to early June
1944. Being originally a part of Canaris’ Abwehr, the “Brandenburg” is
sometimes thought of as some kind of anti-Hitler formation, but this has
little basis in reality. Whereas it is true that von Pfuhlstein and indivi35 NARA/T-315/2112, HQ „BR“, Use of both „Brandenburg“ battalions in Bosnia
(9.8.1943); BA-MA/RW-49/626/53, HQ „BR“, Intelligence officers (27.5.1944).
36 Nemačka obaveštajna služba, Vol. V, pp. 538-39; BA-MA/RW-49/667/197-203
[Prisoner lists, May to July 1944]; BA-MA/RW-49/626/37, 2. PA, Circular (6.4.1944).
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dual officers such as Heinz had conspiratorial connections, many, indeed
the majority, did not. Kirchner and Steidl, for example, were staunch
supporters of Hitler, while Wilhelm Walther, the head of 1. “BR”, was once described as “a full-time Nazi functionary”. The same is true for rankand-file, who mostly consisted of young, idealistic volunteers.37
Beside 1. “BR”, one other “Brandenburg” unit saw service in the
Eastern Adriatic. In mid-1942, a specialist company equipped with fast
boats was formed on the shores of the Baltic. There, it trained for future
operations in the Black and Sea of Azov. By the summer of 1943, the outfit was expanded into Coastal Raider Battalion (Küstenjäger-Abteilung,
KJA) under the command of the one-legged holder of the Knight’s Cross,
Conrad von Leipzig. Instead of the USSR, however, the KJA was eventually sent to the Mediterranean. While one of its companies was permanently deployed to the Dodecanese, the remainder of the KJA was destined for Yugoslavia. Due to the fact that their boats “were sabotaged by
French workers”, the unit’s combat detachment would not be assembled
in Dalmatia and declared operational before December. This was not a
permanent posting, and the raiders used to shuttle between their battle
stations and the main base at Rijeka. In late July 1944, for instance, an
equivalent of two reinforced companies was deployed in 1. “BR”’s zone
of responsibility, while the battalion HQ and 4th (Training) Company remained behind.38
Equipped with a mix of landing boats, light patrol boats, as well as
motorsailers, and armed with 50 automatic weapons per company, the
Coastal Raiders could fulfil a wide range of tasks. On the “small war” level, these included protecting one’s own shipping, attacking the enemy’s,
raiding his bases and supply depots (e.g. on the island of Žirje in early
August 1944), and participating in special actions such as Operation “Seerose” (seizing all civilian craft in Southern Dalmatia). The KJA could and
did take part on more complex undertakings, including the amphibious
assault on Korčula in December 1943 (for its role, the battalion was lauded in the 2. PA’s official correspondence) and evacuation of island garrisons ten months later. Throughout this entire period, the Raiders were
37 BA-MA/RW-49/626/38-39, 264th ID, Political courses (8.4.1944); Paterson,
Brandenburgers, Chapters 7, 9-10.
38 Ibid; NARA/T-313/192/7452339 (HQ „BR“ to 2. PA, 27.11.1943), 7452308 and
7452355 (2. PA to OBSO and V SS MTC, 11.11 and 13.12.1943); NARA/T314/560/1239, XV MTC, Diary (5.5.1944); NARA/T-78/332/6289712, OBSO, Movement report (17.8.1944); BA-MA/RW-49/667/206, KJA to HQ „BR“ (3.8.1944).
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being exposed to the superior firepower of the Western Allies to a far
greater degree than their comrades on the mainland, and the losses in
boats were palpable. After the withdrawal from Dalmatia in the fall of
1944, the battalion set up a forward base at Karlobag, from where it operated against the NOVJ in Croatian Littoral well into 1945. It is interesting to point out that the KJA’s hybrid nature caused some bureaucratic
problems, as the navy wrestled with the army for the complete control
over the battalion’s seaborne activities.39

Training (“Slovenian) Regiment
Already in the course of the 1943-reorganisation, von Pfuhlstein
argued for the creation of a full training regiment that would be capable
of handling the large numbers of volunteers joining the new division.
The high command finally granted his wish in early 1944, when the two
existing drill battalions were joined by another two and combined into
the Lehrregiment (“LR”). Some of these units, now a part of the provisional Alarm Regiment “Brandenburg”, were deployed to the wider area of
Miskolc, Hungary, during Operation “Margarethe” and its immediate aftermath. By late June, all elements of the training establishment had assembled in Slovenia (the area Ljubljana–Bled), at the time a de facto part of the
Third Reich. There, the commandos could drill in comparative peace and
then round their knowledge by partaking in anti-Partisan sweeps.40
The war in Slovenia, although less intensive when compared with
the one raging in the central parts of Yugoslavia, was nevertheless brutal
enough. On 20 September 1944, I/”LR” burned down eleven farms in the
village of Srednja Radovna and murdered 24 civilians, including an eight
month-old infant. The incident was ugly enough to cause the Nazi governor Friedrich Rainer to demand the sacking of the responsible officer. On
39 NARA/T-314/555/72, XV MTC to 114th JD (7.11.1943); NARA/T313/190/7449875, 2. PA, Daily report (28.12.1943); NARA/T-311/184, KJA, AR (November 1944); see also the following entries from 1944 in: Werner Rahn, Gerhard
Schreiber, Hansjoseph Maierhöfer (eds.), Kriegstagebuch der Seekriegsleitung 1939-1945
(Berlin: Mittler & Sohn, 1994-96), Vols. LIII/A, pp. 116 (7 and 19.1), LV/A, p. 651 (31.3),
LVI/A, pp. 27, 294 (2 and 13.4), LX-1/A, p. 704 (26.8), LXI-1/A, p. 432 (17.9), LXII-1/A,
p. 663 (27.10); The National Archives of the United Kingdom, Collection DEFE3, Folder
510, Cable BT5599, 11th Defence Division to Small Battle Units Staff South (22.2.1945)
[hereinafter: TNA/collection/folder/cable/title (date)].
40 BA-MA/RH-2 KART/9308 (16.4.1944); NARA/T-78/332/6289328, OBSO, Movement report (20.5.1944);BA-MA/RW-49/665/288-89, „LR“, Order (30.6.1944).
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5 April 1945, the Partisans ambushed three vehicles at Podšentjur, killing seven and capturing 38 “Hungarians” (probably belonging to the
special “U” Battalion of “LR”, set up specifically for Ethnic Germans from
this country), all of whom were subsequently executed. Judging by the
admittedly scant evidence, the regiment’s performance in battle was rather unremarkable. Nevertheless, its mere presence helped keep the guerrilla danger in check: when the “Brandenburgers” were finally ordered
out of the country in mid-April 1945, local commanders warned of the
potentially dire consequences of this move for the rear of the Wehrmacht’s entire Balkan front.41
Probably the most “international” and the least “Yugoslav” of all
“Brandenburg” regiments was the 3rd. Prior to mid-1944, it had seen action/garrison duty in the USSR, France, and Italy, but not Southeast
Europe. In early June of that year, however, the bulk of the regiment (HQ,
I and III) was ordered to reinforce the coastal defences in the Italian-Slovene border area. Luckily, the diary of one of the companies (2./I) survived the war and offers a rare glimpse into the commandos’ daily routine
from this period. Like their comrades from “LR”, these soldiers split their
time between training and anti-guerrilla duties. The latter, for the most
part, involved endless marching across the rugged quadrilateral between Gorizia, Trieste, Rijeka, and Tolmin. Sweeps rarely lasted more than a
day or two, and the company staged at least one undercover action,
which resulted in the capture of four prisoners. As the enemy usually sought to avoid contact, direct clashes were rare and losses low: during its
four-and-a-half-month stay in the area, 2./I lost a total of seven WIA (all
of them on 4-5 July) and one KIA. We do know, however, that one of its
sister companies got surrounded at one point and suffered an undisclosed number of wounded who then had to be rescued. With the landing
season over, III/3. was deployed to the Franco-Italian border; I/3. was
loaded onto trains in the early October and shipped to Austria in order
to take part in the final reorganization of the division.42

41 Tomaž Štaut, “Elitne enote na območju današnje Slovenije med drugo svetovno
vojno” (M.A. thesis, University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, 2008), pp. 86-93;
TNA/DEFE-3/569/KO-1084, Erwin Rössner to Hermann Fegelein (18.4.1945).
42 BA-MA/RW-49/681, „BR“, Deployment map (July 1944); BA-MA/RW49/642/28-37, 2./I/3. „BR“, Diary (5.6-8.10.1944); BA-MA/RW-49/666/16 [History of
III/3. by Bröker, n.d.]; TNA/DEFE-3/242/HP-4445, [OBSO to OKH] (13.10.1944).
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Death Ride of Old “Brandenburg”
Von Pfuhlstein stepped down in early April 1944, but his successor,
Friedrich von Kühlwein, was just as eager to restore the “Brandenburgers” to their traditional role. In broad strokes, the plan he submitted to
the OKW in late May revolved around the idea of dividing the division into two distinct parts. One would consist of a few hundred hand-picked
candidates whose linguistic and martial skills made them suitable for
undercover operations behind enemy lines (see below). When used in
counterinsurgency role, these men would seek out and pinpoint guerrilla
HQs and units; the rest of the division, still operating in a more or less
traditional manner, would then attack and destroy them. The approval
of the plan by the high command coincided with the ascendancy of the
SS in all matters pertaining to special warfare, and Heinrich Himmler’s
intention to gain control of these talented and highly-trained individuals.
Bowing to the inevitable, von Kühlwein suggested delegating all responsibility and assets for cloak-and-dagger operations to the Reichsführer,
and transforming his command into a standard front-line unit. A little
more than a week later, on 5 September, the OKW announced the creation of Panzergrenadier-Division“Brandenburg”, thus finally bringing an
end to von Hippel’s and Canaris’ dream.43
Not without pride, Von Kühlwein wrote that in terms of soldiers’
quality, training, morale, armament, and equipment, his outfit probably
had no peer in the entire army. This was certainly no mere boasting: on
30 August 1944, it still had 14,056 Germans in its ranks (plus several
hundred legionnaires), which was far above the strength of the average
Wehrmacht division from this period. According to one detailed breakdown from July, the “Brandenburg” had 12,787 men in combat units deployed outside the Third Reich proper; all but 1,811 of them were stationed to Yugoslavia. Even if we subtract Kirchner’s former outfit and the
paratroopers, the Romanian task force, and 3. “BR”, this still theoretically leaves around 8,400 men available for the upcoming autumn campaign.44Whereas only one year earlier its battalions had the authorized
43 NARA/T-315/2112, HQ „BR“ to OKW (27.5, 30.8.1944), OKW to HQ „BR“
(8.6.1944), OKW [Notes & Circulars] (14.4, 5 and 15.9.1944).
44 These 10,976 men were divided as follows: 1. “BR”–1,715; 2. “BR”–1,333; 3.
“BR”–1,183; 4. “BR”–2,333; “LR”–2,641; FSB and WWS–1,134; KJA–637. 585 men of II/2.
“BR” who would soon join their parent regiment should be added to the tally: BAMA/RW-49/681, „BR“, Deployment map (July 1944). Note: the figures probably refer to
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strength of 418, they now counted, on average, 650 men. The recruitment criteria for the division had always been high, with special envoys
being sent to various military districts to help choose the most suitable
candidates from the ranks of draftees, Reich’s Labor Service members,
and trade school students. That the Germans managed to uphold these
standards well into the fifth year of the war is evident from the surviving
personnel rosters of 3./I/4. “BR”. The average age of the solider in the
spring and early summer of 1944 was 24, and the average time spent in
uniform 28 months; more than a third of them owned some sort of driver licence.45The new formation they were about to join was to consist of two
motorized infantry (now called Jäger) and one artillery regiment, plus a full
assortment of support and rear-area services. All said, there was nothing to
imply that the division would not be able to cope even with the most challenging battlefield tasks. The preparations for the reorganization, however,
were cut short by the momentous events taking place in the east.
By the beginning of September 1944, both Romania and Bulgaria
had changed camps, and the Red Army had arrived to the Yugoslav border. It was now OBSO’s job to close the gigantic gap yawning between
the southernmost tip of the Wehrmacht’s eastern front and the forces in
Greece. Among the units selected for this unenviable task were also 1.
and 2. “BR”, which, immediately upon receiving marching orders, vacated their old bases in Dalmatia and Sandžak for the last time and headed
towards a very uncertain future.Two battalions (II and III) of Walter’s
regiment were deployed to the area halfway between Zrenjanin and Timișoarain a futile attempt to slow down the westward advance of the Soviet 31st Guards Rifle Corps. The “Brandenburgers”–now fighting under
their own divisional CO for the first time–spent the first half of October
retreating under fire towards the Tisa. A desperate counterattack launched around Stari Bečej on the 14th-15th did not come through despite
being supported by two batteries of the division’s organic anti-aircraft
battalion (AA “BR”), which had recently arrived to the battlefield. Threatened with encirclement on both flanks, von Kühlwein conducted a so-

what the Germans called Iststärke, the sum of all members of a particular unit, including
those on leave, as well as sick and wounded who needed less than eight weeks to recuperate.
45 NARA/T-315/2112, HQ „BR“to 4. „BR“ (14.5.1943), and HQ „BR“, Notice
(18.8.1943); for the 1944-rosters see CAMO/500/12482/518/6 (10.7), 21-23 (6.5), 28-30
(1.6).
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mewhat disorganized evacuation of Bačka and withdrew to the left bank
of the Danube in the wider area of Vukovar.46
Other “Brandenburgers” turned out not to be as lucky as the aforementioned elements of 1. “BR”. In mid-September 1944, the regiment
detached its 1st Battalion for service in the western and central parts of
Serbia, which stood at the brink of a NOVJ takeover. The commandos
first had to relieve the hard-pressed garrison of Valjevo and then rush
east in order to protect the portion of the country’s main highway linking the capital with Kragujevac. The Partisans, emboldened by the proximity of the Red Army and supplied by the British, were becoming more
aggressive by the day. On 20 September, they attacked Aranđelovac in
broad daylight, inflicting unprecedented losses on I/1. (close to 100 KIA,
WIA, and MIA).The sudden thrust of the Soviet 4th Guards Mechanized
Corps to the Greater Morava on 9-10 October compelled the German
command to concentrate all available reserves around Belgrade. During
the following ten days, the battered battalion took part in the fierce fighting on the streets of the Yugoslav capital, in the end barely managing
to escape across the Sava with the remnants of the garrison.47
Initially, I/4.stayed behind in Central Bosnia, acting as a prop for
the collapsing collaborationist edifice. The battalion’s stellar moment came in the last week of September 1944, when it played a decisive part in
the relief of its old garrison place of Banja Luka. The pressing need for
troops in Serbia, however, meant that I/4. would soon be leaving for Belgrade. On 12 October, the battalion was already deployed against the Soviet positions on the Greater Morava. The attempt to destroy the all-important bridge at Velika Plana with the help of a handful of attached pioneers two days later failed owing to heavy enemy resistance. By this time, all direct road links to the capital were cut by strong Soviet and
NOVJ forces, and I/4. had no other option but to join the main German
force, which was just beginning to arrive to the area of Požarevac from
the east. With this, the battalion’s fate was effectively sealed.48
46 Gaj Trifković, „Operacije Crvene armije u sjevernoj Jugoslaviji 1944–1945. iz
sovjetskih dokumenata“, Vojnoistorijski glasnik 2 (2017), 207-11; CAMO/500/12485/
54/8-9, AA „BR“, Diary (3-24.10.1944).
47 BA-MA/RW-49/663/117-18, [„Brandenburg“ history] (16-19.9.1944); BAMA/RW-49/663/140 and 666/145-50, Statements Ernst Goller (n.d. and 15.1.1950);
NARA/T-311/193/847, OBSO, Daily report (21.9.1944).
48 TNA/DEFE-3/227/HP-539, From correspondence 2. PA–V SS MTC (9.9.1944);
TNA/DEFE-3/229/HP-1018, Yugoslav summary (12.9.1944); TNA/DEFE-3/232/HP1759, Summary V SS MTC area (17.9.1944); NARA/T-311/191/153, OBSO, Diary
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This brings us to 2. “BR” and its demise on the outskirts of Belgrade at the end of the third week of October 1944. Only a month earlier,
its members participated in a makeshift parade in the capital before moving to the scene of the “Brandenburgers”’ very first action in Yugoslavia.
The regiment’s task was to secure the great bend of the Danube from all
internal (the Partisans) and external threats (the Soviets and Romanians). For Steidl’s battalion, this meant relieving Brza Palanka and invading Romania in the vicinity of the Iron Gates in order to save their “distant cousins” from the 92nd (Motorized) Grenadier Brigade.49 On 27 September came the long-awaited cross-river offensive by the elements of
the 2nd and 3rd Ukrainian Fronts, and the entire regiment was thrown
into the fierce defensive battle now ranging across north-eastern Serbia.
Paired once more with the vaunted 1st MTD, the “Brandenburgers” managed to hold their own for almost two weeks. The Soviet breakthrough
to the Greater Morava and their subsequent advance to the capital, however, made the German positions in this part of the country untenable.
Threatened with encirclement, the entire Corps Group “Stettner”–counting an estimated 20,000 men and 1,500 motor vehicles–disengaged and
marched west in hope of effecting a linkup with the Belgrade garrison.50
Veteran “Brandenburgers” had little positive to say about the Wehrmacht’s overall performance during those dramatic October days. “There
were so many soldiers, but no fighters”, commented one of them on the nature of the Belgrade garrison: “they wanted to trick the fate by ducking their
head, but ended up being devoured by it all the same”. Accusations of bad
organization and lack of leadership were by no means reserved for the
members of second-line troops or rear area services. After the first attempt
to reach the city was defeated by the Soviet and Partisan reinforcements in
the eastern suburbs, chaos set in. “The artillery ran out of ammunition and
[General Walter Stettner von Grabenhofen] ran out of nerves […] instead of
organizing a breakthrough he [shouted] ‘Run for your lives!’” Having abandoned all their heavy equipment and wounded, the Germans hurled themselves against the encirclement ring, which bristled with Soviet cannon
(28.9.1944); BA-MA/RW-49/663/129, 132, 137, [„Brandenburg“ history] (10, 12,
14.10.1944).
49 The 92nd was formed in the spring of early 1943 around Special Unit 287/Special HQ „F“ (also called German-Arab Legion), originally raised by the Abwehr for operations in the Middle East: BA-MA/RW-49/662/174, [11./“BR“, 1941] (n.d.).
50 BA-MA/RW-49/135/65-76, Diary Konrad Steidl (n.d.); Gaj Trifković, „‘Damned
Good Amateurs’: Yugoslav Partisans in the Belgrade Operation 1944“, JSMS 29:2 (2016),
264-66.
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and Partisan machine guns. In the end, they broke through but only at the
price of extremely heavy losses. After several more days of incessant marching and fighting, exhausted survivors of 2. “BR” “crawled on all fours” into
the German outpost of Šabac on the 21st.51
The extent of “Brandenburg”’s losses was never precisely established. OBSO’s (it must be added, heavily flawed) official casualty return
for October 1944 contains no figures for the division. At the beginning of
the campaign, Pfeiffer’s battalions could be classified as “mediumstrong” or “strong” on the basis of the fact that they each had battle
strength of about 400 men.52 By the time it ended, the entire regiment
was simply described as “smashed”; from one company of 120 men, only
six survived. Other formations suffered just as heavily. Only one emaciated company of I/4. made it out of the cauldron as a coherent unit, while
one other “disappeared” without a single survivor; the battalion HQ was
captured. Likewise,the fighting strength of I/1. had dwindled to a mere
116 men.In early November, the remnants of the old division consisted
of one “average”, one “weak”, and two “exhausted” battalions. It should
be noted that, by this time, replacements had already begun arriving
from home depots, and that the division had also taken over the survivors of Assault Regiment “Rhodes”.53
In a twist of fate, the (former) commandos would again find themselves at the flashpoint of fighting shortly after their escape from Serbia.
The first attempt by the Soviet 57th Army to cross the Danube on 7 November 1944 took place precisely in the sector initially held by two infantry battalions of the KG “Brandenburg” and elements of AA “BR” (the
group counted altogether close to 1,200 men on the 14th), now under
the command of Hermann Schulte-Heuthaus. Thanks to the fact that they
occupied an elevated earthen dam that dominated the flat, soggy battlefield,
51 BA-MA/RW-49/662/170-71, History of „Brandenburg“ Division (26.2.21954);
BA-MA/RW-49/663/140 (Statement Ernst Goller, n.d.), 141-42 (Statement Rudolf Felhofer, 24.10.1957), 133-36 (Diary Konrad Steidl, n.d.), 139, 143-46 ([„Brandenburg“ history, 15-21.10.1944]).
52 In addition to these two categories, German battalions could also be designated
as „average“ (200-300 men), „weak“ (100-200), or „exhausted“ (less than 100).
53 NARA/T-314/849/1400, 1st MTD, Weekly return (2.10.1944); NARA/T311/194/594, OBSO to OKW (20.10.1944); BA-MA/RW-49/663/142, Statement Rudolf
Felhofer (24.10.1957); BA-MA/RW-49/666/172, Simons to Mundlos (8.1.1945); BAMA/RH-37/4835/83, 750th Jäger Regiment, Diary (20.10.1944); TNA/DEFE3/304/HP-6023, 2. PA, Weekly report (6.11.1944); TNA/DEFE-3/309/HP-7353, Assault
Division „Rhodes“, Dispositions (12.11.1944).
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Steidl and his comrades could contain the enemy bridgehead west of Apatin
with little difficulty. While a fierce battle was ranging a few kilometres to
the north around Batina, the “Brandenburgers”’ stretch of the line remained
largely quiet during the next ten days. Only on 18 November did the Soviets
and the Partisans decided to renew their efforts here with the help of flamethrowers, ground attack airplanes, and continuous artillery barrage. Four
days into the attack, they managed to achieve a breakthrough on the seam
between the “Brandenburg” and its left-hand neighbour. Despite therecent
arrival of additional reinforcements (III/1. “BR”), the best Schulte-Heuthaus
could do was to avoid being outflanked by erecting a new defensive line facing north. By this time, the entire German LXVIII AC was starting to show
“signs of disintegration”: in the case of the “Brandenburg”, this meant that
its three battalions had to be reorganized into two. Even in their battered
state, the ex-members of the Wehrmacht’s special forces were chosen to
play the role of mobile reserve on the Eastern Front on account of their motorized equipment. Consequently, on 27 November, the division’s line units
left Yugoslavia for good.54

Hunting Squad Croatia/Serbia
The Battle of Batina–Apatin would have probably been the last
chapter in the story of the “Brandenburgers”’ in Yugoslavia had it not
been for the so-called Kampfdolmetscher (“combat interpreters”). As
mentioned earlier, during the course of the final reorganization, these
especially dexterous and talented veterans were exempted from front line-service and formed into Raiding Corps (Streifkorps). Each of them
was tied to a specific geographic/linguistic area. Raiding Corps Croatia
was thus created around the former Unit Kirchner/Boeckl/Benesch, plus
suitable candidates from other subunits of the division. Initially, there
were at least 129 Germans (by August already 185), and 220 legionnaires who could be used for this purpose. In the late summer/early fall of
the same year, they were transferred to the SS and made part of the larger Hunting Formation Southeast (Jagdverband Südost), which also in54 BA-MA/RW-49/663/156-76, „Brandenburg“ history/Diary Konrad Steidl (127.11.1944); TNA/DEFE-3/311/7831, Minor items 2. PA (14.11.1944); CAMO/500/12485/54/10-12, AA „BR“, Diary (25.10-28.11.1944); NARA/T-311/194/877,
1013, 1017, 1064, 1092, 1161, 1171 (OBSO, Daily reports, 8, 18-19, 22-23, 2728.11.1944) and 1089 (OBSO to 2. PA, 29.11.1944).
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cluded experts on Hungary, Romania, and Slovakia. To make matters
even more complicated, the “Yugoslav” part of the outfit, called HQ of
Hunting Formations Croatia/Serbia, was actually responsible only for
the former. Its rear area facilities were in Austria and its seat in Zagreb.55
In brief, the main task of the Jagdverbände was to stay behind the
retreating Wehrmacht and conduct small war behind enemy lines. For
this purpose, the Croatian branch was divided into 10 Jagdkommandos,
located at Karlovac, Koprivnica/Virovitica, Lepoglava/Varaždin, Vinkovci, Novska, Sarajevo, Mostar, KotorVaroš, Gospić, and Zagreb. Initially,
the Jagdkommandos had between five and 25 members, most of them
apparently being former “Brandenburgers”. As the result of the close cooperation the leadership of the Jagdverbände had with its NDH counterpart, the units began accepting carefully chosen members of the Ustasha
organization by December 1944, at the latest. In this way, some hunting
detachments (e.g. the one from Koprivnica/Virovitica) ended up having
up to 100 soldiers, who posed in a mixture of German, Ustasha, and NDH
army uniforms. No effort was spared to make these units capable of operating independently for prolonged periods of time. Each was supplied
with at least one powerful wireless transmitter and large sums of cash in
all relevant currencies (the NDH kuna, Serbian occupation dinar, Italian
lire, Soviet ruble, US dollar, UK pound), as well as hard-to-get items such
as chocolate, liquor, and tobacco. They were equipped with a wide variety of military hardware, which included plastic explosives, Panzerfaust
anti-tank launchers, and magnetic mines. The weapons, together with
large quantities of canned food and salt (another scarce wartime commodity), were usually stored in expertly camouflaged underground bunkers; five of them, each with a holding capacity of two to three tons, were
discovered around Karlovac alone.56
Despite meticulous material preparations, the entire Hunting Squads concept failed due to the general unwillingness of their members to
die for a lost cause. Instead of staying behind on hostile territory, most of
the Jagdkommandos joined the Wehrmacht in its retreat to Austria in
April and May 1945; how many actually made it across the border is uncertain. Many of these supposedly die-hard Nazis preferred capture over
55 BA-MA/RW-49/664/72-74 and 89-91, HQ „BR“ to OKW (27.5 and 30.8.1944);
BA-MA/RW-49/682, Map of Streifkorps set-up areas (probably late May-early June
1944); Nemačka obaveštajna služba, Vol. V, 689-91.
56 Ibid., 692-96.
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death. The COs of the Gospić squad got separated from his men and ultimately surrendered to the People’s Militia. His colleague from Zagreb
went into hiding with three of his subordinates, but was also found
(another three saboteurs from his group were captured outside the city).
The CO of the Sarajevo detail went one step further and led his men into
captivity after “having stood in contact” with the Yugoslav Army for some time. The Kotor Varoš group met with a particularly gruesome fate.
Upon discovering that its members were carrying a large sum of money,
their Chetnik guides turned on them, killing all but one. The wounded
survivor managed to reach the area of Travnik, where he tried posing as
a British solider before finally being captured by the Yugoslavs.57

Conclusion
The “Brandenburg” company/battalion/regiment/division is one of
the best-known German formations from the Second World War. This reputation is largely based on the pioneering use of special forces tactics and its
daring exploits from the early phase of the conflict. It is often overlooked,
however, that the Wehrmacht’s commandos spent a substantial part of their careers in unglamorous anti-guerrilla duties in the occupied Yugoslavia.
Despite all efforts to keep them “out of the trenches” and uphold their special status, the “Brandenburgers” ended up serving as common infantry. Having no specialized mountain equipment, their performance in open combat against the guerrillas can be considered average, at best. However, even
the type of underhand tactics that the commandos employed on major
fronts with so much success did little good in the peculiar conditions of the
Yugoslav insurgency. Apart from the destruction/capture of a handful of
important objects, all their attempts to assassinate/kidnap various enemy
figures–the primary motive behind sending them to the region in the first
place–had thus ended in a failure.

57

Ibid., 697-709.
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„Бранденбург“ против Југославије
1941-1945.
(Резиме)
Главна специјална јединица оружаних снага Трећег Рајха, познатија као „Бранденбург“, плијени пажњу јавност чак и након готово
осам деценија колико је прошло од краја највећег сукоба у историји.
Акције њемачких командоса из ране фазе Другог свјетског рата, поглавито оне из Совјетског Савеза и сјеверне Африке, неизбјежно заузимају централно мјесто у овим наративима. О ангажману јединице
у Југославији се, напротив, зна јако мало, иако су готово сви њени дијелови дуже или краће вријеме провели на окупационим дужностима
у овом крају Европе. Користећи углавном досад необјављене изворе,
чланак ће настојати да реконструише ову епизоду из историје
„Бранденбуржана“, те укаже на несклад између њихове опште репутације и стварног учинка у противгерилској борби. Учинак је, по свему судећи, био мали, а разлог за ово је био сљедећи: припадницима
дивизије „Бранденбург“ је фалило и искуства, и обуке, и специјалне
опреме, за овакву врсту ратовања. Без обзира на њен елитни статус, ови недостаци нису никад исправљени, и дивизија је практично
до краја боравка на Балкану остала моторизована формација лаког
пјешадијског типа. Без успјеха су такођер остала сва настојања да
се сачува њен специјални карактер, односно да се њено људство поштеди службе на првим линијама и умјесто тога искористи за диверзантска дејства и „црне операције“. Врховна команда у Берлину,
међутим, није могла приуштити овакав луксуз у условима хроничне
слабости окупационог контингента и стално растуће плиме устанка. Иста неумољива логика је на крају и довела до уништења ветеранског језгра дивизије при очајничком покушају заустављања продора неупоредиво боље опремљене Црвене армије на Балкан јесени
1944. године.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Други свјетски рат, Југославија, Балкан, Вермахт,
Дивизија „Бранденбург“, „Бранденбуржани“, специјалне јединице.

120

Војноситоријски гласник 2/2021.

94:327(497.1)"1941/1944"
327:342.395.3(497.1)"1941/1944"
327:929.52ХАБЗБУРГ"19"
COBISS.SR-ID 62054409

Оригиналан научни рад
Примљен: 25. октобар 2021.
Прихваћен: 01. децембар 2021.

Ма Никола Станковић
Београд
e-mail: nikolastandza1994@gmail.com

ЕМИГРАНТСКА ВЛАДА КРАЉЕВИНЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ, ПРЕТЊА РЕСТАУРАЦИЈЕ
ХАБСБУРГА И МОГУЋНОСТ ОСНИВАЊА
ПОДУНАВСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
АПСТРАКТ: Хабсбуршка пропаганда унутар савезничког табора у току Другог светског рата, била је једна од спорадичних
брига које су опседале југословенску краљевску владу у избеглиштву. Рад претендује да прикаже целокупну делатност
владе усмерену ка решавању хабсбуршког проблема, првенствено у сфери међусавезничких – дипломатских односа. Уз
то предочавајући континуитет страха од рестаурације
Аустроугарске Монархије у форми Подунавске федерације,
код појединих националних и политичких група заступљених
у емигрантском апарату.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Други светски рат, Емигрантска влада Краљевине Југославије, Хабсбурзи, Аустроугарска, Ото Хабсбург,
Подунавска федерација, Сједињене Америчке Државе, Ватикан, Константин Фотић, Сава Косановић.

Феномен страха од рестаурације династије Хабсбурга тј. њеног
поновног ступања на историјску позорницу Европе, далеко претходи избијању Другог светског рата. Његов континуитет можемо пра121
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тити још од слома Аустроугарске Монархије на крају Првог светског рата. Тај страх је био сасвим оправдан, будући да према плановима савезничке коалиције, при крају Великог рата, она није ни
требала да ишчезне са политичке карте и нестане као суверена држава. Велике силе су биле вољне да је реформисану и смањену очувају. На то указују сви тајни и јавни спољнополитички споразуми,
потписани у току ратног периода.1 Чак ни политика председника
Сједињених Америчких Држава, Вудроа Вилсона (Woodrow Wilson)
изложена у његовом програму од четрнаест тачака, прокламованом
8. јануара 1918. године, није предвиђала уништење Двојне Монархије, већ само аутономију за народе у њеном оквиру.2 Још у фебруару 1917. године, гледиште америчког председника почивало је на
убеђењу да треба пружити чврсте гаранције Бечу да ће унутрашње,
старе покрајинске границе царства бити сасвим довољне за очување мира и стабилности у том делу Европе. Вилсон је веровао да ће,
уколико убеди владу у Бечу да се Аустроугарска не бори за свој опстанак, успети да јој наметне потписивање мировног споразума.3
Наведено гледиште јесте оличено и у томе што су Сједињене Државе објавиле рат Аустроугарској са осам месеци закашњења у односу
на Немачку, што јасно указује на став да ове две силе не деле исту
одговорност за ратни сукоб, односно да је држава којом су владали
Хабсбурзи, била у својеврсном невољном, вазалном односу према
Берлину. Покушаји да се склопи сепаратни мир, одигравали су се у
току јануара 1918. године, када је председник Вилсон послао свог
специјалног изасланика у Швајцарску да преговара са представником цара Карла I (IV). Изасланик америчког председника окарактерисао је понуду младог монарха за склапање мира као покушај, да
се уз свесрдно залагање папе Бенедикта XV обнови Свето Римско
Царство, у неком новом, модернијем облику. Свеједно, Вилсон се устезао да обзнани крај Двојне Монархије, упркос многим апелима
његових сарадника да се изјасни по питању судбине ове државе. То
је учинио тек 19. октобра 1918. године.4 У то доба, судбина династи1 Bogdan Krizman, Vanjska politika jugoslavenske države 1918–1941 (Zagreb:
Školska knjiga, 1975), 5.
2 Isto.
3 Larry Wolff, Woodrow Wilson and the reimagining of Eastern Europe (Stanford,
California: Stanford University Press, 2020), 58–59.
4 Ibid, 60, 74–76, 95–96; Dr Ubavka Ostojić – Fejić, Sjedinjene Američke Države i
Srbija 1914–1918 (Beograd: Institut za savremenu istoriju, 1994), 164–168; Ђорђе
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је Хабсбурга уопште није изгледала обећавајуће. Наиме, цео државни апарат је колабирао и урушио се, на његовим развалинама проглашена је 12. новембра 1918. године Република Немачка Аустрија,
за чијег је канцелара изабран Карл Ренер, који је почетком јануара
1919. инсистирао да владарска породица напусти Аустрију. Шеснаестог фебруара, услед очајне сигурносне ситуације владарске породице, у помоћ им је притекла британска војна мисија, по наређењу
британског краља Џорџа V. На челу мисије налазио се пуковник
Едвард Лајл Страт (Edward Lisl Strutt) чија је заслуга била то што су
цар Карл и његова породица безбедно напустили аустријско тле,
али још важније, што је упркос настојањима новог канцелара, последњи аустроугарски владар напустио земљу без окрњених суверенских овлашћења, односно без потписане абдикације неометано
стигао у Швајцарску.5 Емпатија сила победница у Великом рату,
према династији која се налазила на челу државе, која је у доскорашњем сукобу била на супарничкој страни, остаће константа и у будућности. Подршка Ватикана и католичке јерархије широм света
управљена к хабсбуршком дому, такође је била једна од особености
која је имала трајни карактер. Да је повратак Хабсбурга на њихове
старе престоле изгледао сасвим вероватан сведочи и чињеница да
су државе – наследнице, у целости или делом настале на територији бивше Аустроугарске Монархије, склопиле војни савез који је
имао да буде гарант против рестаурације. Пре свега, неопходно је
назначити посредну улогу Француске у његовом оснивању. Као
стуб новог, тзв. версајског мировног поретка и стожер нове реконструисане Европе, Француска је по самом завршетку рата полагала
наде најпре у Мађарску као у будућег експонента своје политике у
подунављу, што је изазвало осећај угрожености код њених суседа и
резултирало потписивањем одбрамбеног савеза између Краљевине
СХС и Чехословачке Републике у Београду 14. августа 1920. године,
чиме је у ствари зачет савез под називом Мала Антанта. Подунавска
конфедерацијa која би укључивала Баварску, Аустрију, Чехословачку и Мађарску, још тада је фигурирала као опција у француским ди-

Станковић, Никола Пашић, савезници и стварање Југославије (Зајечар: „Задужбина
Никола Пашић“, 1995), 247–251, 273.
5 Gordon Brook – Shepherd, Uncrowned Emperor. The life and times of Otto von
Habsburg (Hambledon and London: Hambledon Continuum, 2003), 43, 45–51.
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пломатским круговима.6 Сам термин Подунавске земље коришћен је
за оне територије које се нису налазиле у оквиру угарске или чешке
круне, а потпадале су под власт цара и биле наследни посед куће
Хабсбурга, а да нису биле дефинисане једним именом нити национално и географски повезане.7 Фебруара 1921. године, Карл Хабсбуршки је преко посредника примио уверавања француског председника владе да ће земља чијим министарским саветом председава, подржати рестаурацију династије у Мађарској, уколико он буде
имао успеха у преузимању власти. Легитимни мађарски суверен,
Карл IV, запутио се 25. марта 1921. године да преузме ефективну
власт у свом краљевству. На пут је кренуо управо са француске територије, возом који је водио преко Беча. С француске стране био је
снабдевен лажним исправама, дипломатским пасошем који се водио на име шпанског дипломате, њиме се користио при путовању
кроз Аустрију. Британски пуковник Страт обезбедио је легитимацију на име званичника британског Црвеног крста, коју је Карл употребио како би неопажено ушао у Мађарску. Међутим, регент Миклош Хорти, који је до тада учврстио своју власт у земљи није био
нимало склон да се исте одрекне у корист свога краља. Не успевајући да убеди Хортија да му преда власт, краљ Карл IV напустио је
престоницу и тиме изгубио сваку могућност да даље утиче на збивања. Петог априла је у пратњи неколико савезничких официра напустио Мађарску преко Аустрије и поново се обрео у изгнанству.8
Оваквом исходу ситуације у ствари је највише допринео притисак
Мале Антанте, чији су представници јасно ставили до знања међународном јавном мњењу и самој Мађарској, да ће се рестаурацији
Хабсбурга успротивити и војном интервенцијом. У ствари, наведени покушај преузимања власти учврстио је везе Краљевине СХС и
Чехословачке и умногоме допринео да се том савезу придружи и
Румунија.9 Наредни покушај пуча уследио је врло брзо, 20. октобра
1921. године, када су изгнани краљ и његова супруга Зита полетели
6 B. Krizman, n. d., 33; Stanislav Sretenović, Francuska i Kraljevina Srba, Hrvata i
Slovenaca 1918–1929 (Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2008), 180–182.
7 Ален Џ. П. Тејлор, Хабзбуршка Монархија 1809–1918. Историја Аустријске
царевине и Аустроугарске (Београд: Clio, 2001), 10–11.
8 G. Brook–Shepherd, op. cit., 56–58; Чедомир Попов, Од Версаја до Данцига
(Београд: Службени лист СРЈ, 1995), 170–172.
9 B. Krizman, n. d., 34; Vuk Vinaver, Jugoslavija i Mađarska 1918–1933. (Beograd:
Institut za savremenu istoriju, 1971), 154–159.
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авионом из Цириха и наредног дана слетели у Мађарску. Унутрашње прилике у самој земљи, изузетно неповољна спољнополитичка клима и лична малодушност самог Карла, допринеле су да и овај
покушај рестаурације пропадне. Владарски пар укрцао се на бродове британске дунавске флоте, укотвљене у Будимпешти, на којима
се 6. новембра 1921. године поново отиснуо у изгнанство.10 Бивши
владар и овом приликом није био приморан на абдикацију или интернацију. Велика Антанта је Хабсбурзима ипак одредила место боравка. Као најпогодније решење, на подстрек француске дипломатије одабрано је португалско острво Мадеира, где је 1. априла 1922.
преминуо Карл Хабсбург.11 Од тог момента, претендент на престоле
свог оца био је његов најстарији син, престолонаследник и надвојвода Ото Хабсбург,12 који ће у надолазећим деценијама, потпомаган
од своје бројне породице бити главни протагониста васпостављања
своје династије на чело једне средњоевропске државе. Из југословенске перспективе, страх од повратка Хабсбурга уопште није био
неоснован, што се јасно може уочити из приказаних догађаја. Највише разлога да га испољавају имали су народи са запада Југославије,
бивши поданици Двојне Монархије, чије територије нису имале никакву форму унутрашње самосталности у односу на централну
власт, пре свега Словенци и Хрвати. Међутим, у најгрлатије опоненте свргнуте династије убрајао се приличан број Срба, готово искључиво са подручја босанске крајине из редова припадника Демократске, касније Самосталне демократске странке. Њени прваци у Скупштини, Светозар Прибићевић и Већеслав Вилдер су као синоним за
основану војну интервенцију у суседству сматрали мере мобилизације југословенске војске и спремност да се током другог покушаја
пуча бившег краља Карла уђе у Мађарску и тај аргумент користили
као параметар за односе са другим суседним државама.13 Као симптоматичан у овом смислу, може се навести пример да је Светозар
10 G. Brook – Shepherd, op. cit., 58–62; Ч. Попов, н. д., 173; V. Vinaver, n. d., 175–185;
Dr S. Sretenović, n. d., 184–185.
11 G. Brook – Shepherd, op. cit., 62–63, 69–70.
12 Руководећи се чињеницом да је пуно име (Franz Joseph Otto Robert Maria
Anton Karl Max Heinrich Sixtus Xaver Felix Renatus Ludwig Gaetan Pius Ignatius) хабсбуршког претендента исувише дугачко и оптерећујуће за главни ток наратива,
он ће у даљем тексту бити ословљаван просто као надвојвода Ото или Ото Хабсбург, како су га уосталом и називали готово сви његови савременици.
13 Момчило Нинчић, Спољна политика Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца
у год. 1922 – 1924 (Београд: Издање књижарнице Геце Кона, 1924), 51, 58 – 59.
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Прибићевић своје политичке неистомишљенике називао „проаустријанцима“ и „промађарима“.14 Бригу о породици преминулог монарха преузео је шпански краљ Алфонсо XIII, који је самоиницијативно у мају 1922. године, одаслао један ратни брод да транспортује Хабсбурге на шпанско копно. Приређен им је свечани дочек у Мадриду, јуна исте године породица се коначно скрасила у једном малом селу у Баскији. Ту су се задржали до септембра 1929. године, када се селе у Белгију, с премисом да ће одатле моћи много непосредније да утичу на ток европских и светских политичких дешавања.15
Председник југословенске владе, др Милан Стојадиновић, записао
је у својим сећањима да 1935. године проблем Европе и Мале Антанте није више био Ото Хабсбург, тај проблем засенио je вођа Трећег Рајха, Адолф Хитлер. По питању евентуалног повратка младог
надвојводе на бечки престо, Стојадиновић и Хитлер имали су истоветне погледе, с тим што је немачки фирер предњачио у непријатељству према Хабсбурзима. Презир према њима имао је дубоке корене у његовој личности, варирао је између суревњивости и конкуренције. Хитлер је југословенском председнику владе пружио постојане гаранције да ће „муњевитом брзином сломити сваки покушај да се Хабсбурзи врате у Беч [...]“. Сам Стојадиновић сматрао је да
је могуће припајање Аустрије Трећем Рајху мање штетно за Југославију од аспирација њених „спољних и унутрашњих непријатеља“ са
старим царско – краљевским менталитетом да се Аустроугарска обнови у било којој форми, јер би таква творевина „значила смртну
опасност за опстанак Југославије“.16 У циркуларном писму које је
Стојадиновић послао краљевском посланику у Стокхолму М. Стражницком 3. марта 1938. године, он негира да је утицао на убрзавање прилика око могућег аншлуса приликом свог пута у Берлин.
Оповргавајући супротне тврдње француске штампе, наводећи да су
немачки корак у том смеру убрзале „сталне претње легитимиста са
рестаурацијом Хабсбурговаца, при чему их је Француска помагала, у
најмању руку својим симпатијама;“, додајући да су познате њене тежње к образовању нових формација у Средњој Европи на релацији
14 Branko Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988, Prva knjiga, Kraljevine Jugoslavija 1914–1941 (Beograd: Nolit, 1988), 142.
15 G. Brook – Shepherd, op. cit., 73, 75–76.
16 Milan M. Stojadinović, Ni rat ni pakt. Jugoslavija između dva rata (Buenos Aires:
El Economista, 1963), 364, 498, 501; Jacob B. Hoptner, Jugoslavija u krizi
1934–1941 (Rijeka: „Otokar Keršovani“, 1972), 118, 136–138.
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Беч – Праг – Пешта, уз то јасно алудирајући да се не може ни помислити на било какву реакцију Југославије док Италија и Немачка тако сложно иступају, указивао је да је надлежност великих сила да
реагују, уколико сматрају да је поремећена равнотежа у Европи.17
Војска Трећег Рајха умарширала је у Аустрију 12. марта 1938. године, чиме је питање повратка аустријског надвојводе на бечки престо дефинитивно запечаћено. Истог дана, Ото Хабсбург је из дворца
у коме је живео у Белгији објавио проглас, сматрајући се за гласноговорника милиона аустријских патриота и позвао свет да подржи
аустријски народ у његовој тежњи за слободу и независност. Политичко ангажовање у овом смеру отпочео је одмах након аншлуса,
измештајући средиште свог политичког деловања у Француску. Захваљујући томе што је био подржан од свога ујака, Сикста од Бурбон – Парме, као и његов отац пре њега, обезбеђен му је уплив на
политичке структуре у самом Паризу, где је успео да издејствује посебан статус за аустријске исељенике у Француској. Новостворена
категорија „бивши Аустријанци“, одвајала их је од Хитлерове Немачке, која је анектирала њихову матичну земљу. Знатни напори
уложени су такође у формирање избегличког аустријског представничког тела, неке врсте владе у емиграцији. Ови напори су доживели крах услед немогућности самих исељеника да сарађују и окупе се
око једног кандидата који би био прва личност Покрета Слободних
Аустријанаца (Free Austrians Movement). Покушаји да се оформи
тзв. аустријска добровољачка легија, која би била у саставу француске војске, доживели су исту судбину. Аустријска колонија у то доба
била је тако малобројна да није могла да изнедри нити један цео
вод војске, уз то на располагању јој није био ниједан официр квалификован да ту јединицу предводи.18 Оно што је надвојвода Ото могао да понуди западним демократијама јесу биле информације које
су му његове присталице достављале о стању у Трећем Рајху. Обавештајном делатношћу бавили су се првенствено прелати католичке
цркве. Податке које је добијао, прослеђивао је америчком амбасадору у Паризу, а дипломата даље свом председнику. Председника Сједињених Држава Френклина Д. Рузвелта то је подстакло да хаб17 Архив Југославије (АЈ), фонд 382, Посланство Краљевине Југославије у
Шведској – Стокхолм, фасцикла 1, архивска јединица 3; Срђан Мићић, Краљевина
Југославија и аншлус Аустрије 1938. године (Београд: Службени гласник, Европски
центар за мир и развој, 2010), 28–29, 83–86.
18 G. Brook – Shepherd, op.cit., 131, 141–144.
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сбуршког претендента позове у Америку да га упозна. Четвртог
марта 1940. године Ото Хабсбург је приспео у Балтимор, а 10. марта
већ је био у Белој кући на састанку са Рузвелтом, који је испољио велике личне симпатије према њему. Датум када се вратио у Белгију,
9. мај, поклопио се са нацистичком инвазијом која је ускоро преплавила Француску и Белгију. Породица и читаво домаћинство, евакуисани на дан напада брзо су узмицали на путу ка Француској, где су
боравили до 18. јуна 1940. године, када су прешли у Шпанију, а затим у Португал, одакле ће се најзад, за дужи низ година прелоцирати у САД.19 Разлог за то, поред исказане предусретљивости председника Рузвелта јесте била чињеница да у том тренутку нису били добродошли у Великој Британији, јер енглеска дипломатија није имала намеру да се због Хабсбурга замера председнику Чехословачке
Едуарду Бенешу који се тада већ налазио у избеглиштву у Лондону,
а нарочито не кнезу – намеснику Павлу Карађорђевићу, чије им је
савезништво било насушно потребно у тим критичним временима.20 По војном слому априлског отпора Краљевине Југославије
1941. године, њен краљ, њена влада, део војних снага и цивилних
избеглица, нашли су уточиште на британској ратној територији.
Оптерећен траумом брзог војног слома и окупацијом земље, емигрантски апарат дуго је био опхрван много виталнијим проблемима
него што је то била рестаурација Хабсбурга. Прва обавештења о
пропаганди и агитацији те врсте, стизала су влади из Вашингтона,
још пре ступања Југославије у рат, од тамошњег посланика Константина Фотића, који је по службеној дужности пратио делатности
претендента и струјања која су њима изазвана у америчкој јавности. Други југословенски дипломата који се интензивно бавио Хабсбурзима јесте био Сава Косановић, владин министар на служби у
САД – у, а од 1942. године шеф Југословенског краљевског информационог центра у Њујорку, чији су разлози били скоро сасвим личне
природе. Различите побуде двојице дипломата за бављење ангажманом Хабсбурга, јесу управо отелотворење изнете тезе о разлици
у односу према овом питању између оних људи који су потицали са
територије некадашње Краљевине Србије и бивших поданика
Аустроугарске Монархије, који су грозничаво, готово опседнуто
Ibid, 144–154.
Elisabeth Barker, Austria 1918–1972 (London and Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1973), 133.
19
20
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пратили сваки потез свргнуте династије. Најранији извештај о активностима претендента упућен је краљевском посланству у Вашингтону из конзулата у Чикагу 11. марта 1941. године. Истог месеца, Ото Хабсбург у Чикагу је одржао три предавања. Прво на
„Loyola University Alumni“, друго пред једним локалним мађарским
удружењем и треће на „Rosary College“. Публику је поред чланова
Универзитета сачињавало „два туцета старијих дама, десетак попова и две групе бив. аустро – маџара , т. ј. Шваба и Маџара настањених у Чикагу“.21 Стога се чини као сасвим прикладна констатација у
самом извештају да је акција тада одзвањала у малом кругу истомишљеника „аустро – маџарске католичке позадине“. Надвојвода Ото
је на поменутом предавању промовисао оснивање „једног јаког подунавског блока“ у коме је видео спас Европе. Југословенски посланик у Вашингтону Фотић, известио је министарство иностраних послова у Лондону о говору који је аустријски надвојвода Феликс, претендентов млађи брат, одржао на Институту за јавне послове четвртог јула 1941. године. Говор се базирао на обнови Аустрије, критици версајског мировног поретка и „вештачки створених“ мањих
држава, с акцентом на њихову немоћ да зауставе јачање Немачке и
створе „јаку демократску брану у том делу Европе“. Тенденциозно
се истицало и то „да је Аустрија била на путу сарадње са јужним
Словенима због чега је Надвојвода Франц Фердинанд био убијен
[...]“.22 Први и једини извештај о свеукупном залагању Хабсбурга на
територији Сједињених Држава, који је Фотић доставио министру
иностраних послова Момчилу Нинчићу у Лондон, датира од 28. јула
1941. године. То је уједно најопширнија и најдетаљнија анализа коју ће по том питању икада испоставити својим надређенима, будућа
обавештења су била доста сведенија. Осим констатације да Ото Хабсбург и његов млађи брат Феликс живе у Њујорку, а да се бивша царица Зита са осталом децом настанила у Канади, посланик се осврнуо на дародавце и помагаче надвојводиног подухвата у Америци.
Као најистакнутије означио је Џона А. Годеа (John A. Gode), сина
бившег посланика Норвешке у САД – у, тада угледног њујоршког
банкара и Вилијама Булита (William Bullit) бившег америчког посланика у Паризу, који је и издејствовао надвојводину посету Белој
АЈ, фонд 83, Збирка Сава Косановић, фасцикла 16, архивска јединица 76.
АЈ, фонд 103, Емигрантска влада Краљевине Југославије 1941–1945, фасцикла 54, архивска јединица 259.
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кући претходне године. За наведену посету Фотић је написао да није имала политички изглед јер је „обављена на монденски начин“,
док је о надвојводиној посети Сенату забележио: „Једина чудна
околност пропратила је његов одлазак у Сенат, где су га сви присутни Сенатори, када су га приметили у публици, поздравили као странога принца устајањем.“23 Важно је издвојити и то да је надвојвода
од првог тренутка имао најбољи контакт са представницима католичке цркве, те да је у америчкој штампи био представљен као „Католик број један у Сједињеним државама“, што потврђује и залагање самог Кардинала Спелмана да читаву његову породицу доведе у
Северну Америку. Што се тиче пропаганде, лист „The Voice of
Austria“, био је централно гласило надвојводе Ота. Сама основица
пропаганде почивала је на оснивању „једне просвећене католичке
федерације у Средњој Европи“.24 С тим у вези основано је у Њујорку
аустријско друштво под именом „Pro – Austria Society“, са америчким члановима, које је било у спрези са организацијом „Austrian
Unit“ формираној у Енглеској, чији је покровитељ био надвојвода
Роберт, још један од браће Хабсбург.25 Наиме, реч је о иницијативи
надвојводе Роберта да се у Великој Британији формира јединствена
аустријска војна јединица, од 1000 добровољаца који су се пријавили за службу у Пионирском Корпусу, али су били расути по разним
одредима. С обзиром да је потицала од једног Хабсбурга, аустријски
социјалисти су јој се одупирали, због чега је она за извесно време
напуштена.26 Директор политичког одељења Стејт департмента саопштио је К. Фотићу примедбу Ота Хабсбурга коју је он изнео у његовом присуству „да Павелић није тако страшан као што га приказују [...]“, што је америчког званичника навело да отворено изрази
чуђење на то како један претендент може бити благонаклон према
особи која је учествовала у убиству једног краља. Надвојводину болећивост према поглавнику НДХ, може објаснити факт да је посредством усташе Густава Перчеца био у дослуху са њим, јер је до аншлуса Аустрије фугурирао као могући политички чинилац при
оснивању будуће независне хрватске државе, када је по директиви
из Рима Павелић морао да напусти дату концепцију. По питању тоАЈ, 83–16–76, 1–2.
Исто, 3.
25 Исто, 4.
26 E. Barker, op. cit., 134.
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га како је надвојвода Ото представљан у америчкој штампи Фотић
закључује: „Са новинарима и штампом његове везе су много слабије. Он је необично љубазан са њима али и сувише у кругу монденског света да би се свиђао репортерима.“27 При свом боравку у Америци надвојвода Ото се кретао у круговима високих друштвених
слојева, а рачунало се да у том периоду није могао имати подршку
са енглеске стране, јер су управо Енглези тада доста иронично говорили о њему.28 Опште место на предавањима које је спроводио Ото
Хабсбург јесте била критика држава Мале Антанте као вештачких
творевина, због чега је дошло до низа званичних протеста југословенских и чехословачких исељеника. За саму Југославију тврдио је
да ће се распасти као „неприродна творевина“, као и то да сам др
Мачек хоће да Хрватска уђе у састав Дунавске федерације.29 У свом
гласилу (The Voice of Austria) надвојвода Ото је образлагао „да су
Хрвати, својом одлуком да приступе Влади која се одупире сили Аксиса, показали да не желе робовати национал – социјализму, а да су
пасивним држањем у одбрани Југославије, показали да не желе
исто тако остати у истим границама са Србима већ у једној друкчијој средњо – европској конфедерацији.“30 Територије које су требале
бити уврштене у пројектовану (кон)федерацију биле су: Чешка,
Словачка, Аустрија која би обухватала и Баварску и Мађарска, којој
би требало припојити део Трансилваније који се налазио под влашћу Румуније. Делови југословенске државне територије којима је
било намењено да буду придружени конфедерацији подразумевали
су првенствено Словенију, Хрватску и Војводину. Србија по мишљењу Ота Хабсбурга није припадала централно – европској заједници
и њој је било место у склопу неке балканске конфедерације, док
укључење Босне и Херцеговине у конфедерацију не би изостало, јер
је она већ била у саставу Аустроугарске и стратешки неопходна како би осигуравала југоисточне границе нове државе. Заједнички би
био шеф државе и парламент, са надлежностима над економским,
финансијским, дипломатским, социјалним и војним питањима.31 Завршавајући свој подужи извештај министру спољних послова, Фо27 Владета Н. Милићевић, Ustaša. Hrvatska revolucionarna organizacija (Београд: Музеј жртава геноцида, 2018), 82; АЈ, 83–16–76, 5.
28 Исто, 6.
29 Исто, 7–9.
30 Исто, 10.
31 Исто, 12.
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тић је поентирао: „Сам Отон, који досад није показао да има неку
изузетну политичку обдареност, нити има чега магнетичког у себи,
неће моћи једино својом личношћу мењати ток политичких догађаја. Довољно је опет интелигентан и спретан, да ће моћи послужити
плановима оних политичких група или држава које у извесном тренутку могу сматрати да га треба искористити за остварење једне
могућности. Зато је свакако потребно пратити његов рад и имати
увек готов став према свакоме новоме моменту у тој активности.
Треба се ипак чувати да се и сувише јаком реакцијом на такву активност не створи од ње један живи и динамични проблем, утисак
да у њој има неке динамичности и борбености, које она у ствари нема.“32 Промоцију својих права да буде владар пројектоване конфедерације, у једној демократској републици Ото Хабсбург је вршио
тако што никада није експлицитно наглашавао ко би се налазио на
њеном челу као шеф државе, то се на неки начин подразумевало. На
искрсло питање облика државног уређења приликом једног од његових предавања (Library of Congress), одговорио је како је Америка
„подесна за републикански живот“, а подунавље за монархијски.33
Један од министара емигрантске владе, шеф Демократске странке,
Милан Грол забележио је у свом дневнику 15. августа 1941. године
да су међу представницима разних земаља у Лондону, тада биле
учестале дискусије о послератној организацији Европе. У оптицају
су биле генералне идеје од којих се једна тицала стварања широких
државних заједница, које би замениле тадашњу „искидану карту
Европе“. Једна од њих била је и идеја католичке заједнице која би у
себе апсорбовала Хрватску и Словенију.34 Склоност Енглеске с краја
1941. године ка стварању конфедеративних или федеративних заједница, Бранко Чубриловић, министар и првак Савеза земљорадника приписао је њеној тежњи да тако очува мање националне државне индивидуалитете и предупреди Совјетски Савез да се територијално прошири након рата. Као један од потенцијалних државних реона помињала се и подунавска католичка конфедерација.35
Извод из извештаја краљевског генералног конзулата у Монтреалу
Исто, 13
АЈ, 83–16–77.
34 Milan Grol, Londonski dnevnik 1941–1945 (Beograd: Filip Višnjić, 1990), 9.
35 Бранко Чубриловић, Записи из туђине (Сарајево: Државна штампарија Сарајево, 1946), 77–78.
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од 20. септембра 1941. године, најилустративније предочава колики опсег би требала да има таква конфедерација, за чије је успостављање истог месеца при посети Канади (Winnipeg) пледирао Ото
Хабсбург, настојећи да представи присутнима тако обновљену
Аустроугарску „од Судета и Тирола до Карпата, као сигурну брану
немачком надирању на исток“.36 Tо је поновио и у октобру пред канадским институтом за интернационална питања у Калгерију (Canadian Institute of International Affairs).37 Покрет Слободних Аустријанаца (Free Austrian Movement) који је био продукт коалиције хабсбуршких присталица и аустријских социјалиста/комуниста, имао
је разгранате подружнице чак и на Средњем истоку и у Јужној Америци и служио је као платформа за пропагандно деловање.38 Југословенски посланик у Бразилији, Франо Цвјетиша, известио је министарство иностраних послова 28. новембра 1941. године да је
кроз бразилијанску престоницу прошао надвојвода Феликс Хабсбуршки и ту се задржао два – три дана у посети својој родбини, породици кнеза Чарториског и притом сусрео са бившим аустријским
послаником, одакле је продужио пут за Аргентину. Цвјетиша у свом
извештају сведочи да хабсбуршка пропаганда у Јужној Америци
„није могла ухватити већег корена“ услед малобројности аустријских исељеника и њихове пангерманске оријентације, истичући да
је знатан део аустријске емиграције био словенског порекла и то да
ни пре Првог светског рата није изражавао проаустријске осећаје, а
свакако не после настанка словенских националних држава. Поводом држања југословенске колоније у овом аспекту, посланик је изјавио следеће: „Међу југословенским исељеницима, чак и оним који
су антијугословенски расположени, хабсбуршка пропаганда не налази никаквог одзива, нити је краљевско Посланство могло приметити ма какав покушај да се она унесе у редове хрватских или словеначких исељеника.“39 Истог датума када је одаслат извештај из
Бразилије, у америчком листу „The News“ објављен је један сензационалистички чланак о аустријском претенденту, који је указивао на
подозривост америчког јавног мњења према пропагандној делатности људи пореклом из осовинских земаља.40
АЈ, 103–54–259.
Исто.
38 E. Barker, op. cit., 132.
39 АЈ, 103–54–259, Пов. Бр. 396, 1–2.
40 Исто, Пов. Бр. 903.
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Из самог чланка може се наслутити намера да се одгонетне повезаност Ота Хабсбурга са Хитлеровим и Мусолинијевим агентом за
уметнине и његов финансијски потенцијал да упркос томе што повремено заради око стотину долара по предавању, има могућности
да приређује грандиозне забаве и изнајмљује скупе станове.41 Почетком јануара 1942. године у Америци је био присутан извесни Г.
Калерги (G. Coudenhovе – Kalergi) познати пропагандиста идеје пан
– Европе, који је између два рата уско сарађивао са француским
председником владе Бријаном, истим оним човеком на чију наклоност је рачунао Карл Хабсбург приликом свог првог покушаја преузимања власти у Мађарској.42 Кампања у прилог оснивања једне католичке централноевропске федерације или конфедерације у освит
1942. године може се сумирати потребом за постојањем једне државне заједнице која би служила као брана комунизму са истока и
пангерманизму са запада. Десна рука хабсбуршког престолонаследника из редова мађарске емиграције био је Тибор Екхарт (Tibor Eckhardt) кога је надвојвода Ото увео у политичке кругове у Вашингтону зарад извлачења Мађарске из осовинског табора и њеног преласка на страну Савезника.43 Почетком 1942. године, словеначки
део емигрантског апарата почео је све транспарентније да се супротставља идеји обнове хабсбуршког суверенитета над земљама
чије су престоле изгубили. Алојзије Кухар, директор одељења за информације југословенске владе и опуномоћени министар при пољској влади у Лондону, 8. фебруара 1942. године одржао је говор на
лондонском радију, у коме је изнео недвосмислено формулисан
став по питању рестаурације: „'Ми Словенци давно смо се растали
са Хабсбурзима. Ми нећемо да имамо никаква посла са њима нити
хоћемо да разговарамо са њима. Они су у прошлости били главни
извор наших садашњих несрећа. И они немају права да сада дају
икаква обећања. Ми их не желимо ни под каквим обликом под којим се они могу представити.'“44 Његов наредни говор, 11. марта,
није прошао незапажено у југословенским дипломатским круговиИсто.
Исто, Пов. Бр. 3.
43 Veselin Đuretić, Vlada na bespuću. Internacionalizacija jugoslovenskih
protivrječnosti 1941–1944 (Beograd: Narodna knjiga, 1983), 104; G. Brook – Shepherd,
op. cit., 163.
44 АЈ, 103–54–259.
41
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ма у Лондону.45 У њему је Кухар настојао да разобличи агитацију за
коју је чуо да се спроводи у Југославији, о томе како ће Хабсбурзи
истерати Хитлера и Италијане и делити „вино и кобасице међу народом“. Не би ли још више оголио тобожњу неозбиљност хабсбуршке пропаганде, додао је да и они који почну „уређивати нову Европу после садашњих страхота, неће имати ни времена ни расположења да воде рачуна о чудовиштима из давне прошлости“.46 Потенцирајући да су Хабсбурзи постали прошлост онога тренутка када је
створена заједничка национална држава Словенаца, Срба и Хрвата
и инсистирајући да су Хабсбурзи утабали пут Хитлеру, хотећи да поменуте народе германизују и спрече њихово уједињење. За Кухара,
Хитлер и Хабсбурзи су били истоветна појава крволочне и непријатељске немачке душе која тежи да савлада и себи подреди јужнословенске народе.47 Министру иностраних послова југословенске
краљевске владе 26. марта 1942. године, упућена је порука од покрета Млада Аустрија у Великој Британији (Young Austria in Great
Britain) у којој се изражавало дивљење према југословенској националној револуцији од 27. марта 1941. на њену годишњицу и одавала
почаст борби храброг југословенског народа против немачког завојевача. Наводећи да тај пример даје подстрек аустријској омладини
да се активно бори против „немачког фашистичког завојевача“.48
Покушаји аустријских организација заступљених у Покрету Слободних Аустријанаца да се приближе југословенкој влади, као једној
легитимној антиосовинској влади и прокријумчаре у савезнички
табор поновиће се у још два наврата. Писмо које су представници
Покрета Слободних Аустријанаца одаслали свим водећим члановима британског парламента, послали су 9. јула 1942. године и председнику југословенске владе, професору Слободану Јовановићу тежећи за разјашњењем савезничке политике према Аустрији. У складу са тим затражена је аудијенција код професора Јовановића, како
би му биле презентоване активности и циљеви Покрета Слободних
Аустријанаца.49 Наредни покушај ступања у контакт представља
позивница председника Аустријске Демократске Уније (Austrian De45 Коста Ст. Павловић, Ратни дневник 1941–1945 (Београд: Службени гласник, 2011), 102.
46 АЈ, 103–54–259.
47 Исто.
48 Исто.
49 Исто
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mocratic Union) министру иностраних послова Момчилу Нинчићу да
присуствује предавању под називом „Pax Danubia“ 20. јула 1942. године.50 По свему судећи, маневар аустријских избеглица није имао
успеха, јер југословенски политичари нису имали намеру да их прихвате као равноправне саговорнике.51 На то да се влада конкретно
одреди по питању решавања проблема Балкана и Подунавља, утицао је шеф Словенске људске странке др Миха Крек, на седници министарског савета од 1. октобра 1942. године.52
Крек је пред колегама протестовао због недефинисане политике према Аустрији, скренувши им пажњу на то колико се развила
пропаганда о посебној аустријској народности у Великој Британији,
бивајући убеђен да је треба обездржавити као немачку испоставу за
пенетрацију и доминацију у Подунављу и као копчу између Берлина и Будимпеште. Првак Словенске људске странке није пропустио
да наговести колико се руководио искључиво словеначким националним интересима при свом излагању, будући да је изричито спочитавао својим сарадницима то што влада није јавно прокламовала
своје претензије за Корушком, коју је тражила још на измаку прошлог рата, 1919. године, надовезивајући се на остале крајеве у
Аустрији и Мађарској, на које је по његовом уверењу словеначки народ полагао право.53 Министри из редова српске нације, чак ни тада
нису толико озбиљно схватали претњу од хабсбуршке рестаурације,
иако је шеф Савеза земљорадника Милан Гавриловић сматрао да би
таква Хабсбуршка монархија подразумевала Хрватску до Дрине. Да
је министар Крек лобирао код својих српских колега за подршку
концепту нестанка Аустрије као самосталне државе доказује и писмо, које је предао др Гавриловићу 6. новембра 1942. године, на чијим страницама је детаљно предвидео начин поделе њене територије између Баварске, Швајцарске и Југославије и оснивање неутралне зоне од остатка.54 Позна 1942. година представља најдинамичнији период у погледу стварне помоћи пружене младим надвојводама с врха савезничке коалиције. Наиме, Винстон Черчил, премијер Уједињеног Краљевства и Френклин Рузвелт председник СјеИсто.
Исто.
52 Zapisnici sa sednica Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije 1941–1945, priredili: Komnen Pijevac, Dušan Jončić (Beograd: Službeni list SCG, 2004), 155.
53 Исто, 156–157.
54 Милан Гавриловић, Лондонски дневник (Београд: Жагор, 2013), 119, 124–130.
50
51
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дињених Америчких Држава, осећали су носталгију због нестанка
Аустроугарске Монархије и били склони да подрже њену реконструкцију после рата. Државне администрације двеју савезничких
сила, нису пак делиле овакав став, штавише биле су му изузетно ненаклоњене. С краја 1942. године, председник Рузвелт и његов секретар рата Стимсон, отпочели су без знања кабинета акцију на
формирању аустријског батаљона унутар америчких оружаних снага. Аустријски батаљон се, у ствари претворио у Аустроугарски батаљон у настанку, будући да су у његов састав регрутовани припадници свих етничких група са простора некадашње Двојне Монархије. На чело одбора за регрутацију је по наредби америчког председника постављен Ото Хабсбург.55 На ову вест, коју је прочитао у Тајмсу 20. новембра, Сава Косановић је бурно реаговао. Истичући у
свом писму поменутом листу, да се евентуална борба аустријанаца
против Хитлера и амбиције Хабсбурга не би смеле доводити у везу,
уз то је предочавао опасност од рехабилитације „реакционараца,
којих се народ Средње Европе боји ништа мање него садашњег наци – фашистичког режима“.56 Константин Фотић је тим поводом из
Вашингтона у Лондон послао шифровани телеграм надређенима
28. новембра 1942. године, којим их је обавестио да Косановићево
писмо убедљиво критикује одлуку коју је „министар Војни“ Стимсон донео „поводом Хабсбурга и аустриског батаљона“.57 Југословенски посланик у Вашингтону је приликом аудијенције код државног подсекретара Самнера Велса дотакао и ово питање и добио одговор да Ото Хабсбург у читавој ствари нема никаквог учешћа, да ће
ауторитета над батаљоном имати исто толико колико и он (Фотић).
Исто тако тврдио је да се радило само о бившим држављанима
аустријске републике и томе да Америка жели да транспарентно
демонстрира то да ће се борити за њену независност.58 Тако су тог
другог децембра 1942. биле постављене ствари, услед очигледне
дисонантности између шефа државе са једне и његовог кабинета са
друге стране. Упућенима у аустријску проблематику, као што је то
био бивши амерички посланик у Бечу (C. Wiley), било је јасно да се
55 Robert H. Keyserlingk, Austria in World War II. An Anglo – American Dilemma
(Kingston and Montreal: McGill-Queen’s University Press, 1988), 65–66.
56 Сава Н. Косановић, Шта се могло видети из емиграције (неколико докумената) (Београд: с. н. 1945), 43–44.
57 АЈ, 103–54–259.
58 Исто.
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само од људи аустријског порекла не може сакупити ни приближан
број добровољаца како би се попунио један батаљон. Аустријски
монархисти били су убеђени да могу сакупити најмање 5.000 људи,
он је лично сумњао да могу скупити 50.59 Као производ свега наведеног, с краја 1942. године настао је логор 101. пешадијског батаљона Сједињених Држава при кампу Атенбури у Индијани (101st US
Infantry Battalion, Attenbury, Indiana). Међу првим добровољцима
били су надвојводе Феликс и Луј. Батаљон је до 25. марта 1943. достигао две трећине свог предвиђеног бројног стања. Тог истог дана,
међутим, регрути су требали да потврде свој приступ у дату јединицу, будући да су у њу премештени из разних других одреда у којима
су били на служби. Резултат је био поражавајући по Хабсбурге. Велика већина војника одбила је да служи у датој јединици. Од првобитно сакупљених 650 људи, остало је само њих 90. Расположење
регрута и велики притисак америчких исељеника источноевропског порекла поводом стварања ове јединице, одредили су њен
крај. Батаљон је и формално распуштен јула исте године.60
Ако бисмо упоредили резултате напора југословенске владе
да у егзилу оснује сопствене оружане одреде од исељеника из Америке и Канаде и хабсбуршки резултат на истом пољу, барем у току
кратког интервала од децембра 1942. до марта 1943. године, диспропорција учинковитости је очигледна. Сасвим сигурно можемо
закључити да је срдачност и предусретљивост америчких инстанци
била немерљиво мања према југословенској страни, ако имамо у
виду да је маја 1943. године, свега 18 добровољаца из Америке и Канаде било спремно за транспорт на Средњи исток ради ступања у
војне редове.61 Поступање америчке дипломатије може се правдати
чињеницом да се ипак радило о једној емигрантској влади, тј. државном апарату који није постојао у пуном капацитету, ако је то и
случај, свеједно се не може разумети категоричније опхођење према једном претенденту, који није имао било какве прерогативе власти, нити утицај, сам по себи. Готово идентичне сцене одигравале
су се и у Лондону, где је по питању Аустрије и Хабсбурга долазило
R. H. Keyserlingk, op. cit., 67.
G. Brook – Shepherd, op. cit., 156.
61 Весна Ђикановић, „Југословенска војна мисија у Канади (1942–1943)
искуство једног неуспеха“, Војноисторијски гласник бр. 1/2018 (Београд: Институт
за стратегијска истраживања, 2018), 155.
59
60
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до размимоилажења између Форин офиса и Винстона Черчила. Британски премијер дао је изјаву још у јулу 1942. године да се радује
ослобођењу Аустрије, као засебне државе и као могућег центра
средњоевропске конфедерације.62 Децембра 1942. надвојвода Роберт је изнова подсећао Черчила на могућност оснивања једне
аустријске војне јединице на тлу Велике Британије. Негативни одговор Форин офиса по том питању, приморао га је да се писменом
представком обрати министру спољних послова Ентонију Идну и
убеђује га како је идеја за стварање аустријске јединице добра, како
може бити остварена без већих потешкоћа, напомињући да је изузетно заинтересован за Аустрију и да се нада да ће Беч постати престоница једне велике европске конфедерације, додајући као пресудно за реконструкцију Европе одвајање аустријанаца и јужних Немаца од Пруса.63 Премда је званично конституисање једне аустријске
јединице у Великој Британији изостало у пракси, југословенски ваздухопловни официр Неђељко Плећаш у својим сећањима записао
је да је у Каиру, током фебруара 1942. године, поред осталих представника савезничких трупа сретао и неке необележене „слободне
Аустријанце“.64 Сви наредни планови Америке и Енглеске који су се
тицали реконструкције Европе, морали су бити претходно размотрени у заједници са Совјетским Савезом, који је својим војним успесима на терену постао незаобилазни фактор у аспекту вођења
светске политике. Управо из тог разлога, питање Аустрије и њеног
послератног уређења преселило се искључиво у домен међународне високе политике. Још марта 1943. године, совјетски амбасадор у
Лондону, дао је до знања Ентонију Идну да Москва није одушевљена федерацијама и да преферира блок Уједињених нација под покровитељством СССР – а и Велике Британије. У мађувремену је дошло до обрта, британски министар спољних послова, који је крајем
1942. године водио рачуна о реакцији Чехословака, Југословена и
Пољака у погледу стварања једне велике дунавске конфедерације
са престоницом у Бечу, убрзо је усвојио гледиште свог премијера,
које се заснивало на афирмацији Подунавске (кон)федерације. Деветнаестог октобра 1943. године у Москви је дошло до сусрета миE. Barker, op. cit., 140.
Ibid, 141.
64 Неђељко Б. Плећаш, Ратне године 1941–1945 (Дирфилд Бич, Флорида: Kosovo Publishing Company, 1983), 72.
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нистара спољних послова три савезничке силе, Ентонија Идна, Кордела Хала и Вјачеслава Молотова, 25. октобра Идн је покренуо питање декларације о Аустрији. Иако је сама декларација о њеној послератној независности усвојена без потешкоћа, предлог о федерацијама је неславно пропао. Њега је у свом говору недвосмислено одбио
совјетски министар. Отворено образлажући да га план о федерацијама подсећа на санитарни кордон управљен против Совјетског Савеза.65 С обзиром на удео совјетске армије у рату, британска дипломатија морала је попустити. Али то није значило да ће главни лобиста за конструисање Подунавске федерације, Винстон Черчил, од те
идеје одустати. Он се приликом конференције са челницима друге
две савезничке силе у Техерану, новембра – децембра 1943. године,
још увек веома упорно залагао за отварање другог фронта на Балкану. Разлог за то била је његова намера да се англо – америчке трупе зарију у срце Централне Европе, претекну Црвену армију и предупреде је да уђе у Аустрију, Румунију, чак и Мађарску, страхујући од
поремећаја односа снага након завршетка Другог светског рата.66

Завршне ратне године и
идеја Подунавске федерације
Неуспех концепције Подунавске федерације и њених патрона у
врху антиосовинске коалиције није означио и престанак лобирања
у корист једног таквог решења. Напротив, оно је постало све агресивније како се приближавао крај рата, првенствено актуелно унутар Ватикана и католичке хијерархије широм света. Један од заговорника таквог решења које би, заштитило католичке земље од
претње комунизма, православља и протестантизма био је кардинал
Пикардо. За једно слично, додуше још амбициозније решење залагала се и тајна католичка организација (Intermarium), заговарајући
идеју католичке заједнице од Балтичког до Црног и Јадранског мора.67 Јула 1944. године, католички свештеник Крунослав Драгано65 E. Barker, op. cit., 142–146; Branko Petranović, Balkanska federacija 1943–1948
(Beograd: IKP Zaslon, 1991), 75.
66 Eliott Roosevelt, As he saw it (New York: Duell, Sloan and Pearce, 1946),
184–185.
67 Dragoljub R. Živojinović, Vatikan, Katolička crkva i jugoslovenska vlast 1941–1958
(Beograd: Službeni glasnik, 2007), 52.
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вић, опуномоћеник загребачког надбискупа Алојзија Степинца,
обратио се америчком амбасадору у Ватикану, молећи га за аудијенцију како би му могао представити погледе свог надбискупа о
Хрватској и хрватском питању. Степинац и Драгановић, настојали
су у то доба да утичу на све релевантне чиниоце међународне политике у циљу очувања хрватске државе (Независне Државе Хрватске). Драгановић је намеравао да отпутује у САД и помоћу надбискупа Спелмана развије своју акцију, при чему ваља нагласити да је за
ово имао подршку папског делегата у Вашингтону, надбискупа Чикоњанија.68 Без сумње, благослов папе за деловање у овом смеру
није био споран, јер се и он сам у разговору са надбискупом Спелманом изјаснио као противник „ускрсавања“ Краљевине Југославије.69
Тих преломних месеци, ни Ото Хабсбург није мировао. Владимир Велебит, представник НКОЈ–а у Лондону, обавестио је Јосипа Броза Тита, да је надвојвода Ото био присутан у Квебеку за време одржавања савезничке конференције, септембра 1944. године, у друштву
канадског кардинала, изасланика папе Пија XII. Папи је са једног католичког скупа у Кливленду средином октобра упућен апел да учини све што је у његовој моћи да спасе хрватску независност. Апеловало се на заштиту слободне и демократске хрватске државе, док
НДХ више није помињана. Сходно томе, Драгановић је тежио да за
исто решење придобије прваке Хрватске сељачке странке, Јураја
Крњевића и Јураја Шутеја, са потоњим се чак и састао у Риму.70 Хрватски назори отелотворени у покушајима да се спасе „независност
хрватске државе“ можда најбоље могу објаснити одсуство неке драматичне реакције хрватских министара и чиновника у југословенској емигрантској структури по питању рестаурације Хабсбурга. У
само један мах, Јурај Крњевић је јавно, заједно са Михом Креком изразио бојазан од „рехабилитације“ Аустрије.71 Што се савршено
уклапало у праксу хрватских политичара да у турбулентним временима, погодним за рекон-фигурацију граница у Европи, врше интернационализацију хрватског питања у међународној јавности. У
овом аспекту, првацима ХСС – а могао је бити на уму пример из
1923. године, када је Стејпан Радић, вођа Хрватске републиканске
Isto, 76–77.
Ivan Mužić, Katolička crkva, Stepinac i Pavelić (Split: Marjan tisak, 2003), 281.
70 D. R. Živojinović, n. d., 54, 77.
71 Zapisnici sa sednica Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije 1941–1945, 176.
68
69
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сељачке странке у Лондону пропагирао окупљање Хрвата, Мађара и
Аустријанаца у Дунавској федерацији са центром у Бечу.72 За емигрантску владу Краљевине Југославије, проблем рестаурације Хабсбурга скинут је са дневног реда оног момента када је октобра
1943. године, совјетски фактор својим ставом распршио сваку наду
за њену реализацију. Последње две ратне године, до ње тада већ
подвојене драстичним унутрашњим противуречностима, допирале
су само рефлексије оних активности које су предузимали католички достојанственици и хабсбуршки принчеви. Једина два центра
моћи, која нису одустала од својих замисли могу се персонификовати у лику Винстона Черчила и надбискупа Френсиса Спелмана. Први је на конференцији у Јалти фебруара 1945. године предлагао
оснивање Аустро – Баварске федерације,73 док је потоњи 1946. године, угарског кардинала Јожефа Миндсентија при његовој посети
Њујорку, наговарао да потпише изјаву којом проглашава Ота Хабсбурга за овлашћеног представника свих мађарских католика у
иностранству, посебно у Сједињеним Америчким Државама, снабдевајући га 1947. године са 30.000 долара у циљу постављања Ота
Хабсбурга на мађарски престо.74

Деловање Хабсбурга у послератном периоду
Представници југословенске дипломатије, било да су се по
окончању Другог светског рата вратили у Југославију или определили за останак у изгнанству, делили су својеврсну склоност да
будно бдију над деловањем Хабсбурга. Најревноснији у том погледу
без икакве сумње био је Сава Косановић. Он је налазио за сходно да
исеца чланке из Билтена ТАНЈУГ – а, од 1951. и 1952. године, који су
се тицали Подунавске федерације и Ота Хабсбурга. Први се односио
на монархистичка стремљења појединаца у Аустрији и аустријских
делегација које су повремено одлазиле код надвојводе, а други на
могућу поделу социјалистичке Југославије између два блока, при
72 Nemci o Kraljevini Jugoslaviji. Izveštaji nemačkih diplomatskih predstavnika
1920–1941, tom I (1920–1929), priredio Živko Avramovski (Beograd: Arhiv Jugoslavije,
2020), 190.
73 E. Barker, op. cit., 147.
74 John Cooney, The American Pope. The Life and Times of Francis Cardinal Spellman (New York: Times Books, 1984), 164, 168.
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чему би Хрвати као традиционално наклоњенији западу и ближи
Средњој Евопи ушли у састав западне сфере утицаја, а Срби као традиционални панслависти у источну.75 Косановић чини се, није делио мишљење А. Џ. П. Тејлора да је Јосип Броз вршио функцију последњег Хабсбурга, који је својом ауторитарном влашћу успео да
потчини „осам различитих народа“ и обузда „националне антагонизме“.76 Можда управо у тој тези треба видети кључни разлог хабсбуршких неуспеха. Током 1953. године долази до учесталих контаката између представника хрватске политичке емиграције и хабсбуршког претендента. Влатко Мачек, председник ХСС – а, послао је
др Илију Јукића у својству свог делегата на састанак са Отом Хабсбургом, који му је изложио планове за оснивање Подунавске федерације. Приликом назначеног сусрета надвојвода Ото је изразио жељу да се са Србима договори око статуса Међумурја, Бачке, Баната и
Барање, предложивши Јукићу да му уговори састанак са Драгишом
Цветковићем, некадашњим председником министарског савета
Краљевине Југославије, у циљу поменутог договора о разграничењу између Подунавске и Балканске федерације (у чији састав је Србија требала бити укључена).77 Жеља хрватских емиграната и Ота
Хабсбурга да непосредно са Цветковићем реше питање граница будућих федерација очигледно води порекло од Споразума Цветковић
– Мачек, односно стварања бановине Хрватске 26. августа 1939. године. Будући да је пружањем територијалних уступака хрватској
страни, Драгиша Цветковић завредио да остане скоро искључиво
једина личност српске емиграције са којом су хрватске елите желеле да преговарају. Коста Ст. Павловић се у својој преписци са кнезом
Павлом Карађорђевићем 3. октобра 1968. године осврнуо на иницијативу француског института да за члана француске Академије
предложи Ота Хабсбурга. Само захваљујући Павловићевој интервенцији надвојвода није примљен. Кнез Павле је у свом одговору
напоменуо да је одавно скретао пажњу краљу Петру II на надвојводину активност, али без успеха.78 Чланство у француској Акедемији,

АЈ, 83–16–77.
А. Џ. П. Тејлор, н. д., 296.
77 Милорад Козић, Потписник пакта. Прилози за биографију Драгише Цветковића (Ниш: Просвета, 1995), 142–143.
78 Коста Ст. Павловић, „Двадесетпетогодишња преписка са кнезом Павлом“,
Гласник Српског историјско – културног друштва „Његош“, свеска четрдесет и че75
76
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којој је надвојвода Ото успео да се придружи, квалификовало га је
за немачко држављанство, помоћу кога је успео да се учлани у Хришћанско-социјалну унију Баварске, укључи у политички живот покрајине у којој је пребивао дуги низ година и кандидује за посланика Европског парламента, у чији је састав изабран 1979. године.79
Околност да је Ото Хабсбург био на функцији председника Паневропског Покрета, умногоме је утицала на исход његовог избора,
бивајући подесна платформа за развој кампање. Први следећи пут
када је надвојвода постао релевантан у југословенском контексту,
јесте у време распада југословенске државе, 1991. године, када је
све своје раположиве снаге употребио да у европској заједници издејствује што више међународних признања за новостворену хрватску државу. У једном од својих говора у Стразбуру, на немачком
језику је изјавио: „Да, ја сам Хрват!“. То што је након немачког признања 19. децембра 1991. године, уследило једногласно признање
међународне заједнице 15. јануара 1992. није задовољило надвојводу Ота. Он је стремио да Хрватској обезбеди подршку и ван граница
Европе. Запутио се у Мароко како би, краља Хасана – а преко њега и
цео арапски свет убедио да призна хрватску самосталност. У намереном задатку је имао успеха, када га краљ Хасан II примио у ноћи
између 15. и 16. априла 1992. године. Своје присуство на ратишту у
току хрватске оружане акције „Олуја“ и приликом хрватског заузимања источне Славоније, надвојвода је описао као присуство „ослобођењу источне Славоније и Крајине“, када је искористио прилику
да сретне заробљене српске војнике и каже им да ће бити третирани „разумно“. Једини одговор са српске стране на деловање Хабсбурга, јесте било упозорење команданта једне паравојне формације (Српске добровољачке гарде) Жељка Ражнатовића Аркана, да ће
у случају да посети Сарајево, Ото Хабсбург скончати као његов предак Франц Фердинанд, 1914. године.80 Са историјске дистанце која
обећава непристрасно сагледавање феномена страха од Хабсбурга,
можемо се запитати како је он остао тако жилаво укорењен на тлу
где се некада простирала Аустроугарска Монархија? Како је држава
коју је Владимир Ћоровић својевремено описао као „прави анахротврта – јуни 1980 (Чикаго: Српско историјско – културно друштво „Његош“ у Америци, 1980), 16–17.
79 G. Brook – Shepherd, op. cit., 185–187.
80 Ibid, 192–194.
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низам нашег времена“,81 могла да опстане толико дуго као претња
у свести читавих нараштаја њених некадашњих поданика и савременика? Чини се да се одговор на то може барем добрим делом наћи садржан у владарској идеологији Хабсбурга, која је надилазила
територије и политику и баштинила универзалистичко наслеђе
Светог Римског Царства, почевши од Карла Великог, за чије су се
наследнике Хабсбурзи издавали. Једна од последица таквог универзализма јесте то да се Хабсбурзи нису поистовећивали нити са једном националном и етничком групом којом су владали, управљајући пре као владари сваког индивидуалног народа, него као владари
једног мултиетничког царства.82 Што значи да су били на челу класичне универзалне монархије средњовековног типа, унутар које су
се могле мењати територије, савезништва и методе, где је једина
вечна компонента била хабсбуршки дом.83 Управо је Јован Бањанин, члан три југословенске емигрантске владе, као један од заступника Југословенске националне странке у иностранству, записао још за време Великог рата да је Аустроугарска држава фактички
династија с органима који јој служе, а да су народи само објекат њене власти.84 За своје поданике, хабсбуршка држава је била вечна и
непролазна творевина, чије је вековно постојање на мапи Европе
само додатно сведочило у прилог тога. Зато не треба да изазива чуђење то што је након слома Аустроугарске, њен несмирени дух
остао да лебди над територијама које су је сачињавале, прогањајући
још дуго народе насељене на тим просторима. Када се узме у обзир
српска перспектива у овом сегменту и рад југословенске емигрантске владе, јасно је зашто су Сави Косановићу залагања Константина
Фотића, по питању рестаурације Хабсбурга изгледала недовољна и
зашто га је чак оптуживао да му је хабсбуршка акција „конвенирала“, што свакако није било тачно будући да је Фотић током 1942. године, када је хабсбуршка агитација била у пуном јеку, поред осталог
у два наврата известио владу о његовој намери да са пољским представницима расправља питање Средње Европе и Хабсбурга и о изја81 Владимир Ћоровић, Историја Срба, Шести Део (Крагујевац: Imperija knjiga,
2014), 127.
82 Martyn Rady, The Habsburgs. The Rise and Fall of a World Power (Penguin Books Limited: Allen Lane, 2020), 326–328.
83 А. Џ. П. Тејлор, н. д., 11.
84 Јов. Бањанин, Јужни Словени у Аустро – Угарској и рат (Ниш: Државна
штампарија Краљевине Србије, 1915), 16.
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ви једног чехословачког министра о Хабсбурзима.85 По свему судећи, југословенски посланик у Вашингтону видео је ствари онаквима
какве су заиста биле, док је његов колега вођен својим урођеним
страхом, пренаглашено тумачио сваки јавни иступ претендента.
Истини за вољу, католичка хабсбуршка активност није могла пријати ни дипломатама са територије преткумановске Србије, будући
да је Дунавска Монархија исту деценијама тежила да економски
угуши и на крају у рату уништи, само што они нису били оптерећени искуством живота и одрастања у средини у којој је лојалност
владарском дому била ултимативна вредност.
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THE YUGOSLAV ROYAL GOVERNMENT IN EXILE,
THE THREAT OF THE HABSBURG RESTORATION
AND POSSIBLE ESTABLISHMENT OF
A DANUBIAN FEDERATION
(Summary)
The Habsburg propaganda and advertisment in the Allied camp during World War II, were sporadic concerns that haunted the Yugoslav
Royal Government in exile. The article aspires to show overall endeavours
of the Government directed towards solving the Habsburg problem, primarily in the sphere of inter – allied diplomatic relations. Beyond that, it represents the continuous fear of restoration of the Austro – Hungarian Empire, in the form of a Danubian federation in the ranks of some national
and political groups that were represented in the emigrant apparatus. By
analyzing the activities of the representatives of each of the three nations
represented in the emigrant apparatus, we can come to the conclusion
that they did not have the same views or interests regarding the actions of
the Habsburgs. The support that the Habsburg pretender received from
the top of the Allied Coalliton only further contributed to the disharmony
that existed in the government circles on this issue. The culmination of the
support of Allied instances was reflected in the establishment of Free
Austrian military unit on the territory of the United States. When American support began to decline, its influence was replaced by Great Britain.
The reason for this was the belief of its Prime Minister, Sir Winston Churchill, that a federation or confederation of that type, with its capital in Vienna and the Habsburgs on the throne, would be an obstacle to growing
Soviet influence after the war. For almost the same reason, the Vatican
and its hierarchy around the world advocated the same solution, striving
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to save Catholic countries from communist and Ortodox influence. These
efforts came to the fore in the final years of World War II. In the first postwar years, Habsburg activities were closely monitored by Yugoslav diplomats, regardless of whether they returned to Yugoslavia or remained in
exile.Otto Habsburg’s attempts to get in touch with some of them were also
present. But in the decades after the war, he turned to a political career as
a member of the European Parliament. In the Yugoslav context, the Archduke became relevant again in the period of the break-up of Yugoslavia,
when he lobbied in the international community for Croatia’s independence.
KEY WORDS: World War II, The Yugoslav Royal Government in exile,
Habsburgs, Austria – Hungary, Otto Habsburg, Danubian federation, United States of America, Vatican, Konstantin Fotich, Sava Kosanovich.
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Србија под окупацијом.
Устанак 1941. и његов слом
По завршетку Априлског рата 1941. стање у Србији под немачком окупацијом је углавном било мирно. Капитулацију војске и заробљавање избегли су многи њени припадници. Крећући се ван комуникација, већина је једноставно покушавала да се врати у своја родна места. Међутим, одређене групе, незадовољне и разочаране брзим сломом почеле су да се окупљају, наоружавају и групишу. У народу су такве групе називане „шумским људима“ или „шумцима“. Најпре су се
појавили „четници“, припадници предратног „Удружења четника за
слободу и част отаџбине“ које је њихов председник Коста Миловановић Пећанац организовао на југу Србије, у Топлици и Јабланици.1
Почетком маја у подножје Сувобора, на Равну гору, стиже генералштабни пуковник Драгољуб Михаиловић са неколико десетина
официра и војника, од којих су већина били припадници Брзог одреда 2. армије који су се са њим повлачили из околине Добоја, где
их је затекла вест о капитулацији. Из његових каснијих сведочења,
сазнајемо да је Михаиловић после преласка Дрине и уласка у Србију
решио да организује покрет отпора. За „непредату војску“ убрзо се
прочуло по западној Србији. На Равну гору су почели да пристижу
људи, углавном официри и подофицири, са жељом да се прикључе.
Један мањи део Михаиловић је задржао у свом логору, али је већина
добила задатке да се врате у свој крај и раде на организацији покрета. И поред многих препрека, боравећи на подручју где је становништво било патриотски васпитано и „задојено устаничким менталитетом“, покрет је временом растао.2
Након немачког напада на Совјетски Савез 22. јуна 1941. Политбиро Централног комитета Комунистичке партије Југославије
(ЦК КПЈ) је донео одлуку о отпочињању борбе. Покрајински комитет за Србију је већ следећег дана донео одлуку о распореду инструктора и формирању оружаних група. Почетне активности припадника партизанских одреда сводиле су се на организацију, прикупљање оружја, ширење пропаганде кроз пропагандне скупове и
Момчило Павловић и Божица Младеновић,Коста Миловановић Пећанац
1879–1944. Биографија (Београд: Институт за савремену историју, 2003), 167–171.
2 Бојан Димитријевић и Коста Николић, Ђенерал Михаиловић – биографија
(Београд: Институт за савремену историју, 2004), 113–162.
1
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сл. Први оружани инцидент десио се 7. јула 1941. у Белој Цркви када су припадници Рађевачке чете Ваљевског НОП одреда, на челу са
Жикицом Јовановићем Шпанцем, након одржаног пропагандног
збора убили два жандарма који су покушали да их разоружају.3 Након инцидента у Белој Цркви уследиле су комунистичке акције и по
другим местима западне Србије. У извештају команданту оружаних
снага на Југоистоку од 23. јула 1941, начелник у Управном штабу
Команданта Србије, Георг Кисел (Georg Küssel), процењује да је комунистички оружани устанак везао око 30.000 људи и да се „сузбијање може вршити само ангажовањем полицијских средстава“.4
Већ 18. јула десио се и први напад на Немце. Код места Ражане,
на путу Ваљево-Ужице, нападнуто је возило у коме се возио генерал-мајор Адалберт Лончар (AdalbertLontschar). У том нападу тешко
је рањен један официр који је био са њим у пратњи, а шофер је лакше повређен. Брутална одмазда, по правилу 100 за убијеног, 50 за
рањеног Немца, уследила је убрзо. Два дана касније, 20. јула, у Ужицу су стрељане 22, у Ваљеву 18 и у Чачку 12 особа.5 До 21. августа,
по извештају Оперативног одељења Команданта Србије, устаничке
јединице највише су нападале општине (43 напада), објекте железнице (28), жандармеријске станице (10) и телеграфско-телефонске
линије (8). У поменутом периоду забележено је и пет напада на моторна возила немачке војске, а убијена су 22 припадника Вермахта
(од чега један официр), 24 су рањена (два официра) и два нестала.6
За разлику од комунистичке стратегије, пуковник Михаиловић је сматрао да подизање општег устанка и оружано супротстављање немачком окупатору треба да се деси када немачка војна сила ослаби на фронтовима и када савезници буду у могућности да се
активније укључе у рат на Балкану. Таква врста стратегије подразумевала је организовање ефикасне мреже и укључивање широких
слојева народа у покрет отпора. Овакво виђење се базирало на, пре
свега, егзистенцијалним, али и на чисто војничким разлозима. Међутим, због све већег утицаја комунистичких одреда на народ и
3 Немања Девић, Партизани у Србији 1941: ослободилачки или револуционарни рат? (Београд: Институт за савремену историју, 2021), 53‒95.
4 Zbornik dokumenata i podataka o Narodnooslobodilačkom ratu naroda
Jugoslavije, tomXII, knjiga1 (Beograd: Vojnoizdavački zavod, 1973), 226–227.
5 Zbornik dokumenata i podataka o Narodno-oslobodilačkom ratu jugoslovenskih
naroda, tom I, knjiga 1 (Beograd: Vojno-istorijski institut Jugoslovenske armije, 1949), 365.
6 Zbornik dokumenata i podataka..., XII‒1, 239, 316–317.

153

Kоманданти cрпске државне страже...

стварања устаничке атмосфере и одреди Драже Михаиловића почињу да се укључују у оружану борбу.7
Између припадника двају покрета ускоро долази и до првих
контаката на терену и неформалне сарадње. Укључивање јединица
Драже Михаиловића у оружани отпор против окупатора доводи до
масовног прилажења становништва устаничким јединицама. Најзначајнија војна акција у том периоду десила се 31. августа 1941.
када је ослобођена Лозница. Акцију је извео Јадарски четнички одред под командом потпуковника Веселина Мисите, који је погинуо
у том нападу. Ова акција по свом карактеру и обиму представља
својеврсну прекретницу и означава почетак општег народног
устанка против окупатора.8
Распламсавање устанка крајем августа и почетком септембра
натерало је немачке окупационе власти да појачају активности на
његовом сузбијању. Једна од предвиђених мера подразумевала је
стварање снажнијег и ауторитативнијег домаћег управног апарата
који би заменио Савет комесара. У српским колаборационистичким
круговима се почиње појављивати име генерала Милана Недића,
као погодне особе за преузимање одговорности и ступање на чело
једног тела које би заменило Савет комесара. Након консултација са
представницима београдске политичке и привредне елите и немачке окупационе управе Недић је 27. августа посетио Војног заповедника Србије генерала Хајнриха Данкелмана (HeinrichDankelmann) и
предао листу услова за прихватање положаја. Након прихватања неких и обећања да ће се код владе Рајха заложити за прихватање осталих услова, Недић је прихватио понуду да буде на челу „Владе народног спаса“. Два дана касније, 29. августа 1941, нова влада добила је
мандат од генерала Данкелмана у згради Народне скупштине.9
Након заузимања Лознице устаничке активности су интензивиране па устаничке снаге ускоро заузимају Ивањицу (1. септембра), Крупањ (4. септембра) и Бању Ковиљачу (6. септембра).10 Због
7 Коста Николић, Историја Равногорског покрета 1941–1945. Књига прва:
против нацизма, фашизма и комунизма(Београд: Завод за уџбенике, 2014), 92–93.
8 Бранко Петрановић, Србија у Другом светском рату 1939‒1945 (Београд:
Војноиздавачки и новински центар, 1992), 182.
9 Милан Борковић, Контрареволуција у Србији. Квислиншка управа 1941–
1944, књ. I (Београд: Слобода, 1979), 87–105; Бојан Димитријевић, Војска Недићеве
Србије (Београд: Институт за савремену историју, 2011), 39–44.
10 К. Николић, Историја Равногорског покрета, књ. I, 105.

154

Војноситоријски гласник 2/2021.

овакве ситуације и сталне опасности од напада немачке јединице
нису могле да се крећу по унутрашњости Србије па је наређено груписање посадних дивизија у већим местима.11
Ове акције су увериле немачку команду у Београду да је у западној Србији почео општи устанак па почињу подузимати мере на
његовом безобзирном угушењу. Заповедник Југоистока, генерал
Франц Лист, у својим одговорима на извештаје Командујућег генерала и заповедника у Србији наређивао је да се мора што пре успоставити ред поступајући најоштрије. Генералу Недићу је 17. септембра саопштена одлука из Берлина којом су Команданту Србије дозвољене оштрије мере ради сламања устанка. Стрељања у виду репресалија у случајевима убијања немачких војника установљена су
као правило. Два дана касније у Србију је стигла команда 18. армијског корпуса под руководством генерала Франца Бемеа(FranzBöhme) и себи потчинила све немачке јединице на територији окупиране Србије. Пошто су све ингеренције Команданта Србије пренете на генерала Бемеа, та функција је укинута, а генерал
Беме је 9. октобра именован за Опуномоћеног командујућег генерала и команданта у Србији.12
Устаничким акцијама у септембру и почетком октобра ослобођена је пространа територија у западној Србији. Међутим, несугласице између припадника двају покрета отпора због различитих
идеолошких концепција већ од првих контаката претиле су раскидањем „принуђеног“ ратног партнерства. Инциденти су били базирани на неповерењу и избијали су због најразличитијих ствари –
начина мобилизације, поделе плена, додељивања пушака из ужичке
фабрике оружја, симбола и амблема... Међутим, ове баналне, ускоро
су почели да прате и озбиљнији, оружани инциденти, који ће почетком новембра довести до отвореног грађанског рата.13
Средином октобра, немачка 342. дивизија креће из Шапца према Ваљеву остављајући уз пут попаљена села и стрељане људе. Чекајући долазак 113. пешадијске дивизије са источног фронта, генерал Беме је са постојећим снагама изводио мање акције које су по
11 Zbornik dokumenata i podataka o Narodnooslobodilačkom ratu naroda
Jugoslavije, tom XII, knjiga 2 (Beograd: Vojnoistorijski institut, 1976), 1012–1013.
12 Zbornik dokumenata i podataka..., I–1, 389, 432; Zbornik dokumenata i
podataka..., XII‒1, 429.
13 Б. Петрановић, Србија у Другом светском рату, 40–242.
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правилу биле праћене терором према свим мушким становницима
способним за оружје. Таква тактика је одвраћала становништво од
прикључивања и помагања устаницима, који због тога губе логистичку и мобилизациону базу.14
Крваво прецизна формула о вредности једног „аријевског“ војника добијала је своје епилоге у виду масовних стрељања. Након
што је у сукобу са Посавским НОП одредом, у близини Тополе, страдао 21 немачки војник, у Београду је стрељано 2.100 људи који су
покупљени из пролазних логора у Земуну и Шапцу.15 У Краљеву, које је било под заједничком опсадом устаничких јединица, јединице
717. пеш. дивизије као „надокнаду“ за погинуле војнике, стрељале
су 16. октобра преко 1.700 талаца.16Неколико дана касније уследио
је најдрастичнији злочин. Након што су, 18. октобра, устаничке снаге напале немачку колону на путу Горњи Милановац-Крагујевац,
наређена је масовна одмазда. За три дана (19‒21. октобар), у Крагујевцу и околини је стрељано преко 2.300 људи.17
Наредбом Милана Недића од 21. новембра, све колаборационистичке јединице на простору Шумадије и Западне Србије су груписане
у формацију названу Шумадијски кор, а за команданта је постављен
пуковник Коста Мушицки. Шумадијски кор није деловао самостално
већ је своје акције и дејства прилагођавао дејствима немачких снага.
Највећи његов део требало је да буде ангажован на простору РудникГорњи Милановац и Крагујевац-Кнић. Коначна немачка офанзива је
почела 25. новембра. Одреди Шумадијског кора су имали задатак да
помогну главне немачке снаге ангажујући се на правцу БелановицаРудник према Горњем Милановцу, Чачку и Ужицу.18
Пред многоструко јачим непријатељем, партизански одреди су
губили упоришта. Без већег отпора, 28. новембра, немачке јединице
су ушле у Чачак, а за њима и штаб Шумадијског кора. Гружанска група
Б. Димитријевић, Војска Недићеве Србије, 93–94.
Zbornik dokumenata i podataka..., XII‒1, 486–487.
16 Валтер Маношек, Холокауст у Србији. Војна окупациона политика и
уништавање Јевреја 1941–1942.(Београд: Службени лист СРЈ, 2007), 157–160.
17 Станиша Бркић, Име и број (Београд-Крагујевац: Музеј жртава геноцида,
Спомен музеј „21. октобар“, 2020), 31‒50, 60‒64
18 Zbornik dokumenata i podataka..., XII‒1, 672–673; Јован Марјановић,
Устанак и Народноослободилачки покрет у Србији 1941 (Београд: Институт
друштвених наука, 1963), 382–383; Сергије Живановић, Трећи српски устанак
(Крагујевац: Нови погледи, 2000), 502–510.
14
15
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је 29. новембра стигла до Мрчајеваца и Прељине, а од 2. децембра је 5.
добровољачки одред гарнизониран као посада у Чачку.19
Последњи отпор пред наступајућим окупаторским и колаборационистичким јединицама пружили су партизански одреди пред
Ужицем, на превоју Кадињача, 29. новембра. За обезбеђење одступнице одређен је Раднички батаљон Ужичког НОП одреда. Укупно су
прикупљене три чете са 270 бораца. Када је наишла немачка колона, коју су чинили војници 699. пешадијског пука 342. дивизије, само је за кратко време спречено њено напредовање. Напад је веома
лако сломљен, а партизански губици су били преко 240 мртвих. Неколико сати касније, немачке снаге ушле су у небрањено Ужице.20
Након освајања средишта партизанске територије, Немци су
наставили потеру уз реку Ђетињу, према Увцу и Кокином Броду гонећи њихове одреде према демаркационој линији са италијанском
окупационом зоном. Убијали су сваког ко је побуђивао сумњу да
припада партизанима, немајући милости ни према рањеницима.
Довршујући операцију, немачке јединице су на западу освојиле Лозницу (3. децембра) и Ивањицу (4. децембра).21
Обрачунавши се са комунистима, Немци су се окренули уништењу центра равногорског покрета отпора. У овој акцији нису користили помоћ Недићевих одреда, јер у њих нису имали поверења.
То неповерење је било оправдано јер је Михаиловић информацију о
немачком нападу добио управо од припадника колаборационистичког војног апарата. Постоје различити извори о томе ко га је
обавестио, али најчешће се помиње пуковник Коста Мушицки, кога
су Немци и ухапсили 7. децембра.22 Рано изјутра, 6. децембра, почела је операција „Подухват Михаиловић“.Након што су Немци примећени, Михаиловић је са пратњом успео да побегне. У овој акцији
Немци су успели да ухапсе мајоре Александра Мишића и Ивана Фрегла, које су, недуго потом, и стрељали. Дан касније, 7. децембра, све

19 Горан Давидовић, Милош Тимотијевић, Осветљавање истине. Документа
за политичку и војну историју Чачка 1938–1941, књ. I (Чачак-Краљево: Народни
музеј, Историјски архив, 2006), 423–425.
20 Венцеслав Глишић, Ужичка република (Београд: Нолит 1986), 253–257.
21 Zbornik dokumenata i podataka..., XII‒1, 694–713.
22 Станислав Краков, Генерал Милан Недић. На оштрици ножа, књ. I
(Београд: „Никола Пашић“, 2008), 300–302.
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четири наступајуће немачке колоне сусреле су се на Равној Гори затекавши тамо празан логор који су спалили.23
Крајем децембра 1941. године окупирана Србија је углавном
била пацификована, иако се у немачким извештајима констатује да
и даље постоје мање комунистичке групе у западној, јужној и источној Србији, као и у Санџаку, на граници између немачке и италијанске демаркационе зоне. За Михаиловићеве присталице се наводи да
се више нигде не упуштају у борбу и да је „националистичка група
устаника изгледа стварно разбијена“, али и такође да „покушавају
да се прикрију у српској жандармерији и у четничким јединицама
Косте Пећанца“.24
Завршетком антикомунистичке операције, простор окупиране
Србије је 3. децембра напустио генерал Беме, а функцију опуномоћеног командујућег генерала у Србији преузео је 6. децембра генерал Паул Бадер(Paul Bader). Истовремено, успостављена је нова војно територијална подела Србије са одговарајућим бројем обласних,
окружних и месних војних командантура.25Колаборационистичка
влада је крајем децембра 1941. године донела уредбу о новој административној подели којом је простор окупиране Србије подељен
на 14 округа. Том уредбом су прецизиране и надлежности окружних начелника који су добили улогу да као представници владе
„врше највишу политичку и општу управну власт у округу“. Неки од
команданата оружаних одреда су том приликом постали окружни
начелници (Милан Калабић, Драгомир Лукић, Манојло Кораћ, Сретен Страњаковић).26

Стварање Српске државне страже
Почетком 1942. године, а због потребе ефикаснијег контролисања територије окупиране Србије, долази до реорганизације безбедносно-обавештајног апарата немачке окупаторске силе. Од Више команде за нарочиту употребу и Штаба војноуправног команК. Николић, Историја Равногорског покрета, књ. I, 160–162; Jozo
Tomasevich, Četnici u Drugom svjetskom ratu 1941–1945 (Zagreb: Liber, 1979), 182–183.
24 Zbornik dokumenata i podataka..., XII‒1, 795–796.
25 Isto, 711–718.
26 Б. Димитријевић, Војска Недићеве Србије, 135.
23
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данта створена је институција Командујућег генерала и војног заповедника и ту функцију је вршио генерал Паул Бадер(Paul Bader).27 Оперативна група полиције (Sicherheitspolizei – SiPo) и нацистичка обавештајна служба (Sicherheitsdienst – SD) су спојене, а на
чело нове институције (Заповедник полиције сигурности и службе
безбедности – Befehlshaber der Sicherheitspolizei und der Sicherheitsdienst – BDS) дошао је пуковник Емануел Шефер (Emanuel Schäfer).
Средином фебруара формирана је институција заповедника Полиције поретка (Befehlshaber der Ordnungspolizei – BdO), а за команданта је постављен потпуковник Андреас Мај (Andreas May). Ове
две институције су подређене новопостављеном Вишем вођи СС-а и
полиције генералу Аугусту Мајснеру (August Meyszner), чиме се довршио процес реорганизације.28
У складу са новонасталим променама указала се и потреба за
реорганизацијом колаборационистичких оружаних снага. Почетна
иницијатива је кренула од колаборационистичке владе. Кроз дневну штампу су се јављале информације о новој формацији већ почетком јануара, а организација се спроводи у фебруару 1942. Иако је
било и других идеја (Српска државна полиција, Српска народна гарда) на састанцима код генерала Милана Недића договорено је да се
нова формација назове Српска државна стража.29
Уредба о устројству је објављена 3. марта 1942. По тој уредби,
СДС је била дефинисана као униформисана и оружана трупа која врши полицијску извршну и граничну службу. У њен састав укључени
су припадници дотадашње жандармерије, полицијске страже, оружаних одреда и погранични органи финансијске контроле. Припадници СДС су били у служби Министарства унутрашњих послова.
Српска државна стража се делила на: 1) градску државну стражу,
која је вршила службу у Београду и другим градовима, 2) пољску
државну стражу, која је вршила службу на целој територији земље
осим на подручјима градских стража и 3) граничну стражу, која је
вршила граничну службу. На територији града Београда је, као по27 Muharem Kreso, Njemačka okupaciona uprava u Beogradu 1941–1944.
(Beograd: Istorijski arhiv Beograda 1979), 179‒180.
28 Milan Koljanin, „Struktura i delovanje policije nacističke Nemačke u okupiranoj
Srbiji 1941‒1944“. Istorija 20. veka, XXIX, br. 3, (2011), 151‒152.
29 Б. Димитријевић, Војска Недићеве Србије, 155‒158; Небојша Стамболија, „Српска
државна стража 1942‒1945“ (докторска дисертација, Универзитет у Београду,
Филозофски факултет, Одељење за историју, 2020), 56‒63.
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себна јединица која је била директно подређена управнику града
Београда, службу вршила Српска државна стража Управе града Београда. На челу СДС је био командант, који је са штабом сачињавао
Команду СДС. Даље, територијалном поделом СДС је била подељена
на окружне (градске), а ови на среске (квартне) одреде. Срески су се
даље делили на потребан број станичних одељења. Припадници су
морали испуњавати одређене услове што се тиче висине, старости,
а била је обавезна и „припадност аријевској раси и српској народности“, с тим што је Министарство унутрашњих послова на предлог
Команданта СДС могло кандидата да ослободи припадности српској народности и осталим условима, осим аријевској раси.30
Од 3. марта 1942. године, када је званично формирана, до 6. октобра 1944, када је престала да постоји, Српска државна стража је имала
свега двојицу команданата. Од поменутог тренутка формирања па до
7. јуна 1942. њоме је руководио дивизијски генерал Стеван Радовановић. Од 7. јуна 1942. до расформирања командант СДС био је пуковник
Боривоје Јонић, од Недића накнадно унапређен у генерала.

Стеван Радовановић (1879‒1960)
Рођен је 21. фебруара 1879. године у Београду, од оца Миленка, који је по занимању био кафеџија, и мајке Драгиње, рођене Илић.
После завршене основне школе и шест разреда гимназије ступио је
у 29. класу Ниже школе Војне академије, коју је похађао од 1. септембра 1896. до 31. маја 1899. године. По завршетку ступио је у службу као водни официр у 1. пешадијском пуку. Од 1. новембра 1903.
до 20. октобра 1905. похађао је Вишу школу Војне академије. До почетка Балканских ратова био је на дужностима ађутанта, командира чете и заступника команданта батаљона у 1, 3, 6, 17. и 18. пешадијском пуку и напредовао до чина капетана 1. класе, а нешто више
од годину дана је провео у Лијежу у Белгији као члан Комисије за
пријем пешадијске муниције (20. новембар 1908–15. јануар 1910).31
30 „Уредба о устројству Српске државне страже“.Службене новине, 3. март
1942, 1‒3.
31 Потпоручник је постао по завршетку школовања на НШВА, 31. маја 1899,
поручник 2. августа 1902, капетан 2. класе 2. априла 1906, а чин капетана 1. класе
добио је 1. јануара 1910. године – Војни архив (ВА), Досије персоналних података
(ДПП), кутија 1481, број 306 Радовановић М. Стеван.
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У Првом балканском рату био је на дужностима заступника команданта 4. батаљона 3. прекобројног пука и командира чете у
истом батаљону, а за време рата добио је и чин мајора (14. јануар
1913). У Другом балканском рату служио је као командант 1. батаљона 3. прекобројног пука и заступник команданта Јаворске бригаде. Први светски рат га је затекао на месту команданта 3. батаљона
3. пешадијског пука. За време рата служио је као командант батаљона, помоћник и заступник команданта 16. и 2. пешадијског пука, командант Центра за обуку митраљезима у Зејтинлику, командант
комбинованог пука Прилепског одреда, а у пробоју Солунског
фронта и завршним операцијама за ослобођење земље командује 6.
пешадијским пуком. Чин потпуковника добио је 1. октобра 1915.
Лакше је рањен септембра 1915. код Пожаревца. По једној анегдоти,
приликом ослобођења Крагујевца, Крагујевчанке су му предале велику српску заставу коју су везле за време окупације.32

Слика бр. 1: Генерал Стеван Радовановић
(ВА, ДПП, к. 1481, бр. 306)
32 ВА, ДПП, к. 1481, бр. 306; Јевђа Јевђевић, Споменица крагујевачких сокола
1907–2007. (Крагујевац: Соколско друштво, 2008), 209–210; Миле Бјелајац,
Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918–1941. (Београд: Институт за
новију историју Србије, 2004), 259–260.
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Након ослобођења био је на дужностима: команданта 30. пеш.
пука (од 24. априла 1919), 26. пеш. пука (од 16. октобра 1919), Неготинског војног округа (од 25. априла 1922), Косовске пешадијске
бригаде (од 16. новембра 1922), помоћника команданта Вардарске
дивизијске области (од 11. октобра 1923), команданта места у Загребу (од 12. јануара 1925), помоћника команданта Јадранске дивизијске области (од 24. децембра 1928), помоћника команданта Врбаске дивизијске области (од 1. маја 1929), команданта Брегалничке дивизијске области (од 30. октобра 1929) и команданта Шумадијске дивизијске области (од 25. маја 1932). Пензионисан је 11. маја 1933. У чин пуковника унапређен је 27. октобра 1920, бригадног
генерала 1. децембра 1925, а дивизијског генерала 17. децембра
1930. године. У Априлском рату је реактивиран и био на дужностикоманданта Команде позадине 6. армије. Након капитулације Југословенске војске и немачке окупације није одведен у заробљеништво већ је остао у Београду. Опробао се и као војни педагог. Аутор
је Упута за практично извођење обуке из ратне службе, који је објављен у Загребу 1925. године.33
По формирању првих оружаних одреда Недићеве владе, 6. септембра на Бањици, Радовановић је постављен за команданта жандармерије и новоформираних одреда, преузевши дужност од пуковника Јована Тришића, који је тада постао његов помоћник. Како
преноси Станислав Краков, он је дан касније издао званично наређење за почетак борбе: „Комунистичка бандитска разбојничка акција на територији Србије, а нарочито у њеним северозападним
крајевима, појачава се у толикој мери да је јавна безбедност у тим
крајевима постала јако угрожена. Напади на државна надлештва,
жандармеријске станице, пореске управе, општине, убиства невиних грађана, свакодневна су појава. Овом злу мора се стати на пут.
Влада генерала Недића решила је да најодлучније и енергично стане на пут разорној акцији деструктивних елемената и поврати у земљи ред и мир. Да би постигла свој циљ, употребиће се најрадикалнија средства. На снагу се ставља ратно војно законодавство“.34

33 ВА, ДПП, к. 1481, бр. 306; Велимир Терзић, Слом Краљевине Југославије
1941. Узроци и последице пораза. књ. 2 (Београд: Народна књига, 1983), 710.
34 С. Краков, Генерал Милан Недић. књ. I, 160; Бошко Костић, Истина о
Милану Недићу (Београд: Друштво Нова искра, 2009), 28.
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На месту команданта жандармерије и оружаних одреда Радовановић је био до почетка 1942. када, након доласка генерала Мајснера у окупирану Србију, долази до преформирања и стварања Српске државне страже, а Радовановић постаје њен командант. Приликом стварања нове формације, у првом броју Гласника Српске државне страже, Радовановић се обратио стражарима, захвалио им
се на уништењу „црвене опасности“ и навео дужности: „Успели сте,
јунаци, да уништите 'црвену опасност' и да српски народ и Србију
спасете од неминовне пропасти, која му је претила прошле године.
Али тиме још нисте завршили своје дело. Сада вам претстоји још
много и много рада, труда и напора да помогнете ђенералу Недићу
и његовој 'Влади Народног Спаса' да доврше започето дело Обнове
Србије у којој и најмањи човек мора да има рада и хлеба и у којој ће
сваки бити задовољан. На вама, јунаци, лежи тешка и одговорна дужност: да у земљи осигурате потпун ред, мир, поредак, личну и имовну безбедност па да на тај начин помогнете 'Влади Народног Спаса' да
доврши дело Обнове Србије у којој ће сваки, и најмањи човек, моћи да
предузме послове на својој њиви и у својој кући не страхујући да ће га
ко напасти, имовину му отети и живот уништити“.35
Занимљива нам је карактеристика коју смо за њега пронашли
у обавештајним подацима БДС-а Београд, а коју је забележио извесни „повереник 119“, 1. јуна 1942. Овај „повереник“,36 у извештају у
коме се описује „клика која се створила око председника српске
владе генерала Милана Недића“, наводи Недићеве пријатеље „национал-социјалистичког гледања на свет“, међу које убраја и Радовановића„која је веровала у победу Немачке и услед тога у пропаст Британске империје и СССР, и тако сматрали су да је време да се Србији
обезбеди место у новој Европи и они су симпатисали Немачку и национал-социјализам“. За Радовановића се још наводи да се сматра као
„строги и енергични командант СДС“.37

35 Стеван М. Радовановић, „Официри, подофицири, каплари и стражари
Српске Државне Страже“.Гласник Српске државне страже, 1/1942, 15–17.
36 Како наводи историчар Раде Ристановић, под овим шифрованим именом
крије се чиновник Управе града Београда Стеван Павловић, који је био двоструки
агент, радећи истовремено за Гестапо и за Равногорски покрет – Раде Ристановић,
Београдски равногорци. Југословенска војска у отаџбини и Равногорски покрет у
окупираном Београду 1941‒1944. (Београд: Институт за савремену историју, 2020), 171.
37 Историјски
архив Београда (ИАБ), Фонд Заповедник полиције
безбедности и службе безбедности (БДС), Ј–423.

163

Kоманданти cрпске државне страже...

На месту команданта СДС остао је до 7. јуна 1942, када га је на
том месту наследио пуковник Боривоје Јонић, а Радовановић Недићевом наредбом од 13. јуна отишао у пензију. У наредби стоји да се
Радовановић пензионише због нарушеног здравља и том приликом
му се одаје захвалност што је „у дане тешких искушења наше драге
Србије, септембра 1941. године – на позив Српске владе народног
спаса, прихватио организовање српских одреда, спремио их и упутио у борбу против комуниста“.38 На саслушању након рата генерал
Недић наводи да је смењен на изричит захтев Немаца.39
Као пензионер био је активан у Гласнику Српске државне
страже. У четири наставка, на чак 77 страна, он је стражарима поручивао „какви треба да су и шта треба да раде“, односно „какве моралне, умне и карактерне особине треба да имају, да их гаје и усавршавају, па да буду способни за извршење свога задатка и да буду
онакви какве људе захтева нови поредак и значај задатка који им се
ставља у дужност и аманет“.40
Почетком октобра 1944, услед надирућих јединица Црвене армије и партизана генерал Милан Недић и његова влада су од Немаца добили обавештење да су разрешени дужности и да Београд постаје оперативна војна зона. По послератном сведочењу генерала
Боривоја Јонића, 2. октобра је у Недићевом кабинету одржан састанак на којем су, поред Недића и Јонића, били присутни његов шеф
кабинета генерал Миодраг Дамјановић, командант Српског добровољачког корпуса генерал Коста Мушицки и командант Српске граничне страже пуковник Људевит Погачар. На том састанку Недић је
присутне обавестио да са члановима владе одлази у Аустрију и да су
сви разрешени заклетве. Генералу Јонићу је поручио да би припадници
СДС и СГС требало да се прикључе одредима ЈВУО јер „од почетка припадају њима“. Добровољци су већ били одлучили да се повуку у Словенију. Сутрадан је одржана последња седница владе и започела евакуација министара. Командант СДС генерал Јонић је потом, 4. октобра, сазвао састанак официра на коме је одлучено да СДС колективно присту38 ВА, Недићева архива (НдА), 144–2–39, Наредба бр. 67 Команданта Српске
државне страже за 17. јуни 1942; Милан Ђ. Недић, „Признање Владе народног
спаса генералу Стевану Радовановићу“.Ново време, 14. јуни 1942, 1.
39 ВА, Четничка архива (ЧА), 269–1–38, Записник о саслушању Милана
Недића 1. фебруара 1946.
40 Ови чланци су излазили у свескама: 7/1943, 8/1943, 9/1943 и 10/1943.
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пи ЈВУО, за команданта је поново именован генерал Радовановић, а Јонић му је постао помоћник. Сам чин приступања извршен је у Јагодини,
6. октобра, а СДС је преименована у Српски ударни корпус.41
Након повлачења кроз Санџак и источну Босну и масовног
страдања генерал Радовановић је, на састанку у Завидовићима 1. јануара 1945. године, на коме је одлучено да се остатак корпуса пребаци у Словенију, смењен и постао помоћник генерала Јонића, који
је поново именован командантом.Након овог састанка, Радовановић је са Јонићем 4. јануара возом кренуо на пут у Славонски Брод,
где су стигли 5. јануара изјутра. На састанку са локалном немачком
командом покушали су да добију исправе да отпутују у Беч, што су успели тек 13. јануара, уз помоћ Хермана Нојбахера (HermannNeubacher). У
Беч су стигли 18. јануара. Иако је већина бивших стражара касније отишла у Словенију и ушла у састав Српског добровољачког корпуса, Радовановић је био један од ретких који је остао у Бечу.42
Након завршетка рата остао је у емиграцији. У једном извештају Државне комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача, сазнајемо да су нове југословенске власти утврдиле
да је Радовановић почетком 1946. године боравио у логору Верде,43
који се налазио у британској окупационој зони у Немачкој, и да је у
логор дошао пребегавши из америчке окупационе зоне. Иако је изручење било одобрено, хапшење је у два наврата било неуспешно.
Први покушај хапшења је био 15. фебруара 1946. и тада су у логору
тврдили да се он ту не налази и да је отпутовао за Минхен. Након
што су утврдили да је информација била лажна, југословенски
иследници су, уз помоћ Британаца, покушали хапшење поново 21.
фебруара, али се Радовановић овога пута заиста није налазио у ло41 Петар Мартиновић Бајица, Милан Недић (Београд: „Никола Пашић“, 2003),
371; Миленко Соларић, „Наличје 'Босанске Голготе' или како сам постао
припадник С.Д.К.“.Записи из добровољачке борбе, свеска II, (1955), 19–20.
42 Небојша Стамболија, „Оснивање и дејства Српског ударног корпуса
1944‒1945“. Војно-историјски гласник, бр. 2, (2014), 70‒87.
43 Од југословенских ратних заробљеника, претежно српске националности,
који су одбили да се врате у Југославију, на простору британске окупационе зоне у
Немачкој, у другој половини 1945. године формирана је Команда Југословенске војске
и Главна управа југословенских ДП логора. Седиште команде је било у месту Верде
(Voerde) у покрајини Вестфалија, а командант ових снага је био армијски генерал
Димитрије Живковић, док му је помоћник био генерал Лазар Тонић. У Хановеру,
Оснабрику и Вердеу су постојала и три нижа центра којима су командовали генерали
Илија Жугић, Јован Антић и Урош Тешановић – М. Бјелајац, н. д., 79–80.
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гору. У извештају се даље наводи да му се након овога изгубио сваки траг и да се претпоставља да је најпре успео да пребегне у Белгију, па у Француску.44 У елаборату Управе државне безбедности помоћнику министра иностраних послова Владимиру Велебиту, писаном 29. јануара 1947, поново се помиње присуство Радовановића у
болници логора Верде крајем новембра 1946. Међутим, његово хапшење опет није извршено, иако су британски безбедносни органи
то обећали. У извештају се на крају констатује да се Радовановић
„скрива по разним командама и четничким установама у Немачкој
под лажним именом“.45 Крајем октобра 1947. наводи се на списку
особа које југословенска амбасада у Лондону потражује од британског Форејнофиса. У том допису је поред његовог имена наведено
да је „изручење већ одобрено 9. октобра 1945. године“, као и да се
тада налазио „близу Хановера“.46 Последњи пут се у дипломатској
преписци Радовановић помиње у размени телеграма британске и
југословенске владе с краја јула 1948. године. Он се овде наводи на
списку од 19 лица које је британска влада спремна испоручити, уколико се нађу на територији под њеном контролом, а да се сва остала потраживања југословенских власти одбијају.47
Нисмо успели утврдити када је емигрирао у Аустралију, али је
тамо врло вероватно био почетком 1954. године. То закључујемо по
чињеници да је његова супруга Љубица отпутовала бродом у
Аустралију јануара 1954. године.48 Преминуо је у Сиднеју 15. октобра 1960. године и сахрањен је на гробљу Роквуд Џенерал Семетери
44 Архив Југославије (АЈ), Фонд Државна комисија за утврђивање злочина
окупатора и њихових помагача (110), бр. 620, Принципи и пракса у изручењу
ратних злочинаца и издајника.
45 Драган Суботић, прир., Српска политичка емиграција у аналима
југословенске дипломатије (1945–1971). Прилози за дипломатију и дипломатску
историју. Књига прва (Београд: Институт за политичке студије, 2004), 233–234.
46 Дипломатски архив Министарства спољних послова Републике Србије
(ДАМСП), фонд Политичка архива (ПА), 1947, Енглеска, фасцикла бр. 30, досије бр.
12, рег. бр. 33/424-33/427.
47 На том списку су, поред Радовановића, најокорелији усташки злочинци на
челу са Антом Павелићем и Максом Лубурићем, а од Срба само још Милан
Аћимовић и Михаило Олћан – Драган Суботић, Српска политичка емиграција у
аналима југословенске дипломатије (1945–1971). Прилози за дипломатију и дипломатску историју. Књига друга (Београд: Институт за политичке студије, 2004), 44.
48 www.ancestry.com/imageviewer/collections/5378/images/32704_334673-00381
(приступљено 20. новембра 2020. године).
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(Rookwood General Cemetery).49Поред супруге, у емиграцији му се прикључио и најстарији син, Војислав, који је поред њега сахрањен.50

Слика бр. 2: Гробно место генерала Стевана Радовановића
(https://www.findagrave.com/memorial/189547771/
steven-radovanic)
У Одлуци о утврђивању злочина окупатора и њихових помагача, коју је донела већ поменута Државна комисија након рата, за генерала Радовановића се наводи да је „служио окупатору и руководио борбом оружаних одреда у служби Немаца противу Народно
ослободилачке војске“. У образложењу се даље наводи да је „за сво
време окупације био најприснији помагач и сарадник Недића и сав
https://www.findagrave.com/memorial/189547771/steven-radovanic
(приступљено 20. новембра 2020. године).
50 https://www.findagrave.com/memorial/189549133/vojislav-radovanovic
(приступљено 20. новембра 2020. године).
49
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се посветио издајничкој служби Немаца и раду у вођењу борбе противу народно-ослободилачке војске“. Поред ових кривица, приписује му се и да је у свом „издајничком деловању“ отишао тако далеко
да је прешао „на поље интимности и фамилијарности са водећим
немачким личностима у Србији“ тако што је писао „празничке честитке и добијао исте од генерала Бадера, Мајснера и Турнера“. Наводи се и писмо од 12. фебруара 1944, које нисмо нашли у документима, које је Радовановић наводно упутио заповеднику Југоистока,
генералу Фелберу: „Моје осећање засведочио сам довољно својом
активном службом за време окупације као вишемесечни командант
српске жандармерије, пошто сам предано служио немачкој оружаној сили и на корист својој отаџбини“.51
За време своје војне каријере добио је тринаест домаћих одликовања: Орден Карађорђеве звезде са мачевима 4. степена, Орден
белог орла са мачевима 4. и 5. степена, Орден Светог Саве 2. и 4. степена, Орден југословенске круне 3. степена, Сребрну медаљу за храброст, Златну медаљу за ревносну службу, Споменицу Краља Петра
I, Споменицу за српско-турски рат 1912–1913, Споменицу за српскобугарски рат 1913, Споменицу за рат ослобођења и уједињења
1914–1918. и Албанску споменицу. Добио је и три страна војна одликовања: чехословачки Ратни крст за официре, француски Ратни
крст са златном звездицом и пољски Орден официрског крста „Полонија Реститута“.52
Са супругом Љубицом, рођеном Нушић, имао је два сина: Војислава (1916) и Драгослава (1920) и ћерку Олгу (1914).53

Боривоје Јонић (1894‒1986)
Рођен је 19. фебруара 1894. године у Врању, од оца Крсте и мајке Софије, рођене Вељковић. Након завршене основне школе и шест
разреда гимназије у Јагодини и Београду, 1. септембра 1911. ступио
је у 44. класу НШВА. Школовање прекида 17. септембра 1912. због
51 АЈ, 110–2021, Радовановић М. Стеван; Миодраг Зечевић, Јован Поповић,
прир., Документи из историје Југославије. Државна комисија за утврђивање
злочина окупатора и њихових помагача из Другог светског рата, II том (Београд:
Архив Југославије, 1998), 145–146.
52 ВА, ДПП, к. 1481, бр. 306.
53 Исто.
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избијања Првог балканског рата у коме је служио као ађутант команданта батаљона, каплар и поднаредник-питомац у 3. батаљону
1. пешадијског пука 2. позива. У Другом балканском рату био је на
дужности водног официра у 1. чети истог батаљона. На школовање
у НШВА као слушалац накнадног курса се враћа почетком 1914. и
остаје до 20. јула исте године, до избијања непријатељстава са
Аустро-Угарском. Завршетком тог накнадног курса признала му се
завршена академија па је након тога промовисан у чин пешадијског
потпоручника.54
У Првом светском рату био је најпре на дужностима водног
официра у пешадијској чети 4. батаљона 7. пешадијског пука 2. позива (од 20. јула 1914), затим заступник команданта батаљона нишких резервних трупа (од 1. септембра 1914) па поново водни официр у 4. батаљону 1. прекобројног пешадијског пука (од 1. децембра
1914). На тој дужности је унапређен у чин поручника (15. јун 1915).
Током повлачења преко Албаније Јонић је служио као ађутант команданта 1. прекобројног пешадијског пука (1. децембар 1915–1.
март 1916). За време боравка на Крфу, а касније и на Солунском
фронту био је на обуци у француској војсци где је завршио три митраљеска курса. Након завршене митраљеске обуке до краја рата је
био у митраљеским одељењима. Најпре као водни официр, а касније
и као заступник командира митраљеског одељења 1. батаљона 21.
пешадијског пука (од 1. марта 1916), да би за време пробоја Солунског фронта и након ослобођења служио као водни официр и заступник командира пуковског митраљеског одељења 10. пешадијског пука (15. август 1918–1. април 1919). Током Првог светског рата је два пута рањаван – оба пута у ногу и на Солунском фронту: 23.
септембра 1916. и 1. новембра 1916.55
Након рата био је на дужностима: ађутанта команданта пуковске окружне команде у Карловцу (од 1. априла 1919); у ађутантском
одељењу Министарства војске и морнарице (од 10. августа 1920);
командира 10. чете 37. пешадијског пука (од 20. марта 1921); командира 5. чете 19. пешадијског пука (од 14. маја 1924); команданта
1. батаљона 22. пешадијског пука (од 7. новембра 1925); команданта 2. батаљона 35. пешадијског пука (од 14. новембра 1928); команданта 2. батаљона 4. пешадијске подофицирске школе (од 9. маја
54
55

ВА, ДПП, к. 631, бр. 680 Јонић К. Боривоје.
Исто.

169

Kоманданти cрпске државне страже...

1929); одељенског старешине у НШВА (од 2. маја 1932); помоћника
команданта (од 29. октобра 1935) и команданта 10. пешадијског
пука у Сарајеву (од 7. јуна 1936). Последња дужност коју је вршио,
пре избијања Априлског рата, била је дужност помоћника команданта пешадијске подофицирске школе (од 23. новембра 1938). Капетан 2. класе је постао 20. априла 1919, капетан 1. класе 14. октобра 1920, мајор 28. јуна 1924, потпуковник 17. децембра 1928, а пуковник 6. септембра 1935. године. Бавио се и писањем стручних војних
радова. Написао је књигу Решавање борбених задатака са десетином
(Загреб 1932), а сарађивао је и у војно-стручним часописима.56
У Априлском рату био је командант 87. пука у саставу Зетске
дивизије. Приликом повлачења код Сарајева је доспео у немачко заробљеништво и био одведен у официрски заробљенички логор
(Офлаг) XIII б код Нирнберга.57 Вратио се из заробљеништва 13. децембра 1941. године, недуго након Аћимовићеве посете логору.58
Када је формирана Српска државна стражапостао јепрви помоћник
команданта генерала Радовановића.59 Као неко ко је имао искуства
са писањем стручних војних радова, постављен је за првог уредника
Гласника Српске државне страже, који је почео да излази јуна 1942.
године. У првом броју, у једном од уводних чланака, представио је
Исто; П. Мартиновић-Бајица, Милан Недић, 360.
Јован Варјачић, Зетска дивизија у априлском рату 1941. и командант генерал Миленко Ј. Варјачић. Прилог за историју нашег времена (Београд: Ј. М. Варјачић,
2002), 4.
58 Према информацијама из Јонићевог досијеа у архиву БДС, из заробљеништва
се вратио фебруара 1942. у посебном транспорту и у друштву са пуковником Миливојем Чолак-Антићем. У истом досијеу стоји да је у лагеру скупљао информације о
понашању појединих официра и да је у Београд са собом донео спискове оних који су
левичарски настројени – ИАБ, фонд БДС, Ј-423 Боривоје Јонић. Ипак, да се из заробљеништва вратио 13. децембра 1941. он сам сведочи у наведеној књизи Петра
Мартиновића Бајице (П. Мартиновић-Бајица, Милан Недић, 360–361).
59 У његовом картону личних и службених односа у Српској државној
стражи стоји да је најпре био на функцијама начелника штаба СДС (од 17.
фебруара 1942) и начелника штаба Команде СДС (од 27. фебруара до 23. марта
1942). Српска државна стража није имала штаб пошто је постојање штаба у
формацији обележје војне јединице, а СДС је била полицијска. Постојање ових
двеју информација у службеном досијеу можемо образложити већ раније
наведеним несагласностима између окупаторских војних власти и Недићеве
владе око карактера СДС – ВА, НдА, 142–1–49, Картон личних и службених односа
Јонић (Крста) Боривоје.
56
57
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најосновније задатке СДС, као и самог Гласника.Након што је потписан као уредник у првом броју, на том месту га је заменио пуковник Бранимир Живковић, који је уредио следећа четири броја Гласника (2/1942, 3/1942, 4/1942 и 5–6/1942). Јонић се на место уредника враћа у последњем броју за 1942. годину и остаје до краја излажења часописа, односно до краја 1943. године.60
Као вршилац дужности команданта СДС Јонић се појављује од
7. јуна 1942. године,61 иако у његовом картону личних и службених
односа стоји да је ту функцију преузео тек 18. јуна. За ђенерала Српске државне страже унапређен је приликом превођења официра у
СДС 11. октобра 1942, а дванаест дана касније (23. октобра) постаје
Командант Српске државне страже.62
На месту команданта остао је до 6. октобра 1944. када је СДС расформирана и колективно ушла у састав ЈВУО као Српски ударни корпус. Јонић је тада именован помоћником команданта, а генерал Радовановић му је опет постао надређени старешина као командант СУК-а.
Након повлачења кроз Санџак и источну Босну и масовног страдања
након неуспелог напада на Тузлу,63 припадници СУК-а су транспортовани у Беч средином јануара 1945, одакле су крајем фебруара пребачени у Словенију и у великој већини укључени у састав СДК.64

60 Пуковник Јонић, „Гласник Српске државне страже својим читаоцима“.
Гласник Српске државне страже, 1/1942, 18–21.
61 Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том I, књига3 (Београд: Војноисторијски институт Југословенске
народне армије, 1953),490–491.
62 ВА, НдА, 142–1–49.
63 Приликом напада на Тузлу, а након погибије пуковника Драгутина
Редића, команданта 2. дивизије СУК-а, Јонића је генерал Дража Михаиловић
наредбом од 26. децембра 1944. поставио за привременог команданта 2. дивизије
– Zbornik dokumenata i podataka o Narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, tom
XIV, knjiga 4 (Beograd: Vojnoistorijski institut, 1985), 487.
64 Б. Димитријевић, Војска Недићеве Србије, 428–437. Пре одласка у Беч у
селу Завидовићима је одржан састанак 1. јануара 1945. на коме је одлучено да се
од Немаца затражи помоћ и омогући пребацивање возом. На том састанку је
генерал Јонић поново именован командантом остатака, сада већ поново СДС-а, а
Радовановић његовим помоћником.
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Слика бр. 3: Генерал Боривоје Јонић
(Гласник СДС, 5-6/1942, стр. 363)
У групи која се пребацила у Словенију, па се касније са осталим
националним јединицама предала савезницима у Италији, налазио
се и генерал Јонић. Његово касније кретање је могуће утврдити само фрагментарно. Био је на списку људи које су нове југословенске
власти тражиле од савезникакао ратне злочинце. Помиње се у два
телеграма. У првом, 29. октобра 1945, југословенска делегација у
Комисији Уједињених нација за ратне злочине Државној комисији
за ратне злочине јавља да је британска влада спремна испоручити
„издајнике који се налазе у Италији“, а на том списку се налази и генерал Јонић. У другом, Државна комисија за злочине, у телеграму
Министарству иностраних послова од 12. фебруара 1946, изражава
негодовање због чињенице да је Главни штаб савезничких снага одговорио да питање екстрадиције домаћих ратних злочинаца, на коме се налази и Јонић, треба решити „дипломатским путем преко
британске и америчке владе“, те да због „оваквог става Главног
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штаба Савезничких снага у Казерти“ Министарство иностраних послова преко амбасада у Лондону и Вашингтону треба уложити протест код влада В. Британије и САД.65
Код Бошка Костића га налазимо у логору Форли почетком јуна
1945. на 40-дневном помену Димитрију Љотићу.66 Из записника
седнице команданата одржане 30. јула 1946. у команди логора Еболи сазнајемо да је Јонић неутврђеног датума пре тога напустио логор, након што су га енглески официри тражили.67Из реферата Државне комисије за ратне злочине, писаном од јануара до марта
1947, може се сазнати да је Јонић тада живео приватно у граду Бергамо у Италији.68 Нове југословенске власти су јула 1947. преко амбасаде у Лондону тражиле његово изручење од британских власти,
али нисмо утврдили да ли се он тада заиста и налазио у Великој
Британији.69 У својим мемоарима Василије Трбић помиње Јонића и
наводи да је морао да побегне из логора Еболи, пошто га је тражила
југословенска влада, па је након тога једно време провео у Риму, да
би касније пребегао у Швајцарску.70 Петар Мартиновић Бајица у
својој књизи о генералу Недићу наводи да је Јонић учествовао на
некој врсти скупа официра који се одржао у Бечу 24. јануара 1954.
године.71Нисмо утврдили када је емигрирао у Сједињене Америчке
Државе, али га налазимо у јужном Чикагу 23. августа 1970. као једног од говорника на свечаној академији коју је организовало Српско историјско-културно друштво Његош и на којој се изражавао
протест поводом рушења Његошеве капеле на Цетињу. Јонић је тада у списку говорника потписан да наступа у име „Српског националног одбора“ и „Српског народног универзитета“.72 Говорио је и
Д. Суботић, Српска политичка емиграција..., књ. I, 29–33, 106–107.
Бошко Костић, За историју наших дана. Одломци из записа за време
окупације (Београд: Друштво Нова искра, 2011), 257.
67 Коста Николић, Генерал Миодраг Дамјановић 1893–1946. Биографија
(Лондон: Удруже бораца Југословенске војске „Дража Михаиловић“, 2008), 332.
68 АЈ, 110–620, Принципи и пракса у изручењу ратних злочинаца и
издајника.
69 ДАМСП, ПА, 1947, Енглеска, фасцикла бр. 30, досије бр. 4, рег. бр. 33/137.
70 Василије Трбић, Мемоари. Књига 2. Казивања и доживљаји војводе
велешког (1912–1918, 1941–1946) (Београд: Култура, 1996),275.
71 П. Мартиновић-Бајица, Милан Недић, 462.
72 „Снажан српски протест због рушења Његошеве капеле“. Гласник српског
историско-културног друштва „Његош“, св. 25, децембар 1970,106–107.
65
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на сахрани генералштабног мајора Драгољуба Пауновића, који је
преминуо у Вашингтону 6. јануара 1977. године, након чега се изгледа пасивизирао пошто га више не налазимо у емигрантској
штампи.73 Преминуо је у Вашингтону септембра 1986. године и сахрањен је на гробљу Рок Крик Семетери (Rock Creek Cemetery), поред супруге Олге, која га је надживела за три године.74

Слика бр. 4: Гробно место генерала Боривоја Јонића
(https://www.findagrave.com/memorial/138423744/
borivoje-jonic#source)
Према Одлуци о утврђивању злочина окупатора и њихових помагача наводи се да је Јонић као командант СДС „наређивао да припадници те војне формације врше дужности мучитеља у логору на
Бањици, да хватају активне помагаче народно-ослободилачког поВојислав Д. Пантелић, „Драгољуб Пауновић 1906‒1977“. Гласник српског
историско-културног друштва „Његош“, св. 38, јуни 1977, 120.
74 https://www.findagrave.com/memorial/138423744/borivoje-jonic#source
(приступљено 5. маја 2020. године).
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крета, па да их шаљу у логор. Такође је наређивао и оснивао преке
судове састављене од официра, којим је он командовао, за суђење
жртвама. У логору су вршили стрељања и стражари СДС који су њему били потчињени. Због таквог рада и последица тог рада, Јонић је
саучесник у извршењу бањичких злочина, те као такав и злочинац“.
Још се наводи и да је стао у „отворену оружану борбу на страни Немаца противу народноослободилачког покрета, наносећи таквим својим
радом безбројне жртве мирном српском становништву, како у убијенима тако у интерниранима и на друге начине злостављанима“.75
У Јонићевом досијеу, у архиву БДС-а забележена је карактеристика о његовом стручном знању и способностима: „Иначе у официрским круговима објективно посматрано како пре рата, тако и
кроз рат, и у заробљеништву, влада неподељено мишљење да је пуковник Јонић врло неспособан командант и са слабим стручним
знањем официр. Сви су дубоког уверења да је своје последње положаје и могућност да буде у београдском гарнизону, пре рата, што је
било врло тешко добио преко свога брата,76 дугогодишњег професора младог Краља и садашњег министра просвете, који је као такав
имао знатних веза са дворским круговима и војним лицима“. У
истом документу стоји и да се он у заробљеништву приближио генералу Милутину Недићу, који га је препоручио своме брату Милану, а да је приликом посете лагеру Аћимовића имао са њим „дужу
конференцију“. Немачки обавештајци за њега тврде и да је под великим утицајем и да „већином ради према наредбама Драже Михаиловића и малим делом према диктату радио станице Лондон“.77

АЈ, 110–2313, Јонић Боривоје; М. Зечевић, Ј. Поповић, прир., Документи из
историје Југославије..., II том, 147–148.
76 Велибор Јонић (Крњево, Велика Плана, 1892 – Београд, 1946). Као ђак
добровољац учествовао у Првом светском рату. После рата је радио као гимназијски
професор, а након тога на Војној академији. Политички је био активан најпре у Савезу
земљорадника, па у организацији Југословенска акција, а један је од оснивача Југословенског народног покрета Збор. За време окупације био министар просвете и уредник
часописа Српски народ. Емигрирао у Аустрију почетком октобра 1944, одакле је
изручен новим југословенским властима. Суђено му је на процесу Дражи Михаиловићу и осуђен је на смрт ‒ Срђан Цветковић, Раде Ристановић, Небојша Стамболија,
прир., Колаборационисти пред судом Озне. Саслушања Милана Недића, Драгомира
Јовановића, Танасија Динића и Косте Мушицког пред органима Озне (Београд:
Институт за савремену историју, 2018),96.
77 ИАБ, фонд БДС, Ј-423 Боривоје Јонић.
75
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У својој војничкој каријери добио је петнаест домаћих одликовања: Орден југословенске круне 3. и 4. степена, Орден Светог Саве
5. степена, Орден белог орла са мачевима 5. степена (четири пута),
Сребрном медаљом за храброст (три пута), Медаљом за војничке
врлине, Споменицом за српско-турски рат 1912–1913, Споменицом
за српско-бугарски рат 1913, Споменицом за ослобођење и уједињење 1914–1918. и Албанском споменицом.78
Са супругом Олгом, рођеном Куга, имао је сина Богдана (1923)
и ћерке Милицу (1921) и Душанку (1925).79
***
Уколико се упореде каријере двојице команданата СДС, неколико закључака је могуће извући. Обојица су били школовани официри, са том разликом што је Јонићево школовање на Нижој школи
Војне академије у два наврата прекидано због ратова. За разлику од
Радовановића, Јонић није похађао Вишу школу Војне академије. Напредовање по чиновима је, мање више, било слично и обојица су
чин пуковника стекли у 41. години живота. Ипак, Јонић до 1941. није стекао чин бригадног генерала, иако је у чин пуковника унапређен 1935. и провео довољан број година да би стекао услов за унапређење. Из Јонићевог досијеа сазнајемо да је генерално био мање
поштован у официрским круговима по својим способностима и да је
за своја унапређења добрим делом могао захвалити утицају свога
брата, Велибора Јонића. Сасвим сигурно да је један од разлога смене
на челу СДС била и значајна разлика у годинама. Радовановић је
приликом стварања СДС ушао у 64. годину живота и био је реактивиран из пензије у коју је отишао још 1933. године. Ипак, сматрамо
да је главни разлог ипак била чињеница да је Јонић био подобнији.
Генерал Недић у свом послератном саслушању наводи да је Радовановић смењен на „изричит захтев Немаца“. Такође, веома је индикативно да је Радовановићу дата предност у избору команданта Српског ударног корпуса, што значи да је био цењенији у очима равногораца, што је могао бити и разлог смене са чела СДС. Такође, Јонић
је враћен из заробљеништва као политички подобан.
Српска државна стража је у вртлогу Другог светског рата била формација која је својом предвиђеном наменом од стране окупа78
79
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тора и колаборациониста требало да буде главна снага за „пацификовање“ окупиране Србије. Хаотична ситуација, дубока „избушеност“ припадницима ЈВуО, слаба мотивисаност припадника за борбу, велико неповерење које су у њих имале немачке окупаторске
снаге и слаба опремљеност и наоружање који су проистекли из тога, најбитнији су фактори који су утицали да ова формација није била у стању да одговори предвиђеним задацима. Мишљења смо да,
узевши у обзир све наведене факторе, ни најелитнији командни кадар не би био у стању да се избори са потешкоћама, а камоли један
реактивирани војни пензионер и политички подобан, али не нарочито способан, официр попут пуковника Јонића.
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COMMANDERS OF THE SERBIAN STATE GUARD - STEVAN RADOVANOVIC AND BORIVOJE JONIC.
BIOGRAPHICAL SKETCHES
(Summary)
At the beginning of 1942, the security and intelligence apparatus of the
German occupying force in Serbia was reorganized. In line with the new changes,
there was a need to reorganize the collaborationist armed forces. The creation of
the new formation began in early January 1942, and the decree on the
organization of the Serbian State Guard was officially published on March 3,
1942. From the moment of its formation until October 6, 1944, when it ceased to
exist, the Serbian State Guard had only two the commanders: StevanRadovanović
and Borivoje Jonić. Both belonged to a group of prominent pre-war officers of the
Yugoslav Army. Since he was 15 years older, Radovanović finished his military
education well before the beginning of a long period of wars, receiving the rank of
major in the First Balkan War. On the other hand, the First Balkan War
interrupted BorivojeJonić's military education, in which he participated as a
cadet of the Military Academy. Both served in the Yugoslav Army as infantry
officers. Radovanović retired for the first time in 1933 in the rank of divisional
general. At the invitation of General Nedić at the beginning of September 1941, he
accepted the duties of commander of the gendarmerie in occupied Serbia. On the
other hand, Jonić did not return from German captivity until the end of 1941, soon
taking over the duty of Radovanović's first assistant. When General Radovanović
retired for the second time in June 1942, Jonić took over as commander. Their war
paths crossed again when the remnants of the Serbian State Guard joined the
Yugoslav Army in the homeland, in October 1944. The severe suffering in the
"Bosnian Golgotha" led to a collective desertion from the ranks of JVuO, in early
1945, when the remnants of this formation again approached the Germans. They
both welcomed the end of the war in exile. While Radovanović remained in
Vienna, Jonić shared the fate of the national detachments in Slovenia that
surrendered to the allies in Italy. Although the new Yugoslav authorities
persistently sought them out for trials in Yugoslavia for cooperating with the
occupier, they managed to avoid searches and emigrate from Europe.
Radovanović died in Sydney in 1960, and Jonić in Washington in 1986.
KEY WORDS: Serbian State Guard, World War II, Serbia, occupation,
Third Reich, StevanRadovanović, BorivojeJonić, biographies, collaborators,
emigration.
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ЈУГОСЛОВЕНСКА ДИПЛОМАТИЈА И
РЕШАВАЊЕ ТРШЋАНСКЕ КРИЗЕ 1954.
АПСТРАКТ: У чланку се анализира ангажовање југословенских
дипломатских и војнодипломатских представника 1954.
године током процеса који је довео до постизања договора са италијанском владом и решавања Тршћанске кризе.
Аутор указује на проблеме и међусобно супротстављене
ставове током преговора. Чланак је писан на основу необјављене архивске грађе из Архива Југославије, Архива Министарства спољних послова у Београду и Војног архива у
Београду, објављених нормативних докумената и литературе на српском, енглеском, италијанском, француском и
словеначком језику.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Југославија, Италија, Тршћанска криза, преговори у Лондону, Меморандум о разумевању.

У периоду од 1. маја 1945. до 5. октобра 1954. решавање Тршћанске кризе била је једна од главних карактеристика југословен-
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ске спољне политике.1 Основу за даље преговоре представљао је Девински споразумом од 20. јуна 1945. којим је Јулијска крајина подељена на југословенску и англоамеричку зону.2 Спорна питања између Југославије и Италије нису решена ни потписивањем Уговора о
миру са Италијом 10. фебруара 1947. године када је на основу члана
21. Уговора формирана Слободна територија Трста.3 У јужној зони
(Зона B) управљао је командант југословенских војних снага, док су
управу у англоамеричкој зони (Зона А) преузеле англоамеричке
војне власти.4 У покушају даљег проналажења решења, владе САД,
Велике Британије и Француске усвојиле су 20. марта 1948. године
Декларацију о Слободној територији Трста.5 Суштина ове декларације била је предлог да се Слободна Територија Трста стави под
италијански суверенитет. Оштре реакције југословенске владе само
су продубиле постојећу кризу.6 Без намере да на тај начин пружи
подршку Југославији, против Декларације био је и Совјетски Савез,
који је за то имао своје стратешке интересе.7 Период који је уследио
током наредних година био је испуњен покушајима успостављања
дијалога, али истовремено и избијањем мањих криза које су биле на
1 Janko Jeri, Tržaško vprašanje po Drugi svetovni vojni, (tri faze diplomatskega
boja) (Ljubljana: Cankarjeva založba, 1961). Jean-Baptiste Duroselle, Le conflit de Trieste
1943-1954 (Bruxelles: Editions de l’Institut de sociologie de l’Universite libre de
Bruxelles, 1966). Миљан Милкић, „Југославија, велике силе и питање статуса
Јулијске крајине 1943-1945“, у: Ослобођење Београда 1944. године. Уредник:
Александар Животић, (Београд: Институт за новију историју Србије, 2010), 282296. Miljan Milkić, “Yugoslavia and Italy, 1945-1947: Yugoslav Policies and Strategies in
the Trieste Crisis”, in: Italy’s Balkan Strategies (19th-20th Century). Edited by Vojislav G.
Pavlović, (Belgrade: Institute for Balkan Studies of the Serbian Academy of Sciences and
Arts, 2014), 267-279.
2 Миљан Милкић, „Споразуми о Јулијској крајини 1945“, у: 1945. крај или
нови почетак? Уредник Зоран Јањетовић, (Београд: Институт за новију историју
Србије, Музеј жртава геноцида, 2016), 141–160.
3 „Ukaz o ratifikaciji Ugovora o miru sa Italijom“, Službeni list FNRJ, 29. avgust
1947, 1001-1085.
4 Miljan Milkić, “Das Freie Territorium Triest unter jugoslawischer
Militärregierung 1947 bis 1954”, in: Die Alpen im Kalten Krieg Historischer Raum,
Strategie und Sicherheitspolitik. Dieter Krüger, Felix Schneider, (München: Oldenbourg
Verlag, 2012), 325-336.
5 Momir Stojković, urednik, Balkanski ugovorni odnosi 1976-1996, Dvostrani i
višestrani međunarodni ugovori i drugi diplomatski akti o državnim granicama, političkoj
i vojnoj saradnji, verskim i etničkim manjinama, III tom (1946-1996) (Beograd: Službeni
list SRJ, 1999), 152-153.
6 Jean-Baptiste Duroselle, Le conflit de Trieste 1943-1954 (Bruxelles: Editions de
l’Institut de sociologie de l’Universite libre de Bruxelles, 1966), 307.
7 Leo Mates, Međunarodni odnosi socijalističke Jugoslavije (Beograd: Nolit, 1976),
78-80.
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граници оружаних сукоба. Нови разлог за незадовољство југословенске владе било је одржавање Лондонске конференције америчких и британских представника и усвајање декларације 9. маја
1952. којом је под управу италијанске владе стављена готово читава администрација Зоне А.8 Криза је кулминирала објављивањем
одлуке од 8. октобра 1953. којом су америчка и британска влада одлучиле да повуку своју војску из Зоне А и да читаву зону препусте
на управу италијанској влади.9 Након што је избегнута опасност од
оружаног сукоба између италијанске и југословенске војске, почелу
су дипломатске припреме које би омогућиле директне југословенско-италијанске преговоре.10

Преговори у Лондону
Догађаји који су уследили показали су да одлука од 8. октобра
1953. представљала последњи покушај британске и америчке владе
да Тршћанску кризу реше наметањем решења.11 Уместо тога, покренута је иницијатива за постизање директног договора између југословенске и италијанске стране.12 Југословенски дипломатски
представници одбацивали су могућност да одлука од 8. октобра
представља основу за будућу конференцију и захтевали усаглаша8 Dragan Bogetić, Jugoslavija i Zapad 1952-1955, Jugoslovensko približavanje
NATO-u (Beograd: Službeni list SRJ, 2000), 49.
9
Momir Stojković, urednik, Balkanski ugovorni odnosi 1976-1996, Dvostrani i
višestrani međunarodni ugovori i drugi diplomatski akti o državnim granicama, političkoj
i vojnoj saradnji, verskim i etničkim manjinama, III tom (1946-1996) (Beograd: Službeni
list SRJ, 1999), 233–234.
10 На основу извештаја начелника италијанског Генералштаба, генерала
Ефизиа Мараса (Efisio Marras), министру одбране Тавианију (Paolo Emilio Taviani)
о ситуацији на граници са Југославијом од 18. октобра 1953. године, била је
присутна права ратна психоза и гомилање југословенских и италијанских трупа
са обе стране границе и према граници са Слободном територијом Трста. Paolo
Emilio Taviani, I giorni di Trieste. Diario 1953–1954 (Bologna: il Mulino, 1998), 171–175.
О ангажовању Југословенске армије: Grupa autora, Ratna mornarica (Beograd:
Vojnoizdavački i novinski centar, 1988), 48-51. Bojan B. Dimitrijević, Od Staljina do
Atlantskog pakta. Armija u spoljnoj politici Titove Jugoslavije 1945-1958 (Beograd:
Službeni list SCG, 2005), 367, 368.
11 Janko Jeri, Tržaško vprašanje po Drugi svetovni vojni, (tri faze diplomatskega boja)
(Ljubljana: Cankarjeva založba, 1961), 275. Dragan Bogetić, Jugoslavija i Zapad 1952-1955,
Jugoslovensko približavanje NATO-u (Beograd: Službeni list SRJ, 2000), 71-74.
12 Dragan Bogetić, Jugoslavija i Zapad 1952–1955, Jugoslovensko približavanje
NATO-u (Beograd: Službeni list SRJ, 2000), 73–75.
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вање југословенских и италијанских ставова пре сазивања конференције. Потребно је указати да су спољнополитичке позиције Југославије у том тренутку биле значајно повољније него у ранијем периоду. Југославија је била чланица Балканског пакта, а добијала је и
значајну финансијску и војну помоћ од чланица НАТО.13
Један од покушаја ублажавања југословенских ставова јесте и
разговор који је генерал Лекић имао са генералом Милардом Ливисом (Millard Liwis), замеником начелника Г-2 УСАФ (United States Air
Force). У свом телеграму Генералштабу од 3. децембра 1953. године
Лекић је известио да је Ливис сматрао да југословенски предлози
захтевају да америчка влада прихвати потпуни пораз Италије, која
би изгубила и Зону А и део града Тргста.14 Додао је да такви југословенски захтеви стављају америчку владу у незгодну позицију према
Италији, која је савезник и чланица НАТО. Након што је генерал Лекић објаснио југословенске ставове, генерал Ливис је питао какав
би био став југословенске владе уколико би било понуђено решење
према којем би Југославија добила део луке у Трсту, а Зона А и град
да остану Италији. Генерал Лекић је одговорио да такво решење не
може да буде задовољавајуће, јер је Зона А првенствено словеначка.
Став америчке, британске и француске владе саопштен је југословенској влади преко француског амбасадора Бодеа (Philippe Baudet). Он је 22. децембра 1953. обавестио државног подсекретара за
спољне послове Алеша Беблера да ће криза бити решена у директним преговорима између представника Југославије и Италије, а да
ће америчка, британска и француска влада учинити све да обезбеде
услове за дијалог.15 У званичном позиву за почетак преговора који
је југословенски државни секретар за спољне послове Коча Поповић добио 8. јануара 1954. године у виду промеморије коју су у име
13 Bojan Dimitrijević, Dragan Bogetić, Tršćanska kriza 1945-1954. Vojnopolitički
aspekt (Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2009), 165-170. Miljan Milkić,
„Jugoslovensko-italijanski odnosi i stvaranje Balkanskog pakta 1953. godine“, u: Spoljna
politika Jugoslavije 1950-1961. Urednik Slobodan Selinić, (Beograd: Institut za noviju
istorije Srbije, 2008), 602-616. Ivan Laković, Zapadna vojna pomoć Jugoslaviji 1951-1958
(Podgorica: Istorijski institut Crne Gore, 2006). Миљан Милкић, „Западна војна помоћ
Југославији у контексту југословенско-италијанских односа 1951-1954. године“,
Војноисториjски гласник, 2 (2019), 185–205.
14 Војни архив, ГШ-10, к. 374, ф. 1, 1, строго поверљива свеска/телеграми на
вези Генералштаб–Вашингтон, Лекић из Вашингтона Гошњаку, Дапчевићу,
Вучковићу 3. 12. 1953. године.
15 Dragan Bogetić, Jugoslavija i Zapad 1952-1955, Jugoslovensko približavanje
NATO-u (Beograd: Službeni list SRJ, 2000), 76.
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својих влада предали амерички амбасадор Џејмс Ридлбергер (James
W. Riddelberger)16 и британски отправник послова Џон Шаток (John
Shattock), стајало је да ће разговори бити одржани у строгој тајности, а да је почетна иницијатива за решавање тршћанског питања
додељена Југославији.17 На састанцима Поповића са Ридлбергером
и Шатоком 11. и 15. јануара договорено је да треба разговарати о
суштини питања и без великог публицитета, док је, због америчког
и британског инсистирања да то буде Вашингтон, касније усаглашено да место одржавања ипак буде Лондон.18
Сврха преговора који су 2. фебруара 1954. године почели између Владимира Велебита, амбасадора у Лондону, Томсона (Llewellyn
E. Thomson), америчког амбасадора у СССР-у, и Харисона (Geoffrey
W. Harrison), начелника Европског одељења Форин офиса, била је
постизање споразума за чије би спровођење америчка и британска
влада касније тражиле пристанак италијанске владе.19 За разлику
од инструкција које су имали амерички и британски преговарач да
преговоре не треба водити у циљу постизање локалног југословенско-италијанског договора, Велебит није прихватао идеју да општи
интерес очувања безбедности региона захтева од југословенске
владе да прихвати компромис око Трста.20 Велебит је био одлучан у
доказивању југословенског карактера читаве зоне Слободне територије Трста укључујући и град Трст. Југословенске захтеве који су
подразумевали излаз на море јужно од Трста (Шкедењ – Жавље –
Миље), аутономију Трста, реституцију словеначке имовине у Трсту
и решавање питања репарације, америчка и британска страна оцениле су као „велики корак уназад“.21 Након неуспеха са првим пред16 Амбасадор Ридлбергер је предао акредитиве Јосипу Брозу 16. новембра
1953. године. На положају амбасадора у Југославији остао је до 11. јануара 1958.
године. Архив Југославије, ф. 837 (КПР), I-3-а.
17 Dragan Bogetić, Jugoslavija i Zapad 1952-1955, Jugoslovensko približavanje
NATO-u (Beograd: Službeni list SRJ, 2000), 125.
18 Исто, 127.
19 Živorad Kovačević, Međunarodno pregovaranje (Beograd: Filip Višnjić,
Diplomatska akademija, PSP SCG, 2004), 257. John C. Campbell (Ed.), Successful
Negotiation: Trieste 1954. An Appraisal by the Five Participants (Princeton: Princeton
University Press, 1976), 14. Janko Jeri, Tržaško vprašanje po Drugi svetovni vojni, (tri
faze diplomatskega boja) (Ljubljana: Cankarjeva založba, 1961), 283.
20 John C. Campbell (Ed.), Successful Negotiation: Trieste 1954. An Appraisal by the
Five Participants (Princeton: Princeton University Press, 1976), 14-16.
21 Dragan Bogetić, Jugoslavija i Zapad 1952-1955, Jugoslovensko približavanje
NATO-u (Beograd: Službeni list SRJ, 2000), 128-130.
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лозима, Коча Поповић је 24. фебруара упутио инструкције амбасадору Велебиту да сачека нове предлоге америчке и британске владе, док је у међувремену југословенска влада настојала да формулише нови територијални предлог, рачунајући и на могућност да Југославија добије средства за изградњу луке и саобраћајних веза на
траженој територији.22 Информације које је генерал Лекић послао
из Вашингтона 24. фебруара указивале су на то да је америчка влада била спремна да финансијски помогне изградњу југословенске
луке.23 Штавише, генерал Едлеман (Clyde D. Eddleman), некадашњи
заменик команданта америчких трупа и шеф цивилне администрације савезничке војне управе у Јулијској крајини, а тадашњи начелник Одељења за планирање (G-3), уверавао је Лекића да ће југословенско пристаниште бити таквог капацитета да ће моћи истовремено да прими шест прекоокеанских бродова.
Даљи преговори у Лондону, као и контакти представника југословенске владе са британским и америчким дипломатским представницима у Београду, сводили су се на покушаје постизање аутономије за Трст, добијање обештећења за тршћанске Словенце и инсистирање на захтеву за изградњом луке у Копру уз наглашавање
потребе за припајањем Југославији неколико села у Зони А у циљу
саобраћајног повезивања луке са залеђем.24 У току марта и априла у
Лондону је усаглашено неколико значајних решења.25 Усвојен је реципрочни мањински статут који је штитио словеначку мањину у
Италији и италијанску на простору Зоне Б, прихваћен је предлог да
се питање репарација реши директним преговорима Југославије и
Италије уз „добре услуге“ владе САД и владе Велике Британије, а
питање обештећења Словенаца је решено тако што су им стављени
на располагање извесни објекти у Трсту. За југословенски владу врло значајно политичко и економско питање аутономије Трста, односно давања аутономије читавој Зони А, такође је решено на задовољавајући начин уз обећање Харисона и Томсона да ће у директним
контактима са италијанском владом препоручити успостављање извесног степена аутономије за град Трст, али не и за читаву Зону А.
22

Исто, 130.
ВА, ГШ-10, к. 375, ф. 1, 1, телеграм број 47, Лекић из Вашингтона 24.
фебруара 1954. године.
24 Dragan Bogetić, Jugoslavija i Zapad 1952-1955, Jugoslovensko približavanje
NATO-u (Beograd: Službeni list SRJ, 2000), 131-133.
25 Исто, 135, 136.
23
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Значајно питање на чијем је разрешењу југословенска влада
инсистирала у току Лондонских преговора било је добијање чврстих гаранција у вези са финансијском помоћи, као и процена износа ове помоћи коју су САД и Велика Британија требало да плате за
изградњу луке у Копарском заливу као компензацију за губитак појаса тршћанског залива. Владимир Велебит, који је био у позицији
да зна шта се дешавало, тврдио је у својим каснијим изјавама да
америчка помоћ није представљала фактор приликом југословенског одлучивања, док су амерички и британски представници указивали да је економски притисак представљао фактор у југословенском опредељењу да прихвати територијалне услове.26 Иако је лично упозоравао своју владу да „треба бити реалан“ у одређивању
трошкова изградње, амбасадор Велебит је од Харисона и Томсона
тражио износ од 86 милиона долара.27 Велебит је почетком априла
имао информацију да амерички удео у изградњи луке износи 10
милиона долара. Касније је тај износ, након низа интервенција југословенске владе, повећан на 20 милиона долара. Британска влада је
на седници од 13. априла донела одлуку да циљу изградње Копарске луке издвоји 5,6 милиона долара (2 милиона фунти).28 У договору са владом САД одлучено је да наведени износи буду исплаћени у
оквиру Трипартитне помоћи коју су САД, Велика Британија и Француска исплаћивале Југославији од 1951. године. Због тога је и француска влада одлучила да у том циљу издвоји 3,7 милиона долара.
Амбасадор Велебит је 7. маја обавестио Секретаријат за иностране послове да су према мишљењу референта за Југославију у
Форин офису, Вилдинга, изгледи за решење тршћанског питања повољнији него до тада.29 Вилдинг је очекивао „да би се читава ствар
могла свршити за два до три месеца“, као и да ће америчка и британска влада наћи могућности да убеде италијанску владу да прихвати одлуку тројних разговора у Лондону, који, како је сматрао Велебит, нису гори од одлуке од 8. октобра.
Након шест месеци усаглашавања југословенских ставова и
англо-америчких захтева, у Лондону је 31. маја 1954. године потпи26 John C. Campbell (Ed.), Successful Negotiation: Trieste 1954. An Appraisal by the
Five Participants (Princeton: Princeton University Press, 1976), 17.
27 Dragan Bogetić, Jugoslavija i Zapad 1952–1955, Jugoslovensko približavanje
NATO-u (Beograd: Službeni list SRJ, 2000), 137.
28 Исто, 138.
29 Архив Министарства спољних послова, Политичка архива, ф. 25, бр. 45870.
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сан споразум САД, Велике Британије и Југославије о решењу статута Слободне територије Трста.30 Одребама споразума Слободна територија Трста је укинута и подељена између Југославије и Италије.
Југославија је поред Зоне Б добила и територијални појас од око
11,5 km2 на Миљском полуострву (Зона А) са око 4.000 становника.
Италија је добила остали део Зоне А и североисточни угао Зоне Б
који није био насељен. Владе САД и Велике Британије су се обавезале, да ће након што споразум потпише и Италија, дати изјаву да неће подржавати било чије територијалне аспирације на овом простору. Предвиђено је да се и Француска прикључи овој изјави.
Друга фаза Лондонских преговора наступила је 1. јуна када су
Харисон и Томсон представили план италијанском амбасадору у
Лондону Манлију Брозију (Manlio Brosio).31 Брозио није био информисан о току предходних споразума и предлог текста је добио у
форми „узми или остави“ уз напомену да није остало пуно простора
за измене.32 У току преговора који су наступили, италијанска страна
је захтевала да добије мали комад земљишта у Зони А, Танки Рт
(Punto Sottile), део уздигнуте територије која је надвисивала луку и
предграђе Трста, а који је био предвиђен да припадне Југославији.
Око овог питања од неколико квадратних миља стеновитог терена
читав преговор је доведен у питање. Иако је за италијанску владу
то био више ствар престижа него стварна потреба за територијом,
то питање је подигнуто на највиши степен дипломатских односа
између Италије и САД.33 Америчка влада је због оваквог става италијанске владе одлучила да у специјалну мисију код Јосипа Броза
пошаље Роберта Марфија (Robert Murphy) са циљем да у Београду и
Риму издејствује прихватљиву формулу за решавање Тршћанске
кризе. Он је у Београду боравио од 14. до 19. септембра и са собом је
носио лично писмо председника Ајзенхауера (Dwight Eisenhower)
Јосипу Брозу.34 Марфи је био овлашћен, уколико буде неопходно, да
се позове на лични ауторитет председника САД и упозори на могућност мањих америчких симпатија према будућим југословенским захте30 Dragan Bogetić, Jugoslavija i Zapad 1952-1955, Jugoslovensko približavanje
NATO-u (Beograd: Službeni list SRJ, 2000), 138.
31 Janko Jeri, Tržaško vprašanje po Drugi svetovni vojni, (tri faze diplomatskega
boja) (Ljubljana: Cankarjeva založba, 1961), 286, 287.
32 John C. Campbell (Ed.), Successful Negotiation: Trieste 1954. An Appraisal by the
Five Participants (Princeton: Princeton University Press, 1976), 17.
33 Исто, 18.
34 Исто, 64.
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вима за економску и војну помоћ „уколико одбију концесије које смо ми
договорили у вези Трста“.35 Током разговора, Броз је истакао да не мари
за „гомилу камења“ Танки Рт и предложио је Марфију две могућности
за италијанску владу: могу да добију већи део Танког Рта, уколико оставе Југославији мали део територије јужно од њега (Лазарет, Lazzaretto)
и да добију мали део територије Зоне Б, односно, могу да добију и Танки Рт и Лазарет, али да одустану од било каквих компензација у Зони Б.
Марфи је однео овакав предлог у Рим и 20. септембра предложио италијанској влади.36 Након што је италијанска влада прихватила решење
којим је Италији уступљен мањи крашки предео у Зони Б, створени су
услови за коначно решење статуса Слободне територије Трста.37 Тршћанска криза је фактички била решена.

Дипломатија у позадини главних преговора
Италијански посланик Вани Даркирафи (Vanni d’Archirafi) је
током разговора са државним секретаром за иностране послове Кочом Поповићем 9. јануара 1954. године уопштено говорио о италијанској доброј вољи и свом личном залагању да се побољшају југословенско-италијански односи.38 Поповић му је одговорио на исти
начин и указао да југословенска влада жели стабилну италијанску
владу која може да води реалнију, одговорнију и конструктивнију
политику. Поповић је у забелешци са састанка оценио да је састанак
„вођен у сасвим коректној форми.“
За решавање тршћанске кризе значајна је улога коју је у комуникацији између италијанске и америчке владе имала америчка амбасадорка у Риму Клер Лус (Clare Boothe Luce). У литератури се наглашава њена улога током преговора који су почели крајем 1953. и
завршени октобра 1954. године и истиче њена проиталијанска ори-

35 Влада САД је у том тренутку разматрала југословенски захтев за храном и
обавестила је југословенску владу да ће Марфи разговарати и о текућим
проблемима, укључујући пшеницу и економску помоћ као и питање Трста.
Међутим, Марфи није разговарао са Брозом о питању жита, али је о том питању
дискутовао са другим југословенским званичницима. Исто, 19.
36 Исто.
37 Janko Jeri, Tržaško vprašanje po Drugi svetovni vojni, (tri faze diplomatskega
boja) (Ljubljana: Cankarjeva založba, 1961), 287.
38 Архив Југославије, Фонд 837, Кабинет председника републике, I-5-b.
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јентација.39 Информације о блиским контактима америчке амбасадорке у Риму са италијанском владом, југословенски амбасадор у
грчкој Радош Јовановић сазнао је током разговора са америчким
амбасадором у Грчкој Кевендиш Кеноном (Cannon) 15. марта 1954.
године.40 Кенон је обавестио Јовановића о својим недавним разговорима у Франкфурту, Паризу и Риму. Из разговора са америчком
амбасадорком у Риму, госпођом Лус, Кенон је рекао да је амбасадорка у детаљима упозната са италијанским ставовима, да их подржава
и зато је Кенон искористио прилику да јој у разговору скрене пажњу да по питању Трста не гледа једнострано. Изнео јој је југословенски став, а и рекао да не само Југославија већ и остали народи на
Балкану осећају да Италијани и даље гаје тежњу за доминацијом на
Балкану, да су многи италијански представници давали неодговорне изјаве о италијанским аспирацијама на само на Трст већ и на
друге делове Југославије, да осећање и бојазан од италијанских
аспирација постоји и у Грчкој. Пренео је амбасадорки Лус да треба
да утиче на италијанску владу да реалније гледа на проблем Трста
и уопште на Балкан. Кенон је рекао да он сматра да су југословенски ставови по питању Трста реални и питао је амбасадора Јовановића да ли има неких побољшања. Јовановић је одговорио да се воде дипломатски разговори између југословенског, америчког и британског представника. Поновио је да Југославија пристаје да град
Трст буде под италијанским суверенитетом. Није ништа конкретно
говорио о југословенским захтевима у Зони А, већ рекао да је Југославија показала добру вољу и жртвовала се и на економском пољу
по питању регулисања репарације, а и по питању самог града Трста,
желећи да покаже добру вољу да се оно реши, али да италијанска
влада до тог тренутка није показала добру вољу. Јовановић је истакао да овакав деструктиван и непријатељски став Италијана не може
да допринесе унутрашњој консолидацији Италије. Истакао је да Југо-

39 Јоже Пирјевец у уводном излагању у књизи Тање Мљач Američka luč nad
Trstom. O veleposlanici ZDA v Rimu Clare Boothe Luce in njeni vlogi pri reševanju
tržaškega vprašanja med letoma 1953 in 1954, Koper, 2008, наводи да италијанска
влада није могло да пожели бољег представника америчке владе него што је то
била амбасадорка Лус. Пирјевец наводи и податак да су представници
италијанске владе на неком пријему након 5. октобра 1954. године у знак
захвалности организовали да табакера амбасадорке Лус буде украшена
тршћанским грбом направљеним од рубина и дијаманата.
40 АМСП, ПА, 1954, ф. 27, бр. 44196.
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славија и даље настоји да се питање Трста реши, а како ће се даље развијати зависи од нове владе премијера Мариа Шелбе (Mario Scelba).
Саветник Перишић разговарао је 9. априла 1954. са начелником
политичког одељења италијанског Министарства иностраних послова Ланцом (Lanza) о повредама југословенског ваздушног простора и
давању одобрења за југословенског војног аташеа.41 Неизоставна тема
били су и лондонски преговори о тршћанском питању. Ланца је питао
Перишића да ли су завршени југословенски разговори са америчким и
британским представницима. Перишић је одговорио да вероватно нису јер би италијанска влада била обавештена о томе. Ланца је навео да
италијанска влада није информисана о резултатима дотадашњих разговора и да очекује обавештење од америчке и британске владе, када
буду постигнути неки резултати. Нагласио је да чланови италијанске
владе нису оптимисти у вези са повољним исходом разговора, уколико су Југословени остали непопустљиви. Перишић је одговорио да не
може ништа рећи о садржају разговора и питао је Ланца да ли италијанско Министарство иностраних послова мисли да садашња италијанска влада, с обзиром на све проблеме који стоје пред њом, може узети на себе терет једног дефинитивног решења проблема Слободне територије Трста. Ланца је рекао да је став италијанске владе да би било
боље једно провизорно решење које би их довело у равноправан положај са Југославијом. Сматрао је да уколико америчка и британска влада не буду могле да постигну споразум са Југословенима, онда би морале да нађу начина да бар делимично остваре одлуку од 8. октобра,
али без изазивања гужве и затегнутости, што Италијани никако не
желе да се понови. Перишић је из овога закључио да тадашња италијанска влада није расположена на директно споразумевање са Југославијом. Ланца је у даљем разговору рекао да не види никаквог смисла
за директне разговоре, када, како је навео, Американци и Британци,
након толико месеци, не могу да са Југославијом нађу заједничку
платформу, и закључио да би директни разговори били још тежи и дуготрајнији.
У „Прегледу ситуације у Великој Британији“, који је завршен
19. априла 1954. године у Трећем одељењу Државног секретаријата
за иностране послове, наведена је информација да је италијански
абасадор у Лондону Брозио у разговору са неким дипломатом у вези са питањем Трста рекао да се нада да ће Броз увидети да тренут41
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на политичка групација у Италији даје Југославији најбоље могућности да добије максимум концесија од Италије по питању Трста.42
Према истим информацијама, Брозио је сматрао да се Јосип Броз показао безобзирним по питању Трста и да је у том тренутку „играо
на слабост италијанске владе као и на енглеско пријатељство“. Говорећи о ратификацији споразума о Европској одбрамбеној заједници, Брозио је категорично изјавио да Италија неће ратификовати
споразум док се не реши питање Трста.
Британски амбасадор Ајво Малет (Sir Ivo William Mallett) питао
је Беблера 23. априла 1954. године како, по мишљењу југословенске
владе, стоје ствари са Трстом.43 Беблер је одговорио да је Југославија у територијалном питању попустила до крајњих граница, али да
очекује да Италијани изађу у сусрет у другим питањима: статут, реституције, репарације. Малет је рекао да са реституцијом зграда у
Трсту има великих потешкоћа јер су у туђим рукама. Беблер јe на то
дао пример Св. Ивана где су Словенци из зграде избачени 1948. и не
би требало да буде теже да се из њих избаце Италијани. Малет је у
погледу репарација питао да ли Југославија прихвата компромисни
предлог да Италија плати само оно што је неоспорно. Беблер је одговорио да је као привремено решење, с тим да се то плаћање сматра другом траншом. Рекао је да је такав предлог у начелу прихватљив, али да се цело питање може лако решити за пет до шест недеља колико ће трајати разговори о Трсту са Италијанима, како је југословенској делегацији саопштено у Лондону. Малет је уз осмех
констатовао да је тај временски оквир превише оптимистичан, јер
није било сигурно да ће Италијани лако прихватити решење. Беблер је изразио своју изненађеност и рекао да италијанска страна
нема разлога за незадовољство. Подсетио је да читаво решење територијално остаје углавном на основу одлуке од 8. октобра, затим,
мањински статус је реципрочан, а репарације би и Италијани свакако морали да платиле. Малет је одговорио да у Лондону постоје две
концепције. Југославија је желела стриктне обавезе и нешто што је
налик на дефинитивно решење, што је, како је рекао, тактички лоше. Сматрао је да лондонски текст треба да буде препорука Италији, на чијој ће се основи преговарати. Беблер је подсетио да Југославија није попустила само у територијалном погледу него је прихва42
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тила и компромисне формуле по многим другим питањима. Нагласио је да је важно у каквом духу ће Британци да преговарају са Италијанима и апеловао је на Малета да у Лондону тумачи југословенски став и расположење југословенске јавности.
Информације о разговорима које су о тршћанском питању
имали амерички државни секретар Џон Фостер Далс (John Foster
Dulls) и премијер Шелба, југословенском амбасадору др Павлу Грегорићу пренео је 4. маја 1954. године турски амбасадор у Риму.44 Он
је на основу информација које је истог дана добио од америчке амбасадорке Лус, рекао Грегорићу да Далс са Шелбом није говорио о
детаљима рауговора у Лондону, већ је најавио да ће италијанска
влада о разговорима бити информисана преко британске владе,
али није говорио о детаљима. На основу информација које др Мирко Брунер, први секретар југословенске амбасаде у Вашингтону, добио 7. маја 1954. године од Ричарда Фреунда (Richard B. Freund), директора Одељења за Италију и Аустрију у Стејт департменту, италијанска влада је инсистирала на састанку Далса и Шелбе из политичких разлога, да би то подвукло значај који САД придају Италији
и учврстило положај Шелбине владе у италијанској јавности.45 Италијанска влада је унапред упозорена да по питању Трста није било
нових момената о којима би се могло расправљати. Током разговора, Шелба је наговестио да ће Италија, као саставни део споразума о
Трсту, тражити и економску помоћ за обнову Зоне А. Шелба је нагласио да је проблематично да ли ће се италијанска влада моћи стабилизовати спровођењем свог програма (економске мере и акције
против комуниста) док не буде решења по питању Трста које би
италијанска влада могла да прихвати. Фреунд је уверавао Брунера
да италијанска влада не зна како стоје ствари са преговорима у
Лондону и да су увређени што се преговори воде без њих. Брунер је
сазнао да све што је америчка влада пренела италијанској влади јесте да се преговори воде уз уважавање оправданих италијанских
интереса и да у том смислу има изгледа за скори споразум. Брунер у
свој извештају Државном секретаријату за иностране послове наводи да иако Фреунд није то изричито рекао, из његовог излагања могло се закључити да су италијански представници рекли да ће територијално решење бити зонална подела са мањим коректурама са обе
44
45

194

АМСП, ПА, 1954, ф. 37, бр. 45621.
АМСП, ПА, 1954, ф. 82, бр. 47178.

Војноситоријски гласник 2/2021.

стране. Фреунд је рекао да Италијани знају, вероватно из штампе, да
ће САД дати Југославији у вези са споразумом извесну економску помоћ и сада и они траже исти износ. Фреунд је изразио своју увереност
да ће Италијани, иако са негодовањем, („смешећи се додао је да се нада да овај пут неће бацити шешир у ваздух од весеља“) прихватити
споразум о Трсту, јер им та ствар већ давно само шкоди. Рекао је даље
да је Далс обећао Шелби да ће се америчка влада заузети да Италија
добије што већу помоћ, нарочито off shore наруџбе.
Након вечере коју је 14. маја 1954. приредио саветник Перишић, начелник Четвртог одељења италијанског Министарства иностраних послова Ланца (Lanza) рекао је да су у Министарству и у
влади остају мирни и у ставу очекивања разговора у Лондону.46
Сматрао је да југословенска влада треба да припреми своје јавно
мњење на евентуални споразум, пошто је у вези са одлуком од 8. октобра југословенска јавност била узбуђена и покретана против сваког компромиса у погледу Трста и Зоне А. У вези са југословенским
ставом о дефинитивности, Ланца је рекао да се италијанска влада
не може сложити са раније изреченим југословенским ставом да о
споразуму о Слободној територији Трста треба да одлучи Савет безбедности, јер би то политички значило дати шансу совјетској влади
да споразум онемогући. Ланца је изјавио да због тога италијанска
влада сматра да је боље ићи путем једне изјаве америчке и британске владе, а затим путем накнадних директних споразума који би
били само саопштени Савету безбедности. Рекао је да је влади тешка да иде на дефинитиван споразум, али да би се могла наћи нека
форма фактичког решења које би значило дефинитивно решење.
Он је лично желео да до споразума дође, али је изразио своје лично
запажање да Југославија не жели споразум. Ланца је нагласио да
италијанска влада није довољно сигурна у стабилност југословенске спољне политике. Објаснио је да југословенско руководство са
председником Титом води једну одређену политичку линију јачања
одбране против совјетске агресије и да се то поклапа са плановима
запада, али да је председник Тито већ у годинама и да они немају
сигурности да једно друго руководство не би изменило став или повукло земљу у неку авантуру.
Током разговора са државним секретаром Кочом Поповићем
26. маја 1954. године, амбасадор Велике Британије Ајво Малет је ре46
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као да је југословенска влада склона да констатује како британска
влада подржава италијанске ставове и уверавао је да то није њихова намера.47 Рекао је да британска влада очекује да ће ускоро италијанској влади поднети конкретне предлоге за решење тршћанског
питања као резултат лондонских преговора. Нагласио је да иако је
споразум у Лондону постигнут треба обезбедити да га прихвати
италијанска влада. Малет је најавио да ће у томе бити потешкоћа и
навео последњи говор премијера Шелбе који показује да ствари не
морају да ићи лако. Закључио је да британска влада жели да избегне све околности које би могле да отежају преговоре са Италијом о
тршћанском питању. Поповић је одговорио да у ставовивама између британске и југословенске владе нема неспоразума о суштини
питања, већ је само реч о „тактици и тајмингу“. Рекао да говори у
своје име, али будући да је југословенска влада разматрала сличну
интервенцију владе САД која је, додуше, по форми била различита,
може већ сада да каже да ће се и одговор југословенске владе кретати у тим оквирима. Указао је да је италијанска политика представљала сталну сметњу за све конструктивне иницијативе за европску сарадњу јер Италија није одустала од извесних претензија на
Медитерану и на Балкану. Навео је да југословенска влада сматра
да се италијанска влада ангажује у вођењу деструктивне политике,
па користи тршћанско питање за утицај на пољима на којима нити
је позвана нити има право да утиче, као и да такав став утиче негативно на сам проблем Трста.
Италија и њена политика биле су главне теме разговора током
ручка 25. маја 1954. између саветника у југословенској амбасади у
Вашингтону Николе Мандића и Џона Кампбела (John Campbell) из
Одељења за планирање политике у Стејт департменту (Policy Planning Staff).48 Кемпбел је на аргументе које је Мандић износио о Италији углавном климао главом у знак разумевања и покушавао да
увери Мандића да ће италијанска влада прихватити решење Слободне територије Трста онакво кабкво буде постигнуто у Лондону.
Кампбел се сагласио са Мандићем да Италија води политику са позиција слабости и да је питање Трста вештачки постављено у први
план у Италији.

47
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Обрад Цицмил, начелник Другог одељења југословенског Секретаријата за иностране послове, обавестио је 8. јуна 1954. године
југословенске амбасаде у Лондону и Вашингтону да је Ланца изјавио Перишићу да разговори о Слободној територији Трста са америчком и британском владом неће трајати дуго, „да ће се по својој
прилици нешто постићи и да Италија мора и даље везивати питање
Трста са Балканским савезом“.49 Истог дана, 8. јуна 1954, саветник
југословенске амбасаде у Лондону Јакша Петрић обавестио је Државни секретаријат за иностране послове да је Харисон рекао да је
Брозио саслушао његов предлог, који је у целини обухватио југословенски договор, без извесних детаља, да није дао никакво мишљење, већ је отпутовао у Рим како би добио потребне инструкције.50 Петрић наводи да се Харисон трудио да италијанска влада схвати да је то коначан предлог, а не полазна тачка за погађање и да Југословени нису спремни да од тога одустају. Харисона је 8. јуна посетио италијански отправник послова и молио га да било шта што
се тиче суштине америчког и британског предлога изађе у јавност,
барем у току десет наредних дана, пошто ће у међувремену заседати буџетски комитет италијанског парламента па би влада могла да
има тешкоћа. Петрић је Државном секретаријату пренео и информацију
коју је добио од саветник у америчкој амбасади у Лондону Пенфијелда,
који је у неформалном разговору рекао Петрићу исто што и Харисон о
састанку са Брозиом, додајући да верује да ће Италијани хтети да бар
неко време преговарају како не би изгледало да су предлог америчке и
британске владе прихватили без борбе за повољније услове. Петрић је
навео да се Харисон спремао на одмор почетком августа, јер се надао да
ће се у међувремену „цела ствар решити“.
Америчка амбасадорка у Риму Клер Лус у строго поверљивом
телеграму од 18. јуна 1954. обавестила је Стејт департмент да је
премијер Шелба, упркос ранијем противљењу, ипак спреман да прихвати договор о решењу тршћанске кризе који се припрема у Лондону.51 Лус наводи четири услова под којима би Шелба могао да
прихвати споразум: 1) договор мора бити провизорно решење (договорено сада, али промењиво у будућности), Лус је подсетила да
49
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Eastern Europe, Soviet Union, Eastern Mediterranean, Volume VIII (Washington: U.S.
Government Printing Office, 1988), 460.

197

Југословенска дипломатија и решавање Tршћанске кризе 1954.

изјава у Борби и Беблеров разговор са амбасадором Малетом 15. јуна, о чему је Ридлбергер обавестио Стејт департмент 16. јуна, потврђују да и југословенска влада жели провизорни договор; 2) да
територијалне корекције морају бити скоро једнаке; 3) Обострани
уступци и права морају бити реципрочни; 4) Коначни договор треба да
садржи, барем званично, делове ранијег (оригиналног) предлога и на
тај начин би изгледало да коначни договор није диктат америчке и
британске владе, односно, југословенске владе. Лус наводи да у америчкој амбасади у Риму сматрају да би писмо председника САД, које би било темпирано заједно са напретком у преговорима у Лондону, било корисно. Препоручује да би писмо требало да буде адресирано на председника Републике Италије, и на тај начин би са Шелбе био скинут део
одговорности за прихватање споразума, чиме, како је амбасадорка сматрала, не би у потпуности биле задовољене аспирације италијанске јавности. Лус је предложила да би слично писмо могло да буде послато и
Јосипу Брозу, као шефу југословенске државе.
Секретар југословенске амбасаде у Лондону П. Кнежевић разговарао је 1. јула 1954. године са саветником француске амбасаде
Лебелом.52 Лебел је тврдио да се француска влада од 8. октобра намерно држала по страни у вези са проблемом Трста зато да не би
компликовала његово решење својим присуством. Рекао је да је он
лично пратио овај проблем врло интензивно и углавном је у току
догађаја. Навео је да је тих дана примио једно писмо од свог колеге
у француској амбасади у Риму у којем овај јавља да је Шелбина влада расположена да прихвати као дефинитивне резултате преговора
америчких и британских представника са представницима југословенске владе. Указао је да се још разговара о неколико мањих италијанских захтева који требају да буду корекција разговора у Лондону. Лебел је сматрао да је ту најозбиљније питање изградње нове југословенске луке, којом се италијани јако опиру. Његов општи утисак
био је да ће Италијани на крају успешно завршити преговоре и да ће
решењем тршћанског питања италијанска влада добити на престижу.
Државни секретар Коча Поповић разговарао је 22. јула 1954.
године са британским амбасадором Малетом, на Малетов захтев.53
Малет је најпре говорио о квалитетима свог наследника на месту
52 АМСП, ПА, 1954, ф. 20, бр. 410288. Амбасадор Велебит исту информацију
преноси Секретаријату за иностране послове 2. јула 1954. године.
53 АЈ, ф. 837 (КПР), I-5-b.
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амбасадора у Београду Робертса (Roberts). Малет је рекао да није у
току развоја ситуације око Трста. Поповић му је рекао да је југословенска страна била разочарана нарочито предлогом о промени уговорене границе. Малет је на то рекао да се могло очекивати да ће
Италијани изаћи са противпредлогом. Поповић то није побијао али
је рекао да југословенска страна није спремна да сноси последице
процедуре на коју су се одлучили америчка и британска влада, и нагласио да Југославија неће прихватити никакву измену уговорене
границе. Поповић у забелешки са састанка наводи да се Малет у том
тренутку превио изненађен и почео да бележи оно што му је говорио.
Малет се интересовао како стоји са осталим тачкама из тршћанског
споразума: мањине, аутономија, лука. У забелешци са састанка не наводи се одговор који је Поповић дао, већ само да је Малет рекао да ће
обавестити своју владу о југословенском гледишту. На крају забелешке Коча Поповић даје коментар разговора: „Иступио је много еластичније и са бољим образложењем него Ридлбергер. Већ други пут
долази на разговор други пут после Ридлбергера, што му омогућује да,
познавајући нашу реакцију, иступа боље припремљен.“
Југословенска амбасада у Вашингтону упутила је 2. августа
1954. године Државном секретаријату за иностране послове извештај о писању штампе у јулу 1954. године.54 У извештају се наводи
да је првих десет дана јула штампа писала да је споразум о Трсту веома близу, а после изјаве амбасадорке Клер Лус, 9. јула 1954. о напретку у преговорима, да ће „решење тршћанског питања уследити
у недалекој будућности“, оптимизам у штампи је порастао и интезитет писања је био појачан. О суштини споразума о Трсту писало се
да је то само дотерана „карбон копија“ одлуке од 8. октобра и да највећа заслуга за решење питања Трста припада госпођи Лус, јер је
она била инспиратор одлуке од 8. октобра. Одмах после тога уследиле су вести да је италијанска влада дала инструкције војсци и
другим органима да буду спремни да у неколико сати предузму
управу у Зони А пошто се потпише споразум о Трсту. Штампа је писала о томе да су остала само мања питања да се реше, која међутим, не представљају веће потешкоће (то је питање гаранције за мањине и питање слободне луке у Трсту).
Британски амбасадор Малет дошао је 9. септембра 1954. у
опроштајну посету Владимиру Поповићу, председнику спољнопо54

АМСП, ПА, 1954, ф. 81, бр. 410689.
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литичког одбора Народне скупштине ФНРЈ.55 Малет је рекао да одлази на место амбасадора у Мадрид и да ће се тамо бавити питањем
Гибралтара. Рекао је да је то тешко питање, али јесте питање које је
у интересу Велике Британије. За разлику од тога, како је Малет рекао, у Југославији се такође бавио једним тешким питањем које уопште и није у интересу Велике Британије (тршћанско питање). У вези са решавањем питања Трста само је додао да не разуме зашто
Италијани одлажу коначно решење тог проблема.

Потписивање споразума
Преговори у Лондону завршени су усвајањем Меморандума о
разумевању 5. октобра 1954. године којим је Слободна територија
Трста подељена између Италије и Федеративне Народне Републике
Југославије.56 Компромис је предвиђао да читава ранија Зона Б и
део бивше Зоне А (површине 11,5 km2 и са око 3.000 становника)
буде под управом Југославије, а да преостали део ове зоне припадне
Италији.57 Регулисано је успостављање слободне луке у Трсту и успостављање режима малограничног промета. Права националних
мањина регулисана су посебним документом. Као Прилог II Меморандума о сагласности између влада Италије, Уједињене Краљевине, Сједињених Америчких Држава и Југославије о Слободној територији Трста, дат је Специјални статут о мањинама, Лондон.58 У
прилогу је дат списак школа са општинама где се оне налазе.
Потписници споразума обавестили су председника Савета безбедности УН, који је обавестио чланове. Совјетски савез је, за разлику од пре годину дана, није имао никакве замерке. Андреј Вишински је 14. октобра званично обавестио Савет безбедности да његова
влада прихвата споразум јер ће се њиме обновити нормални односи између Италије и Југославије и да ће допринети нестанку тензија
55

АМСП, ПА, 1954, ф. 20, бр. 412126.
Janko Jeri, Tržaško vprašanje po Drugi svetovni vojni, (tri faze diplomatskega
boja) (Ljubljana: Cankarjeva založba, 1961), 290-302.
57 Branko Petranović, Istorija Jugoslavije. Socijalistička Jugoslavija 1945–1988, III
knjiga (Beograd: Nolit, 1988), 251.
58 Momir Stojković, urednik, Balkanski ugovorni odnosi 1976-1996, Dvostrani i
višestrani međunarodni ugovori i drugi diplomatski akti o državnim granicama, političkoj
i vojnoj saradnji, verskim i etničkim manjinama, III tom (1946–1996) (Beograd: Službeni
list SRJ, 1999), 264-271.
56
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у том делу Европе.59 Меморандум о разумевању је фактички представљао ревидирање једне од клаузула Уговора о миру са Италијом.
Због тога је сагласност Совјетског Савеза била неопходна за његово
легализовање.60
Истог дана када је потписан Меморандум о разумевању, извршена је размена писама између југословенске и италијанске амбасаде у
Лондону о отварању генералног конзулата ФНРЈ у Трсту и конзулата
Републике Италије у Копру.61 На дан потписивања Меморандума извршена је и размена писама између италијанске и југословенске амбасаде у Лондону о раду и домовима словеначких културних организација
у Трсту и италијанских културних организација на подручју бивше Зоне Б која је прешла под југословенску управу.62
Државни подсекретар Алеш Беблер позвао је 7. октобра 1954.
године италијанског посланика Вани Даркирафија и њему и његовој влади изразио задовољство југословенске владе што је постигнут споразум по тршћанском питању.63 Италијански посланик је такође изразио задовољство и цитирао Беблерову изјаву коју је пронашао у штампи, рекао је да је бескорисно полемисати о томе ко
има више разлога да буде незадовољан садржином споразума и да
треба гледати унапред, а не уназад. Вани и Беблер су констатовали
да ће у наредном периоду често сусретати јер је било пуно питања у
вези са спровођењем споразума, „па и других“. Два дана касније, 9.
октобра, Даркирафи је тражио пријем код Беблера и према инструкцијама своје владе замолио да југословенска влада одржава
контакт са италијанском мисијом у Њујорку као и са мисијом САД и
Велике Британије ради усклађивања даље акције пред УН „у вези
нашег заједничког обавештења о тршћанском споразуму“.64 Беблер
је рекао да се само по себи подразумева да је такав контакт користан и обећао да ће обавестити југословенску мисију.
У „Елаборату о италијанској политици“ који је у југословенској
амбасади у Риму завршен 30. јануара 1955. године, и који је потписао амбасадор Павле Грегорић, наводи се да је промену односа ита59 John C. Campbell (Ed.), Successful Negotiation: Trieste 1954. An Appraisal by the
Five Participants (Princeton: Princeton University Press, 1976), 21.
60 Leo Mates, Međunarodni odnosi socijalističke Jugoslavije (Beograd: Nolit, 1976), 90.
61 Додатак Службеног листа, бр. 6/1954.
62 Исто.
63 АЈ, ф. 837 (КПР), I-5-b.
64 АЈ, ф. 837 (КПР), I-5-b.
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лијанске владе према Југославији од стране председника владе
представљао његов говор у Трсту, којим је он одлучно нагласио нови смер политике италијанске владе према Југославији.65 Даље се
наводи да је тај нови став добио и свој израз у посети чланова италијанске владе на пријему 29. новембра, када су се задржали преко
сат и по времена председник владе Шелба, подпредседник владе
Сарагат (Giuseppe Saragat), министар спољних послова Мартино
(Gaetano Martino), министар спољне трговине Мартинели (Mario
Martinelli), сва висока бирократија италијанског министарства иностраних послова, знатан број парламентараца и представника партија владине коалиције, као и готово читав генералштаб. У Елаборату се указује да без обзира на основну линију у спољној политици
италијанске владе према Југославији, а која је у уској вези са политиком улоге Италије на Балкану и уопште на Блиском истоку и улази у склоп настојања свих италијанских влада да се Италија што више учврсти као важан фактор у источном Средоземљу – може се без
констатовати да италијанска влада, а посебно министар спољних
послова Мартино, спроводе политику стварања што бољих односа
са Југославијом. Указује се на тешкоће да италијанско јавно мњење
прихвати нови смер италијанске владе према Југославији, што
представља извесне потешкоће у спровођењу нове политичке линије према Југославији земљи. Због тога Грегорић наводи да су примедбе са италијанске стране о потешкоћама у стварању тих нових
односа донекле оправдане. Став италијанске владе у погледу дефинитивности решења тршћанског питања потпуно је одређен и
углавном идентичан са југословенским ставом. У Елаборату се наводи да побољшање политичких односа кореспондира са новим
контактима са представницима политичког и културног живота, а
посебно већим бројем представника индустријског, трговачког и
финансијског света Италије. На крају овог елабората Грегорић наводи да ће југословенско дипломатско представништво и даље искористи све могућности за продубљивање и проширење веза и
стварање нових контаката, а у циљу упознавања италијанске јавности са приликама у Југославији.

65
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Иако је почела због граничног спора између Југославије и Италије на простору Јулијске крајине, Тршћанска криза је у великој мери утицала на војнополитичке односе између Великих сила, као и
на војнополитичке, економске и културне односе Југославије са западноевропским држава и САД. Решавање Тршћанске кризе одвијало се у више фазе, од којих се свака, поред политичких притисака,
одликовала и значајним војним и безбедносним проблемима. Одлука америчке, британске и француске владе да покрене иницијативу
за постизање директног договора између југословенске и италијанске стране, представљала је значајну промену у односу на дотадашњу методологију наметања решења. Југословенска дипломатија је
наступила са максималистичким захтевима, али је убрзо постигнут
договор који је био прихватљив британским и америчким преговарачима. У другој фази преговора, када је требало приволети италијанску страну да прихвати договор постигнут са југословенским
преговарачем, америчка влада је извршила дипломатски притисак
на Јосипа Броза у циљу попуштања минималним италијанским територијалним захтевима. На крају је деловало да су сви постигли
своје максималне циљеве о чему сведоче и чињенице о убрзаној
нормализацији и наглашеној срдачности у односима између југословенских и италијанских владиних представника.
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YUGOSLAV DIPLOMACY AND
RESOLUTION OF THE TRIESTE CRISIS IN 1954
(Summary)
Although it began as a consequence of the border dispute between
Yugoslavia and Italy in the Venezia Giulia, the Trieste crisis greatly affected
the military-political relations between the Great Powers, as well as the
military-political, economic and cultural relations of Yugoslavia with Western
European countries and the USA. The resolution of the Trieste crisis took place
in several phases, characterized by political pressures, as well as significant
military and security problems. The decision of the American, British and
French governments to launch an initiative to reach a direct agreement
between the Yugoslav and Italian sides represented a significant change in
relation to the previous methodology of imposing a solution. Yugoslav
diplomacy made maximalist demands, but an agreement was reached that
was acceptable to British and American negotiators. In the second phase of
the negotiations, when it was necessary to persuade the Italian side to accept
the agreement reached with the Yugoslav negotiator, the American
government put diplomatic pressure on Josip Broz in order to accept the
minimum Italian territorial demands. The Trieste crisis ended with the
adoption of a Memorandum of Understanding on October 5, 1954, which
divided the disputed territory between Italy and Yugoslavia. In the end, it
seemed that everyone achieved their maximum goals, as evidenced by the
facts of accelerated normalization and emphasized cordiality in relations
between the Yugoslav and Italian government representatives.
KEY WORDS: Yugoslavia, Italy, Trieste Crisis, London negotiations,
Memorandum of understanding.
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РАЗВОЈ ВИСОКОГ ВОЈНОГ ШКОЛСТВА ЈНА
(1951–1958)
АПСТРАКТ: Рад се базира на истраживању Службених војних листова за период 1951-1958, релевантне литературе и
периодике. У раду се анализира развој Високог војног школства у наведеном периоду и указује на све иновације до којих
је дошло у односу на период непосредног послератног развоја
војног школства (1945-1951). Анализирају се и посебно апострофирају све промене везане за развој и начин рада Војне
академије а посебно настанак, развој и функционисање Виших
војних академија. У фокусу истраживања су Војна академија,
Школа оператике, Школа тактике, Виша ваздухопловна војна академијa и Виша војна поморска академија.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Војна академија, Више војне академије, Школа
тактике, Школа оператике, школство, слушаоци, питомци,
кадар, наставници.

Увод
Раздобље од 1951. до 1958. године је било карактеристично
по непрекидном превазилажењу утицаја совјетске војне мисли и
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праксе као и тражењу одговарајућих, сопствених решења у свим
областима изградње Армије и војног школства.1У наведеном периоду је било извршено више крупних и значајних организацијских,
формацијских и других промена у југословенским оружаним снагама.2 Те промене су свакако биле условљене бројним спољнополитичким и унутрашњим разлозима а пре свега потребом остваривања циљева одбрамбене политике у Југославији. С обзиром да је ово
био период брзог развоја нуклеарног оружја које је у ратној вештини и војној доктрини великих нуклеарних сила и блокова имало
пресудну улогу, југословенска војна доктрина је ту околност морала узети у обзир. У стварању и изградњи нове југословенске одбрамбене политике (доктрине Општенародног одбрамбеног ратаОНОР) су активно учествовале војне школе. Њихов задатак је био да
нове васпитно-образовне захтеве што потпуније уграде у васпитнообразовни процес и да и саме првенствено кроз научноистраживачки рад допринесу изградњи југословенске војне мисли и праксе. Југословенској армији је уствари био потребан такав старешински кадар који би на свим нивоима руковођења и командовања био у стању да одговори новим захтевима.3 Истовремено је на развој високог
војног школства велики утицај одиграо и процес модернизације југословенских оружаних снага.4

Војне Академије
Заоштравање међународних односа и подела света на два велика блока сврстана око водећих светских сила (САД и СССР) су сва1 Целокупан војни школски систем се у почетку базирао на систему школовања у СССР. Организација војних школа и војних училишта је била организована
по узору на Црвену армију (називи школа, програми, норме, стандарди, војна теорија, правила и искуства) за коју се сматрало да је тада имала најбољу војну организацију, доктрину и ратну вештину. Литература коришћена у школама је такође
била совјетска. У складу са тим совјетски официри су били запослени као војни
инструктори на војним школама. Истовремено се пуно официра, подофицира и
бораца из ЈНА налазило на школовању у СССР. У мањој мери су била коришћена
искуства из НОБ.
2 Током 1951. Југословенска армија (ЈА) мења назив у Југословенска народна армија (ЈНА).
3 Vojna enciklopedija, II izdanje, tom 4, 141.
4 Razvoj oružanih snaga SFRJ, Vojno školstvo JNA, knjiga 10, (Beograd:
Vojnoizdavački i novinski centar, 1986), 85.
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како ималe значајне реперкусије на стратегијски положај Југославије, а посебно на њену одбрамбену политику. Опредељење да се
ослонцем на сопствене снаге брани независност и интегритет земље је поставило одређене захтеве у односу на састав и величину
Југословенске армије. Потреба да се изграђује као снажна оперативна армија је подразумевала њен велики састав и бројност. То је
истовремено подразумевало и располагање високошколованим
старешинским кадром. Процес развоја вишег школовања официрског кадра започиње формирањем Војне академије ЈА5 са факултетима чије непрекидно дограђивање и усавршавање траје током целог овог раздобља.6 Међутим, увидом у анализу стања школованости официрског кадра током 1951. године дошло се до нимало задовољавајућих резултата.7 Отуда се наметнула потреба за подизањем
квалитета школовања, посебно високог неопходног у изградњи будућег официрског кадра. Стога одлуком Министарства народне одбране фебруара 1952. године долази до преображаја Школе активних официра (ШАО) у Сарајеву у Војну академију ЈНА (ВА ЈНА) која
је имала задатак да обједини школовање официрског кадра за седам родова КоВ. Међутим, неопходно је нагласити да тај процес
трансформације и преструктуирања није текао истовремено, (сем
за родове копнене војске), већ да се реализовао у периоду од 1950.
до 1953. зависно од конкретних околности. Уместо дотадашњих постојећих петнаест школа за активне официре уследило je формирање осам Војних академија. То су биле: Војна академија ЈНА, Техничка војна академија, Техничка војна академија гране везе техничке
службе, Интендантска војна академија, Ваздухопловна војна академија, Ваздухопловно-техничка војна академија, Војнопоморска академија и Војнопоморска машинска академија.8
Преименовање Школе за активне официре је уствари значило
почетак прерастања ВА ЈНА у савременију војну школу. До наведене
5 Војна академија са факултетима је формирана 1948. године. Разлог њеног
оснивања је лежао у стварању могућности за школовање старешина ЈНА за највише положаје у земљи (Југославији) уместо до тада практикованог школовања у
војним школама СССР-а.
6 Razvoj oružanih snaga SFRJ, Vojno školstvo JNA…, 88-89.
7 Razvoj oružanih snaga SFRJ, Vojno školstvo JNA, ...., 86. Официра са завршеним
Војним академијама је било 1677 или око 0.3%.
8 Razvoj oružanih snaga SFRJ, Vojno školstvo JNA…, 88-89. Слободан Ђукић,
Мирјана Зорић, Српско војно школство, (Београд: Медија центар „Одбрана”, 2010),
45–47.
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промене није дошло из формалних него из суштинских разлога који
су требало да утичу на подизање квалитета садржаја наставних
планова и програма, као и на дужину трајања школовања и услове
за пријем будућих кандидата на ВА. Током 1953. године наређењем
Државног секретаријата за народну одбрану (ДСНО), ВА је после
двогодишњег боравка у Сарајеву премештена у Београд са циљем
прерастања у високошколску установу која је имала задатак да као
самостална наставно-научна школа користећи нове наставне планове и програме ради на школовању војних кадрова највишег профила.9 Њеним премештањем су створени услови и материјална
основа за квалитетније извођење наставе, засноване на научним
достигнућима. Академија је након премештања била смештена у касарне дотадашње Пешадијске официрске школе на Бањици. После
преименовања је добила карактер опште војне школе Југословенске армије. Тиме је постала намењена за школовање и оспособљавање официра свих родова и појединих служби. 10
У циљу унапређења школовања официрског кадра на ВА су
уследиле велике промене. Најпре је дошло до преформулисања и
пооштравања услова за упис на ВА, а потом и знатног повећања
броја питомаца на школовању. До 1952. године у Академију су били
примани искључиво ђаци са малом матуром или завршених шест
разреда гимназије. Међутим, према новопрописаним условима је
било потребно да кандидати имају завршену средњу школу са одговарајућим завршним испитом. Ови критеријуми ће бити временом пооштравани, па ће подразумевати и одређени успех у средњој
школи. Међутим, на тај начин значајан извор прилива питомаца у
ВА почињу да представљају ученици тј. кандидати са завршеном
средњом школом у грађанству чије је школовање требало да траје
три године. Они су чинили најмање око 30% од укупног броја пито9 Obrad Bjelica, Vojna akademija Kopnene vojske 1944–1984, (Beograd: Vojnoizdavački
zavod, 1983), 114. У наведеном периоду назив Академије се мењао више пута: Војна академија од (21. 11. 1944. до 31. јула 1945), потом Пешадијско војно училиште
(од 31. јула 1945. до 29. маја 1950.), Школа за активне пешадијске официре (од 29.
маја 1950. до 13. јула 1951.) Школа активних официра (од 13. јула 1951. до 1. фебруара 1952.) и Војна академија (од 1. фебруара 1952. године). Војна академија се
најпре налазила у Београду да би потом била дислоцирана у Крагујевац, па Сaрајево да би 1953. године била враћена у Београд.
10 Исто, 106. Начелници ВА ЈНА у овом периоду су били: од 1952. године пуковник Милорад Јанковић (1952-1953), затим генерал-мајор Мићун Шакић (19531956) и генерал-потпуковник Фрањо Херљевић (1956-1962).
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маца примљених на школовање у ВА. Ипак, поред пријема кандидата из грађанства се морало водити рачуна и о другим реалним изворима попуне. Паралелено је текао и пријем активних подофицира
на редовно школовање у ВА. То се посебно дешавало у периодима
када конкурси за свршене ученике средњих школа у грађанству нису успевали да обезбеде планиране квоте.11 Предвиђено је било да
школовање подофицира траје четири године с обзиром да је прва
година била припремна и да су током ње били заступљени само општеобразовни предмети будући да су подофицири од општег образовања имали само малу матуру.12 Међутим, временом је уведена
пракса стипендирања једног броја ученика средњих школа у грађанству (у 7. и 8. разреду гимназије) од стране Савезног секретаријата Народне одбране (ССНО). То је за последицу имало осигурање
довољног дотока нових питомаца у ВА али се негативно одразило
на даљи пријем кандидата из подофицирског састава што ће се у
перспективи показати као веома лош потез. 13
Све трошкове школовања питомаца у ВА је сносио ССНО. Школовање, школски прибор, стан, храна и одевање за будуће питомце су били бесплатни. Њихова права и дужности су била регулисана одређеним прописима према којима су имали право на бесплатно лечење,
право на радно и празнично одело, новачана примања, годишње одсуство у непрекидном трајању од 30 дана. По завршетку школовања
кандидати су били у обавези да остану у активној служби ЈНА најмање
два пута онолико времена колико им је трајало школовање.14
Предвиђено је било да се током школовања будућих старешина омогући усвајање теоријских и практичних знања из

11 Узроци недовољног одзивa кандидата за школовање у ВА су се огледали у
друштвено неверификованом статусу војних школа и њихових диплома, многобројним ограничењима која су била везана за статус активних војних лица и недовољно осмишљеној пропаганди о војним школама и војном позиву у целини.
12 Službeni vojni list (SVL) br.7/1952, Официри који нису имали завршених
шест разреда гиманзије су морали да изучавају и полажу испите из предмета: српскохрватски језик, математика, географија, општа историја, национална историја
и физика у року од четири године.
13 Razvoj oružanih snaga SFRJ, Kadrovi i kadrovska politika, knjiga 15, (Beograd:
Vojnoizdavački i novinski centar, 1989), 188-190. SVL br.18/1957-Први конкурс за
стипендирање ученика ради уписа у Војне академије изашао 1957. године за кандидате за 1958. годину.
14 SVL br.11/1958, Konkurs iz 1958. o prijemu pitomaca učenika iz građanskih
škola za pitomce VA , 311.

211

Развој високог војног школства ЈНА

области које су непосредно биле везане за њихов будући позив.15
Основни циљ школовања у Војним академијама је подразумевао
оспособљавање питомаца за дужност командира вода и чете (батерије), односно за друге дужности тог ранга. Најпре је било је
предвиђено да школовање у свим академијама траје три године.
Школовање је требало да функционише по принципу два плус један, што је у ствари подразумевало заједничко школовање на
Академијама (општеобразовни и општевојни предмети) у трајању од две године, док је година дана била резервисана за родовску специјализацију (војностручни предмети) по родовима односно у школским центрима родова.16
Предмети који су се изучавали на Војним академијама су били
груписани у четири групе: тактика, група идеолошко-политичких предмета, група општевојних предмета и група предмета општег образовања. Међутим, садржаји наставних планова и програма су у овом раздобљу више пута били анализирани а потом и усавршавани. 17
У Војним академијама се учило по јединственом програму идеолошко-политичког образовања. Тако је током 1952. године у циљу
што бољег усклађивања идеолошко-политичког васпитања са осталим програмима војних школа било неопходно изучавати и актуелне политичке и економско-друштвене проблеме. Такође је било
предвиђено да се у Војним академијама проучава историја КПЈ са
неколико тема о међународном радничком покрету.18 Предмети
идеолошко-политчког образовања су према одредбама Упутства о
оцењивању од 1951. године спадали у предмете прве категорије. У
Војним академијама је идеолошко–политичко образовање било подељено на посебне предмете: политичка економија, дијалектички
материјализам, историја СКЈ. Ти предмети су сматрани засебнима и
посебно су били оцењивани. По завршетку године из сваког од тих
предмета се полагао одговарајући испит. 19
Од општевојних предмета су изучавани општа тактика, пешадијско борбено правило, инжињеријска настава, стројева обука, то15 О. Bjelica, нав.дело, 114.
16 SVL br. 7/1953. Konkurs za upis na Vojnu akademiju..
17 O. Bjelica, нав.дело, 114.
18 SVL br. 7/1952, Odluka o izmenama u ideološko-političkom

i opštekulturnom
obrazovanju u Vojnim školama i akademijama, 27.
19 SVL br. 15/1954, Rešenje o ocenjivanju predmeta ideološko-političkog obrazovanja i vaspitanja u Vojnim akademijama i školama., 449.

212

Војноситоријски гласник 2/2021.

пографија, војна историја, физичка обука, санитетска служба, пешадијско наоружање и настава гађања, на које је отпадало од 7% до
20% наставног времена. Велика пажња је посвећена и учењу општеобразовних предмета попут математике, страног језика, географије,
физике, хемије, српскохрватског језика, педагогије, психологије, лепог понашања, правне наставе и друге предмете на које је отпадало
од 10% до 30% укупног наставног времена. Иако се у пракси увек
полазило од становишта да се за наставнике бирају старешине које
располажу војно-стручним, идеолошко-политичким, општим и педагошким знањима у циљу ефикасне реализације циљева школовања такав случај није био у овом периоду. У почетку није било професионалног наставничког кадра, а број старешина које су завршиле виши ниво школовања је био ограничен.20 За предаваче општеобразовних предмета на ВА су била ангажована хонорарна лица (наставници) из грађанства. Међутим, у ВА у целини наставни кадар је
био веома млад, без довољно општег и педагошког искуства и са
недовољном школском спремом. Тако је чак 90% командира-наставника имало мању школску спрему од питомаца. У току наставне 1952/1953. године је из ВА било премештено чак 37 наставника
и старешина од чега 1/3 на школовање. Зато је било неопходно радити на попуни командно-наставног особља, кадром са вишом општом и стручном спремом као и на одржавању стабилности старешинског и наставничког кадра с обзиром да је било потребно много
времена да један наставник израсте у квалитетног стручњака, методичара и васпитача.21
Попуњеност наставницима и старешинским кадром је износила 87%, док су 30% наставника чинили почетници а 53% их је било
без завршене Школе тактике ВВА. Сходно наведеном све упућује на
закључак да је у овом периоду велику тешкоћу представљала недовољна попуњеност наставним кадром. 22
Међутим, у овом раздобљу је пуно пажње било посвећено неповољном социјалном (углавном питомци из радничких и сеоских
породица) и националном саставу питомаца. Посебно је било актуелно питање равномерне заступљености припадника свих народа и
20 Dušan Vukadinović, Glišo Vejnović, Centar visokih vojnih škola, „Maršal Tito”
1942-1982, (Beograd:Vojnoizdavački zavod, 1983), 141–142.
21 O. Bjelica, нав.дело, 126-129.
22 Годишњи извештај ВА ЈНА за 1957/58. годину од 16.4.1959. године, О. Bjelica, 145.
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народности у структури питомаца Војних академија. Међутим, упркос напорима годинама је састав питомаца био такав да ни код једне националности није постојала сразмера у односу према броју
становника. Иако је национална структура и раније била праћена
од 1952. године она постаје једно од главних питања персоналне
политике приликом пријема кандидата за Војне академије.23

Преглед националног састава питомаца
војних академија 1952–1960.
Година

Свега

1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.

221
425
416
348
472
470
456
532
430

Срби Хрвати Словенци Македонци Црногорци
162
275
262
233
346
341
321
350
260

25
63
62
58
57
50
64
57
63

14
29
30
20
8
10
5
17
18

8
17
38
17
10
14
11
41
41

11
38
15
15
15
49
44
49
31

Из прегледа националног састава питомаца се види да је на
националну структуру будућег официрског кора утицао слаб интерес за војни позив појединих нација. Приливом новог кадра у редове питомаца је дошло до увећања несразмера које су од раније биле
присутне у националној структури официрског кадра. То је за последицу имало увећања дефицитарности официрског кадра хрватске и словеначаке националности уз истовремено нарастање постојеће суфицитарности кадра српске и црногорске националности.24

23 Razvoj oružanih snaga SFRJ, Vojno školstvo JNA..., 354 –(Pregled nacionalnog sastava pitomaca vojnih akademija 1952-1959) VA, К-1049. ф-3, р-7/26,
24 Razvoj oružanih snaga SFRJ, Kadrovi i kadrovska politika 15, (Beograd: Vojnoizdavački i
novinski centar, 1989) 216. Главни извор за подмлађивање кадра у ЈНА се остваривао кроз активан прилив питомаца из Војних академија. У периоду од 1954. до
1958. године ЈНА је из овог извора добила 70% официрског подмлатка. Од тога је
било 52,5% питомаца ВА који су дошли из средњих школа у грађанству, док је
17,5% питомаца било из редова активних подофицира.

214

Војноситоријски гласник 2/2021.

Национална припадност у процентима
Популација
Официри
1945.
Официри
1954.
Разлика
Становништво
1953.
Официри
1959.
Разлика

Срби
50,97

Хрвати Словенци Македон- Црногор- Остали
ци
ци
22.72
9,71
3,58
9,2
3,82

56,8

20,3

7

3,5

11,1

1,3

5,83
41,72

-2,42
23,47

-2,71
8,78

-0,08
5,28

1,9
2,75

-2,52
18

57,8

20,5

7,1

3,6

9,9

1,1

16,08

-2,97

-1,68

-1,68

7,15

-16,9

Из података се може уочити да се од 1945. до 1954. године повећавало процентуално учешће Срба и Црногораца у активном официрском кадру, док се смањивало учешће Словенаца и Хрвата. Тиме се
долази до закључка да укупна кретања промена у националној структури официрског кадра у периоду од 1945. до 1959. године нису водила
елиминисању постојећих несразмера већ ка њиховом повећању.25
С обзиром да је током 1958. године дошло до дефинисање нове југословенске одбрамбене политике и ратне доктрине чије се полазиште налазило у бићу самоуправног друштва и у искуствима
НОР највеће промене су се осетиле у садржајима наставних планова
и програма Војних академија. Полазна основа нове југословенске
доктрине је био општенародни одбрамбени карактер рата (ОНОР)
који би Југославија у перспективи водила с ослонцем на сопствене
снаге уз примену стратегије фронталних и партизанских дејстава.
Дефинисање нове одбрамбене политике се рефлектовало на војне
школе. Као услов за реализацију нових доктринарних поставки требало је изнова писати наставне материјале (лекције и скрипте). Нови писани материјали је требало да буду шира и за питомце приступач25 Razvoj oružanih snaga SFRJ, Kadrovi i kadrovska politika…, 208. Видети: Mile
Bjelajac, Jugoslovensko iskustvo sa multietničkom armijom 1918-1991, (Beograd:
Udruženje za društvenu istoriju, 1999), 49-55. Тек ће Законом о војним школама и научноистраживачким установама ЈНА из 1973. године (Službeni list SFRJ br.
26/1973) бити регулисано да се у војне школе кандидати примају по строго утврђеном националном кључу.
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нија разрада добијених пројеката појединих правила о борбеним дејствима јединица оперативне и територијалне компоненте. На тај начин
је читав наставнички кадар био ангажован на упознавању и разради а
затим и на писању лекција према новој концепцији вођења ОНОР-а. Само је у току наставне 1958. године за тактику и тактику родова било написано преко 45 лекција са 2300 страница а за остале предмете 12 лекција са 900 страница. Свака лекција је била умножавана у неколико стотина примерака како би била доступна сваком питомцу. Све наведене
промене су имале за последицу увођење тзв. комбинованог типа наставе који је имао за циљ да питомцима приближи наставне садржаје на
што очигледнији начин, кроз практични део (семинари-вежбе), теоријски део (предавања) и консултације. 26
На основу извршених промена на ВА се од 1953. године прешло на нов начин руковођења наставом. Наставом је руководио начелник ВА преко начелника одсека опште тактике, начелника одсека технике и наоружања, начелника одсека за политичко-просветни рад, начелника одсека за организацију и планирање наставе и
старешине (начелника ) класа. Као новина у систему руковођења и
спровођења наставе су биле уведене старешине одељења. 27
Обим наставе на ВА се регулисао наставним програмом, док се
сама настава прилагођавала техници и тактици. Најважније питање програма је увек представљао обим односно тежиште наставе тј.
они предмети којима је било потребно придати највише важности.
Организација и методика су такође представљале два нераздвојна
елемента наставе. Материјално обезбеђење у настави уопште је
представљало фактор од највеће важности. Оно је било неопходно
за дочаравање што потпуније слике бојишта. Кабинети појединих
предмета и родова су се сматрали неопходним материјалним обезбеђењем наставе. Стога се 1957. године приступило планској и организованој изради нових и модернизацији постојећих кабинета
што је требало да допринесе бољој очигледности наставе. Метод
рада старешина и материјално обезбеђење су несумњиво били два

26 O.Bjelica, нав.дело, 138. Видети: Razvoj oružanih snaga SFRJ, Koncepcija, doktrina i sistem opštenarodne odbrane, knjiga 1, (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar, 1989).
27 O. Bjelica, нав. делo, 128.
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најважнија елемента од којих је зависио успех наставе и извршење
циља постављеног наставним планом и програмом. 28
У овом раздобљу поред наведених, дешавају се још неке промене везане за високо војно школство. До тада практикована идеја
о централизованом руковођењу војним школама доживљава значајнија преиначења.29 Током 1951. године долази до оснивања Одсека за материјално обезбеђење обуке у саставу Наставне управе
који преузима и ради на припреми системских и нормативних решења за обезбеђење наставних средстава и објеката за војне школе.
Потом следи реорганизација односно доношење нове формације
током 1956. године. Она је подразумевала образовање посебног Одсека за војне школе у оквиру Наставне управе који је имао задатак
да ради на преузимању, припремању и издавању наређења за школовање у Вишим војним академијама. Другу велику новину у овом
периоду је представљала чињеница да је од 1956. начелник Генералштаба ЈНА одобравао наставне планове и програме војних школа, док је Наставна управа (Одсек за војне школе) радила на њиховом прегледању и припреми истовремено вршећи и улогу координатора и органа који је настојао да се примењују прописи и заједничка решења. Новину такође представља и увођење припремних
курсева страних језика (у трајању од девет месеци у Београду) за
кандидате који се упућују на школовање у иностранство који се такође налазе у надлежности Наставне управе.30
У овом периоду у осам Војних академија школовање је завршио укупно 1731 питомац од чега више од половине у ВА ЈНА (946
питомаца). 31

28 Ђорђе Гановић, „О неким практичним питањима извођења наставе”, Војно
дело 4-5, (1957), 287-292.
29 Замисао о централизованом руковођењу воjним школама је реализована
1949. године.
30 Razvoj oružanih snaga SFRJ, Vojno školstvo JNA..., 110-111. Током наставне
1955/56. године је Директивом за обуку било апострофирано да се у свим војним
школама обавезно морају увести предмети попут: психологије, педагогије и предмет ПНХБ –(противнуклеарно-хемијско-биолошко).
31 Razvoj oružanih snaga SFRJ, Vojno školstvo JNA..., 89-92.
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Више војне академије
Истовремено је текло унапређивање и доградња процеса развоја вишег школовања официрског кадра. Док су у претходном периоду (1945-1951.) тежишни напор били улагани у активне војне
старешине-учеснике НОР да доврше основно војно школовање, у
овом периоду тежиште је било померено на њихово усавршавање и
школовање у Вишим војним школама. У том погледу се имплицитно наметала потреба формирања одговарајућих виших школа. На
основу наређења Врховног команданта Виша Војна академија (ВВА1948.године) је била формирана у облику општевојног факултета
Војне академије ЈА. Њена основна намена је била да оспособљава
кадрове за командне и штабне дужности у здруженим и оперативним јединицама-дивизија, корпуса и за дужности у органима виших
команди и установа ЈА. Она је током свог развоја више пута мењала
назив, организационе облике, наставне планове и програме, критеријуме за избор слушалаца а понекад и трајање.32
Почетком педесетих година су зато биле вођене многобројне
расправе и тражена најбоља решења о усклађивању овог нивоа
школовања са стварним потребама. Након укидања Општевојног
факултета Војне академије ЈА током 1952. године започиње нова
фаза у развоју Више војне академије. У том периоду се посебнo као
њене целине својим радом истичу Школа тактике и Школа оператике (1952). Потом почињу са радом Виша ваздухопловна војна академија (формирана 1952. године од Ваздухопловног факултета Војне
академије), Виша поморска војна академија (образована 1949. године), Виша интендантска војна академија, (образована 1952. године
од Интендантске војне академије са вишом и нижом школом), Виша
војнотехничка академија (формирана 1958. године) и Виша геодетска војна академија (формирана 1956. године).33
Више војне академије су биле школе у које су упућивани официри са завршеном официрском школом или Војним училиштем на
32 Razvoj oružanih snaga SFRJ, Kadrovi i kadrovska politika….,191. Штаб су сачињавали официри на различитим функционалним дужностима који су били помоћници, саветодавци, сарадници команданта тзв. штабни официри. Неопходно је било да поседују свестрано војно образовање, широку општу културу, иницијативу,
логичност, одлично здравље и физичку кондицију.
33 Razvoj oružanih snaga SFRJ, Vojno školstvo JNA...., 94. Слободан Ђукић, Мирјана Зорић, Српско војно школство (Београд: Медија центар „Одбрана”, 2010), 48–50.
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више војно школовање. Њихови слушаоци су најпре оспособљавани
за вршење командне и штабске дужности у вишим тактичким и
здруженим саставима. Све до 1959. године у Више војне академије су
били упућивани само виши официри да би тек од тада започело упућивање и нижег официрског кадра. Из наведеног разлога је са завршеном ВВА било свега 0.8% од укупног броја официра. Послератним
официрима је омогућено школовање у ВВА тек од 1963. године.34
Више војне академије су имале своју организацију и устројство. На челу сваке од њих се налазио начелник академије.35 Поред
њега, академије су имале и своје наставне органе: Савет и Наставнички савет школа. На пословима координације рада и наставних
планова и програма школа Више војне академије је радило Наставно одељење Више војне академије. За наставнике Више војне академије су могли бити примљени официри или војни службеници као
и грађанска лица која су завршила предмет за који су се примали у
школу тј. факултет. Услов за избор наставника је свакако био да буду држављани ФНРЈ. Занимљиво је да је поред општих услова за
примање официра на дужност наставника у ВВА, било предвиђено
да морају имати објављене радове и одржано огледно предавање из
свог предмета. Конкурс за наставнике је прописивала Персонална
управа ДСНО на предлог одговарајућих родова и служби односно
команди Ратног ваздухопловства, Ратне морнарице и Управе Војне
академије.36 Наставничких звања није било. Наставници су у овом
периоду били примани као стални и хонорарни. Били су у обавези
да припремају и одржавају предавања из својих предмета сагласно
наставним плановима и програмима као и да одговарају за свој рад
начелнику школе. Официри и наставници у вишим војним школама
који нису завршили основно или апликационо школовање у свом
роду–служби су имали могућност да се уврсте у ванредне слушаоце
и да све испите полажу заједно са слушаоцима дотичне класе.37
Пожељно је било да при избору наставника главну реч има
школа која се попуњава односно наставници предмета за који се из34 Razvoj oružanih snaga SFRJ, Vojno školstvo JNA...., 94-98. Razvoj oružanih snaga
SFRJ, Kadrovi i kadrovska politika .....,191.
35 Начелник ВВА ЈНА у периоду од 1952. до 1955. године је био генерал-потпуковник Михајло Апостолски, а после њега у периоду од 1955. до 1958. године генарал-пуковник Радован Вукановић.
36 SVL br. 23/1958, Uputstvo za primenu Pravilnika o vojnim školama.
37 SVL br.17/1953, Rešenje o načinu vanrednog školovanja nastavnika koji nisu
završili osnovno ili aplikaciono školovanje, 514.
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бор врши. Такође је било предвиђено да кандидати за наставнике
морају имати претходно завршени једногодишњи припремни стаж
за наставнике, завршен курс страног језика и умеће рада на писаћој
машини ради припреме материјала за наставу. Пошто су високе војне школе преко наставника требало да буду расадници знања и најпозванији сарадници у раду на развоју и унапређивању војне доктрине у целини и појединих грана војних наука неопходно је било
обезбедити сталност наставника виших војних школа барем на пет
година. За наставнике је било потребно претежно бирати старије
официре са дужим стажом у армији у просеку од 15 до 20 година.38Усвајањем система сталних наставника појавила се и могућност ангажовања хонорарних наставника који би били у обавези да
поред своје редовне функционалне дужности (у армијама или ван
ње) предају и неке предмете у војним школама. У Вишим војним
школама хонорарни наставници из грађанства су могли бити ангажовани само за одређене предмете општег карактера (политичка
економија, економска географија, наука о финансијама, привредно
право). Предвиђено је било да формације Виших војних академија буду еластично постављене. У циљу напретка и усавршавња наставницима је требало омогућити да користе достигнућа других армија на
научном и техничком пољу као и страну литературу. Предлагало се
увођење разних научних степена као на грађанским универзитетима
(асистент, доцент, професор, млађи и стaрији наставник) које је могло
стимулативно да утиче на рад наставника виших војних школа. За додељивање научног степена и превођење наставника из нижег у виши
степен по прописаном поступку је био задужен Савет академије.39
Међутим, велики проблем у раду Виших војних академија је
представљао недостатак литературе. На превазилажењу тих проблема је било предложено да раде управо сами наставници, односно академије. Предлози су подразумевали сређивање и систематизовање ис-

38 Прве генерације наставника непосредно након завршетка рата су чиниле
старешине које су се налазиле на школовању у СССР, као и известан број генералштабних официра бивше југословенске војске који су после повратка из заробљеништва били примљени у ЈА. Од 1948. до 1972. године основна база за одабирање
наставника постају слушаоци на школовању у ВВА.
39 Jefta Jovanović, „Nastavnički kadar u Višim vojnim školama”, Vojno delo, 7-8
(1958), 519-527.
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кустава наставника у приручнике који би првенствено били намењени унутрашњим потребама да би временом прерасли у уџбенике.40
С обзиром да су наставници у војним школама имали задатак
да раде на обучавању и припреми будућих наставника и васпитача,
њихова функција је сама по себи била деликатна, одговорна и врло
тешка. Задатак наставника је подразумевао да поред доброг памћења и пажње он треба да има јаку вољу, да буде доследан, принципијелан, умерен, постојан, да развија логичко мишљење код слушалаца и уједно учествује у њиховом васпитању. Методи обуке у школама од стране наставника су били веома разноврсни зависно од задатка школе, система обуке и природе појединих школских предмета. Методи обуке су могли бити различити, али су најважнији били:
усмено излагање, рад са књигама и уџбеницима, самостални писмени радови, рад у лабараторији и кабинету. За наставнике педагошке групе предмета је било предвиђено првенствено постављати
учеснике рата с обзиром на њихово искуство у односу на грађанска
лица. У циљу усклађивања наставног плана и програма наставничко особље је имало могућност да га сваке године подвргава педагошким законима. Истовремено се сматрало да је наставнички колектив могао остваривати далеко веће успехе уколико би користио савремена средства у циљу очигледнијег извођења наставе.41
У склопу организационих промена у војном школству почетком педесетих година је било одлучено да се од Војне Академије ЈА
формира Виша војна академија (ВВА ЈНА) коју ће сачињавати Школа тактике (ШТ) и Школа оператике (ШО). Конституисање ових
школа се временски поклапало са отварањем процеса продруштвљавања послова одбране.42
Виша војна академија је била висока школа ЈНА за највише војно стручно образовање официра за више командне дужности и за
рад у вишим штабовима. Виша војна академија се налазила под оп40 Коsta Jašmak, „Uloga nastavnika u vojnim školama”, Vojno delo, 7-8 (1957),
532-535.
41 Ново Матуновић, „Улога наставника у војним школама”, Војно дело 10-11,
(1956), 83-89.
42 Dušan Vukadinović, Glišo Vejnović, Centar visokih vojnih škola, „Maršal Tito”1942-1982, 98. У документу „Директива оштенародног рата” су биле конципиране полазне основе доктрине ОНОР: општенародни одбрамбени рат, примена
стратегије која обједињава оружану борбу и друге облике борбе и отпора применом фронталних и партизанских дејстава, модернизација и јачање борбене способности ЈНА.
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штим руководством Генералштаба ЈНА. За слушаоце школа Више
војне академије су могли бити примани официри ЈНА који су учествовали у НОР-у или официри бивше југословенске војске. Једна од
две школе које су сачињавале ову академију је била Школа тактике.
Формирана је 1952. године решењем Министарства народне одбране и била намењена за више војно образовање официра, њихово
стручно оспособљавање за командовање здруженим тактичким јединицама и за вршење одређених дужности у вишим штабовима.
Школом је руководио начелник који је био непосредно потчињен
начелнику Академије. У саставу Школе се налазио и Секретаријат
који су чинили планери за наставу и одређени број административно-техничког особља. Наставна, кадровска, материјално-техничка и
друга питања су решавана преко одговарајућих органа Академије.
То је значило да Школа није имала наставничке органе-катедре.
Учење у Школи тактике је трајало две године. Сваке године у Школу се примала нова класа. У оквиру класа су била формирана одељења чији је број зависио од броја наставних група. Начелно у свакој
класи су била формирана 2 до 3 одељења са по 3 до 5 наставних група.43 Попуна школа (Тактике и Ратне школе) Више војне академије
слушаоцима се вршила путем конкурса уз полагање пријемног испита који је расписивао начелник Више војне академије према упутствима државног секретара за послове народне одбране. Понекад
се дешавало да је државни секретар одбране по потреби могао доносити одлуке о непосредном пријему појединих слушалаца мимо
конкурса. За слушаоца Школе тактике је могао бити примљен официр који је имао најмање чин капетана, искуство у петогодишњем
командовању четом или водом, завршену апликациону школу, да
није прешао 40 година живота, физички здрав, са положеним пријемним испитом, итд. За пријем у Школу тактике се полагао писмени испит из једног тактичког задатка у оквиру пешадијског пука,
затим из артиљерије, оклопних јединица, инжињерије, службе везе,
ваздухопловства и морнарице. Такође се полагала војна историја,
географија и топографија. У Школи тактике завршни испити су се
састојали из усменог испита из теорије основног предмета одговарајуће школе и из писмене методске разраде једног тактичког задатка и његове одбране. Сматрало се да је слушалац завршио школу
43 Dušan Vukadinović, Glišo Vejnović, Centar visokih vojnih škola, „Maršal Tito”
1942-1982, 94.
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са одличним успехом уколико је из основног предмета (тактика)
добио одличну оцену или бар средњу оцену из општег образовног
предмета.44 За упис у Школу тактике се могло конкурисати највише
три пута. Наставни план Школе тактике је био јединствен. Укинути
су били стручни предмети који су се изучавали по факултетима и
уместо њих је био планиран предмет тактика са штабном службом.
Тежиште у програму је било стављено на изучавање тактике здруженог боја. Програмом је било утврђено изучавање дванаест предмета. Изучавала се тактика са штабном службом, топографски премер, организација руковођења, војна географија, општевојна историја, историја важнијих ратова Србије и Црне Горе, политичка економија, дијалектички материјализам, страни језик и телесно вежбање. Укупан фонд часова је износио 2421 час. Сви слушаоци Школе
тактике су били у обавези да проведу до два месеца у апликационој
школи рода, ради повезивања знања стечених у Школи тактике са
родовским стручним знањем и њиховом применом у пракси. Било
је пожељно да више војне старешине које заврше Школу тактике
продуже школовање у Школи оператике. Међутим, већ током 1953.
године је било предлога да се Школа тактике преименује у Вишу
командно-штабну школу. Ти предлози ће бити реализовани нешто
касније у измењеном облику (Школа тактике ће бити преименована у Вишу војну академију КоВ).45
Поред ње, током 1951. године је била формирана и Школа оператике која је такође чинила део ВВА. Школовање у њој је трајало
годину и по дана. Пријем слушалаца у школу се вршио конкурсом уз
полагање пријемног испита. За пријем у школу је такође био предвиђен и одговарајући трупни стаж као и претходно завршена Школа тактике, односно Виша ваздухопловна или Виша војнопоморска
академија. На самом почетку док нису ишколовани први кадрови
слушаоце је одређивала Персонална управа.46 Школом оператике је
руководио начелник школе који је непосредно био потчињен начелнику ВВА. У органском саставу Школа није имала друге органе
сем Секретаријата. Организација школавања и руковођења је била
44 SVL br.21/1958, Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i radu Više vojne akademije, 643.
45 Dušan Vukadinović, Glišo Vejnović, Centar visokih vojnih škola, „Maršal Tito”
1942-1982, 94-95, SVL br. 10/1954, Naredba o trajanju školovanja u Školi taktike i Ratnoj školi Više vojne akademije, 328.
46 Razvoj oružanih snaga SFRJ, Vojno školstvo JNА...,, 96.
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аналогна организацији у Школи тактике. У почетку је школовање
текло по јединственом наставном плану и програму да би касније
школа постала опредељена на оператику односно на изучавање
операција на нивоу корпуса и армија. У почетку се у изучавању програма полазило од совјетских гледања на теорију праксе и ратне вештине. Планирање наставе и израде уџбеничке литературе је било
обједињено на нивоу наставног одељења. Основ за планирање
представљали су наставни планови и програми Школе оператике.
Наставни план Школе оператике је одражавао дефинисани циљ
школовања. Највећи број часова (преко 70%) је био употребљен за
изучавање оператике (основи стратегије, оператика, војнообавештајна служба, стратегијска географија, историја НОБ, политичка
настава, страни језик, организационо-мобилизацијски послови). У
оквиру управних и наставничких органа ВВА у времену од 1952. до
1954. године је дошло до формирања катедри организације и руковођења, војне економије, стратегије и војно-научног одељења. Међутим, већ 1954. године је на предлог Генералштаба ЈНА била донета одлука да се Школа оператике преименује у Ратну школу која ће
почети са радом 1955. године у трајању од две године односно четири семестра. Новооформљена Ратна школа Више војне академије
је такође служила за највише војно образовање официра и њихово
стручно оспособљавање за командовање оперативним и оперативно-стратегијским јединицама и вршење одређених дужности у вишим штабовима. Слушаоци Ратне школе су проводили током учења
два семестра на практичном раду у Генералштабу или у командама
војних области. Било је предвиђено да се у време школовања уброји
и оно време које су слушаоци Ратне школе проводили на практичном раду. Међутим, приеменовањем Школе оператике у Ратну школу су били промењени и услови за пријем слушалаца у Више Војне
академије. Уместо одређивања избором, будући кандидати су се
примали конкурсом уз полагање пријемног испита.47
Ратна школа је почела са радом 1955. године. За пријем у Ратну школу су могли конкурисати официри чина капетана са завршеном Школом татике који су провели најмање две године на командним дужностима и положили пријемни испит из тактике, војне
историје, војне географије и страног језика. Прва класа слушалаца
47
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је отпочела школовање 1. октобра 1955. године (12 слушалаца).48
Планирано је било да капацитет школе буде 10-15 слушалаца годишње. Дакле, избор кандидата је вршен на основу конкурса и резултата показаних на пријемном испиту. За упис у Ратну школу се могло конкурисати највише четири пута. Основно програмско усмерење је дато на предмете оператику и стратегију са тежиштем на планирање и извођење операција у класичним и нуклеарним условима.
Обухваћене су јединице степена дивизија, корпуса и армија. Значајно место је дато изучавању борбених дејстава партизанских јединица. Школом је руководио начелник. Први је био генерал-потпуковник Милутин Морача који се на тој дужности налазио до 1958. године.49 Међутим, подаци на крају овог раздобља показују да је у ЈНА са
завршеном Ратном школом било свега 0.32% од укупног броја официра. До 1963. године, Ратну школу су искључиво похађали учесници НОР, да би тек после 1969. на школовање почели да се упућују и
послератни официри.50 Може се дакле закључити да су у периоду од
1958. до 1960. године кадрови за високе дужности били школовани
у Ратној школи Више војне академије ЈНА. У Ратној школи су такође
били школовани и највиши кадрови других видова оружаних снага
тако да је ова школа била интервидовска школа (у оквиру ње је било формирано пет катедри током 1956. и 1957. године - катедра
ратне морнарице, стратегије, војне економије, атомско-биолошкохемијске одбране и противавионске артиљерије) без обзира што су
јој наставни садржаји и састав слушалаца умногоме давали карактер школе КоВ. За разлику од ње, Школа тактике је била чисто видовска школа за школовање кадрова свих родова КоВ. У саставу
Ратне школе је у периоду од 1955. до 1963. функционисао и курс
оператике у трајању од 5 месеци. Међутим, сходно доношењу доктринарних материјала 1958. године уследиле су и неке битне садржајне промене у наставним плановима и програмима ових војних
школа. Суштина тих промена је била последица нових гледања на
карактер, физиономију и садржај здруженог боја и операција.51
48
49
50
51

Razvoj oružanih snaga SFRJ, Vojno školstvo JNA... , 99.
Dušan Vukadinović, Glišo Vejnović, Centar visokih vojnih škola….., 96-97.
Razvoj oružanih snaga SFRJ, Kadrovi i kadrovska politika, 192-193.
Razvoj oružanih snaga SFRJ, Kopnena vojska JNA, knjiga 1, (Beograd:
Vojnoizdavački i novinski centar, 1988), 211. Полазна основа нове југословенске доктрине је био општенародни одбрамбени карактер рата (ОНОР) који би Југославија
водила с ослонцем на сопствене снаге уз примену стратегије фронталних и парти-
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На Вишим војним академијама се посебно инсистирало на учењу руковођења већим јединицама у модерном рату и уклапању њихових дејстава у поједине тактичке или оперативне радње као и на
коришћењу искустава стечених у Другом светском рату. Такође се
инсистирало на ставу да је потпуно разумевање савременог рата
било немогуће без одговарајућег познавања војне технике и њеног
сталног праћења. Знање из војне технике је представљало основу за
изградњу и примену одговарајуће војне доктрине.52 Поред знања из
војне технике све више се фаворизовало и изучавања предмета попут војне историје, војне географије и војне организације које је било неопходно што тешње повезати са обуком из оператике, стратегије и тактике. Такве промене су се најпре осетиле у Школи оператике а затим и у Ратној школи. Све наведене потребе су се одразиле
на бројне измене у до тада постојећим наставним плановима и програмима војних школа нарочито Више војне академије.53
У овом периоду је виши ниво војног школовања завршило
6.377 слушалаца официра од чега две трећине у ВВА ЈНА (Школи
тактике и Школи оператике).54
Међутим, велику промену од 1956. године представља увођење нових програма за пријемне испите који су кандидати требало
да полажу за упис на Више војне академије. Дотадашњи пријемни
испити су углавном имали за циљ да се кандидати проучавањем
градива по програмима за пријемне испите у првом реду припреме
за изучавање тог градива за време школовања. По новим програмима пријемни испити су имали за циљ да се градиво дато по њима у
потпуности научи с обзиром да је било предвиђено да се у академијама само делимично изучавају предмети који су се полагали и то
углавном тактика. Програми пријемних испита су били веома слични програмима за полагање испита за чин мајора. Од кандидата се
током припреме очекивао индивидуалан или колективан рад. Критеријуми за полагање и упис су били пооштрени, а на успех су могли да рачунају само они кандидати који су потпуно овладали материјом односно траженим градивом. Слободан конкурс за ступање на
школовање у више војне академије уз полагање пријемног испита је
занских дејстава. Dušan Vukadinović, Glišo Vejnović, Centar visokih vojnih škola,
„Maršal Tito” 1942-1982, 99.
52 Razvoj oružanih snaga SFRJ, Vojno školstvo JNA..., 114.
53 Исто, 114-115.
54 Razvoj oružanih snaga SFRJ, Vojno školstvo JNA..., 95.
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требало да делује стимулативно на официре и да пробуди њихово
још веће интересовање за рад на војностручном усавршавању.55
Поред Школе тактике и оператике, функционисале су и друге
Више војне академије. У односу на Школу тактике и Школу ратне вештине остале Више војне академије су имале специфичне предмете
сходно образовно-васпитним потребама вида или службе.56
Формирањем Више ваздухопловне војне академије (1952. године) су били створени услови за школовање кадрова за више командно-штабне и друге дужности. Потреба да ваздухопловне старешине
постану што квалитетнији руководиоци се наметала као стална неопходност с обзиром да је постојала опасност да развој руководећих
кадрова заостане у односу на развој ваздухопловне технике.57
Кандидати који су желели да упишу Вишу ваздухопловну академију (ВВВА) су били у обавези да полажу пријемни испит. Требало је да полажу тактику, али тактику ваздухопловства, као и ваздухопловне стручне предмете (ваздухопловну навигацију, гађање и
бомбардовање, метереологију, везе у ваздухопловству). Пријемни
испит из топографије, географије и војне историје кандидати су морали да полажу по програму за кандидате Школе тактике. Након
уписа у ВВВА су се изучавали предмети: општа тактика, ваздухопловна тактика, навигација, бомбардовање, војна географија, физика, топографија, аеро-фото снимање, примењена математика, војна
географија. Ова академија је такође била командно-штабног усмерења и имала је много више заједничког са Школом тактике и оператике ВВА ЈНА него што су имале Више војне академије техничког
усмерења. Школовање у њој је трајало две године.58
Један од циљева школовања у ВВВА је био да се код слушалаца
развије и створи што већа способност самосталног одлучивања и
сналажења у разноликим ратним ситуацијама. Слушаоци који су
55 Никица Пилиповић, „О припремама за пријемне испите у ВВА”, Војни гласник 10, (1955), 66-69.
56 Razvoj oružanih snaga SFRJ, Vojno školstvo JNA..., 99.
57 Ilija Sekulić, „O rukovođenju i razvijanju rukovodilačkih sposobnosti kroz
školovanje u VVVA”, Vazduhoplovni glasnik 6, (1959), 674-677. Виша ваздухопловно
техничка академија је основана 1965. године.
58 Razvoj oružanih snaga SFRJ, Vojno školstvo...., 99, SVL br.11/1955, Program prijemnih ispita za kandidate Škole taktike, Više vazduhoplovne akademije i Više intendantske vojne akademije, 368, Razvoj oružanih snaga SFRJ, Ratno vazduhoplovstvo i
protivvazdušna odbrana 4, (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar, 1989), 315-319.,
Душан Габријелчић, „Неки погледи на школовање ваздухопловних штабних официра”, Војно дело 5, (1954), 518-525.
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похађали Академију су долазили са већ одређеним животним и руководилачким искуством који су им омогућавали да многа питања
теорије и праксе кроз наставу освеже са достигнућима из трупе. У
оквиру програма који су слушаоци требало да савладају током школовања највећи део је отпадао на ваздухопловну тактику и тактику
копнених снага. Циљ је био да се кроз решавање тактичких задатака проверавају теоретске поставке и правила и да слушаоци усвајају нова знања кроз самостално мишљење и критичку анализу свих
утицајних фактора ради доласка до нових оригиналних решења и
поступака. Од посебног значаја је била могућност слушалаца да
кроз своје дипломске радове разрађују поједине проблеме из области тактике и тиме у доброј мери доприносе унапређењу теорије и
праксе о употреби и дејству ваздухопловних јединица.59
Међутим, у овом периоду су многи југословенски официри и
поред постојећих ваздухопловних школа и академија у југословенској армији ипак били упућивани на разне специјалистичке курсеве
и школовање у иностранству. Разлог томе су представљали долазак
великог броја нове технике (клипних и млазних борбених авиона са
Запада) и војне помоћи кроз Споразум закључен о Војној помоћи
195160 између влада ФНРЈ и САД (Програм војне помоћи за заједничку одбрану - MDAP). Преобука старешинског кадра ЈНА се одвијала на два начина и то кроз школовање дела југословенског кадра
59 Dušan Kovačević, „ Slušaoci Više vazduhoplovne vojne akademije značajan faktor u prosecu nastave”, Vazduhoplovni glasnik 6, (1959), 669-673, Ilija Sekulić, „O
rukovođenju i razvijanju rukovodilačkih sposobnosti kroz školovanje u VVVA”, Vazduhoplovni glasnik 6, (1959), 674-677.
60 Више о војној помоћи видети код Ivan Laković, Zapadna vojna pomoć Jugoslaviji 1951-1958. (Podgorica: Istorijski institut Crne Gore, 2006). Поред испорука војног материјала, војна помоћ се састојала и у низу активности које су биле усмерене на школовање, обуку и дообуку кадрова ЈНА у Сједињеним Државама. Захваљујући америчкој војној помоћи Југославија је покушала да опреми своју војску савременим млазним авионима (од краја 50-их година целокупна југословенска
борбена авијација је имала у наоружању млазне авионе америчке производње
(F-86E, F-86G и F-86D), тенковима нове генерације као и да унапреди артиљерију.
Укупна вредност програма по којима је била дистрибуирана војна помоћ југословенским оружаним снагама у раздобљу од 1951. до 1958. године је према југословенским проценама износила 890.7 милиона долара, од чега је било реализовано
746.5 милиона долара. Маrjan Savišek, Uloga vojne pomoći u spoljnoj politici SAD, (Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 1963). Bojan Dimitrijević, Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana, (Beograd: Institut za savremenu istoriju,
2017.) 101-104. Bojan Dimitrijević, Modernizacija i intervencija.Jugoslovenske oklopne
jedinice 1945-2006. (Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2010), 66-72.
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у америчким војним школама и Европи или кроз специјалне курсеве у
Југославији које су држали амерички војни и цивилни стручњаци. Након тога уобичајен пут школовања за нову технику је био такав да је
после обуке једне групе у иностранству следила преобука осталог
људства у Југославији. На тај начин је настајао основни наставни кадар у Југославији за преобуку пилота ЈРВ на млазну технику.61
У складу са тим, оценом начелника Генералштаба током 1953.
године је била донета одлука да официри бивше југословенске војске који су завршили одговарајуће школе у иностранству а чији су
наставни планови и програми били компатибилни наставном програму прве године Више ваздухопловне академије ЈНА могу бити
примљени непосредно у другу годину Више ваздухопловне академије. Таквим официрима се након завршетка друге године признавало да су редовно завршили Вишу ваздухопловну академију. 62
С обзиром да се истовремено и велики број војних лица из
страних земаља, нарочито несврстаних, налазио на школовању у југословенским војним школама током 1954. године се доноси први
Правилник о њиховом школовању у ЈНА. Тим правилником је између осталог било регулисано да се војна лица страних армија могу
школовати у Вишим војним академијама. Страни слушаоци су били
у обавези да савладају српски језик у мери да могу да прате наставу.
Такође су имали право да носе своје униформе, користе одморе и
одсуства као и југословенски слушаоци. За њих су важили исти прописи о војној дисциплини као и за југословенске слушаоце. Предвиђено је било да се настава изводи по постојећим наставним плановима и прописима али без политичке наставе.63
Виша војно поморска академија (ВВПА) је почела са радом
1949. године у Дивуљама. У то време је представљала највишу наставну установу у Ратној морнарици. У њу су примани официри вишег чина који су били оспособљавани за командне и штабне дужности у јединицама, установама и командама. За упис на ВВПА кандидати су морали да испуњавају услове конкурса који су прописивали
61 Bojan Dimitrijević, Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo 1942-1992 (Beograd,
Institut za savremenu istoriju, 2006), 98-99, 101. Bojan Dimitrijević, Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana (Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2017), 108-114.
62 SVL br.15/1953, Naredba o skraćenom školovanju u Višoj vojnoj vazduhoplovnoj
akademiji, 457.
63 SVL br.15/1954, Pravilnik o školovanju vojnih lica stranih armija u JNA, Razvoj
oružanih snaga SFRJ, Vojno školstvo JNA...,116-117. Razvoj oružanih snaga SFRJ, Kadrovi
i kadrovska politika, 197.
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да је официр морао да има најмање чин поручника фрегате, да није
прешао 40 година старости, да је за последње две године имао повољну службену оцену, да је провео барем две године укрцан у морнаричким јединицама на броду или копну на положају командира
чете.64 Кандидати за упис на Вишу војно-поморску академију
(ВВПА) су били у обавези да полажу за пријемни испит тактику ратне морнарице, опрему и наоружање морнарице са тактичком применом, историју поморских ратова, војно-поморску географију, познавање видова оружаних снага и топографију.65 По уписавању на
академију слушаоци су радили по Наставном плану ове академије
који био врло опширан и садржао чак 21 предмет. Школовање на
овој академији је трајало три године и завршавало се полагањем
дипломског испита (усмено и писано кроз решавање и одбрану тактичког задатка). Током 1956. године Виша војно поморска академија бива пресељена из Дивуља у Сплит. Тада постаје самостална установа потчињена команди Ратне морнарице.66
Међутим, већ током 1956. године Виша војно-поморска академија обуставља пријем нове класе и започиње са израдом новог наставног плана и програма. Виша војнопоморска академија дефинитивно
престаје са трогодишњим школовањем 1959. године када је ишколован кадар потекао из НОР и почиње са двогодишњим школовањем кадра који је претходно завршио Морнаричку официрску школу и редовну Војнопоморску академију. За разлику од осталих Виших војних
академија пријем у ВВПА је био специфичан с обзиром да је за многе
поморске официре школовање у ВВПА било прво морнаричко школовање на коме су најпре кроз трогодишње школовање завршавали
истовремено и прво (основно) и друго (више) школовање.67
За упис на Вишу интендантску војну академију ЈНА (ВИнтВА)
оформљену 1952. године кандидати су морали да полажу тактику,
интендантску ратну службу, интендантску техничку службу и материјално пословање у ЈНА. С обзиром да се на овој академији школовао будући интендантски и финансијски кадар математику су мора64 SVL br. 18/1957, Program prijemnog ispita za kandidate Više vojno pomorske
akademije, 566-567.
65 SVL br. 18/1957, Program prijemnog ispita za kandidate Više vojno pomorske
akademije, 565.
66 Razvoj oružanih snaga SFRJ, Ratna mornarica 5, (Beograd:Vojnoizdavački i novinski centar, 1988), 206-209.
67 Razvoj oružanih snaga SFRJ, Vojno školstvo JNA, ...,97-98.
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ли полагати сви они кандидати који су имали завршених само шест
разреда гимназије. Према наставном плану на ВИнтВА су се изучавали предмети: ратна интендантска служба, тактика, исхрана, интендантска опрема, војна историја, војна географија и материјалнофинансијко пословање. 68
У овом раздобљу је такође веома актуелно било и питање рангирања војних школа. Може се закључити да су многе истакнуте
војне школе неправедно биле ниско рангиране. Такав је случај био
између осталих и са Вишим војним академијама у трајању од две
годне које су биле третиране као виша школска спрема. Разлог томе су биле околности што су војне школе у то време биле регулисане искључиво интерним армијским прописима - Правилницима. Први пут се њихов статус нешто целовитије обрађивао тек у Закону о
ЈНА из 1955. године. 69 Законом о ЈНА из 1955. године је била уведена
школска односно стручна спрема као услов за унапређење официра
у виши чин. Активни официри службе на дужности за коју је била
прописана висока стручна спрема уколико је њихово школовање на
факултету трајало мање од десет семестара могли су бити унапређивани у чин капетана после четири године проведене у чину поручника. За оне чије је школовање трајало десет семестара боравак
у чину поручника је био смањен на три године. Официри служби са
завршеним факултетом нису полагали испит за чин мајора. Могућност унапређења пуковника у чин генерал-мајора је била условљена поред осталог и завршавањем највише војне школе у земљи или
њој одговарајуће школе у иностранству, а у службама завршавањем
одговарајућег факултета. Конкретнија анализа проблема рангирања војних школа ће бити извршена тек 1958. године. 70

Закључак
Период од 1951. до 1958. године представља раздобље у коме
престаје са радом већина официрских школа, у коме долази до
трансформације војних училишта најпре у Школе за активне официре (1950.) а затим у Војне академије од 1950. до 1953. године. У
68 SVL br. 11/1955, Program prijemnih ispita za kandidate Škole taktike, Više vazduhoplovne akademije i Više intendantske vojne akademije, 368.
69 Razvoj oružanih snaga SFRJ, Vojno školstvo JNA...., 110.
70 Razvoj oružanih snaga SFRJ, Kadrovi i kadrovska politika, ....,160.
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овом периоду се дефинитивно образује целовит вишестепени војношколски систем ЈНА. Долази до развоја високог војног школства
најпре кроз формирање Војне академије ЈНА, потом Виших војних
академија видова, а затим и највише војне школе-Ратне школе
(1955). На тај начин војношколски систем ЈНА постаје потпуно заокружен, осамостаљен и заснован на сопственим искуствима, пре
свега онима из НОР. Истовремено долази до покушаја компарације
појединих високих војних школа са њима адекватним школама у
грађанству. Велики утицај на развој високог војног школства у
овом периоду је посебно имала усвојена доктрина ОНОР која је постала окосница наставног и научног рада војних школа, као и процес модернизације оружаних снага.
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DEVELOPMENT OF HIGHER MILITARY
EDUCATION IN THE YUGOSLAV PEOPLE'S
ARMY (1951-1958)
(Summary)
The period from 1951. to 1958. represents the period in which the entire multi-level military school system of the JNA was formed. There was a
transformation of military schools and schools for reserve officers into military academies. The Russian school system was abandoned. The school
system based on one’s own experiences from the Second World War was
formed. During the period there was modernization and reorganization of
the Yugoslav armed forces, which was reflected in the development of higher education. Numerous foreign policy changes as well as internal reasons were also reflected in the construction of a new Yugoslav defense policy and thus military education. The adopted doctrine of national defense,
which was the backbone of the teaching and scientific work of military
schools had a specific impact on the development of higher military education. Military schools actively participated in the creation and construction
of the new Yugoslav defense policy.
KEY WORDS: Military academy, Higher military Academy, School of
Tactics, School of Operatives, education, cadets, teachers.
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СПИСАК Г. ОФИЦИРА НАЛАЗЕЋИХ СЕ
У СТРАНИМ ДРЖАВАМА У 1900-ој ГОД.
Уводне напомене
Војна знања српских старешина у 19. веку нису се стицала само на Војној академији. Заправо, традицији образовања у иностранству била је деценију и по дужа. 1 Започела је још половином новембра 1833. године упућивањем 30 кадета, будућих официра у учевне
команде руских пукова у Влашкој и Молдавији. Године 1836. кадети, сада официри вратили су се у Србију, чинећи ембрион будућег
старешинског кадра. 2
Традицију слања војних питомаца у иностранство наставили
су и Уставобранитељи. Године 1846. у Пруску, потом Белгију послати су будући генерали Ранко Алимпић и Јован Белимарковић, као и
будући пуковник Петар Протић Драгачевац. Само три године касни1 Овде апстрахујемо краткотрајно постојање Гвардијске школе основане у
априлу 1830. године и такође краткотрајан рад "Књажеско-сербске воене академије од децембра 1837. до јуна 1838. године. Види: Радосав Марковић, Војске и наоружање Србије кнеза Милоша, (Београд: САНУ, 1957), 272-290; Ђорђе Станић, Зоран Килибарда, Јан Марчек, Обука српске војске 1804-1918, (Београд: Војно издавачки завод, 2007), 191-193.
2 Овај број се током времена нешто умањио пошто је један од кадета умро у
Русији, још један по повратку у Србију, један је због болести остао неспособан за
службу док је још двојицу због понашања, Књаз избацио из службе. Радосав Марковић, н. д, 279; Обука, 191.
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је, 1849. у иностранство је, овог пута у Мец у Француској упућен и
Миливоје Петровић Блазнавац. Колико ће страно војно образовање
значити у њиховој каријери показује и то да су од њих четворице
тројица доспела до највишег генералског чина, а да су двојица: Блазнавац и Белимарковић били и чланови, другог односно трећег намесништва. 3
Оснивање Артиљеријске школе, будуће Војне академије, не само што је умањило, него је напротив увећало број српских старешина слатих у војне установе или трупе чак пет европских земаља. Од
укупно 147. свршених питомаца првих десет класа Артиљеријске
школе више од трећине, чак 55 боравило је у Русији, Немачкој (Пруској), Француској, Хабзбуршкој монархији и Белгији. При том треба
нагласити да ни једна од сила у погледу броја српских питомаца није однела неку изразиту бро предност. Њихов број (12-14) изузев у
случају Белгије (4) био готово подједнак. 4
Слично поређење у погледу стране школске провинијенције можемо извести и међу педесеторицом српских генерала.5 На основу њихових биографских података можемо рећи да је и у њиховом случају
чак две трећине (39) школовано или дошколоваван у иностранству, с
тим што у овом случају припадници "немачке школе" (15) имају благу
бројчану предност. Следећи су по броју они школовани у Русији (12),
Француској (6) и Аустрији (4) и коначно Белгији (2). 6
Готово идентичне бројчане податке у погледу школовања у
иностранству, дају и министри војни. Од 31 носиоца министарског
портфеља поново је две трећине школовано или дошколовано у
иностранству. 7 Међу њима, потпуно идентичан број, по 7 су они
3 О њима: Милић Милићевић и Љубодраг Поповић, Генерали војске кнежевине и краљевине Србије (Београд: Војно издавачки завод, 2003), 21-30; 40-47;
Милева Алимпић, Живот и рад генерала Ранка Алимпића (Београд, 1892); Огњен
Топаловић, Ђенерал Белимарковић (Врњачка Бања: Народна библиотека Душан Радић, 1998); Живомир Спасић, Петар Протић Драгачевац (Крагујевац: "Светлост",
1964.)
4 Борисав Ђорђевић, Историја српске ратне вештине (Београд: Војно издавачки завод, 2000), 307-309; Обука српске војске, 256. Овде треба напоменути да је
у списку од 55 старешина Ђорђевић навео и четворицу питомаца који раније нису
похађали ВА (Алимпића, Белимарковића, Блазнавца и др. Владана Ђорђевића),
као и будућег краља Петра Карађорђевића. То наведени број умањује на 50.
5 Између ових предесет нису урачунати Франтишек Фрања Зах и Павле Јуришић (Паул Штурм).
6 Генерали, 21-260.
7 Између овог броја из разумљивих разлога изузет је Хиполит Монден.
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школовани у Русији и Немачкој (Пруска). Четири министра војна
имала је француско а три аустријско војно образовање. Међу министирма није био ни један школован у Белгији. 8
Поређења оваквог типа неминовно нас воде и међу личности начелника Генералштаба, где је уплив страних војних знања, стечених у
војскама европских држава још уочљивији. Од десеторице њих, изузимајући првог начелника Фрању Заха, бише од половине (6) похађало
је стране војне школе при чему је утицај оне Пруске овде највише изражен (3). Остала тројица начелника имала су равноправно, по једног
представника "руске, француске и аустријске школе" 9
Реформа војске Србије која се хронолошки готово потпуно поклапа са владом Владана Ђорђевића познатом и као "Октобарски
режим" донела је поред осталог и врло велико увећање официрског
кадра. Класе Војне академије (30-32.) које су промовисане у овом
периоду (1898-1901.) дале су војсци Србије 534. школована официри чиме је официрски кадар увећан за готово четвртину. 10
Школовање официра у земљи праћено је и школовањем односно специјализацијом у иностранству за шта је документ који овде
представљамо можда најбољи доказ. За само три године војска Србије добила је скоро четрдесет старешина школованих и обучених у
чак седам европских земаља, од којих од којих се Велика Британија
и Италија појављују по први пут. Само у једној 1900. години, као
што показује и овај списак, у иностранству су се у наведених седам
европских држава налазиле се 22 српске старешине у чину од поручника па све до мајора. Овај број, у извесном смислу можемо сматрати апсолутним рекордом. Истина, у нашто каснијем раздобљу,
конкретно 1907/1908. у иностранству се налазио готово два пута
већи број српских официра (42). Међутим, број европских земаља у
8 Љубодраг Поповић и Милић Милићевић, Министри војни кнежевине и краљевине Србије (Београд: Војно издавачки завод, 1998), 35-194. Министар Белимарковић је током боравка у Немачкој имао краћи боравак на усавршавању у Белгији.
Исто, 43-47.
9 Велимир Иветић, Начелници генералштаба 1876-2000 (Београд: Војно издавачки завод, 2000).
10 Опширније: Божица Младеновић и Милић Милићевић, Питомци Војне
академије. Списак свршених питомаца 1–46 класе 1855–1914. године, (Београд:
Историјски институт, 2012). Милић Милићевић, Реформа војске Србије 1897–1900
(Београд: Војноиздавачки завод, 2002), 99-102; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије (Београд: Војна академија, 1925); Споменица 32. класе Војне
академије (Београд: Војна академија, 1936).
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које су они послати на школовање био је више него дупло мањи,
свега три. Највише их је било у Француској (23), потом Немачкој
(17) и коначно Аустро-угарској, свега двојица. 11
Пре него што представимо овај документ, односно списак, сматрамо да није на одмет приказати услове под којим су се српски
официри у мају 1899. по први пут нашли у Италији, на ратној школи
у Торину (Турин) . Почетни иницијатор њиховог слања је пуковник
Карло Кортичели који је приликом посете нишком гарнизону у септембру 1899. био напросто одушевљен обученошћу домаћих трупа.
Кортичели је супротно томе био доста изненађен наводом нашег
војног аташеа у Софији мајора Милоша Васића, када му је он приликом једног пријатељског разговора саопштио да не зна ни једног
српског официра школованог у Италији. Све ово и чињеница да је
Кортичели сматран једним од најстручнијих италијанских официра, уједно и предавач на ратној школи у Торину, створили су прилику да наша четири официра по први пут започну школовање и у
Италији. Ипак, њихов успех био је доста слабији него у осталим
европским војним школама а разлог за ово је слабије познавање
италијанског језика. 12
Ако упоредимо укупне бројеве официра школованих на Артиљеријској школи, будућој Војној академији и оних школованих или
послатих на специјализацију у чак седам европских земаља долазимо до отприли оваквих бројчаних закључака. Од укупно 1960 свршених питомаца ВА (класе 1-46) њих најмање око 120 похађало је
стране војне установе или обуку у трупи. То значи да је отприлике
сваки шеснаести или нешто преко 6% од укупног броја, у времену
од око седам деценија, прошао кроз процес стицања европских војних сазнања. Када се ради о вишем старешинском кадру, нарочито
о највишим представницима Министарства војске, Генералштаба и
слично, тај број односно проценат увећава се и по неколико пута.
На крају додајмо још и то да је документ који овде представљамо похрањен у Војном архиву у Београду под сигнатуром: Пописник 14, кутија 12, фасцикла 2, док. 1.

11 Службени војни лист (СВЛ), 1907, 691-692.
12 Милић Милићевић, Реформа, 109.
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„ЗА ОДБРАНУ РЕПУБЛИКЕ“ – ПЛАН ЗА
ОСНИВАЊЕ МАСОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЗА ВАНАРМИЈСКО ВОЈНО ВАСПИТАЊЕ
Промене које је са собом донео тотални рат условиле су потребу за што већим бројем људи који су прошли неки вид војне обуке.
У том смислу, осим служења редовног војног рока, као веома важна
компонента за повећање одбрамбене способности држава појавило
се ванармијско војно васпитање становништва. Различити облици
оваквог вида војне обуке, појавили су се после Првог и Другог светског рата у великом броју земаља, без обзира на то ком идеолошком блоку држава су припадали. На тај начин Немачка је у међуратном периоду, кроз различита културна и спортска друштва, у
време када су јој одредбама Версајског мировног уговора војни
ефективи били ограничени, вршила војну обуку омладине, што ће
јој у другој половини 1930-их омогућити стварање снажне армије. У
Бугарској, Мађарској и Аустрији, које су имале иста ограничења као
и Немачка, такође су формиране организације чији је задатак био
припрема омладине за службу у војсци.1 У истом периоду ванармијска војна обука омладине практикована је и у низу других земља,
1 Алекса Демниевски, „Ванармијско војно васпитање“, Војно дело, VII,
бр. 3 (1956), 45–46.
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као што су Италија, САД, Француска, Пољска и СССР.2 Предвојничка
обука која је извођена у Совјетском Савезу показала се као веома
значајна јер је омогућила стварање велике базе људства за попуну
јединица Црвене армије у току трајања Другог светског рата. Осим
тога у СССР-у је постојала и веома снажна масовна организација
Осоавиахим,3 која је радила на ванармијском војном васпитању целокупног становништва.4 У Краљевини Југославији је кроз рад Савеза Сокола практикован неки вид ванармијског војног васпитања.
Соколи су кроз поље телесног васпитања неговали и низ вежби које
су у себи имали елементе војне обуке, као што су стројеве вежбе,
стрељаштво, скијање и коњички спорт. Осим Сокола, Савез скаута
Краљевине Југославије, Народна одбрана, Јадранска стража, Стрељачки савез, као и низ других организација вршиле су одређени
вид војне обуке и васпитања омладине.5
После Другог светског рата ванармијско војно васпитање појавило се у још већем броју земаља него у међуратном периоду. Рад је
настављен у СССР-у, а чланице његовог идеолошког блока, Чехословачка, Пољска и Албанија су одмах после завршетка рата, преко различитих спортских и друштвених организација на добровољној
основи увеле ванармијско војно васпитање. До краја пете деценије
ХХ века наведене земље ово питање су законски дефинисале, чиме
је предвојничка обука омладине и ванармијско војно васпитање већег дела осталог становништва постала обавеза. У преосталим државама совјетског блока, Источној Немачкој, Мађарској, Румунији и
Бугарској, у којима су после Другог светског рата одредбама мировних уговора војни ефективи били ограничени, такође су стваране
организације које су ван армије изводиле војну обуку са омладином
и обучавале становништво у разним поступцима који су налазили
примену у војсци и у рату.6 На тај начин оне су наоко поштовале одредбе мировних уговора, али су у исто време стварале базу војно
оспособљеног људства изван званичног армијског система.
2 Nikola Žutić, Sokoli: Ideologija u fizičkoj kulturi Kraljevine Jugoslavije 1929–1941 (Beograd: Angrotrade, 1991), 64.
3 Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству
(Друштво за унапређење одбране, ваздухопловства и хемијског инжењерства).
4 Petar Živković, „Vanarmijsko vojno vaspitanje“, u: Vojna enciklopedija, 10, Tirani–Žužul (Beograd: Redakcija vojne enciklopedije, 1975), 291.
5 N. Žutić, Sokoli, 72-80.
6 А. Демниевски, „Ванармијско војно васпитање”, 46.
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И са супротне стране „Гвоздене завесе“, практиковало се ванармијско војно васпитање становништва, пре свега омладине. На
добровољној основи предвојничка обука је уведена за француске
омладинце, док су у Турској средњошколци и студенти имали обавезну војну обуку. У водећој земљи западног света, Сједињеним
Америчким Државама, такође је поклањана велика пажња војној
обуци студената. Они су поред редовног школског програма прелазили и програм војне обуке кроз ниже и више течајеве. За слушаоце
виших течајева у току летњег распуста организована је и обука у
војним логорима, у којима су практично примењивали стечена теоријска војна знања. На овај начин америчка војска је попуњавана
резервним старешинским кадром.7
Ни Југославија није била изузетак по том питању. Практично одмах по завршетку Другог светског рата организације Фискултурног
савеза Југославије су, по узору на совјетске, добиле задатак да припремају људе „који ће бити способни и спремни да улажу све своје снаге у
борбу и изградњу социјализма, за одбрану и независност Федеративне
Народне Републике Југославије“ (истакао аутор).8
Укључивање осталих масовних друштвених организација у ванармијско војно васпитање уследило је у највећој мери после 1947.
године. Тада је Савез бораца НОР-а на свом оснивачком конгресу
одредио да је ванармијско војно васпитање и рад на јачању одбрамбене моћи земље један од његових основних задатака.9 На његову
иницијативу и друге масовне организације прихватиле су се рада
на јачању одбрамбене способности земље кроз ванармијско војно
васпитање становништва. На тај начин Савез бораца се појавио као
иницијатор и организатор ванармијског војног васпитања, док су
масовне друштвене организације преузеле улогу главног носиоца и
извођача тог посла. Ради што боље сарадње основана су при Централном одбору, као и при Главним и среским одборима Савеза бораца и Координациона тела, састављена од представника свих дру7
8

Исто, 45–47.
Архив Југославије (АЈ), фонд 321, Комитет за фискултуру (КФ), фасцикла 4;
даље: АЈ, 321-4, Подаци за уредбу о комитету за фискултуру. Више о улози спорта
у јачању одбрамбене моћи Југославије види: Никола Мијатов, „Југословенски
спорт у служби јачања одбрамбене моћи земље 1945–1950.“, Војноисторијски гласник, LXVII, бр. 1 (2017), 156–172.
9 АЈ, фонд 297, Савез удружења бораца народноослободилачког рата – савезни одбор (СУБНОР), фасцикла 1; даље: АЈ, 297-1, Материјали са оснивачког конгреса Савеза бораца НОР-а.
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штвених организација које су радиле на ванармијском војном васпитању. Ова тела давала су препоруке за рад и остваривала сарадњу за спровођење тог рада и то у погледу заједничких акција и развијања центара за ванармијско војно васпитање.10
Ванармијско војно васпитање спровођено је кроз све организације Фискултурног савеза, Народне технике,11 Црвеног крста и Ватрогасног друштва. Оно је у почетку извођено путем минималног и
допунских програма и учешћем чланства масовних организација на
заједничким акцијама и вежбама. Минимални програм садржао је
најосновнија војна знања и вештине. У том смислу, чланови масовних организација требало је пре свега да добију свестрано психофизичко васпитање, у циљу стварања „здравог и снажног човека који
ће моћи физички и умно да издржи ратне напоре“, а затим да прођу
обуку у познавању и руковању основним пешадијским наоружањем
са гађањем у сталне и покретне мете. Осим тога, минимални програм је садржао и обуку у пливању и форсирању водених препрека
са ношењем терета, познавању земљишта са читањем карти и основама оријентације, као и обуку у основним тактичким радњама (напад
и одбрана).12 Допунски програм био је предвиђен за стрељачку, планинарску, смучарску, бициклистичку, коњичку, пливачку и веслачку
организацију Фискултурног савеза, као и ауто-мото, фото-киноаматерску, поморско-бродарску, грађевинску и електромашинску организацију Народне технике. Он је садржао она специјална војно-стручна знања
која су била у складу са спортско-стручном делатношћу побројаних организација, а уједно и са потребама заинтересованих родова Армије.13
10

(1955).

АЈ, 297-124, Материјали и реферати о ванармијском војном васпитању

11 Били су то: Ауто-мото савез, Ваздухопловни савез, Савез радио-аматера,
Поморско-бродарски савез, Електромашински савез и Савез фото и кино аматера.
12 АЈ, 297-124, Материјали и реферати о ванармијском војном васпитању
(1951).
13 Задатак допунских програма је био да се у организацијама стално оспособљавају квалитетни кадрови за службу у разним родовима ЈНА. Тако, по тим програмима, стрељачки савез је требало да оспособљава снајперисте, а бициклистички савез даје способне и издржљиве возаче за курирску службу, извиђање и мање
борбене задатке. Киноаматери су требали да се обуче за примену и коришћење
кинотехнике у рату, за снимање и израду снимака у борбеним условима, али и за
искоришћавање аеро-снимака. Ауто-мото савез имао је нарочито да оспособљава
тенкисте, а планинарски да упознаје своје чланство са специфичностима живота и
рада војске у планини, улогом планинара стручњака у организовању маршевања,
радом извиђачких органа и оријентацијом. АЈ, 297-1, Материјали са Трећег конгреса
Савеза бораца НОР-а.
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Минимални програм рада формално су прихватиле све организације, али у суштини он није нашао своју практичну примену
код већине друштава. Слично је било и са допунским програмом.
Многе организације су га схватиле као оптерећење сопствених програма, па и ако је био формално прихваћен, чланство је недовољно
упражњавало предвиђене дисциплине. Такође, осећао се и отпор
чланства тих организација које је сматрало да се уношењем посебних војних елемената у њихов рад оне „војнизирају“.14 Пошто је увидео ове тешкоће, Централни одбор Савеза бораца је, преко координационих тела, предложио руководствима ових организација да
као посебне укину и основни и допунски програм. У замену за то
предложено је да сви у своје редовне програме унесу поједине војне
дисциплине, које неће представљати оптерећење, а које ће бити
прихватљиве за чланство. Ово се у пракси показало као боље и прихватљивије решење.15
Иако је на свом оснивачком конгресу 1947. године Савез бораца
НОР-а одредио рад на ванармијском војном васпитању као један од
својих приоритета, све до пролећа 1950. његово ангажовање се у највећој мери сводило на пружање помоћи Армији у извођењу предвојничке обуке омладинаца. Осим тога, до априла 1950. Савез бораца није
довољно усклађивао рад ни са другим друштвеним организацијама,
које су по свом карактеру и програму рада могле допринети ванармиј14 „Било је појединих управа основних организација и појединаца који нису
прихватили ову линију и који су пружили отпор њеном спровођењу. Приликом
преношења линије рада на ванармијско војно васпитање које треба да се спроводи у нашим организацијама у ширем смислу, тј. не само преко обуке кадрова већ и
преко осталих разноврсних форми рада било је код појединих управа основних
организација неразумевања за овакав рад. То је нарочито дошло до изражаја у
аутомобилско-мотоциклистичким и фото-аматерским организацијама у Словенији. У Белишчу Народна Република Хрватска, када је постављено на дневни ред питање ванармијског војног васпитања ниједан члан управе поморско-бродарског
друштва није хтео да присуствује састанку управе, што се понављало неколико
пута. У поморско-бродарском друштву у Сплиту један стари члан друштва на масовном састанку јавно је дискутовао како рад на ванармијском војном васпитању
није наш задатак већ Југословенске Армије, како се наше организације треба да
баве искључиво спортском делатношћу. АЈ, фонд 493, Савез Техничких друштава
Југославије – Народна техника, фасцикла 11; даље: АЈ, 493-11, Извештај о раду организација Народне технике на ванармијском војном васпитању.
15 АЈ, 297-1, Материјали са Трећег конгреса Савеза бораца НОР-а; АЈ, 297123, Стенографске белешке са састанка представника организација резервних
официра, Народне технике, Црвеног крста, ПАЗ-а, Партизана, ЈНА по питању формирања коорд.(инационих) тела и рада на ванармијском војном васпитању, Београд, 2. новембар 1954. године.
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ском војном васпитању становништва. Све организације Фискултурног савеза, Народне технике, Црвеног крста и Ватрогасног друштва су
до поменутог времена, упркос измењеним околностима и све већој
спољној угрожености земље од стране држава чланица Информбироа,
и даље радиле по старим програмима, запостављајући могућност да у
планове рада унесу и дисциплине и вежбе које су могле бити корисне
за потребе одбране државе.16 Рад је у највећој мери био сведен искључиво на учешће чланства поменутих организација у заједничким вежбама и акцијама, које нису давале практичне резултате у војностручном погледу, из разлога што учесници нису били упознати са
основним војним знањима и што је њихова припрема за учешће на вежбама била слабо изведена.17
Заоштравање сукоба са СССР-ом и земљама Информбироа и
очекивање скорог војног удара на Југославију, приморало је одговорне да овакво стање покушају да поправе.18 У том циљу, Главни
одбор Савеза бораца сазвао је у априлу 1950. заједничко саветовање представника земаљских одбора, Армије и масовних друштвених организација, на коме је донета одлука да се рад на ванармијском војном васпитању становништва појача.19
Један од начина на који је то требало реализовати био је и
оснивање посебне организације, по угледу на совјетски ДОСААФ
(Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту СССР)20, која би на широкој основи и са разноврсним садржа16

(1951).

АЈ, 297-1, Материјали са Другог конгреса Савеза бораца НОР-а Југославије

17 АЈ, 297-124, д. бр. 1130, Извештај са састанка представника бораца НО рата, Министарства народне одбране и масовних организација по питању спровођења ванармијског војног васпитања народа.
18 „У време повећања опасности по мир у свету и безбедност наше земље, у
време сталних информбироовских провокација на нашим границама, подлих клевета и покушаја мешања у унутрашње ствари наше социјалистичке домовине –
питање ванармијског војног васпитања данас је од највећег значаја. Ванармијским
војним васпитањем треба припремити цео наш народ да заједно са својом Армијом буде увек спреман на одбрану своје крваво стечене слободе и револуционарних тековина, а наше радне људе оспособити за практичну војну одбрану сваке
стопе и сваког објекта наше домовине.“ АЈ, фонд 117, Савез синдиката Југославије,
фасцикла 116, архивска јединица 271; даље: АЈ, 117-116-271, Допис свим синдикалним руководствима и организацијама (1950).
19 АЈ, 297-1, Реферат Александар Ранковића – Материјали са Другог конгреса
Савеза бораца НОР-а Југославије (1951).
20 Свесавезно добровољно друштво за помоћ војсци, ваздухопловству и морнарици СССР-а.

248

„За одбрану Републике“
..

јем рада имала задатак да ради на јачању одбрамбене способности
земље. Предлог за то настао је почетком 1951. године у време највећег страха од могућег напада са Истока.
Замишљена друштвена организација требало је да носи назив
„За одбрану Републике“, што на најбољи начин показује која је била
њена суштина. За остваривање свог основног задатка требало да
активира широке народне масе које би практично и стручно обучавала за разне одбрамбене дужности. Потенцијални садржај рада ове
организације био је условљен тадашњим југословенским потребама, међу којима је предњачила одбрана земље. Тако је требало радити на општевојној обуци, моделарству, ваздушном једриличарству, моторном летењу, падобранству, једрењу на води, радио-аматерству, бициклизму, мотоциклизму и аутомобилизму, јахању, противавионској одбрани, хемијској заштити, првој помоћи, санитетским курсевима, метеорологији, астрономији и упознавању савремене технике. Другим речима, све оно што су поједине масовне друштвене организације радиле самостално у овој новој организацији
требало је да раде заједно.21
Ово се најбоље види из предлога који је требало да дефинише
однос нове са постојећим масовним организацијама. Масовне организације су, узимајући у обзир њихову ширину и разгранатост по
читавој земљи, требале да преко својих чланова дају највећу помоћ
у стварању и омасовљењу организације „За одбрану Републике“.
Према томе чланови масовних организација требало је да улазе у
нову организацију и да узимају најактивније учешће у њеном раду
и да стварају, где год је за то било услова, инфраструктуру за њено
функционисање. Масовне организације као целине требало је да
оријентишу свој рад у правцу садржаја и карактера рада организације за ванармијско војно васпитање. Подразумевало се да учешће у
раду узму следеће масовне организације: Народна омладина, Савез
пионира, Фискултурни савез, Народна техника, Синдикалне организације, АФЖ и Црвени крст.22
С обзиром на карактер замишљене организације, она је велику
помоћ у раду требало да добије од Армије, која је била дубоко заинтересована за њено оснивање, јер би кроз њу добијала велики број
21 АЈ, фонд 507/ХХ, Централни комитет СКЈ - Опуномоћство ЦК СКЈ за организацију СК у ЈНА, кутија 2, документ 39, „За одбрану републике“.
22 Исто.
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припремљених специјалиста за разне службе. У складу са својим потребама руководећи органи ЈА требало је да дају сугестије о начину,
садржају и спровођењу рада. На основу тога требало је одредити и
предвидети које дисциплине би се развијале у одређеном временском периоду. Армија је требало да осигура помоћ организацији у
материјалном погледу, обезбеђујући наоружање, муницију, стрелишта, стручно руководство итд. Осим тога руководство ЈА требало је
изради план и одреди време трајање наставе, док су војнополитички руководиоци требали да узму учешћа у развијању пропаганде,
прикупљању и давању података, стручним саветима, припреми наставника итд.23
Иако је било планирано да се почетком 1951. формира иницијативни Централни одбор како би се до лета те године створили
сви услови за формирање и масовно проширење ове организације
до тога није дошло. Расположива архивска документа нису нам помогла да одговоримо на питање шта је утицало на такву одлуку
надлежних.
С обзиром на чињеницу да је могућност оснивања овакве организације у Југославији остала потпуно непозната и у досадашњим
историографским радовима уопште није помињана, одлучили смо
се да читав овај предлог представимо научној и широј заинтересованој публици. Оригинални документ се чува у Архиву Југославије у
фонду 507, Централни комитет СКЈ – Опуномоћство ЦК за организацију СК у ЈНА у кутији 2, под редним бројем 39.

ZA ODBRANU REPUBLIKE
Dobrovoljna organizacija za predvojničku naobrazbu
1. – Karakter i cilj organizacije
Sa oslobođenjem naše zemlje od fašističkih okupatora, a u njenom
daljenjem, unutrašnjem učvršćivanju i izgradnji, pored mnogih zadataka
postavlja se i zadataka jačanja odbrambene sposobnosti naše mlade
države. Naši su narodi dragocenim žrtvama otkupili sebi slobodu i oni su
spremni uložiti nove napore da u svakom slučaju osiguraju i obezbede
tekovine svoje borbe. Ova duboka stremljenja zahtevaju od svakog poje-

23
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dinca da što više doprinesu i da u djelokrugu svoga rada što više učine
na učvršćenju odbrambene sposobnosti zemlje.
Nameće se potreba stvaranja jedne široke dobrovoljne organizacije
sa raznovrsnim sadržajem rada, sa osnovnim zadatkom jačanja odbrambene sposobnosti zemlje. Ona bi aktivizirala za taj zadatak široke narodne slojeve, razvijala kod njih ljubav za našu zemlju, za našu Armiju te ih
praktično i stručno obučavala za razne odbrambene dužnosti. U organizaciji za predvojničku naobrazbu osnovno mesto rada zauzima omladina, koja bi, kroz razne forme, kao jedrenje, radio-amaterstvo, streljačke
družine i dr., dobila osnovne elemente, na osnovu čega bi u najkraćem
roku pri stupanju u Armiju mogla usavršiti svoje znanje i osposobiti se
za razne službe u Armiji.
Kroz takvo vaspitanje naše omladine dobiti će naša zemlja ogromnu pomoć u opšte-narodnim zadacima, jer će se omladina istovremeno
vaspitavati i za zadatke na izgradnji zemlje. Ona će se tim putem osposobiti za stručne zadatke i kulturno uzdići. Mi ćemo dobiti stručne kadrove
– specijaliste – koji su za obnovu naše zemlje naročito potrebni. Djelatnost ove organizacije usko je povezana sa opštim zadacima izgradnje zemlje, te ju treba stalno uključivati u proces obnove, nedozvoljavati da
ona pređe u usku organizaciju samo sa jednim isključivim ciljem.
2. – Organizacija
Organizacija se osniva kao dobrovoljna, jedinstvena sa organima
rukovodstva odozgo na dole. Ona se sastoji iz različitih postojećih
društava, jedriličara, radio-amatera i drugih, te novo formiranih organizacija sa najrazličitijim sadržajem i formama rada.
Organizacija se naziva „Za odbranu Repubike“.
Organizaciona struktura odozgo na dole jeste:
1) Centralni odbor koji se nalazi u Beogradu, a objedinjuje i
rukovodi celokupnom organizacijom.
2) Glavni odbor u svakoj federalnoj republici podređen je Centralnom odboru i rukovodi radom u dotičnoj federalnoj republici. Glavni odbori pored opšteg rada direktno rukovode
jedriličarskim centrom, raznim školama i kursevima na njihovoj teritoriji.
3) Okružni odbor u okrugu rukovodi radom nižih odbora.
4) Sreski odbor u srezu.
5) Mesni odbor u mestima i gradovima.
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6) Odbor osnovnih organizacija (na primer, odbor strljačke
družine, grupe, sekcije modelara, automobilista, jačača itd.)
Centralni i glavni odbor sastoje se od:
a) predsednika,
b) potpredsednika
c) sekretara, sa potrebnim administrativnim aparatom,
d) blagajnika,
e) članova odbora (10–20), od kojih su: popularni državni i
vojni rukovodioci i predstavnici masovnih organizacija (Armije, USAOJ-a, AFŽ-a, sindikata), te stručnjaci po svakoj
grani delatnosti organizacije (jedriličari, modelari, radioamateri i drugi).
U sedištu Centralnog i glavnih odbora organizuju se otseci:
a) za modelarstvo, jedriličarstvo, motorno letenje, padobranstvo;
b) za radio-amaterizam i sredstva veze;
c) motociklizam, biciklistiku, automobilizam i jahanje;
d) za zračnu odbranu i prvu pomoć;
e) za meteorologiju, astronomiju i upoznavanje savremene
tehnike;
f) za opšte vojne discipline.
Na čelu svakog odseka nalazi se referent, a koji mora biti stručnjak
po pitanjima koja ulaze u kompetenciju odseka. On organizuje sav rad
unuta odseka, a odgovoran je za svoj rad odboru.
U okružnim, sreskim, mesnim i rejonskim odborima zadužuju se
odbornici za rad po pojedinim sektorima.
Okružni, sreski, mesni i rejonski odbori sastoje se od:
a) predsednika,
b) sekretara, sa potrebnim aparatom,
c) blagajnika,
d) članova odbornika čiji je broj procentualno manji, a ovisi o
jačini i broju organizacije u dotičnom srezu ili mestu.
Odbori osnovnih organizacija formiraju se uporedo sa stvaranjem
organiazcije, a njihova jačina ovisi od veličine dotične organizacije. Ovi
odbori će se formirati u svakoj osnovnoj organizaciji.
Svi članovi odbora za svoj rad odgovaraju moralno i materijalno
višem odboru i svojem članstvu preko skupštine. Sva rukovodeža tela organizacije se biraju.
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Radi ekspeditivnosti i bržeg odvijanja svih tekućih poslova u Centralnom i glavnim odborima biti će stalnim radom zaduženi predsednik ili potpredsednik, sekretar, blagajnik i najnužniji broj odbornika po granama.
Rukovođenje po granama – specijalistima – neće biti, ali će se
održavati sastanci referenata za pojedine grane u clju preduzimanja raznih
zajedničkih mera, razrade plana nastave, nabavke materijala i drugog.
3. – Sadržaj rada
Sadržaj rada je uslovljen našim potrebama, opštem planu razvitka i
rada, tradicijom u dotičnom kraju, postojanjem odgovrajućih stručnih
kadrova i materijalnim uslovima. Sadržaj rada kako nove organizacije tako i onih koje postoje, a uzimajući u obzir naše realne mogućnosti bio bi:
a) opšte vojnog karaktera. Tu spadaju stavovi, komande,
maršovanje, pretrčavanje, maskiranje, utvrđivanje, rukovanje oružjem i gađanje. Razna predavanja o disciplini, o slavnim borbama naših jedinica, o podvizima naših heroja. Razvijanje kulta prema Armiji, upoznavanje sa moćnim dejstvom savremenog oružja itd.;
b) modelarstvo, konstrukcija podmornica i brodova;
c) vazdušno jedriličarstvo;
d) motorno letenje;
e) padobranstvo;
f) jedrenje na vodi;
g) radio-amaterstvo, upoznavanje sredstava veze;
h) motociklizma i automobilizam;
i) biciklizam;
j) jahanje;
k) zračna odbrana, hemijska zaštita;
l) prva pomoć, sanitetski kursevi;
m) meteorologija, astronomija;
n) upoznavanje savremene tehnike.
Discipline iz grupe a) mogu se i treba ih razvijati kod svih ostalih
disciplina, baš zato što su opšte vojnog karaktera i neophodno potrebne
za jačanje ostalih. Razvijati ih naročito u radnim brigadama na selu, te
tvornicama i školama u gradovima.
Grupe disciplina pod b), c), d), e) usko su međusobno povezane.
Već deca od 8 godina i starija izrađuju modele od drveta i papira, a koji
da bi mogli leteti moraju biti izrađeni pod određenim aero-dinmičnim
uslovima. Na taj način se kod najmlađih razvija smisao za preciznost, sa-
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vesnost, uče fiziku, tehnologiju itd. Najbolji modelari obično postaju vrlo
dobri jedriličari. Ti najboji se šalju jedriličarske centre gde uče jedrenje u
vazduhu, upoznaju se sa osnovnim pincipima, znanjem i veštinom koja je
potrebna dobrom avijatičaru. Najbolji jedriličari posle polaganja
odgovarajućih ispita prolaze obuku za motorno letenje i postaju piloti, za
pola vrmenea brže nego onaj koji nije bio jedriličar. Važno je naglasiti i
materijalnu stranu tog procesa. Dok su izdaci za školovanje jednog pilota
stajala od rata pola milijuna dinara, školovanje pilota koji je bio jedriličar
stajalo je 15.000 dinara. Padobranstvo vuče takođe svoju osnovu od modelarstva, je se već tamo porađa želja i smisao za tu disciplinu. Ona se
može razvijati uz prehodne pripreme i pomoć vojnog vazduhoplovstva.
Modelarstvo treba naročito masovno razvijati u školama, na selu i
u gradu. Jedrenje u vazduhu i motorno letenje za sada ćemo moći razvijati u nekim većim gradovima gde postoje uslovi (materijal i kadar) i
jedriličarskim centrima.
Radio-amaterstvo i upoznavanje sa sredstvima veze takođe je usko
povezano sa radom pod tačkama a), b), c), d), e). Ovaj rad može se vršiti
pri jedriličarskim centrima, školama i fabrikama, a oni koji se obučavaju
mogu se pripremiti za razne dužnosti kako u Armiji tako i u građanstvu.
Motociklizam, automobilizam, biciklistika i jahanje smatrani su kod
nas bili iskuljučivo kao sport. Međutim, obukom i praktičnim radom u
vezi sa tim disciplinama omladina će najlakše da nauči i osnovne veštine
i da stekne znanje, koje će joj koristiti prilikom stupanja u Armiju i na
radu u privredi.
Radio-amaterizam, motocilkizam, automobilizam, moći ćemo za sada razvijati najviše u gradovima (materijalna sredstva, kadar).
Upoznavanje i obuka o načinu odbrane iz vazduha, hemijskoj
zaštiti, o sanitetskoj pomoći pripremiti će omladinu, osobito žensku, tako da će moći praktično koristiti u Armiji i u pozadini.
Ovo treba naročito provesti svuda u selu i gradu (škole, fabrike,
ustanove).
Grupe iz tačke m) i n) širit će znanje i krugozor omladine. Ona će tu
upotpunjavati ono što uči u školama i ispoljavati svoje naklonosti ka jednoj od tih nauka.
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4. – Odnos prema masovnim organizacija
Masovne organizacije, a uzimajući u obzir njihovu širinu i razgranatost po celoj zemlji treba da preko svojih članova dadu najveću pomoć
u stvaranju i omasovljenju nove organizacije za predvojničku naobrazbu.
Odnos masovnih organizacija prema organiazcij za predvojničku
naobrazbu ogleda se u tome:
a) Da članovi masovnih organizacija najaktivnije ulaze u one
organizacije i društva koja imadu po karakteru i sadržaju
svoga rada zajedničkih crta sa radom i karakterom nove organizacije za predvojničku naobrazbu i da tamo rade.
b) Da članovi masovnih organizacija stvaraju gde god zato ima
uslova nove osnovne organizacije za predvojničku naobrazbu.
c) Masovne organizacije kao celina treba da orijentišu rad u
svojim organizacijama u pravcu sadržaja i karaktera rada
orgniazacije za predvojničku naobrazbu.
Ovde se podrazumevaju masovne organizacije:
Savez Narodne Omladine Jugoslavije, koji se kao celina agažuje na
stvaranju i radu u organizacijama predvojničke naobrazbe na terenu. U
okiru Saveza Narodne Omladine Jugoslavije postići ćemo najveću širinu
u celoj zemlji, a preko:
a) Pionirske organizacije, koja će biti potpuno okuljena tim zadatkom, a koristit će postojeće forme svoga rada, kao logorovanje, učenje ugara za razvijanje snalažljivosti, discipline
itd. Osim toga, u okviru pionirske organizacije osobito u
gradovima može se razvijati modelarstvo, radio-amaterstvo, upoznavanje sa savremenom tehnikom i drugo.
b) Radnih brigada koje su organizovane svuda, a naročito na selu i imaju izvesnu tradiciju iz narodno-oslobodilačkog rata.
U njihovom okviru moći ćemo razviti najveću aktivnost,
osobito kod seljačke omladine. Kod njih će uglavnom
sadržaj rada biti gađanje, rukovanje oružjem, prva pomoć
itd.
c) Organizacije narodne srednjoškolske, studentske, radničke i
seljačke omladine, koja će u gradovima i sleima, osobito u
školama i fabrikama biti nosilac rada. Ona će aktivizirati
školsku, radničku i seljačku omladinu. U njenom okviru
razvijat ćemo modelarstvo, jedrenje u vazduhu, upoznavanje savremene tehnike, opšte vojne discipline itd.
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1) Fiskulturna društva će u okviru svojih organizacija pokretati aktivnost i elemente predvojničke naobrazne preko
postojećih skecija i klubova. Ona će davati pomoć u kadrovima, prenašati iskustva i davati materijalnu pomoć,
2) Sindikalne organizacije koje će među radničkom omladinom u gradovima, radionicma razviti živu aktivnost i stvarati organizacije predvojničke naobrazbe. Samim tim one
postaju odlučni faktor u gradovima na mobilizaciji,
izgrađivnju i razvijanju radne omladine za novu organizaciju. Preko sindiklanih orgniazacija organizovati će se na dobrovoljnoj bazi izrada inventara i potrebština za nove organizacije.
3) AFŽ, za pripremaje i provođenje kurseva za prvu pomoć, civilnu zaštitu itd. Kao moćan faktor za razvijanje široke propagande i mobilizacije za predvojničku naobrazbu.
4) Organizacije Crvenog krsta u čijem okviru bi se vodili kursevi za prvu pomoć, za bolničarke i drugo. Preko nje organizovati predavanja, prikazivanje filmova itd.
5. – Odnos prema Armiji
Naša Armija je duboko zainteresovana pitanjem oformljivanja i rada organizacije za predvojničku naobrazbu. Ona će preko ove organiazcije dobivati stotine mladića – pripremljenih specijalista – za razne službe
u Armiji. Obzirom na potrebe rukovodeći organi J. A. Davati že svoje sugestije o načinu, sadržaju i sprovođenju rada. Na osnovu toga moći će se
odrediti i predvideti koliko kakve discipline bi razvijali u određenom
vremenskom periodu.
Odnos Armije i organizacije ostvaruje se gore time što će kao
članovi Centralnog i glavnih odbora organizacije biti jedan ili više vojnih
rukovodilaca.
U okružnim i sreskim odborima nalaziti će se kao članovi tih odbora rukovodioci vojnih okruga odnosno odseka.
Oficiri treba aktivno da sarađuju u organiazciji, da budu njeni
članovi i da učestvuju u radu odbora i nižih organizacija.
U Jugoslovenskoj Armiji neće se stvarati organizacija „ZOR“, ali će
vojnici i oficir sudelovati kod priredbi, davati pomoć i sarađivati sa organizacijom.
Rukovodioci iz Armije osigurati će pomoć organizaciji z materijalnom pogledu. Tako na primer u najmasovnijem obliku rada u okviru
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opšte vojne pripreme trebati će obezbediti oružje, municiju, mesto za
gađanje, stručno rukovodstvo itd. Naše vazduhoplovne jedinice i rukovodioci u Vazduhoplovstvu koji su naročito zainteresovani jedriličarstvom
dati će avione za vuču i druga materijalna sredstva bez kojih se ne može
vršiti obuka po ovoj grani. Ono će preko određenih oficira izraditi plan i
trajanje nastave, odrediti oficire koji će sudelovati kod davanja ocena itd. Takvu i sličnu pomoć dati će i ostali rukovodioci i organi z Armiji. Vojno-politički
rukovodioci po armijama uzeti će učešće u razvijanju propagande, prikupljanju i davanju podataka, stručnim savetima, nastavnicima itd.
6. – Materijalna sredstva
Principijelno teži se ka tome da materijalne potrebe budu podmirene vlastititim sredstvima organizacije. Tu se podrazumeva članarina koja
bi podmirivala osnovne izdatke za administraciju, prostorije i sl. Na dobrovoljnoj bazi, a putem kampanje u tvornicama i radionicama organizovala bi se izrada pribora, sprava i drugih potrebština. S druge strane prikupljanjem inventara bivših raznih društava uveliko bi se smanjili materijalni izdaci, a organizacija barem u prvo vreme snabdela sa najosnovnijim potrebama.
No pored toga izvesne izdatke za nabavku jedrilica, aviona, automobila i drugog, neće moći samo organizacija podmiriti iz vlastitih sredstava te će se morati dobijati subvencije od države. Veliku materijalnu
pomoć davati će Armija, tu se podrazumevaju avioni za vuču, motocikli,
automobili, municija itd. Tu takođe dolazi u obzir pomoć u kadru, nastavnom planu i drugim sredstvima, koje jedino Armija može da pruži.
7. – Partisko rukovođenje
Zadaci i cilj organizacije, a da bi ona u svakom pogledu izvršila svoj
zadatak,diktiraju da u njoj bude osigurana stalna kontrola i briga K.P.J.
Ta će se rukovodeća uloga ostvariti preko: Vojne komisije pri CK KPJ,
Centralnih komiteta Nacionalnih partijskih rukovodstava; okružnih, sreskih i mesnih komiteta, te ćelija na terenu. Vojna komisija pri CK KPJ ima
najmanje jednog svog člana u Centralnom odboru organizacije; vojne komisije pri nacionalnim partijskim rukovodstvima jednog svog člana u
glavnom odboru; okružni, sreski i mesni komiteti po jednog svog člana u
odgovarajućem odboru organiazcije. Vojne komisije imat će kao glavni
zadatak razradu i provođenje partijskih direktiva po svim pitanjima koja
zasecaju u organizaciju za predvojničku naobrazbu.
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U Armiji sprovodi se partijsko rukovođenje u odnosu na organizaciju predvojničke naobrazbe preko partijskih rukovodioca armija, vojnih
okruga i otseka, te partijskih rukovodioca jednica na terenu.
8. – Organizacije koje danas postoje
U našoj zemlji ima danas nekoliko organizacija i društava raznih
oblika, koje raznim sadržajem rada vrše obučavanje omladine. Mnoga takova društva postojala su i ranije do rata, a i za vreme okupacije, te su
posle oslobođenja nastavila rad, bez da su ideološki i politički promenila
svoj karakter. Neka us posle oslobođenja učinla izvestan napredak i pristupila radu ne menjajući njegovu sadržinu, a pod uticajem i podrškom
masovnih organizacija, naročito USAOJ-a.
Prema oskudnim podacima mi imamo ove najosnovnije organizacije i društva:
1) L.O.S. (Letalska organizacija Slovenije), koja je već sprovedena odozgo do dole, ima svoj glavni i okružne odbore, te
grupe na terenu. Ona ima u svom sastavu modelare, modelarske radionice i jedriličarske centre. Samo u Mariborskom okrugu ima oko 2.000 članova koje se zanimaju ranim disciplinama povezanim sa vazdušnim jedrenjem i motornim letenjem. U jedriličarskom centru u Bloke i Maribor
organiazcija je prošlog leta vršila obuku u letenju, a neki su
članovi polagali stručne ispite iz letenja. Ima materijala i
pribora u modelarskim radionicama, jednu početnu i dve
školske jedrilice. Ova je organizacija kao celina slabo vezana za naše masovne organiazcije te je i naš uticaj na rukovođenje slab.
2) Jedriličarski centri u Hrvatskoj nisu razvili posle oslobođenja naročitu aktivnost, premda imadu prilično materijala.
Organizacija ne postoji kao organizaciona celina i ako je bilo pokušaja da se oformi i da otpočne sa organizovanim radom. Jedriličarski centri u Hrvatskoj imaju (kod V.O.K.) tri
početne jedrilice, 19 školskih i dve trenažne. Uticaj naših
organiaczija je vrlo slab. Tek u poslednje vreme počeli su
da ulaze drugovi iz USAOJ-a u ta društva.
Osim gornjeg u Hrvatskoj ima nekoliko modelarskih „škola“
i radionica, sa prilično bogatim inventarom.
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3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)

U drugim krajevima nije bilo nikakve aktivnosti u vezi sa letenjem ali postoje svi uslovi, jer su radije ispitivani tereni i
postojali su jedriličarski centri. Tako na primer Srbija: Zlatibor, Kopaonik; Hrvatska: Lič, Krk; Bosna: Butmić, Vlašić.
Jedriličarska škola u Vršcu, koja ima 60 pitomaca, stručne
nastavnike i vrlo bogat inventar. Radom u toj školi sada rukovodi Komanda Vazduhoplovstva J.A.
Postoje radio-amaterska društva u Beogradu koja sada
pokreću svoju aktivnost. Imaju unapred određen plan rada,
naš uticaj je dosta velik. Takođe se nalaze radio-amaterska
društva u Hrvatskoj gde su ranije bila dobro razvijena, nije
nam poznata njiihova sadanja aktivnost. Ova društva su
naročito dobro radla u mestima gde se nalaze škole, a
takođe su postojala tamo gde su bili jedriličarski centri.
Treba napomenuti da ima vrlo mnogo pojedinaca koji se
žele baviti radio.amaterstvom i organizovati društva.
Jedrenje na vodi bilo je razvijeno u Dalamaciji, kao sekcije u
okviru fiskulturnih društava, koje imaju čamce i drugi pribor. U Zagrebu ima neorganizovanih pojedinaca koji se time zanimaju.
Motociklizam. – Neka fiskulturna društva i organizacije po
većim gradovima imaju svoje moto-sekcije. Ranije je postojao u Zagrebu „Motoklub“, nije poznato da li je i sada aktivan i koliko. Mnogi privatnici zanimaju se time. Ovo je do
sada i svugdje shvaćeno iskuljučivo kao sport.
U Hrvatskoj postojala je do rata „Civilna zaštita“ kao organizacija, a bila je uglavnom sprovedena među omladinom i
đacima. Održavali su se kursevi i predavanja o načinu odbrane iz vazduha. Praktikovali su „uzbune“ i na taj način
vršili vežbe pojedinih organizacija.
Postojala je „Škola ratnih jahača“ sa centrom u Beogradu.
Ova organizacija bila je prošlog leta u Beogradu aktivna bez
našeg učešća i ikakve kontrole.
Streljačke družine postojale su ranije u gotovo svim mestima
u Srbiji, te je ujedno to bio najmasovniji oblik starih organizacija sa karakterom predvojničke naobrazbe. Ovakav oblik, a
tamo gde ima izvesnih tradicija bio bi vrlo prikladan.
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10) Jadranska straža koja je postojala kao đačko udruženje, a
više sa političkim karakterom. Ima nekoliko domava i
letovališta u Dalmaciji koja bi trebalo za potrebe naše organizacije.
Osim navedenog imamo meteorološka i astronomska društva i pojedinice koje žele organizovano raditi.
Pored toga tu dolaze svi oblici slične aktivnosti u celoj zemlji, a koji
se mogu orijentisati na rad u pravcu nove organiazcije. Treba takođe
uzeti u obzir sav materijal i inventar organiazcija koje su ranije postojale
(na primer „Aero-Klub“ i slične).
9. – Kako pristupiti formiranju organizacije
Stvoriti organizacije tamo gde ih nema, ulaziti i raditi u onima koje
postoje, te formirati privremene odbore najvažniji je zadatak pri stvaranju organizacije. Ostvarenju toga treba pristupiti na sledeći način:
1) Povezivanje i davanje određenog pravca rada društvima i
organiazcija koje već od ranije postoje, a počele su samoinicijativno sa radom u okviru svog mesta, okruga ili Republike. Aktiviziranje onih društava i organizacija koje postoje
ali nisu počele sa radom te njihovo usmeravanje načelima
naše nove organizacije. U sve takve organizacije treba odmah da ulaze aktivisti iz masovnih organizacija i da u njima
rade. Oni trebaju svojim radom i uticajem energično razbijati stara shvatanja i stara rukovodstva te nastojati da ih što
pre uklope u sastav nove organizacije.
2) Pristupiti stvaranju novih organizacija tamo gde ne postoje,
a imamo uslova da ih stvaramo. Ovome takođe pristupiti
preko postojećih masovnih organizacija. Prvi počeci stvaranja organiazcije bili bi mali sastanci, predavanja, dobro pripremljene konferencije, formiranje osnovnih grupa, družina, kružoka i odražvanje kurseva, a sve to prema konkrentim uslovima i mogućnostima.
3) Uporedo sa tim treba odmah formirati incijativni centralni
odbor, glavne odbore i niže odbore. Inicijativni odbori moraju odmah prići sledećim radovima:
a) Putem štampe, radia, predavanja i filma razviti široku i raznovrsnu propagandu. Propagandom treba razvijati ljubav
za našu zemlju, za našu slavnu Armiju, naše more, razvijati
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interes za upoznavanje savremene tehnike, moderne nauke, naoružanja itd. Moraju se popularisati herojske borbe
naših jedinica za vreme narodno-oslobodilačkog rata, podvizi naših heroja itd. Treba koristiti sve što bi zatalasalo i
pokrenulo mase za aktivno učestvovanje i pripremanje odbrambene moći naše zemlje. Za ovo treba angažovati našu
centralnu i lokalnu štampu, štampu u Armiji, a naročito
omladinske listove i brošure.
b) Prikupljati sve podatke o postojećim društvima i organizacijama, podatke o njihovom radu i političkoj orijentaciji, te
materijalnim sredstvima.
Na osnovu svih prikupljenih podatakaradu i karakteru organizacija i društava ustanoviti i izdvojiti one, koje su imale
i zdaržale protunarodni karakter, te preko organa vlasti
tražiti da im se ne dozvoli rad i da se raspuste. Društva i organizacije koje tu spadaju obično nisu do sada prijavljivale
vlastima svoj rad.
Preuzimati imovinu bivših društava (instrumente, materijal, alat) i snabdeti tom imovinom osnovne organizacije.
Pripremiti plan za izradu potreba i sredstava (jedrilica,
klizača, vitla) u našim tvornicama koje su do rata ovo radile. Sa tako pripremljenim planom stupiti u kontakt sa odgovornim rukovodiocima i nastojati da se u tim fabrikama ponovo pristupi izradi modela, insturmenta i drugog.
Predvideti koliko i kave su potrebe koje bi morali nabavljati u inostranstvu i iz kojih država.
c) Pružiti pomoć kod formiranja novih organiaczija preko sastanaka, saveta i uputa. Povezati se sa najboljim aktivistima
i na osnovu podataka davati ima upute za rad i za ulazak u
postojeća društva i organizacije.
d) Prikupljati podatke o stručnom kadru, o njihovom dosadašnjem radu i sposobnostima, najboolje povati i koristiti njihovu stručnost i iskustvo. Prići osposobljavanju rukovodećih kadrova (jedriličarskih, modelarskih, radio-amaterskih nastavnika) preko organiazcija i škola koje postoje.
Postojeći prosvetni kadar po školama može se angažovati za
vaspitni rad u okviru svake organizacije.
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e) Za postojeća društva, na primer jedriličare u Sloveniji, dati
određen plan rada, vršiti raspodelu materijala, na primer dati
nešto jedrilica iz Hrvatske u Sloveniju i u druge krajeve.
f) Održavati po potrebi i razvoju koncerencije predstavnika iz
svih krajeva, davati im upute i sugestije za učvršćavanje
postojećih i stvaranje novih organizacija.
g) Vršiti pripreme za skupštinu na kojoj bi delegati iz svih krajeva i svih organizacija izabrali rukovodstvo, postavili zadatke, usvojili statut i osposobili organizaciju za život.
10. – Opšte napomene
1) Na osnovu ovog predloga treba za svaki oblik odnosno sadržaj rada
(jedriličarstvo, zračna zaštita i drugo) izraditi detaljne direktive o načinu i
metodu rada, o planu nastave, o vrsti izrade modela, jedrilica itd.
1) Izraditi posebno direktivno pismo partijskim organizacijama na terenu i u vojsci.
2) Razraditi direktivu vojnim rukovodstvima o načinu
sprovođenja i odnosu prema organiazciju, o davanju materijalne pomoći, stručnjaka i sl.
3) Izraditi projekat statuta na osnovu opšte postavke organizacije, njenog stvaranja i rada na terenu.
4) Odmah pristupiti formiranju inicijativnog Centralnog odbora, kako bi on mogao izvršiti sve postavljene zadatke do letnje sezone, kada će biti svi uslovi za masovno proširenje organizacije.
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Марко Б. Милетић, Априлски рат у Дравској
и Хрватској бановини. Прва група армија
Југословенске војске у рату 1941. године,
Институт за савремену историју Београд,
2020, 308 стр.
Агресија немачке на Југославију, позната у југословенској и српској историографији
као Априлски рат била је кратка
и трајала је свега 12 дана. Овај
рат утицао је дубоку на југословенско политику и друштво и
имао сложени и дубок спектар
узрочно-последичних веза. Социјална раслојеност друштва,
национална трвења (нарочито
између Срба и Хрвата), унутрашње антидржавне организације,
лоша стратегија југословенске
војске, слабост у логистици и
остала војна питања директно
су утицала на околности краткотрајног сукоба између југословенске војске и оружаних
снага сила Осовине и њених сателита. Са друге стране, догађаји у Априлском рату утицали су
на стварање одређених покрета
отпора, стварања квислиншких
и колаборационистичких творевина на југословенској територији и на остале унутрашње догађаје који су задесили окупирану Југославију, а који су познати
широј читалачкој публици.
До сада, једина свеобухватна монографија, јесте дело Велимира Терзића „Југославија у
Априлском рату 1941“ из 1963, а

онда допуњено двотомно издање „Слом Краљевине Југославије
1941“ из 1982/1983. године. Ранија и каснија издања обрађивала су Априлски рат само као делове у својим поглављима. Иако
је монографија Велимира Терзића камен темељац за све оне који крећу да се баве Априлским
ратом и незаобилазно штиво,
она је накнадним истраживањима и откривањем нових података, тражила делимичну ревизију. Тако и прва монографија
Марка Б. Милетића, истраживача сарадника Института за савремену историју, нуди бројне
допуне и погледе на Априлски
рату западним деловима Југославије, али даје и широку лепезу до сада непознатих и недовољно истражених догађаја. Аутор се до сада, кроз своју кратку,
али успешну научну каријеру,
доказао бројним чланцима као
добар познавалац војне историје. То доказују и његов дипломски рад, али и мастер рад под
називом „Прва група армија Војске Краљевине Југославије у
Априлском рату 1941. године“
(одбрањен 2016) који је послужио као основа ове монографије.
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Књига садржи предговор;
увод; седам поглавља; епилог;
прилоге у виду табеларног прегледа командног кадра јединица Прве групе армија, кратке биографије генерала Милорада Петровића, Петра Недељковића и
Душана Трифуновића, фотоприлоге. На крају су дати списак извора и литературе, регистар
личних имена, списак скраћеница и белешка о аутору.
У предговору, Марко Милетић упознаје читаоца са релевантним изворима и литературом који су били окосница у раду. Скреће пажњу на историјске
и друштвене дискурсе који је
правио Априлски рат као догађајна целина, објашњава просторне и временске одреднице
из наслова књиге и даје циљеве
истраживања, наводећи: „За Дравску и Хрватску бановину одлучили смо се из разлога што су се
управо у њима на најбољи начин рефлектовале сложене политичке прилике које су владале у Краљевини Југославији у
периоду њеног постојања“ (9). У
„Уводу“, аутор кратко описује
унутрашње прилике и међународни положај Краљевине Југославије, обрађује хрватско и словеначко питање, као и догађаје
пред саму агресију на Југославију: приступање земље Тројном
пакту и пуч од 27. марта 1941.
године. Милетић посебно обраћа пажњу на запаљиву реторику
хрватских политичара, нарочито након Марсељског атентата,
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односно обнављања политичког
живота у Краљевини Југославији. Неколико страница посвећено је и војсци, која је трпела константан притисак: „Осим што су
били изложени сталним провокацијама и повременим нападима југословенски официри су
били суочени и са постојањем
Хрватске сељачке/грађанске заштите, практично паравојној организацији“ (22). Стварањем Бановине Хрватске овакво стање
се није променило. Битан фактор нестабилности представљале су и Усташе, којима је аутор
посветио последње странице
„Увода“. У међународно-политичком смислу, Југославија је
стално трпела притисак, нарочито од Аншлуса 1938. године.
Прва три поглавља: „Припреме за рат“, „Ратни планови“ и
„Мобилизација, концентрација и
стратегијски развој“ сондирају
терен за сам ратни сукоб коме
су посвећена остала поглавља.
„Правовремено и правилно организоване припреме одувек су
биле један од кључних фактора
који је утицао на исход ратних
дејстава“ (39). Са таквом кратком, јасном и језгровитом реченицом на почетку поглавља Милетић одмах наговештава читаоцу о чему су посвећене следеће стране његове монографије.
Аутор прати догађаје од 30-их
година 20. века који су уско везани за предмет истраживања.
Ређају се потом одељци који се
тичу ратне индустрије и увоза
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ратне технике; утврђивања граница и запречавања и рушења
комуникација; повећања безбедности и борбене готовости.
Аутор пише и о немачким и италијанским ратним припремама,
ургентном тражењу савезника и
додатног времена од стране Југославије. Богати критички апарат, јасне дефиниције одређених војних појмова и табеларни
прегледи олакшавају и читаоцима који се не разумеју довољно у
војну проблематику да боље испрате текст.
Даље, у следећем поглављу, Милетић пише о југословенским и немачко-италијанским ратним плановима. Први
ратни план Југославија је израдила 1922. „No1“ („У рату са
Италијом“). Аутор даље анализира остале ратне планове
Краљевине Југославије, нарочито обраћајући пажњу на ратни план „Р‒40“, према којима је
у периоду од 27. марта до 6.
априла 1941. извршен највећи
део југословенских ратних
припрема, али и плану „Р‒41“
који је почео да се израђује фебруара 1941. године. Немачки
и италијански планови напада
на Југославију су већ познати,
па их аутор укратко помиње,
комплетирајући ово поглавље.
У трећем поглављу Марко
Милетић се приближава самој
теми рада, анализирајући мобилизацију и концентрацију Прве
групе армија Југословенске војске (4. и 7. армија). Аутор успе-

шно одговара на питања као
што су: колико је времена било
потребно за извођење мобилизације јединица Југословенске
војске, разлика између опште
мобилизације и општег активирања, концентрација јединица,
слаб одзив давалаца стоке и коморе, питање усташка пропаганда у време општег активирања,
као и остале најуочљивије проблеме везане за мобилизацију.
Главна тема јесте мобилизација
на простору Четврте армијске
области, која се састојала од три
дивизијске области: Осијечке,
Савске и Дравске.Читљивост поспешују и бројне изјаве официра
о мобилизацији и попуњености
јединица. У исказима двојице
официра са простора Осијечке
дивизијске области наилази се
на нешто о чему до сада није било помена у домаћој историографији, како тврди Милетић:
„Двојица југословенских официра износе податке да су у јединице које су формирале Славонску дивизију нису позивали обвезници Срби“ (112). Упоређивањем ових изјава са другим изворима, аутор закључује да искази двојице официра имају
основа. Свеобухватности овог
поглавља доприносе и два табеларна прегледа која се односе на
структуру, по дивизијама и пуковима 4. и 7. армије. Последње
странице овог поглавља посвећене су концентрацији и стратегијском развоју немачко-италијанских снага.
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Четврто поглавље анализира први део Априлског рата у
Дравској и Хрватској бановини
од 6. до 10. априла и носи назив
„Напад осовинских сила, покушај одбране и расипање југословенских јединица“. Поглавље
прати догађаје из дана у дан који сачињавају посебне одељке
овог поглавља. Аутор, анализирајући западну и део северне
границе Југославије закључује
да је простор Дравске и Хрватске бановине имао неповољан
војностратегијски положај. Ако
би се, пак, тај простор посматрао
са оперативно-географског аспекта, на њему се уочава 10 оперативних праваца, па је Милетић
дошао до закључка да је северозападни део земље био угрожен
са две стране. Првог дана рата,
непријатељ је највеће губитке
југословенским јединицама наносио из ваздуха. Другог дана
Априлског рата десиле су се и
прве борбе на Драви код Ђекењеша. Обрађено је и „немачко
заузимање моста код Барча“,
„борбе на птујском, мариборском и дравоградском правцу“,
као и остале војне операције.
Борбе су настављене и трећег
дана Априлског рата, па аутор
пише о нападу на немачки мостобран код Ђекењеша. Отказивање послушности на овом
фронту узело је маха, па су непријатељске јединице напредовале брже од предвиђеног. Милетић потом обрађује догађај
под називом „Бјеловарска побу270

на“, односно побуне 108. пешадијског пука Славонске дивизије 4. армије, о којој је написао и
научни рад 2020. године. План је
био да се резервисти Хрвати
одазову на мобилизацију, али да
у „погодном тренутку“ уз помоћ
Немаца и Италијана крену да
прогоне Србе. Аутор даље пише
о паду Марибора, повлачењу из
Копривнице, борбама код Св.
Ане и Дравеца, повлачењу 7. армије и др. Последњи одељак посвећен је проглашењу НДХ којиом је стављена тачка на прву фазу рата на овом подручју. Повлачење је настављено, порази су се
низали, бјеловарски побуњеници су остварили контакт са Немцима, командант Савске дивизије је заробљен, заробљен је и командант Мурске дивизије, као и
остаци ове дивизије. Све је кулминирало проглашењем НДХ,
10. априла 1941, и то док су у
штабу 1. армије разматрали „да
ли, како и где извршити повлачење својих јединица“ (197). Даље повлачење јединица 1. групе
армија настављено је ка Босни.
Пето поглавље носи назив
„У окружењу војнополитичко
стање у Дравској бановини после успостављања НДХ“. У овом
кратком делу аутор описује деловање Словеначког народног
већа у току 10. априла, завршетак војних операција на територији Дравске бановине и покушаје бана Натлачена да преговорима сачува Дравску бановину
од дељења и окупације.
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У следећем поглављу под
називом „Борбе у Босни и покушај заустављања немачког напредовања“, аутор, по данима,
анализира догађаје од организовања новог фронта до завршетка ратних операција. Генерал
Петар Недељковић се са својим
штабом повукао у Босну, без
иједне веће јединице, одлучујући се за организовање новог
фронта, па Милетић тако пише и
о борбама у Врбаској бановини.
Један део поглавља посвећен је
борбама код Босанске Костајнице
и код Мркоњић Града. Последњи
одељак овог поглавља односи се
на завршетак ратних операција
15. априла 1941. године.
Кратко, шесто поглавље,
представља епилог Априлског
рата, а носи назив „Заробљавање, капитулација и подела Краљевине Југославије“. Југословенска војска била је на целом делу
фронта у великом расулу. Већ
10. априла, на дан када је проглашена НДХ, заробљени су одређени команданти са својим
штабовима. Генерале Милорада
Петровића и Душана Трифуновића заробиле су усташе и припадници хрватске градске и сеоске страже. Заробљавања југословенских официра настављена су и наредних дана. Поједини
генерали, који су играли важне
улоге током окупације као што
су Лав Рупник, Аугуст Марић и
др, су након заробљавања и саслушања пуштени. Поједини
официри су се током трајања ра-

та прикључили војсци НДХ. Вођење преговора о примирју, односно капитулацији, приказано
је првенствено на необјављеној
архивској грађи, па тако овај
одељак доноси мноштво нових
и незаобилазних података. Приказ поделе или боље речено „комадање“ Југославије заокружује
ово поглавље.
Монографија „Априлски рат
у Дравској и Хрватској бановини. Прва група армија Југословенске војске у рату 1941. године“ настала је на многобројној
архивској грађи похрањеној у
Архиву Југославије, Војном архиву и Историјском архиву у Зајечару. Најважнији фонд представља Пописник 17 – Архива
Војске Краљевине СХС/Југославије који се налази у Војном архиву. Искоришћено је седам
зборника и збирки докумената,
осам дневника и мемоара, прегледане су четири новине, а
консултована је такође многобројна литература. Издељеност
књиге на поглавља и одељке,
као и стил писања олакшавају
читање, а монографију чини
прегледном. Фотоприлози и
кратке биографије, књигу чине потпунијом и занимљивијом.
Убрзан след догађаја у Априлском рату проузроковао је велики број неслагања у изворима. Тако бројност изјава официра доводи и до неслагања података. Ипак константном компарацијом и поштовањем методологије историјске науке, Миле271
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тић успева да дође до коначног
решења или да понуди више
приближних у тренуцима када
је немогуће установити право
стање ствари. Због свега наведеног, ова монографија представља нову полазну основу за изучавање Априлског рата у запад-
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ним деловима Југославије. Она је
својим стилом усмерена ка стручној јавности, али због прегледности и ритмичности усмерена је и
ка широј читалачкој публици.

Ma Борис Томанић

ПРИКАЗИ

Бранко Богдановић, Конструктори и
пешадијско оружје Србије 1804-2019,
Медија центар Одбрана, Београд, 2020, 502 стр.
У издању Медија центра
„Одбрана“ објављена је 2020. година књига Бранка Богдановића
Конструктори и пешадијско
оружје Србије 1804-2019. Аутора
ове књиге одликује поред стручности и значајна популарност
коју је током деценија стекао код
домаћих и иностраних читалаца
кроз више од 50 књига и мноштва краћих радова, које је објавио
као аутор или коаутор у оквирима српских, југословенских издања, као и у издањима у европским и неевропским земљама,
укључујући и дела објављена у
САД и у Јапану.
Хронолошку поделу аутор је
извршио на основу у историографији већ прихваћене временске
поделе која почиње 1804. године
Првим српским устанком и траје
до 1918. године, затим следи међуратни
период
Краљевине
СХС/Југославије који се завршава
1941. годином. Готово половину
своје књиге Богдановић посвећује истраживању периода од 1945.
до 2019. године. Књига је подељена у две основне целине. У првој целини, која је по свом обиму
знатно краћа, аутор се бави школовањем кадра као и биографијама појединих домаћих и страних конструктора наоружања.
Знатно обимнија друга целина под називом Развој домаћег

наоружања доноси читаоцу темељно побрајане изузетно бројне
врсте оружја и опреме (хладно
оружје, ватрено оружје, лако оружје, као и врсте тешког пешадијског наоружања). Оба дела књиге
подељена су на више мањих тематских целина, где свака од њих
има конкретнију поделу на одређену биографију, односно, на поједину врсту оружја.
С обзиром на то да није било
могуће хронолошки уклопити појаву различитих врста оружја, као
што су на пример пиштољи, револвери и ручне бомбе, начин излагања у овој књизи јесте тематски и усклађен према појединим
врстама пешадијског наоружања.
Хронолошки распон је веома широк. Као пример можемо навести
1870. годину, када је донета прва
одлука о набавци стандардних
официрских модела, а са друге
стране хронолошке линије имамо
април 1996. године, када је израђен последњи модел (Magnum
44) о коме се овде говори. Такође,
ту је и хронолошки низ везан за
употребу и прозводњу ручне бомбе који датира из времена прве
деценије 20. веке, док, са друге
стране, имамо ручни противтенковски бацач РПГ-7 ППТ, који је
почео да се производи 2008. године.
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Централни део монографије
посвећен је развоју домаћег
наоружања. На преко четири стотине страна, аутор описује процес
који је трајаи више од двеста година. Као што је то и у наслову
монографије наглашено, своју
анализу аутор почиње са Првим
српским устанком и појавом првог домаћег оружја – пешадијског
копља. Следећу етапу у развоју
домаћег наоружања Богдановић
види у устаничким покушајима
за успостављањем прве српске
пушкарнице у којој се производило и поправљало пешадијско
оружје. Недостатак извора из
овог периода онемогућава детаљнију реконструкцију рада ове
пушкарнице, као и проналажење
података о првим мајсторима.
Следећи период коме аутор посвећује своју пажњу јесте време
након стицања аутономије у време прве владавине кнеза Милоша. Година на коју нам Богдановић указује јесте 1837. и то
због тога што је те године први
пут покренуто питање планског
наоружавања Србије. Посебан
значај аутор проналази у чињеници да је ово питање покренуто
заједно са питањем будућег развоја домаће војне индустрије.
У свом даљем излагању аутор нас упознаје са пушкама, као
основним стрељачким оружјем.
У посебном подпоглављу сазнајемо детаље о десетинама модела
који почињу од перкусионих
спредњача, преко острагпунећих
пушака и сежу до модерних
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вишеметних пушака. Кроз причу
о свим овим моделима аутор посебну пажњу читалаца скреће ка
чињеници да у Србији постоји
традиција ослањања на системе
фабрике „Маузер“ из Оберндорфа,
који се у Србији први пут појавио
тестирањем модела М71/78. на
Бањичком стрелишту 1880. године. Уз причу о увођењу система
„Маузер“ у наоружање српске војске неизоставно је поменути и
име тадашњег мајора, касније генерала, Косте (Коке) Миловановића (08. 06. 1847–06. 05. 1905), који
је успешним изменама овог модела направио квалитетно оружје.
У своје представљање пешадијског наоружања коришћеног
током нововековне српске и југословенске историје, аутор укључује и десетак модела пушкомитраљеза и митраљеза. Први покушаји набавке оваквог наоружања
везани су за идеје генерала
Миливоја Петровића Блазнавца
из 1870. године, док је до реализације идеје и првих набавки
дошло нешто касније, односно,
1910. године. Следеће поглавље
књиге Конструктори и пешадијско оружје Србије 1804–2019.
уводи нас у аутомате и аутоматске пиштоље Краљевине Југославије, где се поново срећемо са набавкама пиштоља система Маузер. За раздобље после 1945. године аутор анализира десетина
врста аутомата, аутоматских
пиштоља и ручних бацача. Кроз
описе великог броја модела
оружја који се појављују у овом
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периоду, у књизи се посебно
истиче квалитативни скок у
производња тежег пешадијског
наоружања, попут ручних бацача
чија је производња почела 1948.
године. Из свега наведеног, јасно
се уочава да је период социјалистичке Југославија представљао
раздобље успешног рада многих
констуктора уз изражену масовну производњу свих врста оружја.
Књига Конструктори и пешадијско оружје Србије 1804–2019.
доноси близу четрдесет биографија стручњака, војно-техничких стваралаца, једном речју
конструктора наоружања. Као
веома значајно можемо приметити да Богдановић посебно
указује и наглашава неопходност школовања стручног кадра
и омогућавању несметаног истраживачког рада у циљу постизања очекиваних повољних
резултата. У књизи видимо да је
тај процес започео у другој половини 19. века слањем питомаца у иностранство, да би се наставио стварањем услова за њихово образовање отварањем
Артиљеријске школе, односно,
Војне академије. Указивањем на

биографије конструктора и њиховим извлачењем из анонимности, аутор је превазишао искључиво техничку тематику ове
књиге.
Поред занимљивог начина
писања, деперсонификацијом
увођењем биографија конструктора, књига се одликује још једним квалитативно значајним
приступом. Готово свака страна у
књизи пропрећена је фотографијом или неком другом врстом
илустративног матерјала који
представља конкретна допуна
онога што стоји у тексту.
Мотиве и потребу за писање
монографије Конструктори и пешадијско оружје Србије 1804–2019,
објаснио је сам аутор на почетку
овог дела. Наиме, до појаве ове
књиге, није написана ни једна целовита студија о стрељачком наоружању и конструкторима и то за
период од 1804. године до савременог тренутка. Сви ранији радови представљали су хронолошки
ограничене сажетке о моделима
наоружања.
др Миљан Милкић
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Далибор Денда, Ауто-јединице у
Југословенској војсци (1918–1941),
Медија центар „Одбрана“ и Управа за
логистику Генералштаба Војске Србије,
Београд, 2021, 348 стр.
У 2021. години у посебним
издањима библиотеке "Војна
књига" Медија центра „Одбрана“ у тиражу од 300 примерака,
појавила се монографија пуковника др Далибора Денде посвећена историјату аутомобилских
јединица југословенске војске
између два светска рата. Коиздавач је и Управа за логистику
Генералштаба Војске Србије, на
чији захтев је књига и штампана.
Рукопис представља логичан наставак претходних истраживања аутора објављених у
књизи Аутомобил у српској војсци 1908–1918 у издању Одељења за транспорт Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране Републике Србије
из 2008. године и више мањих
радова посвећених историјату
развоја тог сегмента Саобраћајне службе.
Рад пуковника др Далибора
Денде базирао се на архивским
истраживањима фондова српске
војске (за период 1918–1920) и
војске Краљевине СХС/Југославије из Војног архива у Београду
(Пописници 3, 3а, 4/1, 4/2, 4/3,
5, 7 и 17 и ДПП – Досијеи персоналних података официра БЈВ) и
Архива Југославије (фонд 38 –
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Централни Прес-биро, фонд 65 –
Министарство трговине и индустрије Краљевине Југославије,
фонд 74 – Двор Краљевине Југославије и фонд 230 – Министарски савет Краљевине Југославије). Значајан извор података
представљала је за аутора и
штампа из истраживаног периода, а нарочито Службени војни
лист, Службене новине, Аутомотор и Време, док су за праћење развоја доктрине и војне мисли од посебно корисни били
радови објављени у југословенској војној штампи (Ратник, Коњички гласник).
Књига је у највећој мери
проистекла из ауторове магистарске тезе Моторизација југословенске војске 1918–1941 одбрањене на Филозофском факултету Београдског универзитета још 2008. године, која је допуњена накнадним истраживањима објављене грађе (четири
наслова), мемоарске литературе
(четири наслова), уредаба и правила (десет наслова), обимне
домаће и иностране литературе
(66 наслова) као и стручних радова доступних на интернету
(девет адреса). Аутор је користио и неколико мањих сопстве-
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них радова на сличне теме, од
којих онај о војном фактору и
изградњи фабрике аутомобила
у Краљевини Југославији објављен у свезци 3-4 часописа Токови историје за 2008. годину уз
мање измене представља и саставни део рукописа.
Књига је подељена на Предговор (стр. 7–15), осам поглавља
и закључак (стр. 301–308) као и
биографски лексикон са кроки
портретима 23 личности од значаја за развој војног аутомобилског транспорта у Краљевини
СХС/Југославији. Садржај засвођује списак коришћених извора
и литературе и кратка биографија аутора. У предговору се
аутор осврнуо на резултате досадашњих истраживања и коришћене изворе и литературу. У
првом, уводном поглављу (стр.
17–51 представљен је развој цивилне и војне моторизације у
свету као и у војскама југословенских балканских суседа (Румунија, Бугарска и Грчка). У другој целини под насловом Предуслови за развој моторизације у
Југославији (1918–1941) (стр.
53–101) аутор је проговорио о
развоју железничке и путне инфраструктуре као основе за мобилизацију и концентрацију Југословенске војске, проблемима
са обезбеђивањем погонског материјала, цивилном аутомобилском транспорту као основи за
задовољавање мобилизацијских
потреба Југословенске војске у
случају рата, као и утицају вој-

ног фактора на изградњу прве
фабрике аутомобила у Југославији.
У трећем поглављу под насловом Аутомобилске јединице у
Војсци Краљевине СХС (1918–1929)
(стр. 103 – 171) обрађен је период у коме се почиње са изградњом ауто-јединица у периоду
примирја, након Великог рата,
на основама наслеђеним од Српске војске али и уз коришћење
средстава и кадрова поражене
аустро-угарске армаде. То је и
период у коме је извршена и реформа аутомобилске службе у
периоду од 1922 до 1924. године, којом је она постављена на
организационо савременије основе. Тада је према француском
обрасцу усвојена и доктрина о
употреби аутомобилског транспорта, урађена су прва правила
и обучен већи број старешина
који ће постати временом и
главни носиоци развоја аутомобилске службе у наредном периоду. Аутор истиче да главни начин набавке аутомобила и резервних делова представља у
првом периоду ратни плен и откуп коришћених возила из савезничког возног парка, а након
тога главни извор попуне постају ратне репарације из Немачке.
У четвртом поглављу (стр.
173–199) аутор се осврнуо на
развој аутомобилске службе у
Краљевини Југославији од 1929.
године, када је промењена формација и уместо ауто-одреда
уведене армијске аутокоманде и
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Ауто-команда
Министарства
војске и Морнарице, до 1935. године када се прешло на нову
формацију по којој су дотадашње аутокоманде заменили
аутомобилски пукови. И овде је
у фокусу обука кадрова, док се
већа пажња посвећује прописима о безбедности саобраћаја и
бризи о моторним возилима.
Пето поглавље (стр. 201–235)
бави се развојем аутомобилске
службе у периоду од 1935. до
1939. године. Централне теме јесу формацијске и доктринарне
промене спроведене у периоду
од 1935. до 1937. године, израда
планова моторизације војске и
опремања аутомобилских јединица у периоду који је непосредно претходио Другом светском
рату (1936 – 1939) и обуком кадрова у том периоду која је подигнута на већи организациони
ниво формирањем засебне Школе за ауто-возарске официре.
Шесто поглавље (стр. 237– 273)
даје стање у аутомобилској служби Југословенске војске у периоду који је претходио улазаку
земље у рат (1939–1941). У њему су обрађене убрзане набавке
моторних возила за војне потребе, реорганизација аутомобилских јединица која је са тим непосредно била повезана, убрзана и масовнија обука кадрова
као и стање у ауто-јединицама
пред Априлски рат. Тада је, највећим делом из Немачке, Чешке
и Италије, као и САД набављено
око две хиљаде моторних вози278

ла за потребе војске. Аутор указује да је са набавкама новог
аутомобилског материјала дошло и до промене ратне формације, тако да је пред Априлски
рат у југословенској оперативној војсци број ауто-батаљона
повећан са седам на 14, захваљујући чему је моторизовано око
40% коморе, док је осталих 60%
било са животињском вучом. Такође, са растом кадра аутомобилских и моторизованих јединица који је тим набавкама био
условљен, јавила се потреба за
изменом њиховог статуса, па су
изменама и допунама Закона о
устројству Војске и Морнарице
пред рат уведени аутомобилски
официри и стручни аутомобилски официри, чиме је аутомобилска служба уздигнута и прерасла у самосталан помоћни род
војске.
У седмом поглављу (стр.
275–289) обрађени су развој
формације и обука кадрова у
аутомобилским јединицама Југословенског краљевског ваздухопловства, док је у осмом поглављу (стр. 291–300) дат преглед учешћа неких већих аутомобилских јединица (66. и 71.
аутобатаљон) у Априлском рату,
након чега следе закључна разматрања аутора и прилози са 23
биографије истакнутих официра
аутомобилске службе. Књига је
богато илустрована оригиналним фотографијама из Војног
музеја, Архива Југославије и Војног архива у Београду, јавно до-
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ступним фотографијама немачког Савезног архива (Bundesarchiv) те оригиналним фотографијама, румунске и бугарске
провинијенције, приватних колекција и са интернет сајтова.
Све илустрације приказане су на
савремен и допадљив начин,
што само може служити на част
како графичком дизајнеру Оливери Синадиновић, тако и самом издавачу, Медија центру "Одбрана".
Захваљујући овој, као и претходној књизи пуковника Д. Денде
о развоју аутомобилских јединица

у српској војсци, те документарно
фундираном опису развоја аутојединица у ЈНА у едицији Развој
оружаних снага СФРЈ, можемо закључити да је историјат овог важног сегмента Саобраћајне службе наше војске за период од
1908. до 1990. године са изласком
из штампе монографије Ауто-јединице у Југословенској војсци
(1918–1941) на стручно ваљан и
стилски допадљив начин у потпуности обрађен.
др Татјана Милошевић
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Татјана Милошевић, Војнополитички односи
Југославије и САД 1969-1974, Медија центар
„Одбрана” и Институт за стратегијска
истраживања, Београд, 2021, стр. 293
Монографија Војнополитички односи Југославије и САД 19691974. је настала као резултат потребе и жеље ауторке да након
вишегодишњег истраживања сагледа међународну позицију Југославије у време администрације
председника Ричарда Никсона
(Richard Nixon). У фокусу истраживања је комплексан период интензивних билатералних односа
Југославије и САД смештен у контекст Хладног рата и сагледан
кроз нову концепцију америчке
спољне политике тзв. политику
преговарања. Иако је тежиште
књиге на спољнополитичком положају Југославије, није пропуштена прилика да се укаже и на
динамику њеног унутрашњег
развоја. С обзиром на постојање
реципроцитета у југословенским
односима са две суперсиле већи
део монографије је посвећен и односима Југославије са Совјетским
Савезом.
Монографија садржи 293
стране и састоји се из предговора, увода, шест поглавља и закључка. У уводном делу монографије ауторка је укратко
представила контекст који је детерминисао међународне односе пре доласка председника Ричарда Никсона на власт. Књига
започиње кратким прегледом
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главних америчких спољнополитичких доктрина и краћом
анализом српско/југословенско
- америчких односа. Наредна поглавља хронолошки прате и
анализирају догађаје из наведеног периода усредсређујући се
на југословенско-америчке билатералне односе, њихов утицај
на југословенско-совјетске односе и реакције совјетског врха,
југословенске активности унутар покрета несврстаности, ставове југословенског врха у вези
са текућим кризама (Блиски исток, рат у Вијетнаму, Кипарска
криза), као и одјек и утицај америчких бројних иницијатива покренутих за време администрације Ричарда Никсона.
У првом поглављу (стр. 27–65)
је акценат на анализи рефлексија
„горућих” хладноратовских криза
на југословенско-америчке односе
почетком периода детанта. Указано је на велике доктринарне промене у америчкој спољној политици које су имале за циљ разбијање
представе о комунистичким земљама као монолитном непријатељу, јењавање агресивног антикомунизма у САД као и развијање
односа са одређеним земљама без
обзира на разлике у њиховим друштвено-политичким структурама
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и виђењима међународних проблема.
У другом поглављу (стр. 66103) ауторка је највећи простор
посветила посети америчког
председника Ричарда Никосна Југославији 1970. године, као и њеном значају и утицају на међународну позицију и безбедност Југославије. Истовремено је анализирана промена политичког курса
америчке администрације према
Југославији и Покрету несврстаних. Указано је на нову фазу у билатералним односима, која се
огледала у значајним новинама
како на пољу економије тако и
војне сарадње.
Треће поглавље (стр. 103-135)
је посвећено покушајима дестабилизације југословенске федерације
и рефлексијама таквог стања на
односе са Великим силама. Указано је на чињеницу да је Југославија
упркос периоду брзих промена које су укључивале децентрализацију њене привреде, преструктуирање политичких институција на федералном нивоу успела да остане
независна, доследна програмима
унутрашње либерализације и економским реформама које су биле
базиране на америчкој подршци.
У четвртом поглављу (стр.
136-176) ауторка се фокусирала
на анализу међународног положаја Југославије у време оживљавања триангуларне политике коегзистенције Великих сила.
Југославија је перцепирана као
фактор мира и стабилности на
простору Европе, Медитерана и

Блиског истока од стране америчке администрације.
Пето поглавље (стр. 177-218)
је посвећено погоршању југословенско-америчких односа, односно оптерећујућим елементима у
релацијама две земље који су били узроковани неким аспекатима
југословенског унутрашњег развоја и спољне политике.
У последњем, шестом поглављу (стр. 219-273) су обрађене рефлексије америчке политике према Медитерану на Југославију. Указано је на снажан
притисак који су током 1974. године САД вршиле на Југославију
ради утицања на њену међународну активност и деловање.
Паралелно је анализиран и политички курс америчке аминистрације који се налазио у
оштрој колизији са југословенским концептом радикалне
трансформације система међународних економских односа.
У Закључним разматрањима ауторка је указала на постојање континуираних односа и
веза између Југославије и Сједињених Држава које су нарочито
у послератном периоду биле наглашене остваривањем узајамних интереса који су се повећавали или смањивали под дејством збивања у међународним
односима. Истовремено је апострофирано да је доласком на
власт новоизабраног америчког
председника Ричарда Никсона
1969. године започело ново раздобље у развоју југословенско281
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америчких односа обележено
интензивним развојем економске и војне сарадње као и великим бројем сусрета и контакта
на свим нивоима. Закључено је
да су мотиви сарадње између
две земље били потпуно различити. Док су са југословенске
стране мотиви сарадње били искључиво економско-политичке
природе, дотле су са америчке
били изразито део стратешке
слагалице комплексне спољнополитичке доктрине. Повремени опречни ставови између администрација две земље су периодично били присутни због
чињенице да су се две државе
одувек руководиле различитим
националним интересима и
аспирацијама у међународним
односима. Указано је да су обе
државе свесно радиле на учвршћењу сопственог положаја у
свету. САД су то чиниле кроз вођење своје демократске политике и јачање водећег положаја у
Западном блоку односно спречавањем супротстављеног блока да стекне превласт у међународним односима. Југославија је
то исто остваривала кроз пропагирање сопствене независности
и политике несврстаности.
Посебна вредност монографије се огледа у коришћењу архивске грађе југословенске провенијенције (Арив Југославије Фонд Кабинета председника Републике и Савезно извршно веће и Архив Министарства спољних послова – Фонд политичка
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архива и Фонд политичка архива – строго поверљиво) као и објављивању америчких докумената (FRUS) из тог периода.
Истовремено велики допринос
је остварен и употребом објављене архивске грађе, многобројне домаће и стране историјске и политиколошке литературе, мемоарске грађе, периодике
и интернет страница. Монографија је илустрована фотографијама из Архива Југославије. Посебно треба издвојити чињеницу
да монографија садржи 610 фуснота којима је ауторка настојала
да олакша читаоцима разумевање
материје којом се бави, али и да
избегне скретање пажње од кључних проблема које монографија
разматра. Издавач је Медија центар „Одбрана”, Министарство одбране Републике Србије из Београда. Штампана је у тиражу од
120 примерака.
Монографијом Војнополитички односи Југославије и САД
1969-1974. ауторка је указала на
успешно спроведене циљеве
спољне политике Југославије
кроз позиционирање на међународној политичкој сцени у турбулентним временима Хладног рата у односу на реалну моћ коју је
заиста поседовала.
Захваљујући стилу ауторке
штиво је занимљиво написано и лако читљиво, па га и због тога свесрдно препоручујемо научној јавности и широј читалачкој публици.
др Вељко Благојевић
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Александар де Боздари, О Балканским
ратовима, о Великом рату и о неким
догађајима који су им претходили.
Приредила, предговор написала и превела
др Мила Михајловић, Медија центар
„Одбрана“, Београд, 2021, стр. 210
Mемоари као посебна врста
историјских извора представљају рефлексије аутора на прошла
историјска збивања, по правилу
оптерећена субјективним оценама историјских догађаја, личности, али и сопствене улоге у
истим. Уз одређен критички
приступ мемоари могу послужити историчарима као допуна
званичним документима депонованим у архивима приликом
реконструкције прошле стварности. Значај Де Боздаријевих
мемоара препознала је др Мила
Михајловић, ауторка бројних наслова – посвећених, углавном,
историји српско-италијанских
односа – попут Културно памћење тршћанских Срба, Италијански морнари за српску војску,
Југославија: април 1941 – септембар 1943 и За српску војску – Једна
заборављена прича. Дипломатске
белешке Алесандра де Боздарија,
Мила Михајловић је превела и
приредила српској научној и широј читалачкој публици.
Дипломатске забелешке Александра де Боздарија доживеле су
два издања, 1928. и 1931. године у
Милану под насловом Delle guerre
balcaniche, della Grande Guerra e di al-

cuni fatti precedenti ad esse. Захваљујући др Мили Михајловић и издавачу
Медија центру „Одбрана“ превод мемоара Александра де Боздарија публикован је 2021. године под насловом О Балканским ратовима, О Великом рату и о неким догађајима који су им претходили. Приређено издање се састоји од уводне студије
Миле Михајловић уместо предговора, и шеснаест хронолошки распоређених и тематских заокружених поглавља.
На почетку Уводне студије (9-34) др Мила Михајловић
излаже историјат херцеговачке
породице Божидаревић, односно Де Боздари, проглашене
племићима Светог римског царства царском уредбом из 1753.
године. Затим, следи кратак
приказ дипломатске каријере
Александра де Боздарија у периоду између 1891. и 1926. године.
У наставку др Мила Михајловић
обрађује анексију Босне и Херцеговине, Балканске ратове и
Први светски рат чији је непосредни актер и посматрач као
амбасадор у Лондону, Будимпешти, Софији и Атини био Александар де Боздари. У закључку,
приређивач указује на историј283
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ску вредност његових мемоара,
откривајући мање познате чињенице српској историографији
о закулисној политици сила Антанте према Србији и њеним савезницама током Првог светског рата.
У првом поглављу (Питање
источне железнице и анексија
Босне и Херцеговине (1908–1909),
Лондон, 43-55) Де Боздари приказује крхку сарадњу шест великих сила на очувању европског
мира док је био на челу италијанске амбасаде у Лондону у два
наврата 1908. и 1909. године. У
овом периоду два су догађаја
ставила европску дипломатију
пред изазов, унилатерална иницијатива Аустроугарске у добијању концесија за изградњу пруге Увац – Митровица и анексија
Босне и Херцеговине. Током дугих и напорних преговора дипломата шест великих сила Де
Боздари примећује недоследност и површност у политици
сер Едварда Греја. У наставку,
бележи да се британска спољна
политика нашла у ситуацији где
је морала да осцилира између
принципа према којем се свако
кршење Берлинског уговора морало обављати званичним путеми и са адекватним компезацијама ради одржавања мира по
сваку цену.
Кратка епизода у Будимпешти, описана у другом поглављу
(Мађарски интермецо (1909–1910),
57-62), упознала је Де Боздарија
са
државним
организмом
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Аустроугарске, искуство које му
је касније помогло приликом доношења процене међународних
односа на позорници европске
дипломатије. Током боравка у
Будимпешти
закључује
да
Аустрију и Угарску нераскидиво
држи заједнички интерес остваривања доминације Немаца и Мађара над словенским и другим етничким мањинама.
Треће поглавље (Бугарска
(септембар 1910 – јануар 1913),
63-74) приказује Боздаријеву
анализу бугарске унутрашње и
спољне политике. Несугласице
између краља и владе биле су
свакодневица политичког живота у Бугарској. После смрти
Стамболова, краљ је лично водио целокупну спољну политику. Упркос дволичности краља
Фердинанда, Де Боздари открива линију водиљу спољнополитичког деловања Бугарске која
се сводила на безусловну подршку Аустроугарској. Погрешна
процена сила Антанте у Првом
светском рату и њена бугарофилија удаљиће Грчку на две године, закључује Де Боздари.
Четврто поглавље (Балкански рат, 75-84) чија тема кореспондира наслову, обухвата период од почетка Балканског рата па
до Боздаријевог одласка у Атину
фебруара 1913. године. Заокупљен идејом сарадње Аустроугарске и Бугарске, Де Боздари наводи да је превидео формирање
Балканског савеза, а објаву рата
Османском царству сматрао је
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блефом. Ентузијазам из првих дана рата заменило је разочарење
увидевши да је Цариград недостижан и да ће се Бугарска сукобити са савезницима око прерасподеле ратног плена. У овом периоду, бележи да је Аустроугарска брисала последње трагове
русофилства у Бугарској.
У наредном, петом, поглављу (Рат у Либији виђен из Софије, 85-93) пише о уложеним
напорима на склапању мира између Италије и Османског царства у току трајања његовог
мандата у Софији. Уз асистенцију румунских дипломата, Ланга
Раскана и Дијамандиса, ступио
је у преговоре са тадашњим министром спољних послова Асим
бегом. Међутим, ова епизода се
завршила безуспешно услед незаинтересованости
Ђолитија
који је у Либијском рату видео
полигон за италијанску војску,
наводи Де Боздари.
Доласком у Атину 1913. године Де Боздари се суочио са
проблематиком
италијанскогрчког антагонизма чиме почиње шесто поглавље (Грчка – од
мог доласка у Атину до Букурештанског мира (26. фебруар – 7.
август 1913), 93-100). Питање
граница северног Епира и италијанске окупације Додеканеза
удаљило је Рим и Атину и тиме
допринело сложености међународне политичке сцене. Непријатељска политика Италије, бележи Боздари, гурала је Грчку у
руке Француске, традиционал-

ног супарника њених интереса
на Медитерану. Велике силе нису гледале са одобравањем на
непопустљиви став Италије, видевши у увећању граница Албаније ширење италијанског утицаја на Балкану, док је Немачка
настојала да привуче Грчку
Тројном савезу.
У седмом поглављу (Од Букурештанског мира до Аустроугарског ултиматума Србији (август 1913 – јули 1914), 101-113)
приказује ток преговора Грчке
са Османским царством у вези са
питањем
Егејских
острва,
Аустроугарском у погледу статуса солунске луке, анексије
Крита, али највише посвећује
пажњу питању разграничења у
северном Епиру. Грчка влада
примила је са негодовањем одлуке амбасадора у Лондону и започела припрему оружаног
устанка. Сепаратна нота Аустроугарске и Италије о повлачењу
грчке војске из Епира, према мишљењу Де Боздарија, представљала је грешку и отварала простор француским интригама.
Поделе грчке политичке
елите по питању неутралности
Грчке у Првом светском рату
аутор приказује у осмом поглављу (Од Аустроугарског ултиматума Србији до Венизелосове
оставке (23. јули 1914 – 7. март
1915), 115-125). Де Боздари критикује пробугарски став Антанте и њену неспособност да процени бугарску спољну политику.
Бескрупулозном трговином те285
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риторијама, Француска и Британија су привукле Венизелоса за
излазак из неутралности што је
довело до пада његове владе
услед германофилског става
краља Константина. Империјалне тежње Италије у Албанији и
окупацију Валоне, Де Боздари
правда војно-сигурносним разлозима.
Период прве Гунарисове владе обележен је отпором према Венизелосу и отвореним кршењем
грчке неутралности од стране Антанте. Де Боздари приказује последице пробугарске политике
Антанте која је довела до удаљавања Грчке од њених природних
савезника. Паралелно са погрешном политиком Антанте одвијала се немачка пропаганда у Грчкој
под руководством барона фон
Шенка, чији утицај је био очигледан у раду Гунарисове владе. Такође, наводи да се грчко германофилство манифестовало приликом уласка Италије у рат на страни Антанте.
У десетом поглављу (Од повратка Венизелоса на власт до
Скулидисове владе (24. август
1914 – 7. новембар 1915), 135-142)
приказује тумачење одбрамбеног споразума са Србијом од
стране грчког политичког врха,
које је продубило поделе унутар
њене политичке елите и утицало на односе са Француском и
Британијом. Венизелосова понуда силама Антанте за улазак
Грчке у рат није добила подршку краља и тиме је био примо286

ран да поднесе оставку. У паду
Венизелосове владе, Де Боздари
види прекретницу у ГрчкоФранцуским односима.
У наредном, једанаестом,
поглављу (Скулидисова влада 7.
новембар 1915 – 21. јун 1916,
143-155) Де Боздари је сумирао
разлоге који су изазвали нетрпељивост Француске и Велике
Британије према Грчкој у пет тачака: 1) концентрација грчке
војске на српској, а не на бугарској граници; 2) гомилање грчке
војске у Солуну; 3) останак наредбе о мобилизацији на снази
упркос неутралном положају
Грчке; 4) полагање мина у лукама; 5) и на крају, долазак немачких официра у Атину. Доласком
Бријана на место министра иностраних послова Француске долази до побољшања односа са
Грчком, али ће Скулидисова изјава о интернацији француских
и српских снага уколико пређу
на грчку територију под притиском Бугара и предаја Рупела,
прекинути идиличне односе, наводи Де Боздари.
Дванаесто поглавље (Друга
Заимисова влада. Покушаји Димитракопулоса и Калогеропулоса
(21. јун – 12. октобар 1916), 157166) приказује догађаје који су
се одиграли између почетка демобилизације грчке војске и Венизелосовог напуштања Атине.
Улазак Румуније у рат није променио став Грчке, Заимис се
правдао да је његова влада састављена у циљу испуњења зах-
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тева Антанте и да нема овлаштење за више политичке одлуке. Француска и Велика Британија су наставиле са нарушавањем суверенитета Грчке износећи нове захтеве. У наставку,
аутор мемоара бележи да понашање Антанте и бугарско напредовање није узбуђивало грчки
народ попут ширења италијанске окупационе зоне у Епиру.
У следећем, тринаестом,
поглављу (Ламбросова влада (9.
октобар 1916 – 4. мај 1917), 167183) Де Боздари приказује наставак отвореног кршења Грчке
неутралности од стране Антанте, у првом реду Француске. Прво такво крешење били су захтеви француског адмирала Дартижа о заплени тридесет и једне
пловне јединице грчке флоте,
окупација острва Липсо, предаја
артиљерије на Саламини, стављање грчке полиције и целокупне националне железнице
под контролу Антанте. У међувремену долази до формирања
паралелне владе у Солуну која је
сарађивала са француским амбасадором Гилемином. Де Боздари
пише да су Венизелос и Гилемин
радили на спречавању нормализације односа Грчке и Антанте,
изазивајући инцидент за инцидентом. До првог инцидента долази 1. децембра 1916. године
када долази до искрцавања војске Антанте, накод одлучног одбијања предаје целокупног ратног материјала од стране грчке
владе. Аутор мемоара поставља

питање шта је утицало на промену попустљивог става Грчке и
на основу званичних докумената долази до закључка да је иза
Грчке одлучности стајало уверење о напредовању Немаца у Македонији. Стога, Де Боздари
приписује себи заслуге о умиривању амбасадора савезника и
адмирала Дартижа, верујући да
би сваки непријатељски гест
гурнуо Грчку у руке Централних
сила. Како наводи, Француска
подршка Венизелосу и његов
евентуални долазак на власт
није одговарао интересима Италије. Сматрао је да би Венизелос
поново отворио осетљиво питање граница у Епиру и италијанске окупације Додеканеза, али да
би преврат довео Грчку под
француску доминацију, чије савезништво је било привремене природе, али без наклоности ка интересима Италије на Медитерану.
У четрнаестом, по обиму
најкраћем поглављу (Трећа Заимисова влада. Свргавање краља
Константина. Повратак Венизелоса на власт (4. мај – 26. јуни
1917), 185-190) описује последње кораке предузете од стране
Француске у циљу свргавања
Константина и довођења Венизелоса на власт. Краљ Константин је добио право избора свог
наследника под условом да не
изабере принца Ђорђа.
Повратак Венизелоса, рестаурација његове владе, излазак Грчке из неутралности и поновно отварање епирског пита287
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ња теме су петнаестог поглавља
(Венизелосова рестаурација. Мој
одлазак из Грчке (јун 1917 – мај
1918), 191-201). Према инструкцијама из Рима Де Боздари преноси Венизелосу да је Италија
спремна на повлачење из Епира
у сразмери са повлачењем
Француске из Атике и Тесалије.
Међутим, након конференције у
Паризу примећује промену у
италијанској политици према
Епиру. Критикујући званичан
став Рима, добија прекор од Сонина у зиму 1917. године и сазнаје узрок попустљивог става
Италије. Пораз код Кобарида довео је Италију у завистан положај од савезничке војне и материјалне помоћи. У наставку анализира грчку спољну политику
и узрок пораза Хеленизма у Малој Азији види у њеној несразмери између војне ефикасности и политичких претензија.
У последњем, шеснаестом
поглављу (Ратни заробљеници,
203-210) описује изазове са којима се суочио као представник
министарства спољних послова
при Комисији за ратне заробљенике. Питање формирања рат-
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них јединица од заробљеника
испоставило се исувише сложеним, нарочито у случају југословенских добровољачких јединица, наводи Де Боздари. У наставку приказује преговоре у Берну
између делегата Италије и Немачке, а касније Аустроугарске
који су дали правни оквир питању прихвата и третмана ратних
заробљеника.
Уколико узмемо у обзир
значај мемоара као историјских извора, њихову употребу
за историју XX века и скроман
број преведених мемоара посвећених Балканским ратовима и Првом светском рату,
превод дипломатских забелешки Александра де Боздарија
открива мање познате историјске чињенице нашој научној јавности и представља
значајан допринос српској
историографији. Стога је посебно потребно нагласити напоре преводиоца др Миле Михајловић чији одличан превод
са италијанског језика заслужује највеће похвале.

Стефан Шипка

Информације
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МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
„ЈУГОСЛОВЕНСКО-ПОЉСКИ ОДНОСИ У XX ВЕКУ“
БЕОГРАД, 16-17. СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ
У организацији Института за савремену историју из Београда
и Хуманистичког факултета из Бидгошћа одржан је, са једногодишњим одлагањем због пандемије, осми по реду скуп историчара и
научника других струка на тему Југословенско-пољски односи у XX
веку. На почетку конференције скуп су поздравним говорима отворили Марек Зиелински (Marek Zielinski) са Универзитета Казимира
Великог а у име домаћина директор ИСИ Предраг Ј. Марковић. Поднето је укупно 31 саопштење. Првог дана поднето је 20 реферата
учесника из Пољске, Србије, Босне и Херцеговине и Словеније
(Здзислав Биегански, Конгрес пољско-југословенског пријатељства
1931; Бојан Симић, Југословенски парламентарци у Пољској јуна
1933; Катаржина Грисинска Јармула, Југословенска питања у часопису `Преглед пољско-југословенски` (1934-1939); Енес Омеровић, Одјеци погрома у Лавову 1918. године у сарајевској штампи; Јарослав
Дурка, Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца у погледима пољских
конзервативаца и њихових медија 1918-1921; Ивана Пантелић, Драгомир Бонџић, Јулије Бенешић као делегат Министарства просвете
при Посланству Краљевине Југославије у Варшави 1930-1938; Сандра
Томчак, Јеврејска заједница Југославије у светлу часописа Jüdische
Rundschau; Љубинка Шкодрић, Пољско-југословенска Антанта
штампе 1929-1939; Пиотр Голдин, Пољско-југословенска конвенција
о културној и просветној сарадњи из 30-их година XX века; Александар Лукић, Српски републиканци о стварању Друге пољске републике; Томаш Лис, Југославија и њени становници у мемоарима и писмима Пољака у периоду између два светска рата; Јацек Тебинка, Пољска и Југославија од Јалте до Потсдама; Борис Томанић, Југословенска влада у избеглиштву, Балканска унија и Пољско-чехословачка
конфедерација; Маја Луканц, Андерсонова армија и Југославија; Раде
Ристановић, Марко Милетић, Инвазија на Пољску – Априлски рат у
Југославији 1941: компаративна анализа; Ратомир Миликић, Прилози за проучавање српско-пољских односа у Другом светском рату
кроз примере српске емигрантске публицистике; Марек Зиелински,
Сведочанство Ирене Рибчинске о путовању по Југославији 1955. године; Ивана Добривојевић Томић, Планирање породице у Југославији и
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Пољској; Александар В. Милетић, Од Стразбура до Шкљарске Порембе. Милован Ђилас на оснивању Информбироа; Владимир Љ. Цветковић, Потешкоће у вези са репатријацијом Пољака из Југославије
1945. године.)
Другог дана поднето је 11 реферата учесника из Пољске и Србије (Никола Мијатов, Социјалистички спорт између Југославије и
Пољске (1945-1953); Слободан Селинић, Пољски слависти у Југославији педесетих и шездесетих година 20. века; Миомир Гаталовић,
Југословенска перцепција шестог конгреса ПУРП 1971; Ненад Ж. Петровић, Криза у Пољској 1980-1982. године и политика Југославије;
Небојша Стамболија, Југословенско-пољски односи 1988. године;
Магдалена Рекшћ, Путовање кроз ратну Југославију 1991: заборављена епизода новинара из Лођа; Анета Гловацка Пенчињска, „Звање нација није међусобна борба и међусобно уништавање...“ Јован
Павле II према сукобу на Балкану; Јелена Јовановић Симић, Франц
Грејер (1887-1965) – оснивач катедре педијатрије и дечје клинике
медицинског факултета у Београду; Јустина Глуба, Даниел Обрицки
и Ева Кржижевска: пољски глумци у југословенским филмским продукцијама; Наташа Милићевић, Жанета Ђукић Перишић, Иво Андрић и Пољска; Барбара Мариа Гавецка, Ретроспективна изложба
Марине Абрамовић „Do Czista. The Cleaner“ у Торуњу у светлу медијског извештавања.) Из Института за стратегијска истраживања једини учесник је био научни сарадник др Ненад Ж. Петровић.
Вредност ове конференције лежи у томе што се није бавила само политичким питањима у односима две државе већ је било занимљивих радова из области културне, научне, филмске и спортске
сарадње. Као што је то био случај и приликом ранијих конференција у зборнику радова ће бити објављена излагања свих учесника. За
следећу годину најављен је нови сусрет овога пута у Бидгошћу.
др Ненад Ж. Петровић
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МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
„WINNERS AND CONQUERED: PEACE AND
UNREST IN EASTERN EUROPA AFTER THE FIRST
WORLD WAR“, БЕЧ, РЕПУБЛИКА АУСТРИЈА,
27–29. СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ
У организацији Института за стратегију и безбедносну политику Националне академије одбране Министарства одбране и спорта Републике Аустрије, у Бечу је од 27. до 29. септембра 2021. године одржана међународна научна конференција „Побединици и поражени: мир и сукоби у Источној Европи након Првог светског рата“. Из института за стратегијска истраживања на конференцији је
учествовао пуковник доц. др Далибор Денда, научни сарадник у
Одељењу за војну историју. Конференција је имала јубиларни карактер и била посвећена стогодишњици присаједињења Бургенланда Аустрији (1921–2021). У раду конференције је учествовало 17
еминентних војних и цивилних историчара и политиколога из
Аустрије, Немачке, Француске, Румуније, Мађарске, Албаније, Чешке, Словачке и Србије.
Први радни дан био је понедељак 27. септембар. Конференцију је отворио др Ервин Шмидл, директор Института за стратегију и
безбедносну политику Академије националне одбране у Бечу који
је уједно и председавао сваким од девет предвиђених панела. У
оквиру првог панела говорили су др Максимилијан Граф из Масариковог института и архива Чешке академије наука на тему „Бургенланд: висине и дубине једне пограничне регије у 20. веку“ и др
Катрин Хорел директорка Националног центра за научна ситраживања Универзитета Сорбона у Паризу на тему: „Мађарска после
1918. године“. У другом панелу реферате су поднели др Герхард Баумгартнер из Архива аустријског отпора на тему „Земља двораца,
земља народа“ (која се односила на Бургенланд) и др Ричард Лејн
са Института за хабзбуршке и балканске студије Аустријске академије наука у Бечу („Заузеће Бургенланда: између дипломатских
калкулација и војне немоћи“). Трећи панел био је посвећен самим
борбеним дејствима у Бургенланду о чему је реферисао аустријски
пуковник у пензији мр Мартин Сенекович („Борбе код Киршлага у
Буклиген Велту“) док је на тему „Пали за Аустрију“ у Бургенланду
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говорио пуковник мр Петер Штајнер. Први радни дан завршен је
предавањем др Ибоље Мурбер са Универзитета у Сомбатхељу (Мађарска) на тему „Мађарски поглед на догађаје у Бургенланду“. Исте
вечери представљена је и књига др И. Мурбер посвећена догађајима
у Бургенланду 1921. године (Ibolya Murber, Grenzziehung zwischen
Ver- und Entflechtungen: Eine Entstehungsgeschichte Deutsch-Westungarns und des Burgenlandes, Balkanologische Veröffentlichungen 68, Wiesbaden: Harrasssowitz, 2021).
Другог радног дана, 28. септембра, у првом панелу говорио је др
Мануел Станеску из Института за политичке студије одбране и војну
историју МО Румуније на тему „Улога румунских оружаних снага у
Централној Европи 1919 – 1920: аспекти у вези са румунском војном
управом у Мађарској“ и др Владимир Сегеш из словачког Војноисторијског института („Мали рат након Великог рата: Борбе између чехословачке и мађарске војске у Словачкој 1918–1919. године“). Други панел у потпуности се односио на историју Чехословачке. Др Роман Холец из Историјског института Словачке академије наука представио је рад „Сукоби на чехословачким границама: између дипломатских калкулација и војне моћи“, а др Рихард Стојар из Центра за
безбедност и војно-стратегијске студије у Брну рад на тему „Нова
држава и нова армија у суочавању са ескалацијом националних и
социјалних проблема у Чехословачкој 1919–1920“. У трећем панелу
представљена су два од три рада која су се односила на албанско
питање. Рад на тему „Настанак албанске државе 1913–1923“ представио је др Маренглен Касми, директор Архива Сигуримија при
Албанској академији наука. Одмах након њега, на тему „Југословенско-албански погранични сукоб 1918–1921. године и ситуација у Јужној Србији“, говорио је наш представник, пуковник др Далибор
Денда из Института за стратегијска истраживања УО. И четврти панел почео је темом у вези са историјом Албаније. Рене Дорлиак, виши саветник за балканска питања у Главном директорату за међународне односе и стратегију МО Француске говорио је на тему „Од
северног Епира до Јужне Албаније у контексту Првог светског рата“, посвећену грчко-албанском граничном сукобу. Након тога следио је рад др Кристофера Бренана из Беча на тему „Крај монархије“.
Последњи пети панел другог радног дана конгеренције био је посвећен спољној политици. У оквиру овог панела говорили су др Габријела Фрај са катедре за савремену историју Универзитета одбране у Минхену (СР Немачка) на тему „Питање Бургенланда на конфе294
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ренцији мира у Паризу и Колиџова мисија“ и др Алма Ханиг са Универзитета у Бону (СР Немачка) на тему „Од Аустро-Угарске до
Аустрије и Мађарске : ка проналажењу новог спољнополитичког
курса након разлаза (1918–1921)“. Након сваког излагања следила
је краћа дискусија која се увек одвијала на веома високом академском нивоу. Представљене анализе дале су свеобухватну слику проблема присаједињења Бургенланда Аустрији у ширем друштвеном
и међународном контексту. Последњег радног дана, 29. септембра,
за све учеснике организовано је студијско путовање у Бургенланд.
Том приликом учесници су обишли село Киршлаг и положаје у његовој околини, локални музеј, спомен гробље, као и музеј Бургенланда у дворцу Шлаининг.
Ова конференција била је и прилика да се на адекватан начин
презентује српска војна историографија на међународном нивоу и
уједно представља наставак плодне сарадње између Института за
стратегијска истраживања Универзитета одбране МО Републике
Србије и Института за стратегију и безбедносну политику Академије националне одбране Министарства одбране и спорта Републике
Аустрије.
пуковник др Далибор Денда
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МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП „ДРУГИ СВЕТСКИ
РАТ 1941. ГОДИНЕ – 80 ГОДИНА ОД ПОЧЕТКА
АНТИФАШИСТИЧКЕ БОРБЕ У СРБИЈИ
И ЈУГОСЛАВИЈИ“, БЕОГРАД,
20–21. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ
У Београду је у организацији СУБНОР Србије и Института за
стратегијска истраживања Универзитета одбране у Београду одржан међународни научни скуп „Други светски рат 1941. године - 80
година од почетака антифашистичке борбе у Србији и Југославији“.Скуп су отворили генерал-потпуковник доцент др Горан Радовановић ректор УО МО, генерал у пензији Видосав Ковачевић председник СУБНОР и академик професор др Љубодраг Димић. Радни језици скупа су били српски, енглески и руски језик. На скупу су пријавила учешће 22 научна радника из Србије, Русије, Бугарске, Словеније и Северне Македоније. Присутни су били представници следећих званичних институција: Институт за стратегијска истраживања
УО МО (Србија), Војна академија УО МО (Србија), Историјски факултет МДУ „М.В. Ломоносов“(Русија), Факултет државне управе
МДУ„М.В. Ломоносов“(Русија), Московски државни институт међународних односа (МГИМО)(Русија), Војноистроијски институт МО
Русије (Русија), Центар високих војних школа из Марибора (Словенија), Балканолошки институт бугарске академије наука из Софије
(Бугарска), Институт за националну историју из Скопља (Северна
Македонија), Филозофски факултет из Београда (Србија), Архив Југославије (Србија), Институт за савремену историју (Србија), Институт за новију историју (Србија), Музеј жртава геноцида (Србија).
Радни део конференције је био подељен у четири панела и реализован у два радна дана (20. и 21. децембар) који су одржани у
просторијама Хотела „М„ у Београду. Током скупа представљено је
19 саопштења која ће у финалној верзији бити штампана у посебном издању Војноисторијског гласника посвећеног обележавању
80. годишњице од почетака антифашистичке борбе у Србији и Југославији. У оквиру првог панела своја саопштења су изложили Александар А. Вершињин (Нама очајно треба савез са Русијом-совјетска
стратегија на почетку Другог светског рата у виђењима францу296
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ског војног аташеа О. А. Паласа) и Олег Р. Ајрапетов ( Решење питања Бесарабије 1940. године и промене на Балкану) из Русије, Милан
Терзић (Југословенска краљевска влада и устанак у Југославији
1941. године) и Миљан Милкић (Проблеми утврђивања права на доделу „Партизанске споменице 1941. године“) из Србије. У другом панелу који је био посвећен 27. марту и Априлском рату своје реферате су представили Далибор Денда (Британци и војни пуч 27. марта
1941. године), Слободан Ђукић (Југословенска војска у Априлском рату 1941. године) и Алексеј Тимофејев (Руска емиграција у Југославији
и Априлски рат 1941. године) из Србије. Трећи панел је био посвећен војним акцијама словеначких партизана, окупацији, логорима,
губицима припадника партизанског покрета, колаборационистичкој пропагандној активности и стварању Српске државне страже. У
том панелу своја саопштења су презентовали Блаж Торкар ( Војне
акције словеначких партизана 1941. године) из Словеније, Миљан
Кољанин (Улога логора у гушењу устанка у Србији 1941. године),
Драган Цветковић (Губици припадника партизанског покрета на
територије окупиране Србије у устанку 1941. године), Маријана
Мраовић (Почеци пропагандног организовања колаборационистичких власти на територији окупиране Србије током 1941. године) и
Небојша Стамболија (Стварање и организација Српске државне
страже) из Србије. У оквиру четвртог панела који је био посвећен
историографији о 1941. години реферате су имали Љубодраг Димић (Историографија о 1941. години), Јарослав В. Вишњаков (Савремена руска историогрфаија о Априлском рату 1941. године) и Татјана Милошевић (Априлски рат на страницама Војноисторијског гласника). Реферате су такође доставили и др Маријана Стамова (Албанске илузије у годинама Другог светског рата), др Александар
Колпакиди (Совјетска војна обавештајна служба у Југославији) и др
Александар Полунов (Почетак Другог светског и Великог отаџбинског рата у историјском сећању руског друштва), који из оправданих разлога нису могли да присуствују скупу.
Од представника МО РС на скупу су са саопштењем узели учешћа др пк Миљан Милкић, др пк Далибор Денда, др Татјана Милошевић и др Маријана Мраовић из Института за стратегијска истраживања УО МО и др пк Слободан Ђукић са Војне академије УО МО.
Завршетак сваког панела је пратила интензивна дискусија која је
била веома плодотворна и уједно представљала значајно достигнуће скупа. Овај међународни научни скуп је свакако допринео проду297
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бљивању и демистификацији постојећих научних знања, чињеница
и ставова везаних за антифашистичку борбу у Србији и Југославији
током 1941. године. Упркос различитим интерпретацијама исте
проблематике и сучељавању ставова, скуп је протекао на завидном
нивоу, захваљујући изузетно високом стручном нивоу учесника.
Скуп је показао да је и након више деценија од завршетка Другог
светског рата на просторима Србије и Југославије та тема још увек
присутна и недовољно расветљена у историографији и да оставља
простора за нова истраживања и интерпретације.
др Татјана Милошевић
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ОСНОВНА УПУТСТВА
У часопису Војноисторијски гласник објављују се необјављени научни (оригинални научни чланак, прегледни чланак, кратко или претходно саопштење, научна критика, полемика и осврт и
критичко издање изворне грађе) и стручни радови (прикази,
информативни прилози) који се баве војном историјом, са посебним акцентом на историју Србије, Југославије и Балкана.
Радови се објављују на српском језику ћирилицом или на
енглеском језику. Максимална дужина рада је 45.000 карактера са
размацима, укључујући и фусноте и друге прилоге. Текст треба да је
написан у MS Word-у, фонтом Times New Roman, величина фонта 12,
са размаком 1,5. Фусноте писати фонтом 10, размак Single.
Сви добијени научни радови подлежу рецензији и да би били
објављени неопходно је да добију две позитивне рецензије анонимних спољних рецензената из земље или иностранства.
Научни рад треба да има следеће елементе:
– титула, име и презиме и звање аутора (Times New Roman,
фонт 12). Име и презиме аутора писати великим словима. Рад може
имати највише три аутора. Потребно је навести и годину рођења
аутора, која се доставља Народној библиотеци Србије ради каталогизације чланка;
– назив и адреса установе (фонт 12);
– електронска адреса аутора (фонт 12);
– наслов рада (Times New Roman, фонт 14, велика слова, болд);
– апстракт рада на српском (фонт 11, до 1.000 карактера);
– кључне речи (до 10 термина, фонт 11);
– основни текст рада (Times New Roman, фонт 12, до 45.000 карактера, са размацима и фуснотама). Основни текст рада може имати поглавља и потпоглавља, са кратким поднасловом, исписаним
италиком, фонт 12;
– фусноте (Times New Roman, фонт 10, размак Single);
– списак извора и литературе (прво необјављени па објављени
извори и потом литература абецедним редом, фонт 12);
– резиме на енглеском језику, са именом и презименом аутора
и насловом рада (фонт 11, до 2.000 карактера);
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– кључне речи на енглеском (до 10 термина, фонт 11).
Редослед елемената се мора поштовати.
Назив пројекта, захвалност установама и сл. ставити уз наслов
рада, као прву, ненумерисану фусноту (звездицу).
Табеле, фотографије, графиконе и друге прилоге ставити на
одређеном месту у тексту са редним бројем и описом/легендом.
За цитирање извора и литературе користити чикашки цитатни стил (видети детаљно упутство у тексту испод). Приликом цитирања поштовати писмо на којем је цитирани рад објављен.
Редакција неће разматрати радове који не садрже све наведене елементе.
Рукописе слати у електронској форми на електронску адресу
Редакције: VIG@mod.gov.rs

Упутство за навођење референци
по чиkашkом цитатном стилу
Цитирање архивских извора
За цитирање архивских извора користити правила и препоруке појединих архива. Притом полазити од општег ка појединачном,
односно од архива, преко фонда, фасцикле/кутије, архивске
јединице, досијеа, сигнатуре. Први пут навести пун назив архива и
фонда, а потом скраћеницу или само број. Kада се у фуснотама
цитира конкретни документ (акт, допис, писмо, извештај, елаборат,
реферат итд.) наводи се број, датум, аутор (установом или појединцем) и наслов. У библиографији се наводи само архив и фонд или
збирка који су коришћени.
ПРИМЕРИ: Архив Југославије (АЈ), фонд 130, Савезно извршно
веће (СИВ), фасцикла 1, архивска јединица 2; даље: АЈ, 130-1-2
ПРИМЕР: Војни архив, Пописник 3, кутија 223, фасцикла 12,
документ 8; даље:ВА, П-3, 223-12-8
ПРИМЕР: Дипломатски архив Министарства спољних послова
Републике Србије (ДА МСП), Политичка архива (ПА), САД, 1966,
фасц. 160, досије 15, сигн. 41036; даље: ДА МСП, ПА ...
Дипломатски архив Министарства спољних послова
Републике Србије (ДА МСП), Политичка архива (ПА), Индија, 1955,
фасц. 24, досије 36, сигн. 41989; даље: ДА МСП, ПА …
Архив Србије (АС), фонд Централни комитет Савеза комуниста
Србије (ЦK СKС), Управа за агитацију и пропаганду, фасц. 10,
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Извештај о школама у НР Србији и Београдском универзитету, јун
1949; даље: АС, ЦK СKС …
Архив САНУ, Историјска збирка, Заоставштина Александра
Белића, 14386, АБ/ИВ – 1421.
Цитирање монографских радова
Монографија са једним аутором
Напомена или фуснота (у даљем тексту Ф): редни број. Име и
презиме аутора, Наслов књиге (место издања: издавач, година),
страна.
ПРИМЕР: Драган Богетић, Југословенско-амерички односи:
1961–1971 (Београд: Институт за савремену историју, 2102), 25.
Библиографија (у даљем тексту Б): Презиме, име аутора.
Наслов књиге. Место издања: издавач, година.
ПРИМЕР: Богетић, Драган. Југословенско-амерички односи:
1961–1971. Београд: Институт за савремену историју, 2012.
Монографија са два или три аутора
Ф: редни број. Име и презиме аутора и име и презиме аутора,
наслов књиге (место издања: издавач, година), страна.
ПРИМЕР: Драган Богетић и Александар Животић, Југославија и
Арапско-израелски рат 1967 (Београд: Институт за савремену
историју, 2010), 85.
Б: Презиме, име, и име и презиме. Наслов књиге. Место издања:
издавач, година
ПРИМЕР: Богетић, Драган и Александар Животић. Југославија
и Арапско-израелски рат 1967. Београд: Институт за савремену
историју, 2010.
Монографија са четири или више аутора
Уколико монографија има четири или више аутора у
библиографији се наводе сви аутори, а у фуснотама се наводи само
први аутор, а потом „и др.” (и други), или „et al.” код радова на
страном језику.
Ф: редни број. Име и презиме аутора и др., наслов књиге (место
издања: издавач, година), страна.
ПРИМЕР: Christoph Neumayer et al., Bošnjaci u carskoj službi: Bosanskohercegovačke trupe u austrougarskoj vojsci. Historija i uniforme
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od 1878. do 1918. godine (Wien: Verlag Militaria, Edition Stefan Rest,
2008), 120–134.
Б: Презиме, име, име и презиме, име и презиме, име и презиме и
име и презиме аутора. Наслов књиге. Место издања: издавач, година.
ПРИМЕР: Neumayer, Christoph, Erwin Schmidl, Hermann
Hinterstoisser, Helmut Wohnout. Bošnjaci u carskoj službi:
Bosanskohercegovačke trupe u austrougarskoj vojsci. Historija i uniforme od
1878. do 1918. godine. Wien: Verlag Militaria, Edition Stefan Rest, 2008.
Уредник, приређивач, преводилац – примарна одговорност
Ф: редни број. Име и презиме, ур., гл. и одг. ур., прев., прир.,
наслов књиге (место издања: издавач, година), страна.
ПРИМЕР: Момчило Павловић, прир., Документи ЦИА о
Југославији 1948–1983 (Београд: Институт за савремену историју,
Универзитет у Београду – Факултет безбедности, Службени
гласник Републике Србије, 2009), 235.
Б: Презиме, име, ур., гл и одг. ур., прев., прир. наслов књиге.
Место издања: издавач, година.
ПРИМЕР: Павловић, Момчило, прир. Документи ЦИА о
Југославији 1948–1983. Београд: Институт за савремену историју,
Универзитет у Београду – Факултет безбедности, Службени
гласник Републике Србије, 2009.
Уколико има више уредника, приређивача или преводилаца,
важе иста правила као за ауторе монографија.
Уредник, приређивач, преводилац – секундарна одговорност
Ф: редни број. Име и презиме аутора, Наслов књиге, ур., гл. и
одг. ур., прев., прир. Име и презиме (место издања: издавач, година),
страна.
ПРИМЕР: Џон Луис Гедис, Хладни рат: Ми данас знамо, Зоран
Хамовић, превод Предраг Симић (Београд: Клио, 2003), 157.
Б: Презиме, име аутора. Наслов књиге. Уредник, главни и
одговорни уредник, превео, приредио име и презиме. Место
издања: издавач, година.
ПРИМЕР: Гедис Џон Луис. Хладни рат: Ми данас знамо. Зоран
Хамовић, превод Предраг Симић. Београд: Клио, 2008.
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Електронско издање књиге
Ако је књига доступна у више формата, требало би навести
ону верзију која је коришћена у раду. У библиографији се може
навести да је књига доступна и у другим форматима.
Ф: редни број. Име и презиме аутора, наслов књиге (место
издања: издавач, година), http://адреса (приступљено датум).
ПРИМЕР: Бранислав Нушић, Аутобиографија (Београд:
Kреативни центар, 2001),
http://www.антикварнекњиге.com/електронскекњиге/detailitem_39 (приступљено 13. 10. 2008)
Б: Презиме, име аутора. Наслов књиге. Место издања: издавач,
година. http://адреса (приступљено датум). Такође доступно у штампаном облику и на CD-ROM-у.
ПРИМЕР: Нушић, Бранислав. Аутобиографија. Београд: Kреативни центар, 2001.
http://www.антикварнекњиге.com/електронскекњиге/detailitem_39 (приступљено 13. 10. 2008). Такође доступно у штампаном
облику.
Цитирање зборника радова
Цитирање чланка у зборнику радова:
Ф: Име и презиме аутора, „наслов чланка”, у: наслов зборника,
уредник име и презиме (место издања: издавач, година), страна.
ПРИМЕР: Слободан Селинић, „Југословенски представници у
Чехословачкој 1945–1949”, у: Југословенска дипломатија 1946–1961,
уредник Слободан Селинић (Београд: Институт за новију историју
Србије, 2012), 135–159.
Б: Презиме, име аутора. „Наслов чланка”. У: наслов зборника.
Уредник име и презиме, стране. Место издања: издавач, година.
ПРИМЕР: Селинић, Слободан. „Југословенски представници у
Чехословачкој 1945–1949”. У: Југословенска дипломатија 1950–1951.
Уредник Слободан Селинић, 135–159. Београд: Институт за новију
историју Србије, 2012.
Цитирање поглавља или неког другог дела књиге
Ф: Име и презиме аутора, „наслов поглавља”, у: наслов књиге,
уредник име и презиме (место издања: издавач, година), страна.
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ПРИМЕР: Дубравка Стојановић, „Успон и пад детанта 1969–1980”,
у: Рађање глобалног света 1880–2015, уредник Милан Ристовић
(Београд, Чигоја штампа, 2015), 330–341.
Б: Презиме, име аутора. „Наслов поглавља”. У: наслов књиге.
уредник име и презиме, стране. Место издања: Издавач, година.
ПРИМЕР: Стојановић, Дубравка. „Успон и пад детанта 1969-1980”.
У: Рађање глобалног света 1880–2015. Уредник Милан Ристовић,
343–362. Београд: Чигоја штампа, 2015.
Предговор, уводник, поговор
Ф: Име и презиме, предговор, уводник, поговор у наслов књиге,
име и презиме аутора (Место издања: издавач, година), стране.
ПРИМЕР: Мирољуб Kљајић, Предговор у Аутобиографија
једног матуранта 1941, Миодраг В. Михаиловић (Чачак:
Међуопштински историјски архив, 2012), 7–8.
Б: Презиме, име. Предговор, уводник, поговор у наслов књиге,
име и презиме аутора, стране. Место издања: издавач, година.
ПРИМЕР: Kљајић, Мирољуб. Предговор у Аутобиографија
једног матуранта 1941, Миодраг В. Михаиловић, 7–8. Чачак:
Међуопштински историјски архив, 2012.
Јединица из енциклопедије или лексикона
Ф: Име и презиме аутора, „наслов текста”, у: енциклопедија,
лексикон, том, (Место издања: Издавач, година), стране.
ПРИМЕР: Чедомир Попов, „Марковић, Светозар”, у: Српски
биографски речник, 6, Мар-Миш (Нови Сад: Матица српска, 2014),
204–209.
Б: Презиме, име аутора. „наслов текста”. У: енциклопедија,
лексикон, том, стране. Место издања: издавач, година.
ПРИМЕР: Попов, Чедомир. „Марковић, Светозар”. У: Српски биографски речник, 6, Мар-Миш, 204ﺝ209. Нови Сад: Матица српска, 2014.
Цитирање часописа и новина
Рад у часопису у штампаном облику:
Ф: Име и презиме аутора, „наслов текста”, наслов часописа,
година излажења, број, свеска (година), страна.
ПРИМЕР: Александар Радић, „Вежба Авала – југословенска
одбрана од Варшавског пакта 1968. године”, Историја 20. века, XXIV,
бр. 2 (2006), 99.
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Б: Презиме, име. „Наслов текста”. Наслов часописа, година
излажења, број, свеска (година), стране.
ПРИМЕР: Радић Александар. „Вежба Авала – Југословенска
одбрана од Варшавског пакта 1968. године”. Историја 20. века, XXIV,
бр. 2 (2006), 87–104.
У фуснотама се наводи страна или стране које су консултоване, а у библиографији број страна целог чланка.
Уколико рад има више аутора њихова имена се наводе као у
случају монографије.
Текст у дневној и периодичној штампи:
Ф: Име и презиме аутора, „наслов текста”, наслов новина, датум,
страна.
ПРИМЕР: Александар Белић, „Око Трста”, Политика, 17. 9. 1945, 1.
Уколико није потписан аутор текста, цитат започети са насловом.
Б: У библиографији не наводити сваки текст понаособ, већ
после одељка са објављеним изворима навести наслов новина и
годину или распон година које су коришћене у раду.
Уколико се ради о специфичном и посебно важном тексту,
навести га у библиографији на следећи начин: Презиме, име аутора.
„Наслов текста”. Наслов новина, датум, страна.
ПРИМЕР: Белић, Александар. „Око Трста”. Политика, 17. 9.
1945, 1.
Текст у on-line часопису:
Ф: Име и презиме аутора, „наслов текста”, наслов часописа,
број, свеска (година издања), стране (приступљено датум). DOI број.
ПРИМЕР: Konstantin V. Nikiforov, „Modernization mixed with
nationalism”, Balcanica, XLV, (2014), 443 (приступљено 28.7.2015).
DOI:10.2298/BALC1445443N.
Б: Презиме, име аутора. „Наслов текста”. Наслов часописа, број,
свеска (датум), стране (приступљено датум).
ПРИМЕР: Nikiforov, Konstantin V. „Modernization mixed with
nationalism”, Balcanica, XLV, (2014), 443–451 (приступљено
28.7.2015). DOI:10.2298/BALC1445443N.
Уколико часопис нема DOI број, навести http://адресу и датум
приступања.
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Цитирање магистарских теза и докторских дисертација
Ф: Име и презиме, „наслов тезе/дисертације” (врста рада,
универзитет, факултет, одељење, година).
ПРИМЕР: Мр Ивана Добривојевић, „Село и град. Трансформација аграрног друштва Србије: 1945–1955” (докторска дисертација, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за
историју, 2011).
Б: Презиме, име. „Наслов тезе/дисертације”. Врста рада, универзитет, факултет, одељење, година.
ПРИМЕР: Добривојевић, мр Ивана. „Село и град. Трансформација аграрног друштва Србије: 1945–1955”. Докторска дисертација, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за
историју, 2011.
Цитирање мултимедијалних извора
Звучни запис:
Ф: Име и презиме аутора, наслов записа, продуцентска кућа – медиј.
ПРИМЕР: Јосип Броз Тито, Тито нам говори, ПГП РТБ 1977 –
грамофонска плоча
Б: Презиме, име аутора. Наслов записа. Име продуцентске
куће, издавача – медиј.
ПРИМЕР: Броз, Јосип Тито. Тито нам говори. ПГП РТБ 1977 –
грамофонска плоча.
Видео-запис:
Ф: Наслов филма, медиј, редитељ име и презиме (место
издања: издавач, година).
ПРИМЕР: Вариола вера, ДВД, редитељ Горан Марковић
(Београд: Ванс, 2005).
Б: Наслов филма. Редитељ име и презиме. Место издања:
издавач, година. Медиј.
ПРИМЕР: Вариола вера. Редитељ Горан Марковић. Београд:
Ванс, 2005. ДВД.
Цитирање усмених казивања (oral history)
ПРИМЕР: Интервју са Латинком Перовић, Београд, Србија,
12.05.2007.
Цитирање е-mail-a и СМС-а
ПРИМЕР: Александар Петровић, е-mail послат аутору 18.11.2105.
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Цитирање радова у даљем тексту, након првог помињања
Први пут цитиран рад наводи се у пуној форми у фусноти, док
се у даљем тексту користи скраћена форма:
– за радове на српском језику приликом понављања исте јединице користити Исто (приликом понављања у првој следећој
фусноти) или н. д. (приликом понављања касније у тексту, уколико
је то једини рад одређеног аутора који цитирамо). Приликом непосредног понављања истог аутора користити Исти/Иста.
ПРИМЕР: напомена бр. 4. Ђоко Трипковић, Југославија–СССР:
1956–1971 (Београд: Институт за савремену историју, 2013), 35.
Напомена бр. 5. Исто, 36.
Напомена бр. 22. Ђ. Трипковић, н. д., 100.
– за радове на страним језицима приликом понављања исте јединице користити Ibid. (приликом понављања у првој следећој фусноти) или оп. цит. (приликом понављања касније у тексту, уколико
је то једини рад одређеног аутора који цитирамо). Приликом непосредног понављања истог аутора користити Idem.
ПРИМЕР: напомена бр. 4. Matti Golan, The secret conversations of
Henry Kissinger. Step by step diplomacy in the Middle East (Quadrangle:
The New York Times Book.co, 1976), 13.
Напомена бр. 5. Ibid.
Напомена бр. 32. M. Golan, op. cit., 85.
ПРИМЕР: напомена бр. 5. David Holloway, Stalin and the Bomb:
the Soviet Union and Atomic Energy: 1939–1956 (New Haven: Yale
University Press, 1994), 45.
Напомена бр. 6. Ibid.
Напомена бр. 16. D. Holloway, op. cit., 50.
– уколико у тексту цитирамо више радова истог аутора, сваки
рад при поновном цитирању наводимо у скраћеном облику.
ПРИМЕР: Ђ. Трипковић, Југославија и СССР…, 217.
Golan, The secret conversations ..., 67.
Богетић, „Kипарска криза 1974…,”, 115.
Напомене:
Приликом цитирања литературе поштовати писмо на којем је
цитирани рад објављен.
У основном тексту називе месеци писати словима, а у оквиру
цитата арапским цифрама.
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за LXXI издање
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