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Др Милић Милићевић, научни сарадник
ИСТОРИЈСКИ ИНСТИТУТ БЕОГРАД
E‐mail: milicevicm@live.com

РЕГРУТНИ САСТАВ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
1883–1912. СИСТЕМ ПОЗИВА И
НЕКИ ЊЕГОВИ ДРУШТВЕНИ АСПЕКТИ1
АПСТРАКТ: Рад представља покушај да се на основу грађе,
првенствено статистичких података, да социјални карта
српских регрута пре њиховог доласка у касарну. У раду се об
рађује порекло регрута (село–град), проценат припадности
задрузи, као и његова верска припадност. Већи значај посве
ћен је проценту писмености и кадру и дато поређење са
истим у редовима других европских армија.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Војска Србије, систем регрутације и позива,
социјална и образовна структура регрутног састава.

За разлику од официрског кадра Кнежевине и Краљевине Ср‐
бије о коме постоји релативно обимна литература, административ‐
ни, подофицирски, као и регрутни састав војске у нашој историо‐
графији, јако је слабо обрађен. Изузетак у овом представљају једино
проблеми исхране трупа као и они везани за верске елементе.2 Де‐
лом слична констатација може се дати и за здравствене прилике
док се већина осталих радова, чак и они обимних, углавном своде
на елементе обуке, при чему је највише истакнут њихов технички
део.3 Нека друга питања, као што су социјално порекло регрута, пи‐
тања нивоа њиховог образовaња као и низ других, везаних за пери‐
1 Овај рад настао је на пројекту Од универзалних царстава до националних
држава. Друштвене и политичке промене у Србији и на Балкану, бр. 177030.
2 М. Милићевић, Војничка кухиња. Исхрана војске у Србији крајем 19. и по
четком 20. века, Београд 2002; М. Милкић, „Специфичности војног живота у вој‐
сци Кнежевине и Краљевине Србије”, Војно дело, 1/2003, 168–184. (У даљем тек‐
сту: М. Милкић, „Специфичности...”)
3 Група аутора, Обука српске војске (1804–1918), Београд 2007, Литература,
717–774.
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од од коначног увођења стајаће војске 1883. године до почетка рат‐
не кампање 1912–1918, остала су углавном неистражена. Задатак
овог рада је да барем делимично одговори на нека од њих.
Општа војна обавеза чедо је француске револуције, мада прва
држава која ју је спровела није била Француска, већ Пруска и то
1814. године. Према овом систему рок служења под заставом запо‐
чињао је са 21. и трајао три године. Иза тога следовала је двогоди‐
шња обавеза у резерви и седмогодишња у ландверу (1. и 2. позив).4
Са изузетком прилично великог броја европских и ваневропских
држава (В. Британије, САД, Швајцарска) систем опште војне обавезе
у другој половини XIX века, био је широко прихваћен. Године 1866.
уведен је у Аустроугарској, а 1872. и у Француској.5 Царским декре‐
том из 1874 на основу ранијег закона из 1870. то је учињено и у Ру‐
сији.6 Овде ипак треба напоменути да је општа војна обавеза у Руси‐
ји, у колективном смислу (село) постојала још од владавине Петра
Великог. Стога је поменути декрет у суштини представљао само ње‐
но обнављање.7 Општу војну обавезу је убрзо након уједињења при‐
хватила и Италија (1875), а исте године и далеки Јапан. Слично је
било и са Данском и Шпанијом, као и делимично, са Белгијом и Хо‐
ландијом.8 Балканске државе учиниле су то нешто касније, али су
све, са изузетком Црне Горе (1895), то извеле готово у исто време.
Општа војна обавеза у Грчкој уведен законом од новембра 1878. и
накнадно регулисана амандманима из 1882. Целокупна војна оба‐
веза започињала је са 21. и трајала је до 40. године старости. У окви‐
ру овог војници су служили рок од три године, наредних шест били
су у резерви, док су преосталих десет припадали националној гар‐
ди.9 Законом од 1880. општа војна обавеза у трајању од 20 година
(20–40) и трогодишњим роком служења у кадру, барем начелно,
уведена је и у Турској. Три године, од 1881. служио се рок и у румун‐
ској војсци а од исте су то чинили и аустроугарски поданици са те‐

Службени војни лист, 1898, 195–198. (У даљем тексту: СВЛ).
Понекад постоји временска разлика између доношења закона, његовог
званичног изгласавања у скупштини и почетка његове примене. Због овога се у
случају Аустроугарске помиње и 1868, а у случају Француске 1874. година. Упоре‐
ди: М. Магдаленић, „Обавеза служења у војсци”, Ратник, 1892, књ. 27, св. 3 (сеп),
227–258.
6 Војна енциклопедија, 10, Београд 1967, 622–623.
7 СВЛ, 1899, 1001–1004.
8 М. Магдаленић, н.д., 245.
9 Hellenic Army General Staff/Army History Directorate, History of Organization
of Hellenic Army (18211954), Athens 2005, 48–49.
4
5
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риторије БиХ.10 Слично је било и са Бугарском која је након 1878.
према руским нацртима почела да ствара стајаћу војску.11
Елементи увођења редовне војне обавезе у Србији јавили су се
доста рано, још у Кнежевини у оквирима закона о Устројенију на
родне војске из 1861. Овим законом сви способни мушкарци од на‐
вршене 20. па све до 50. године старости постајали су војни обве‐
зници при чему је прва класа, тзв. „готови за покрет”, обухватала
око 1/4 пореских обвезника.12 Оваква организација постојала је
ипак само у начелу и проћи ће више од две деценије, до доношења
Закона о устројству војске из 1883, док питање служења војног ро‐
ка, односно редовна војна обавеза, буде била стварно, али не и ко‐
начно регулисана. Према слову овог закона, сваки српски грађанин
имао је дужност и право да лично служи у војсци од навршене 20. па
све до 50. године старости. На основу годишта био је одређен и си‐
стем позива. Први позив, рачунајући ту војнике на редовном служе‐
њу рока (стални кадар) обухватао је младиће између 20. и 30. годи‐
на старости. У другом позиву били су они од 30. до 37. године, а у
трећем од 37. до 50. године.13 Током следећих двадесет година овај
систем претрпео је низ измена, тачније њих шест, при чему су неке
од њих биле више политичког, а мање војног карактера апстрахују‐
ћи при том и извесне финансијске тешкоће. Само годину дана од
доношења овог закона, у законске оквире уврштено је и добровољ‐
но служење у кадру и то са навршених 18. година старости.14
Након окончања српско‐бугарског рата 1886. уследио је нови
Закон о устројству војске, који је поред осталог изменио и систем
позива. По новом, регрути су и даље позивани са навршених 20 го‐
дина старости, али је зато први позив редовне војске скраћен са 30.
на 28. године старости. Последње године служења у другом и тре‐
ћем позиву, 37. односно 50. остале су неизмењене.15 Као и у прет‐
ходном закону служење у кадру било је лично, без могућности за‐
мене, при чему су они који су на основу законских одредби ослобо‐
10 СВЛ,
1881, 45–48; 353–354, 815–816, 1041–1042; 1882, 705–706,
1397–1398, 1587–1588;
11 СВЛ, 1881, 47–48, 171–172, 214–215. Неки новији домаћи аутори, говорећи
о тенденцијама стварања стајаће војске код нас, наводе да је управо „бугарски
фактор” био примаран у смислу увођења редовне војне обавезе у Србији 1883.
С. Ратковић‐Костић, Европеизација српске војске 1878–1903, Београд 2007, 240–241.
12 О народној војсци и овом систему војне обавезе види опширније: Ж. Ђор‐
ђевић, Српска народна војске 1861–1864, Београд 1984; М. Ђурђевац, „Народна вој‐
ска у Србији 1861–1883”, Војноисторијски гласник, 4/1959.
13 СВЛ, 1883, 3–4.
14 СВЛ, 1884, 489–496.
15 Зборник закона и уредаба, књ. 42, 243–244. (У даљем тексту: ЗЗУ).
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ђени служења, били обавезни да плаћају новчану накнаду или тзв.
„војницу”.
Само четири године после Закона о изменама и допунама
устројству војске из 1890, систем позива поново је претрпео изме‐
ну. Пређашња подела на три позива била је укинута, а војска поде‐
љена на Редовну и Народну. Редовну војску чинили су обвезници од
20. до 30, док су народну, по новом, чинила само два позива: први
од 30. до 40 и други од 40 до 50 године старости.16 Суштина ове по‐
деле била је двојака. Прва је била то што су млађе генерације које су
по годишту припадале Редовној војсци одслужиле обавезан војни
рок. Старије генерације, припадници Народне војске, стасале су за
војску пре 1883. у време када редовна војна обавеза још није била
уведена. Захваљујући томе у сталном кадру никада нису служиле.
Измене и допуне из 1890. имале су свој војнички и још више,
свој политички садржај, а овај први огледао се у деценијској дилеми
виших војних кругова везано за организацију војске. Код једних пр‐
ви постулат био је њена бројност због чега су тежили систему на‐
родне војске при чему је њен други вид она стална, представљала
неку врсту војног учитеља. Други су пак полагали на квалитет, па су
желели искључиво стајаћу војску са резервом. У почетку, до 1878.
године преовладавало је ово прво мишљење. Потом је, подстакнуто
искуствима армија у окружењу, Турском, Аустроугарском, а погото‐
во Бугарском, преовладало оно друго.17 Но, политички елементи ко‐
ји су се умешали створили су и извесне ретро процесе. Наиме, зако‐
ном из 1883. није само уведен двогодишњи војни рок, него је укину‐
та и Народна војска, коју су радикали у читавом наредном периоду
настојали да обнове. Због тога је 1887. сачињен нови, радикалски
пројект устројства војске.18 Због политике краља Милана да стално
јача државну, а због утицаја радикала потискује Народну војску, ови
покушаји су осујећени. Намесништво је, после његове абдикације, у
погледу војске наставило његов курс, али како није имало аутори‐
тет да потпуно потисне Народну војску дошло је до извесне нагод‐
бе. Уместо новог закона о устројству војске, 1890. створен је ком‐
промис између већ постојећег закона из 1886, односно 1883, годи‐
не. Њиме је Народна војска формално поново уведена, али су њој
препуштена само два, старија позива. Уз то су у Народној командо‐
вале само старешине Редовне војске, а оним Народним препуштени
су само нижи заповеднички положаји и то у случају када ових првих
16
17
18
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ЗЗУ, књ. 46, 242–243.
С. Ратковић, н.д., 240–241.
С. Јовановић, Влада Александра Обреновића, 1, Београд 1990, 39–40
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није било довољно.19 Коначно, због наводно скупог одржавања и чу‐
вања, у чему је делимично било истине, пушке нису враћене народу
него су издаване само за вежбе и маневре.20
У време реформе војске спроведене између 1897. и 1900. годи‐
не, систем регрутације, позива, као и укупна дужина служења, пре‐
трпеле су нову измену. Пре свега укупно трајање војне обавезе сма‐
њено је за неких шест година. Уместо навршених 20, регрути су под
заставу (од 1898), највероватније под утицајем аустроугарског си‐
стема, позивани са 21. годином старости при чему је наведени раз‐
лог једногодишњег померања, опет под утицајем аустроугарских
сазнања, била њихова боља физичка стасалост.21 Укупна, пак, дужи‐
на служења смањена је са 50 на 45 година. Скраћење се наравно од‐
разило и на целокупан систем позива. Редовна војска била је сада у
добу од 21. до 31, Народна војска првог позива служила се од 31. до
37, а другог од 37. до 45. године живота.22
Делимично идентичан у погледу система позива био је и Закон
из 1901. с тим што је почетак служења рока поново враћен на 20
година. Ипак много значајнија новина било је увођење Последње
одбране, за оне пре и после испуњења обавезе служења у Редовној и
Народној војсци. У првом случају радило се о младићима између 17
и 20, а у другом случају о „старцима” од 45 до 50 година.23
Прошло је тек нешто више од годину дана када је 1902. дошло
до нових, истина ситнијих измена закона. Прва година позивања
под заставу била је поново 21, други позив је са 37. продужен на 38.
година, а слично је било и са најмлађима у Последњој одбрани. Уме‐
сто са 17, у њу су ступали са 18 година старости.24
У другој половини XIX века трогодишње служење војног рока,
са изузетком Русије, било је стандард у готово свим европским ар‐
мијама.25 Истоветно мишљење о овом изражавали су домаћи војни
кругови наводећи „да је то искуством и практиком признато нај‐
ЗЗУ, књ. 46. 442–447.
О свему опширније: М. Милићевић, Реформа војске Србије 1897–1900, Бео‐
град 2002, 52. (У даљем тексту: М. Милићевић, Реформа...)
21 Овај систем позивања у аустроугарској војсци уведен је још 1887. године.
СВЛ, 1887, 51–52. Као други разлог у нашем случају, иначе већ наведен у литера‐
тури, била је жеља српских војних власти да због недовољних смештајних капаци‐
тета једноставно „прескоче” једну регрутну годину. М. Милићевић, Реформа..., 53.
22 ЗЗУ књ. 53, 164–165.
23 ЗЗУ, књ. 56, 92–93.
24 ЗЗУ, књ. 57, 214–215.
25 Војни рок у Русији званично је трајао пет година, мада је он у пракси био
годину дана краћи. У Немачкој је у петогодишњем периоду 1893‐1898. рок служе‐
ња са три, скраћен на две године. СВЛ, 1899, 103–105.
19
20
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краће време за образовање и васпитавање војника”.26 Ипак, овако
дуг војни рок у Србији никада није постојао, а разлог за ово био је
понајвише финансијски и, у директној вези са њим, смештајни. За‐
право, већ први закон, онај из 1883. дефинисао је двогодишње слу‐
жење у сталном кадру, мада је он реално готово увек био нешто
краћи. Примера ради, регрути којима је двогодишњи рок служења
истицао у фебруару 1889. пуштени су кућама већ у октобру 1888.
претходне године.27 Уз пуни двогодишњи предвиђен и знатно кра‐
ћи рок, онај од само пет месеци, за који су неки од критичара наво‐
дили да је, он више правило него изузетак.28 Томе у прилог ишла је
и чињеница да је овај вид служења обухватао врло бројне категори‐
је регрута, који су у збиру са једномесечарима, по неким наводима
чинили натполовичну већину.29 Међу овима налазили су се и ђаци о
којима ће у каснијем току излагања бити нешто више речи.30
Слично као и укупна дужина војне обавезе, односно под њеним
утицајем и систем позива, тако је и дужина служења у кадру била
често подложна променама. Већ нови Закон о устројству војске,
онај из 1886. године, увео је још један скраћени рок и то у дужини
од свега месец дана.31 Овај рок служења посебно је критикован уз
навод да „о једномесечарима можемо напоменути само то да је ште‐
та, што онај хлеб за месец дана поједу и неправе трошак; јер месец
дана служити у војсци је сасвим свеједно, као и не служити ника‐
ко”.32 Дужина служења у коњици такође је добила свој посебан обра‐
зац. У њој се по новом служили само годину дана и то регрути од ра‐
није вични јахању, уз додатну обавезу да имају сопственог коња и
26 С. С, У прилог организације наше војске, СВЛ, 1882, 7–15, 37–41; М. Магдале‐
нић, н.д., 250.
27 СВЛ, 1888, 1205–1206.
28 М. Магдаленић, н.д., 248.
29 Исто.
30 Краћи петомесечни рок предвиђен је за седам категорија регрута и то за:
1. једине храниоце задругара неспособне за рад, 2. самохране, 3. јединце и првен‐
це, 4. регруте чије је брат или задругар већ на одслужењу, 5. сиромашне регруте
чији је брат или задругар већ одслужио пун војни рок, 6. ако је више од половине
задругара већ одслужило пун војни рок, 7. ђаке на школовању или оне са већ завр‐
шеном школом. СВЛ, 1883, 4–6. Као што се види скраћени војни рок, изузев у слу‐
чају ђака, био је углавном социјална категорија. То се односи и на чланове нових
Законе о устројству (1886, 1901), као и на њихове измене и допуне из 1885, 1895,
1897, 1898. и 1904. које су суштински представљале само даљу разраду везану за
поменутих седам категорија.
31 Категорију једномесечара чинили су једини храниоци задругара, они који
су према претходном закону из 1883. сврстани у категорију петомесечара. ЗЗУ,
књ. 42, 249.
32 М. Магдаленић, н.д., 249–250.
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прописан прибор. Даља обавеза била је полагање за капларски и
поднареднички испит, након пет, тј. 11 месеци службе. У случају не‐
полагања испита следио им је пун, двогодишњи рок.33
Измене и допуне закона из 1895. биле су толико обимне да су
биле заправо нов закон о устројству војске, а као такве донеле су
промене и у погледу дужине служење у сталном кадру. Ово се наро‐
чито односи на скрећени рок службе, који је уместо петомесечног
постао једногодишњи и осмомесечни.34 Примећује се уз то да су вој‐
не власти постале знатно ригорозније у погледу неодазивања пози‐
ву како према онима који су лично манипулисали са служењем, та‐
ко и према старешинама задруга које су на овај или онај начин при‐
кривале регрута. У овом случају старешинама задруге следовала је
казна од 100 до 300 динара или 30 дана затвора.35
Даље измене и допуне Закона из 1896. и 1897. нису мењале ду‐
жину служења у сталном кадру већ су само донеле ближе одредбе у
вези служења неких ђачких категорија.36 Исти случај био је и са из‐
менама Закона из 1898. с тим што су се ове клаузуле односиле на
задругаре и самохране.37
Нови Закон о устројству војске из 1901. године донео је прилич‐
не промене везане за дужину служења у кадру. Пре свега дошло је до
извесног разврставања по родовима тако да је коњица и артиљерија
имала двогодишњу службу, а исти случај био је и са добровољцима.38
Најбројнији припадници састава, они одређени за род пешадије имали
су једноипогодишњи рок служења. Скраћени рокови служења и даље
су остали с тим што су сада били у дужини од 14, односно 6. месеци.
Ови рокови, како је правилима прецизније одређено, били су поново
намењени категоријама ђака и задругара.39
Мање измене и допуне донете 1902. биле су доста сличне они‐
ма из 1896. и 1897. и тицале су се углавном даље разраде правила
везаних за категорију ђака. Исти случај био је и са изменама доне‐
тим 1904.40

Исто, 246.
ЗЗУ, књ. 50, 524–525.
35 Исто, 526–527.
36 ЗЗУ, књ. 51, 391–393; књ. 52, 241–243.
37 ЗЗУ, књ. 53, 164–165.
38 Већ поменута клаузула о јахачкој вештини регрута, поседовању коња и
његовој прописаној опреми остала је истоветна као и у ранијем закону из 1886.
39 ЗЗУ, књ. 56, 96–102.
40 ЗЗУ, књ. 57, 333–334; књ. 60, 116–117.
33
34
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2.

Можда најбољи увод за даље излагање на ову тему дао је изве‐
сни С. С у чланку „У прилог организацији наше војске” објављеном у
Службеном војном листу 1882. године.41 По овоме регрутни конти‐
гент, тј. број двадесетогодишњака, износио је према прорачуну око
0,9% целокупне популације Краљевине Србије што би у конкрет‐
ном случају изнело негде око 15.000 младића.42 Од овога би после
прилично великог одбитка од 18 до 20% неспособних преостало
приближно 12.000 до 12.300. Даљом анализом коју аутор наводи ов‐
де је било 67–68% задружних, 20–21% првенаца и око 11 до 13% је‐
динаца, што би у конкретним бројевима изнело: 8.141–8.246 (за‐
дружних), 2.460–2.583 (првенаца), 1.343–1.429 (јединаца).43 У наве‐
дени збир аутор није убројао и око 2.000 хранитеља и самохраних
које је према његовом мишљењу требало изузети из састава. Тиме
би коначан број спао на тек 10.000–10.300 младића што би помно‐
жено са пуним двогодишњим роком изнело 20.600 војника.44 Но,
српске финансије могле су да издрже тек упола мањи контигент те
је према прорачуну аутора остало између 4.500 и 4.800 младића ко‐
ји се не могу уврстити у кадар.45
Мада је овај исказ добро сугерисао на структуру регрутног са‐
става, бројеви исказани кроз њега делом су били нетачни. Наиме,
потенцијални број регрута био је нешто већи пошто је на број ста‐
новника од 1,72 до 1,81 милиона (1880–1882) рачунајући по наве‐
деном систему од 0,9%, Србија начелно могла регрутовати 15.516
(1880), 15.885, (1881), а већ 1882. преко 16 хиљада регрута (16.663).
Даље, проценат неспособних (18–20%) који аутор наводи чини се
претераним, наравно у случају ако се ради о искључиво здравстве‐
ним разлозима.

41 СВЛ, 1882, 7–15; 37–41. Судећи по иницијалима и времену настанка тек‐
ста његов аутор је највероватније потпуковник Станојло Стокић (1847–1891).
Осим наведеног, Стокић је аутор неколико других чланака и расправа објављених
у Службeном војном лису и Ратнику. У његов опус такође, спада и неколико прево‐
да односно монографија. Види: Војна енциклопедија, 9, Београд 1967, 236–237. Би‐
блиографија. Двадесетогодишњица Ратника 1979–1903, Београд 1904.
42 Ради се о средњој вредности пошто према истом наводу број двадесетого‐
дишњака у страним државама варира између 0,87 и 1% целокупне популације.
43 Тачан збир овде износи 11.944 односно 12.358. Аутор је очигледно рачу‐
нао са наведеним округлим бројевима тј. са 12.000 односно 12.300 отуда и бројча‐
на разлика. Примедба аутора.
44 Исто, 7–8.
45 Исто.
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За разлику од официрског кадра, за који је до недавно владало
потпуно погрешно уверење да се ради о „људима из народа” и подо‐
фицирског који је у социјалној подели село‐град био отприлике по‐
ловичан, регрутни састав војске Србије имао је потпуно истоветан
бројчани изглед као и социјална средина из које је потекао.46 Дру‐
гим речима, градско становништво у Србији, у годинама између
1884. и 1907. било је заступљено свега са 12 до 14% па се овакво
стање засигурно пренело и на регруте.47 Дубље размишљање ипак,
указује на извесну аномалију, а она није толико везана за проценте
већ за једну готово невидљиву миграцију. Наиме, касарне у Србији
биле су искључиво у вароши или пак варошици, што је значило да
је сваки српски двадесетогодишњак морао провести две године
или бар пет месеци у већој или мањој градској средини, апстракују‐
ћи при томе шта је појам град значио у оновременој краљевини. Ова‐
квој поставци, наравно, могла би се изрећи и примедба да је регрут
ову градску средину гледао једино иза касарнских ограда, изузев у ре‐
ђим случајевима допуштеног изласка, па је због тога њен утицај био
крајње ограничен. Ипак, не може се пренебрегнути чињеница да је
управо војска сваког српског младића довела у град, што би без ње, од‐
носно редовне војне обавезе, било крајње спорадично.
Изнети подаци недвосмислено нас уводе у једно од питања ве‐
зано за регруте, а то је, у коликом су проценту они били ожењени?
Нека новија истраживања указују на то, да се, „гранична” година
женидбе српских младића у претпоследњој декади XIX века кретала
око 22 навршене године, када су у питању они са села, односно 27
година када је реч о онима из града.48 При томе треба узети у обзир
да су ови други, гледано према општем броју тј. проценту градске
популације чинили тек 13% (1890) до 15% (1905).49 На основу ова‐
квих података могло би се закључити да је већина српских регрута,
поготово оних са села била неожењена. Ова чињеница у принципу
је тачна, али уз опаску, да је број жењених регрута у кадру из годи‐
не у годину непрестано растао. Наиме почетком осамдесетих њих је
била тек четвртина да би на преласку два века овај проценат нара‐
46 Официрски кадар у Србији у веома великом проценту потицао је из град‐
ске средине, док је из оне сеоске било тек око четвртина старешина. Овоме треба
додати и чињеницу да је грађанство у Србији у оном периоду бројало 10 до 13%
житеља. Опширније: М. Милићевић, „Социјално порекло официрског кадра школо‐
ваног у Србији од 1850. до 1900. године”, Годишњак за друштвену историју, год. 2,
св. 2, 1995, 194–202; Подофицирске школе у Краљевини Србији, Образовање Срба
кроз векове, Збор. радова, Београд 2003, 181–199.
47 СТАТ, књ. 12, 32–36.
48 А. Вулетић, Брак у Кнежевини Србији, Београд 2008, 159.
49 СТАТ, 12, 30.
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стао на око трећину. У првој декади XX века број жењених регрута
додатно је порастао доспевши до процента од око 43–44%.50 Могуће
је претпоставити, али само у начелу, да је овај пораст проузрокова‐
ло управо служење војног рока. Наиме одвајање младића од газдин‐
ства, због двогодишњег војног рока могуће чак и двојице, значило
је мањак радне снаге што је у сеоским условима представљало
огромну потешкоћу.51 Због тога се женидбом пре одласка у војску
гледало да се барем делимично надокнади губитак мушке радне
снаге. Овај прагматичан потез постепено је прерастао је у народну
традицију опставши у временима потпуно другачије структуре
привређивања. Делимичну потпору овом даје већ изнета статисти‐
ка три села из времена осамдесетих година XIX века где се јасно ви‐
ди да је „ударна” година склапања бракова за мушкарце двадесета
(18%) тј. она у којој се одлазило на служење рока.52
Досадашњи написи о српским регрутима углавном су се тица‐
ли њихове обуке при чему је вероватно најважније уводно питање,
са каквим су претходним знањима регрути ступили у кадар, или
још једноставније речено колико су били писмени, у потпуности
остало по страни. Следеће питање, шта је војска учинила у погледу
подизања нивоа писмености, до сада је такође остало без одгово‐
ра.53 Објављени подаци о двадесетогодишњацима, тј. регрутованим
младићима за стајаћу војску 1880/1881. показивали су да је од њих
14.924 писмено свега 2.963 или 19,85%. Подаци за следећу регрутну
годину 1881/1882. давали су нешто мањи број регрута 14.769, али
се при томе број писмених (3.056) увећао за нешто мање од 1%
(укупно 20,69%).54 Током наредних седамнаест година проценат пи‐
смених у кадру повећавао се по стопи од нешто више од пола посто
годишње тако да је на самом измаку XIX века (1899) доспео до гото‐
во трећине од укупног броја регрутованих момака (30,36%). Иза то‐
га најпре долази до једног рапидног, скока, а затим једног полага‐
ног, али континуираног раста у распону од 1 до 3%.55

СВЛ, 1881, 161–162; 1882, 103–104; СТАТ 5, 708;12, 922;
Мисли се на ситуацију када се један од задругара који служи двогодишњи
рок још није вратио, а други већ наредне године мора да ступи у кадар (скраћени
петомесечни рок). СВЛ, 1883, 4–6.
52 А. Вулетић, н.д., 161.
53 Група аутора, Обука српске војске 1814–1918, Београд 2007, Библиографи‐
ја, 719–774.
54 СВЛ, 1881, 161–162; 1882, 103–104.
55 СТАТ, 4, 698.
50
51
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Година
1902.
1903.
1904.
1905.
1906.
1907.

Регрута
18.560
18.871
19.020
16.821
18.412
18.279

Писмено
7.679
7.992
8.384
7.917
8.814
8.980

Проценат
41,1
42,3
44,1
47,1
47,8
49,1

Овај велики скок може се објаснити као последица увођења
обавезног основног школовања спроведеног у време министра Сто‐
јана Новаковића 1883. године. Оно је упркос неким досадашњим
историографским тумачењима „да се мало тога изменило у животи‐
ма генерација стасалим за школу”, ипак дало прилично опипљиве ре‐
зултате за шта је регрутни састав био заиста необорив доказ.56 Током
наредних година, неписмених регрута у војсци Србије било је све ма‐
ње да би 1908. број оних писмених досегао натполовичну већину
(50,40%).57 С обзиром на ову узлазну линију, војска Србије уочи бал‐
канских ратова располагала је са око 55% писмених регрута.
Ако би упоредили проценат писмености српских регрута у од‐
носу на исти у неким од европских армија, резултат би био готово
поражавајући, a један од ретких супротних примера представљала
би војска царске Русије. У њој је 1874. било само око 25% оних који
су знали да читају и пишу, а проценат оних који су завршили основ‐
ну школу био је мањи од један (0,42). Четврт века касније (1899)
проценат првих попео се на око 42%, док се број оних са основном
школом готово удесетостручио. Ипак, упркос видном порасту, он је
и даље остао приметно низак, тек негде око 4%.58 У погледу писме‐
ности регрута суседна Аустроугарска стајала је знатно боље. Већ
средином осадмесетих година XIX века (1884–1886) било их је из‐
међу 63% и 67% потпуно писмених. Ако се томе дода и око 4% оних
који су умели само да читају, или само да пишу, број оних поптпуно
неписмених није прелазио више од 29%. Истина, треба навести и то
да су разлике у процентима, од територије до територије, биле ви‐
ше него уочљиве. Области око Задра или Лавова имале су тек
12–13% писмених регрута, док су они из градова попут Беча, Прага
или Брна, имале и до 98%.59 Проценат неписмених у немачкој вој‐
56 Упореди: А. Ђуровић, Модернизација образовања у Краљевини Србији
1905–1914, Београд 2004, 299.
57 СТАТ, 10, 712; 12, 926.
58 СВЛ, 1899, 1297–1303.
59 СВЛ, 1887, 1219–1220.
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сци почетком осамдесетих био је веома низак, при чему су разлике
међу појединим бившим државама биле готово занемарљиве. Ре‐
грутни контигент из 1880/1881. одређен за копнену војску имао је
свега 2,39% неписмених док је онај у морнарици био још нижи –
1,80%. Неколико година касније проценат неписмених додатно је
опао па је од 169.240 колико их је регрутовано 1888, неписмених
било само 1.215 или мање од једног процента (0,72).60 На преласку
XIX у XX век неписмених немачких регрута готово да није ни било.
Од контигента од укупно 147.919 младића регрутованих
1899/1900. оних неписмених био је само 187, или занемарљивих
0,12%.61 Нешто мањим, али ипак врло високим процентом писмених
регрута могла се подичити и француска војска. Године 1892. потпу‐
но неписмених било је само 7,05% да би већ следеће опао на 6,43.
Полуписмених, тј. оних који само читају било је још 2,05 и 1,81, а
проценат потпуно писмених или чак оних са по неким разредом
основне или средње школе досезао је 91–92%.62
Већи проценат писмених у односу на српске регруте нису има‐
ле само војске великих држава већ је то био случај и са армијама
других балканских земаља. Бугари су у том погледу знатно предња‐
чили јер је њихов регрутни састав већ средином деведесетих годи‐
на XIX века постигао писменост у проценту од 52% до 60% регруто‐
ваних момака. Истина, ове бројке односе се само на хришћане. Му‐
слимани, а таквих је било око 25%, касније 20%, били су писмени
само у 4–5% случајева док су супротно њима, Јевреји били писмени
у проценту и преко 80%.63
Током своје историје војска Србије у многим елементима пред‐
стављала је авангарду, а ова констатација односи се и на већ наве‐
дену писменост која је била много већа, чак и у двоцифреним по‐
стоцима него када је реч о цивилном становништву. Наиме, проце‐
нат од 23,02% писмених, мушко становништво Србије досегло је
тек 1893. године, тј. пуних десет године иза српских регрута. Током
каснијих година ова разлика је знатно опала тако да је 1899. на
28,05% писмених српских мушкараца долазило тек нешто више пи‐
смених регрута, 30,42%. Но, ова разлика у односу на целокупно ста‐
новништво био је ипак знатно већа с обзиром да је наведене 1899.
60 СВЛ, 1888, 175–176. У литератури се наводе и нешто другачији подаци, мада
је и овде проценат писмених, 998 на 1.000 изузетно висок. СВЛ, 1889, 755–756.
61 СВЛ, 1900, 1239–1240
62 СВЛ, 1894, 961–962.
63 Военни известия, бр. 3/1901; бр. 26/1903; бр. 34/1903; За смањење броја
муслиманских регрута у бугарској војсци делом је био заслужан предвиђени от‐
куп војног рока по цени од 500 динара. СВЛ, 1891, 721–722.
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године, укупно учешће свих писмених житеља било тек 17%.64 Глав‐
ни разлог за овако велики разлику између регрутног састава, па и
целокупне војске у односу на цивилни део друштва представљале
су жене чија писменост у односу на мушки део популације била
приметно мања и то у омеру 1:5. Како је стални кадар био саста‐
вљен искључиво од мушкараца, младића, то је његов проценат пи‐
смености био нешто већи у односу на мушку популацију, а драстич‐
но већи у односу на просек целокупног српског друштва. При овоме
треба имати на уму да статистике, стране као и домаће, не одража‐
вају увек стварну слику јер се под појмом писмен подразумева кат‐
кад само онај који уме да се потпише. Понекад је то био регрут који
само чита или пише, а вероватно најређе онај, који је овладао са обе
ове вештине тј. био стварно писмен.
Приспеће у касарну давало је могућности да се уз неопходна
војничка знања стекну и основни елементи писмености, што је то‐
ком служења рока врло интензивно спровођено. Један од доказа за
ово био је „Војнички буквар са основним дужностима војника”, ма‐
јора Косте Јокића, као и његов „Упут за обуку војника по војничком
буквару”, објављен у Службеном војном листу 1896. године. Јокићев
буквар био у употреби равно три деценије година (1893–1923) и
доживео је чак четрнаест издања. Последње од ових коришћено је и
војсци Краљевине СХС све до 1923. године када га је заменио бу‐
квар потпуковника Костића.65 Процес описмењавања коришћењем
Јокићевог дела био је доста брз, по пет малих слова у једном дану.
Потом се прелазило на учење великих писаних и коначно штампа‐
них слова, а читав течај стицања словне писмености био би окончан
се за само двадесет дана.66 Уз познавање слова, заправо још пре њих,
војници су стицали и основна знања о бројевима. Ово је подразуме‐
вало арапске и римске бројеве и њихову употребу у метричком си‐
стему. На овом облику писмености инсистирало се и више од слов‐
не, са напоменом да њено учење треба започети одмах по доласка у
касарну. Добар део буквара сачињавале су и разне „поуке” како вер‐
ске, тако и оне моралне садржине. Били су ту и елементи основних
војних знања у виду распознавање чинова, трубних знака и сл.
Ипак, највећи део овог дела, готово половина од око педесетак
страница, односила се на основно војничко знање – познавање лич‐
ног наоружања. Јокићево настојање није било јединствено пошто је
64 Због велике неписмености жена укупно писменог становништва 1893. го‐
дине било тек 14%, а 1899. речених 17% или готово два пута мање од војника у
сталном кадру. СТАТ, 1, 46; 4, 65,
65 В.Ђ. Костић, Војнички буквар са читанком, Цеље 1923.
66 СВЛ, 1896, 837–846.
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још раније 1889. године за штампу била припремљена „Читанка за
редове и ниже чинове”, мајора Светислава Магдаленића, а дело
сличног назива издато је и 1893. овог пута од стране капетана, ка‐
сније генерала Милоша Васића.67
Заинтересованост регрута за описмењавање стимулисано је и
извесним мерама, а једна од њих била је и скраћење рока служења.
Према овом правилу, уведеном 1901, сви они за које је процењено
да су постали „врло добро писмени” имали су право на десет месеци
краћи тј. четрнаестомесечни војни рок.68 Описмењавање регрута
стимулисано је и ситнијим наградама попут поклањања Вукових
дела у циљу упознавања са „славном српском прошлошћу и јунаци‐
ма тадашњег доба”.69
У оквиру сталног кадра највиши степен образовања имали су,
наравно, ђаци. У ту категорију регрута најпре су улазили само мату‐
ранти као и несвршени студенти виших школа, укључујући и оне у
иностранству. Од 1896. и несвршени ученици гимназија, реалки, тр‐
говачких и пољопривредних школа, такође су потпадали под ову
категорију, али са ограничењем да њихова година старости прили‐
ком ступања у кадар не може бити већа од 25. Ова законска форму‐
лација остала је и у свим каснијим законима, као и њиховим изме‐
нама и допунама.70
По свом бројчаном саставу ђаци у кадру били су готово зане‐
марљиви. Истина и њихов проценат, уз прилично велика варирања,
знатно је растао тако да се за неких двадесет и пет година постоја‐
ња сталног кадра он практично удвостручио. Током осамдесетих
кретао се око 0,5%. У последњој деценији XIX века варирао је изме‐
ђу 0,85% (1894) и чак 2,88% (1897), да би се почетком XX века он
стабилизовао на око један проценат. Уопште, просечна бројност ђа‐
ка, на основу расположивих података, у периоду 1883. до 1912, из‐
носила би негде око 2% регрутног састава.71
Упркос јако малог броја, ђаци у кадру представљали су посебну
категорију, а део те посебности огледао се првенствено у домену
дужине служења рока који је од године до године, односно правила
до правила, прилично варирао. Од 1883. до 1895. ђаци су у кадру
служили само пет месеци. Након тога, до 1901. рок је знатно проду‐
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жен па је служење досегло пуних годину дана.72 Нови Закон о
устројству војске из 1901. донео је нова правила, а с тим и нове оба‐
везе. Главна је била полагање за чин резервног официра чему се
приступало после шест месеци служења. У случају успешног полага‐
ња ђак је отпуштан, са обавезом доласка на двомесечну вежбу (чет‐
на школа) у наредној години.73 У случају пада на испиту или своје‐
вољног одустајања од њега, тиме наравно и стицања чина, дотични
је такође служио скраћени рок, али у трајању од 14 месеци.74 Због
специфичног начина и дужине служења ђаци су били груписани и
то не само у једну дивизијску област већ најчешће у једну чету која
је по правилу била у саставу неког пука стационираног у Нишу.75
Међу наизглед најмање занимљивим питањима, првенствено
због броја неправославних и не‐Срба, спадају верски, а кроз њега и
етнички елементи регрутног састава. Према попису из 1900. године
православни Срби сачињавали су 98,70% популације, док су остале
верске (етничке) заједнице биле заступљене са тек нешто више од
1%.76 Ова статистика у још већој мери одсликавала се и у сталном
кадру пошто се према пропису из 1888. године ниједан становник
Србије због верских разлога није могао ослободити војне обавезе.
Регрути православци, чинили су више од 99% састава, док су оста‐
ли, Муслимани (0,29–0,64%) и Јевреји (0,03–0,10) били заступљени
тек на нивоу промила.77
Доминација православних регрута у сталном кадру није ода‐
гнала једну неоспорну чињеницу уочену још много пре увођењу ре‐
довне војне обавезе. Српски младићи су врло слабо познавали осно‐
ве православне вере о чему сведочи и један указ издат од стране
Главног војног штаба 1868. у коме се констатује да се хришћански и
верски обичаји јако слабо поштују. О лошем односу војника према
вери говорило се и у Хришћанском веснику (бр. 4 из 1888), а слични
критички написи праћени сугестијом да верска начела буду једини
основ за васпитавање војске запажају су у исто време и на страни‐

СВЛ, 1883, 5‐6; ЗЗУ, 50; 524–525.
У међувремену био је и унапређен у дотични чин. ЗЗУ, 56, 96–97.
74 Исто, 96.
75 СВЛ, 1899, 625–626,
76 Према овим подацима најбројнији међу верским заједницама били су ка‐
толици са 0,42. Следили су протестанти и Јевреји са 0,06 и 0,23%. Муслимани тур‐
ског порекла, те они ромског, рачунани су одвојено и били заступљени са 0,12 о
0,47%. СТАТ, 10, 72.
77 СТАТ, 10, 709; СТАТ 12, 931.
72
73
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цама часописа Ратник.78 Последица ових написа као и актуелно ста‐
ње имали су за резултат решење од 5. фебруара 1889. коме је у вој‐
ску уведена Наука хришћанска. Њу је током два зимска месеца пре‐
давао гарнизонски свештеник, или у његовом одсуству, хонорарно,
неко од локалних. Кроз наставу регрути су се упознавали са симбо‐
лима православне вере, значењем десет божијих заповести, симбо‐
ликом крста као и другим постулатима хришћанства.79
Упркос минималној заступљености припадника других верои‐
сповести њихова права у војсци Србије барем у начелу, нису била
ускраћивана.80 За муслиманске вероисповеднике није било предви‐
ђено да имају имаме, али је њихова исхрана била усаглашена са пра‐
вилима вере.81 Практиковало се и упућивање у гарнизоне где су му‐
слиманских регрути били знатније заступљени, односно у вароши у
којима је постојала џамија. Тако су почетком 1910. сви регрути из
нишког, врањског, пиротског и топличког округа, били упућени у
Ниш, док су остали рок служили у Београду.
На основу свега реченог могуће је, барем у основним елемен‐
тима, дати социјални изглед српских регрута од увођења редовне
војне обавезе 1883. године па све до пред почетак ратне кампање
1912–1918. Војници новопридошли у кадар, готово без изузетка би‐
ли су Срби, православне вероисповести, а бројност других етничких
група, барем са становишта војних власти, била је занемарљива. Бу‐
дући војници углавном су били са села и то, барем у половини слу‐
чајева, припадници сеоске задруге. Ово обележје битно је утицало
на начин служења, односно, дужину војног рока. Српски регрути
78 О овоме опширније: М. Милкић, „Специфичности...”, Исти, „Неколико про‐
блема верског живота у војсци као тема текстова у часопису Ратник (1879–1941)”,
Војноисторијски гласник, 1–2/2001.
79 Првобитно предвиђена материјална надокнада износила је 12 динара ме‐
сечно. Године 1890. накнада била повећана на 20, али за 10 одржаних часова у
оквирима двомесечне наставе. Исте године одређено је и 27 свештеника‐настав‐
ника. Највећи гарнизони (Београд, Ниш и Крагујевац) имали су их по два, а остали
мањи по једног. У каснијим годинама свештенство је за ову дужност плаћано раз‐
личито од гарнизона до гарнизона с тим што је у ово била укључена и надокнада
за заклетву, опела и друге врсте обреда. СВЛ, 1887, 87–88; 1890, 591–592; 1892,
137–138; 1894, 563–564.
80 Према последњем попису, оном из 1910, Муслимани су сачињавали само
0,5, посто популације док је римокатолика и припадника „мојсијеве вероиспове‐
сти” било још мање, 0,28 односно, 0,20. Идентичан проценат био их је и у војсци.
Р. Љушић, Историја српске државности, књ. 2, Нови Сад 2001, 35.
81 Због њиховог малог броја, уместо уобичајене исхране у гарнизону следо‐
вао им је новчани оброк. Овакав систем исхране регулисан је наређењима и пра‐
вилима из 1884. и 1894. године. СВЛ, 1884, 206–207; 1893, 1389. Римокатолици у
овом погледу нису посебно третирани. М. Милкић, „Специфичности...”, 178.
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махом су били неписмени, иако је овај проценат током наредних де‐
ценија био у приличном опадању. Војска је и сама чинила напоре у
правцу искорењивања неписмености мада је број оних писмених до
раздобља пре почетка балканских ратова досегао тек натполович‐
ну већину. У том погледу српски регрутни састав знатно је заоста‐
јао за војскама развијенијих европских држава, па чак и за суседним
балканским армијама као што је бугарска.
Dr. Milić Milićević, Research Associate
INSTITUTE OF HISTORY BELGRADE

THE RECRUITMENT STRUCTURE OF THE
SERBIAN ARMY, 1883–1912: THE
CONSCRIPTION SYSTEM AND ITS SOCIAL
ASPECTS
(Summary)
During the 19th century, many European countries gradually introduced
regular military service and this trend was adopted in the Balkans at the end
of the 1870s and early 1880s. The system of recruitment and conscription in
Serbia was established in 1883 and was changed five times in the following
twenty years. However, the basic statistics such as conscription of all male citi
zens at the age of 20 to 21 years, as well as the model of forming groups based
on ages, remained mainly the same. The length of service in the Army was fle
xible. Under the law of 1883, and its modifications during the time, the social
model of the Serbian youths conscripted to military service becomes more un
derstandable. According to the available data, most conscripts were young
men from rural areas, and half of them were from the zadruga (a type of rural
community). Drafted soldiers were Orthodox Serbs while the percentage of
nonOrthodox was practically negligible. Those soldiers were mostly illiterate,
more so than soldiers from other European countries.
KEYWORDS: Serbian Army, recruitment and conscription system, social
and education structure.
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ФРАНЦУСКЕ ВОЈНЕ МИСИЈЕ У БАЛКАНСКИМ
РАТОВИМА (1912–1913)1
АПСТРАКТ: Сукоб Османског царства и балканских држава
(Србије, Бугарске, Грчке и Црне Горе) побудио је велико инте
ресовање свих слојева француског друштва. Министарство
спољних послова је на попришта битака два балканска рата
слало специјалне изасланике, ратне и новинске дописнике. Ни
шта мање интересовање владало је и у француском Мини
старству рата које је желело да се из непосредне близине
упозна са војном спремом армија, наоружањем, тактиком,
изведбом војних операција итд. Из тог разлога је, осим акре
дитованих војних аташеа, француско Министарство рата
током 1912. и 1913. године на Балкан упутило шест војних
мисија различитог карактера. Поједине су биле послате у
табор само једне армије, док су друге обилазиле штабове свих
зараћених страна и прикупљале упоредне информације о раз
личитим војним питањима. У овом раду у складу са доступ
ном архивском грађом, углавном француске провенијенције,
стручном литературом и делима мемоарског карактера ба
вимо се тим мисијама и њиховим значајем за историју бал
канских ратова.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Француска, Балкан, Балкански савез, Османско
царство, балкански ратови, војне мисије, генерал Ер, пуков
ник Мондезир Србија.

До промене односа и већег поверења Француске према балкан‐
ским државама дошло је након 1893. године и склапања француско‐
руског савезништва. Захваљујући савезу са руском империјом,
1 Рад је настао као резултат истраживања Биљане Стојић на пројекту Исто‐
ријског института, Европа и Срби: Подстицаји и искушења европске Модерне
(1804–1918), евид. бр. 177031, који финансира Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије.
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француске банке су од 90‐их година XIX века постале пријемчивије
за зајмове балканским државама, с тим што се сваки потенцијални
балкански позајмљивач у Паризу подвргавао процени не само
француског већ и руског Министарства спољних послова.2 Међу‐
тим, финансијски капитал француских банака није долазио без обаве‐
за, већ је Француска путем њега отварала тржиште Балкана за своје
производе, а најзначајнији производ који су балканске државе купова‐
ле на тржишту Француске било је артиљеријско наоружање.3 До 1912.
године Србија, Бугарска, Црна Гора и Грчка, будуће чланице Балкан‐
ског савеза, биле су у мањој или већој мери снабдевене артиљериј‐
ским оруђима француских војних фабрика. При том, након 1905. годи‐
не и пораза који је Русија претрпела у рату са Јапаном, организација
војске према француском моделу добила је већи углед у балканским
државама. Руски пораз се директно одразио на њен престиж у Србији
и Бугарској које су до тог времена војни систем устројавале према ру‐
ском моделу. Након 1905. године све више питомаца балканских др‐
жава је, уместо у Русију, одлазило у Француску на обуку.4 Када су у ок‐
тобру 1912. године чланице Балканског савеза ушле у рат против
Османског царства ова чињеница била је од пресудне важности за вој‐
не кругове у Француској, пружајући им прилику да у реалним услови‐
ма, у једном стварном рату, пропрате ефикасност својих топова у од‐
носу на топове немачких и аустријских војних фабрика које је кори‐
стила војска Османског царства. Употреба француске артиљерије у на‐
оружању балканских армија имала је и политичку конотацију, јер не
треба заборавити да су председник владе и министар спољних посло‐
ва Ремон Поенкаре (Raymond Poincaré) као и министар рата Алексан‐
дар Милеран (Alexandre Millerand) радили као саветници фирме Шнај
дер из Крезоа, главног снабдевача балканских армија. Осим тога, њих
двојица су били познати као заговорници већег утицаја војне инду‐
стрије на политику.5
Све наведене околности резултирале су да се у француским
војним круговима, на први наговештај рата на Балкану, појави ве‐
2 Љ. Алексић‐Пејковић, Односи Србије са Француском и Енглеском, Београд
1965, 42–43.
3 Детаљније о развоју војне индустрије у Француској видети: F. Crouzet, „Rec‐
herches sur la production d'armements en France (1815–1913)”, Revue historique,
1974/509, 45–84; F. Crouzet, „Remarques sur l’industrie des armements en France
(du milieu du XIXe siècle à 1914)“, Revue historique, 1974/510, 409–422.
4 E. J. Ericksоn, Defeat in Detail. The Ottoman Army in the Balkans 1912–1913, Lon‐
don 2003,68.
5 C. Todorova, „La politique d’emprunts de la Bulgarie 1911–1912”, у: Велике си
ле и Србија пред Први светски рат (ур. В. Чубриловић), Београд 1976, 371–386.
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лики број интересената који су желели да сукоб на Балкану посма‐
трају из непосредне близине. Црногорска објава рата Османском
царству 8. октобра 1912. године и очигледна припрема Србије, Бу‐
гарске и Грчке да крену истим путем изазвали су велико интересо‐
вање војних кругова у Француској. Највеће интересовање је владало
за сукоб Османског царства против Бугарске која је била највећа и
војнички најјача од четири балканске државе. У званичним круго‐
вима и француском јавном мњењу се дубоко веровало да је Бугар‐
ска једина чланица Балканског савеза која има капацитета да вој‐
нички парира Османском царству. С тим у вези, француски амбаса‐
дор у Цариграду Морис Бомпар (Maurice Bompard) је 10. октобра
упутио молбу Министарству спољних послова да посредује код ми‐
нистра рата да потпуковник Мукор, који је тада боравио на терито‐
рији Османског царства и који је изразио интересовање да прати
ратне операције турске и бугарске војске, добије акредитиве специ‐
јалног војног изасланика. Међутим, Министарство рата је сматрало
да би потпуковник Пјер Виктор Фурније,6 који, тек што је био сту‐
пио на дужност војног аташеа за Румунију, Србију и Црну Гору, био
бољи избор за овакву врсту задатка. Но, на инсистирање и уз гарант
амбасадора Бомпара, Министарство рата је допустило потпуковни‐
ку Мукору да остане у Османском царству и поднесе своје акреди‐
тиве османским властима да прати операције у Тракији. Потпуков‐
ник Мукор, који је убрзо унапређен у чин пуковника остао је на тра‐
кијском ратишту до краја Другог балканског рата.7
Колико је француско Министарство рата било заинтересовано
за рат на Балкану показује намера министра рата Александра Миле‐
рана да у Османско царство упути још једну специјалну мисију коју
би чинила два официра из рода артиљерије и двојица из рода пеша‐
6 Пјер Виктор Фурније (Pierre‐Victor Fournier, 1867–1945) официр и дипло‐
мата. Школовао се у Политехничкој школи у Паризу. Радио је при француским по‐
сланствима у Мексику и Сједињеним Америчким Државама, да би 22. јуна 1912.
био наименован за војног аташеа за Румунију, Србију и Црну Гору. Са избијањем
Првог балканског рата, седиште из Букурешта пренео у Београду, где је децембра
1912. унапређен у чин потпуковника, а убрзо и пуковника. На Балкану је остао до
фебруара 1916. када је због неспоразума са српском владом и на лични захтев сме‐
њен и стављен на располагање Другом обавештајном бироу француског Генерал‐
штаба. Након Првог светског рата није слат на друге мисије. Умро је у Паризу
7. марта 1945. године (К. Спасић, „Дневник потпуковника П. В. Фурнијеа, францу‐
ског војног аташеа за Србију и Црну Гору, о борбама за Битољ 1912. године”, Ме
шовита грађа, 1986/XV, 137–152).
7 Archives diplomatiques du Ministère des Affaires étrangères (AMAE), Corre
spondance politique et commerciale: Nouvelle série 1896–1918 (NS), su‐série Turquie,
dossier 439, Missions militaires française auprès des armées belligérants, № /, Paris, les
10 et 11 octobre 1912.
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дије. Милеран је молбу у вези са овом мисијом упутио Порти 20. ок‐
тобра. Циљ мисије, како је навео, било би прикупљање свих реле‐
вантних информација о рату и ратним операцијама на турском делу
фронта.8 Међутим, Порта је одбила да изда дозволу истакавши да је
већ акредитовала потпуковника Мукора за исти задатак.9
У исто време када се обратило Порти за добијање дозволе за
специјалну мисију француско Министарство рата је сличан захтев
упутило владама балканских држава. Према замисли министра Миле‐
рана, коју је Поенкаре подржао, Министарство рата би у Генералштаб
бугарске војске, осим војног аташеа мајора Матарела, упутило по јед‐
ног артиљеријског и инжењерског официра, као и једног војног докто‐
ра који би пратили бугарску војску и на лицу места се упознали са ње‐
ним артиљеријским могућностима, начину извођења операција, лече‐
њу рањеника итд. Милеран је оставио могућност да, уколико обим‐
ност операција то буде изискивала, у главни штаб бугарске војске по‐
шаље и једног пешадијског официра. У штаб српске војске Милеран је
предложио, да се, осим аташеа Фурнијеа који је 10. октобра из Букуре‐
шта прешао у Београд, пошаљу официри из артиљеријског, коњичког
и пешадијског рода француске војске. У штаб грчке Врховне команде
Министарство рата је намеравало да пошаље мисију састављену од
4–5 официра, из истих родова војске који би чинили мисију у Бугар‐
ској. Планом министра Милерана била је обухваћена и Црна Гора где
је, према замисли Министарства рата, требало послати два официра
из родова пешадије и артиљерије.10
Попут Османског царства и балканске државе су овакав захтев
сматрале преурањеним. Неблагонаклоно су гледале на идеју да до‐
зволе странцима, па макар они долазили из пријатељске државе,
приступ трупама док су се формацијски постављале на будућу ли‐
нију фронта. Србија је захтев француског Министарства рата одби‐
ла, обавестивши посланика Леона Декоа11 да је потпуковник Фур‐
AMAE, NS, Turquie, doss. 439, № /, Paris, le 20 octobre 1912.
AMAE, NS, Turquie, doss. 439, № 842, Paris, le 21 octobre 1912.
10 AMAE, NS, Turquie, doss. 439, № /, Paris, le 20 octobre 1912.
11 Леон Кулар Деко (Léon Coullard‐Descos, 1863–1931), дипломата и књижев‐
ник. Дипломатску каријеру је започео као аташе за штампу при посланствима у
Атини (1885) и Цариграду (1886). Као секретар треће класе био је у дипломат‐
ским мисијама у Каракасу, Пекингу, Бечу, Каиру и Мадриду. Као секретар прве
класе службовао је у француском посланству у Букурешту (1898). Прву службу као
опуномоћени посланик добио је у Србији. Акредитивна писма српској влади пре‐
дао је 16. јула 1907. Из дипломатске службе се повукао добровољно, услед нервне
растројености и хроничне депресије, у јулу 1914. године. Повукавши се из дипло‐
матије посветио се писању. Аутор је неколико књига, од којих се две односе на Ве‐
лику Британију и њену управу у Индији и Египту. Британски посланик у Београду
8
9
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није као војни аташе Француске већ добио дозволу да прати српски
Генералштаб. Осим њега, влада је позвала и артиљеријског коман‐
данта Дерока, који је већ годинама боравио у Србији као заступник
фирме Шнајдер да се придружи страним изасланицима и у табору
Прве армије прати ратне операције. Никаквој другој специјалној
мисији до даљњег неће бити дозвољен приступ фронту, стајало је у
обавештењу за француско посланство у Београду.12 У случају Србије
још једна околност је утицала да се не одобри долазак француске
специјалне мисије, а то је анимозитет српске Врховне команде да
странци, било да су војна лица или новински извештачи, имају при‐
ступ поверљивим војним стварима. Тако је начелник Генералштаба
Радомир Путник отворено говорио да „Србији не треба реклама у
праведном рату за ослобођење хришћана од турског јарма”.13 Ова‐
кав став генерала Путника и српске Врховне команде је потрајао до
првих победа у рату. Победе су отклониле резерве српских офици‐
ра, Врховна команда је већ почетком новембра ревидирала одлуку
о приступу ратишту, па су издате дозволе војним аташеима Велике
Британије, Италије, као и Оту Гелинеку (Otto Gellinek), аташеу
Аустроугарске.14
Преокрет у рату донеле су српска победа код Куманова и бу‐
гарска код Лозенграда (данас Киркларели у Турској). У Европи се
прво чула вест о бугарској победи код Лозенграда која се одиграла
22–23. октобра. Убрзо потом одјекнула је вест да је Прва српска ар‐
мија у ноћи 23–24. октобра однела победу код Куманова.15 Вести о
победама балканских армија изазвале су огромно запрепашћење у
француској јавности која је била традиционално туркофилски рас‐
сер Ралф Пеџет је за Декоа истицао да „се он пре може описати као писац или по‐
литиколог него као прави дипломата”, док га је османски посланик у Београду Но‐
радунгијан називао „писцем емеритусом”. Исти посланик је за њега записао у сво‐
јим успоменама да је у сфери дипломатије једино веће интересовање показивао за
борбу панславизма и пангерманизма на Балкану што је био чест мотив и у њего‐
вим романима (Annuaire diplomatique et consulaire de la République française pour
1913, t. XXXI, 196–197; Архив Србије (АС), стране серије‐Great Britain (GB), микро‐
филм (MF) 220, № 31, Belgrade, May 9, 1913; H. Noradounghian, Vers la guerre balka
nique, Istanbul 1950, 14; R. Poincaré, Au service de la France. L’Union sacrée 1914, IV, Pa‐
ris 1929, 302).
12 AMAE, NS, Turquie, doss. 439, № 162, Paris, le 8 novembre 1912.
13 А. Барби, Српске победе, Београд 1913, 9.
14 Д. Денда, „Завршни извештаји аустроугарског војног аташеа у Београду о
српској војсци у балканским ратовима 1912/1913.”, у: Балкански ратови
1912/1913: нова виђења и тумачења (ур. С. Рудић и М. Милкић), Београд 2013,
125‐158; Самоуправа, № 261, „Вести”, 27. октобар/9. новембар 1912, 1.
15 AMAE, NS, Turquie, doss. 241, № 4, Constantinople le 27 octobre 1912; AMAE,
NS, Turquie, doss. 241, № 9, Belgrade, le 27 octobre 1912.
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положена, и као таква давала је мале, готово никакве, шансе бал‐
канским армијама да могу да парирају моћи и војној спреми Осман‐
ског царства. Када су вести о извојеваним победама потврђене из‐
вештајима француских дипломата са Балкана, уочена је друга ди‐
мензија рата. Победе балканских држава омогућиле су Француској
да демонстрира надмоћ своје војне индустрије над артиљеријским
наоружањем ривалских немачких фабрика, због чега су у војним
круговима Француске успеси балканских армија били пригрљени
као да су успеси француске војске.
Док се Француска упињала да успехе балканских савезника
прикаже као сопствене, дотле је немачку јавност и војне кругове об‐
узимала зловоља јер су се порази османске војске доводили у везу
са Немачком. Османску војску је тренирао Немац фелдмаршал Кол‐
мар фон дер Голц (Colmar von der Goltz), османски официри су се ве‐
ћим делом усавршавали у немачким војним школама, и, на крају,
османска војска је користила углавном немачко наоружање. Насу‐
прот њима, балканске државе су користиле наоружање француских
војних фабрика, њихови официри су се усавршавали у руским и
француским војним школама, те је тако театар балканског ратишта
посредно постао сукоб француско‐немачке војне вештине, у којем је
немачка војна доктрина поражена.16
Немачки војни и политички званичници у својим иступима
углавном су се ограђивали од одговорности за поразе које је трпела
султанова војска, неретко пребацујући одговорност на официре
Османског царства, па и на самог султана и Порту.17 Главни аргу‐
мент немачких војних стручњака у вези са овим био је тај да, иако је
османски Генералштаб био организован према немачком моделу,
османска војска није никада суштински германизована. Упркос
официрима који су школовани у немачким војним школама, осман‐
ска војска у основи није изменила свој карактер, није се преобрази‐
ла у модерну армију европског модела.18
За разлику од Русије и Аустроугарске, које су, очигледно, сма‐
трале да као две најзаинтересованије државе за простор Балкана
морају да буду војно приправне за случај ескалације сукоба, због че‐
га су током новембра и децембра предузеле опсежне војне припре‐
ме, Француска је пажњу усмерила на слање војних мисија и специ‐
AMAE, NS, Turquie, doss. № 240, № 253–254, Berlin, le 26 octobre 1912.
AMAE, Fonds nominatifs (FN), Jules Cambon (J. Cambon), doss. 49, № 141, Ber‐
lin, le 25 octobre 1912; M. Moukhtar Pacha, La Turquie. l’Allemagne et l’Europe depuis le
Traité de Berlin jusqu’à la Guerre Mondiale, Paris 1924, 186.
18 AMAE, NS, Turquie, doss. 240, № 59–61, Paris, sans date.
16
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јалних војних изасланика у таборе зараћених страна. Са победама
балканских савезника пале су забране за обилазак ратишта за офи‐
цире пријатељских држава, што је Француска пожурила да искори‐
сти. Средином новембра је, међу првима, на поприште балканског
рата стигао генерал Фредерик Жорж Ер (Frédéric‐Georges Herr,
1855–1932) који је командовао 6. артиљеријским корпусом у Шало‐
ни. Генерала је на поприште рата довела знатижеља, да би обишао
балканска ратишта, узео је одмор због чега је његова мисија на Бал‐
кану била више приватног карактера. Као бивши председник Коми‐
тета за артиљеријске иновације у француској војсци и артиљериј‐
ски официр, генерал је био најзаинтересованији да на лицу места
спроведе студију ефикасности артиљеријског наоружања које су ко‐
ристиле балканске државе. Оправдавајући свој долазак на Балкан
генерал је у допису Министарству рата навео да жели да употпуни
своја војничка знања, а не да се као у случају рата у Манџурији осла‐
ња на извештаје и закључке оних који су те извештаје саставили.
Иако на Балкан није био послат од стране Министарства рата, гене‐
рал је по повратку поднео Министарству детаљан извештај о својој
мисији.19
Дозволу за приступ бојиштима српске војске генерал Ер је до‐
био почетком новембра од министра војног генерала Радомира Бо‐
јовића. Осим обиласка српских ратишта, уз посредовање амбасада у
Цариграду и Софији генерал је добио дозволе Бугарске и Турске да
обиђе тракијско ратиште, посебно је био заинтересован да обиђе
положаје на линији Чаталџа.20 Своју мисију генерал Ер је започео
средином новембра у Србији. У Скопљу му је приређен свечани до‐
чек, а Врховна команда му је доделила неколико официра који су га
одвели на попришта кумановске и тек окончане битољске битке.
Из Македоније отпутовао је у Тракију у штаб бугарске и османске
војске код Чаталџе, а затим је почетком децембра стигао у Цари‐
град, где је био крај његовог путовања.21 По повратку са Балкана ге‐
нерал Ер је сматрао да је важно да се јавност Француске упозна са
детаљима рата који се водио на Балкану, стога је уз допуштење вој‐
них власти у престижној Revue d’artillerie, у свесци за фебруар 1913.

АС, GB, MF 121, № 220–223, Constantinople, December 11, 1912.
Војни архив (ВА), Пописник 2, кутија 13, фасцикла 2, бр. док. 1087, Мини‐
старство војно – Врх. команди у Скопљу, Београд 9/22. новембар 1912; F. Herr, „Qu‐
elques enseignements de la Guerre des Balkans sur l’emploi tactique et tehnique de l’ar‐
tillerie”, Revue d’artillerie, t. 81 (Octobre 1912‐Mars 1913), Paris‐Nancy 1912–1913,
305–340.
21 АС, GB, MF 121, № 220–223, Constantinople, December 11, 1912.
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године, објавио прегледни извештај са балканских бојишта.22 Изве‐
штај је привукао велику пажњу стручне и шире јавности, те је исте
године објављен као посебна студија под називом La guerre des Bal
kans. Quelques enseignements sur l’emploi de l’artillerie (Рат на Балкану.
Неколико лекција о употреби артиљерије).23 Све информације о
бројности армија, њиховој техничкој опремљености и обучености
генерал Ер је добијао од официра који су му били додељени као
пратња. На основу добијених информација, генерал је у односу на
Србију у извештају закључио да је артиљерија, првенствено тешка,
имала важнију улогу у Битољској него у Кумановској бици. У опера‐
цији опсаде Битоља српски официри, инспирисани примером рато‐
вања Јапанаца у Манџурији, користили су артиљеријске јединице
као подршку за операције пешадије, навео је овај француски гене‐
рал. Последица овакве тактичке примене артиљерије била је већа
прецизност и разорност, али и мањи број колатералних жртава. Ге‐
нерално посматрано српска војска је у односу на бугарску имала
знатно мање губитке у јединицама артиљерије, био је један од за‐
кључака генерала Ера.24
У исто време када је генерал Ер био на Балкану, пешадијски
капетан Бревет Барес (Brevet Barres) је боравио у главном табору
грчке војске. У извештају који је јануара 1913. године поднео Мини‐
старству рата капетан Барес је истакао да је у Грчкој боравио као
део веће француске војне мисије на Балкану. Није познато да ли је
та војна мисија обишла и друге балканске армије, као ни ко су били
други чланови осим капетана Бареса. У свом извештају капетан Ба‐
рес је имао само речи хвале за грчку армију, за њега је „грчки војник
првог позива брђанин, послушан и издржљив, који ће без поговора
марширати по киши и блату у Македонији, а по снегу у епирским
планинама”. Исти квалитети који су красили обичног војника одли‐
ковали су и командни кадар грчке војске, али је капетан примећи‐
вао да официрима, нарочито из рода артиљерије, недостаје веће
практично искуство.25 Баресу није промакло ни то да су сви грчки
официри војници врло похвално говорили о ратном материјалу
француске фирме Шнајдер. Не мале похвале биле су упућене и на
рачун потпуковника Лепидија (Lepidi), једног од француских војних
22 F. Herr, „Quelques enseignements de la Guerre des Balkans sur l’emploi tacti‐
que et tehnique de l’artillerie”, Revue d’artillerie, t. 81 (Octobre 1912‐Mars 1913), Paris‐
Nancy 1912–1913, 305–340.
23 Général Herr, La guerre des Balkans. Quelques enseignements sur l’emploi de
l’artillerie, Paris 1913, 4–5.
24 Исто, 305–340.
25 AMAE, NS, Turquie, doss. 265, № 147–148, Paris, le 11 avril 1913.
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инструктора који су обучавали грчку копнену војску.26 Захваљујући
потпуковнику Лепидију, сви официри у грчкој војсци били су обуче‐
ни за руковање артиљеријским наоружањем француског порекла,
био је закључак капетана Бареса.27 На основу квалитета и спреме
армије, капетан је закључио извештај речима „да Грчка поседује ве‐
лику енергију и жељу да од своје државе створи велику нацију”.28
Осим званичних извештаја своје закључке о теоријским основама
војне вештине и употребе разних родова војске у биткама капетан
Барес је током 1913. године објавио за ширу јавност. Рад је уз одо‐
брење аутора преведен и штампан у престижном америчком часо‐
пису The field artillery Journal, свесци за јануар–март 1914. године.29
Након мисија генерала Ера и капетана Бареса до краја 1912. го‐
дине није било других мисија француске војске. Османско царство и
балканске државе, са изузетком Грчке, потписали су 4. децембра
примирје на линији Чаталџа, да би 17. децембра отпочели мировне
преговоре у Лондону. На инсистирање великих сила сва спорна пи‐
тања која су искрсла током Првог балканског рата подељена су у
две групе. Амбасадори великих сила у Великој Британији чинили су
Амбасадорску конференцију и за себе су одвојили корпус најважни‐
јих проблема: албанско питање, захтев Србије да добије излаз на Ја‐
дранско море, егејска острва, итд. док су питања мањег значаја пре‐
пустили на решавање делегатима зараћених држава. Најважније
питање које је Балканска конференција требало да реши је услови
под којима ће склопити коначан мир. Међутим, ово питање је про‐
извело низ сукоба међу делегатима који су уместо решења, после
неколико недеља заседања суспендовали рад конференције, која је
коначно била распуштена почетком јануара 1913. године. Уз то је
23. јануара дошао државни удар у Цариграду који је на власт довео
присталице рата. Ратне операције су обновљене 4. фебруара и то
прво у области Чаталџа где је месец дана раније било склопљено
примирје.
26 Највероватније да је поменути потпуковник Лепиди био део француске
војне мисије на челу са генералом Жофом Полом Едуом (Joseph‐Paul Eydoux) која
је 1911. дошла у Грчку на позив премијера Венизелоса да реорганизује грчку коп‐
нену војску. Генерал Еду је августа 1914. позван да преузме заповедништво над
11. дивизијом у Нанту, а на челу мисије Грчкој га је заменио генерал Етијен де Ви‐
ларе (Etienne de Villaret). У исто време када и мисија генерала Едуа, у Грчку је сти‐
гла британска поморска мисија на челу са генералом Тафнелом за задатком да ре‐
организује грчку морнарицу.
27 AMAE, NS, Turquie, doss. 265, № 142–143, Paris, le 11 avril 1913.
28 AMAE, NS, Turquie, doss. 265, № 147–148, Paris, le 11 avril 1913.
29 Captain Brevet, „Tactical studies”, The field artillery Journal, vol. IV/I (January‐
Мarch 1914), 94–128.
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Наставак рата на Балкану подстакао је француско Министар‐
ство рата да се поново врати слању војних мисија у штабове зараће‐
них страна. За разлику од прве фазе рата, у наставку су се ратне
операције сконцентрисале око три неосвојена утврђења: Скадра, Ја‐
њине и Једрена, која су упркос вишемесечним опсадама и даље била
ван домета балканских држава. Министарство рата, предвођено но‐
вим министром Албером Лебруном (Albert Lebrun), је 8. фебруара
1913. године тражило од Министарства спољних послова да интер‐
венише код српске, грчке, бугарске и црногорске владе да прихвате
једну омању мисију коју би предводио пуковник из рода инжењери‐
је и бивши професор L'Ecole Supérieure de Guerre, Пијарон де Монде‐
зир (Jean Frédéric Lucien Piarron de Mondésir). Циљ мисије пуковни‐
ка Мондезира је, како је Лебрун навео у свом допису: упознавање са
ратном тактиком балканских армија током Првог балканског рата,
првенствено са системима фортификације који су се примењивали
у биткама и током опсада. Министар Лебрун је заузврат обећавао
олакшице официрима из балканских држава, пре свега онима који
буду долазили из Бугарске и Грчке, који у будућности буду желели
да усавршавају своју војну вештину у француским војним школа‐
ма.30 Формирање мисије је иницирао лично пуковник Мондезир ко‐
ји је имао велико искуство са вођењем мисија у Италији, Мексику,
Мадагаскару и Уругвају и сматрао је да би њему као инжењерском
официру било од велике користи да се на лицу места упозна са на‐
чином на који се водио опсадни рат на Балкану. Мондезир и мини‐
стар Лебрун су сматрали да мисија треба што пре да крене пут Бал‐
кана док су опсаде Једрена, Јањине и Скадра још увек трајале како
би пуковник упознао стварну опсаду и фортификације коју су бал‐
канске армије примењивале.31 Црногорски краљ Никола је већ 12.
фебруара одговорио да је мисија добродошла у Црну Гору, позити‐
ван одговор дала је и српска влада 16. фебруара, али је изразила бо‐
јазан да пуковник неће доћи до корисних података за своју мисију,
јер су све битке српске војске биле одавно окончане и о њиховим
детаљима и примењеној војној тактици мисија може да се упозна
само кроз разговор са официрима и војницима.32 Грчка Врховна ко‐
манда је одговорила да прихвата долазак мисије почетком марта,
док се најдуже чекало на сагласност Бугарске која је стигла тек
30 AMAE, NS, Turquie, doss. 439, Missions militaires française auprès des armées
belligérants, № 360‐362, Ministère de la Guerre, Paris, le 8 février 1913.
31 Général P. de Mondésir, Souvenirs et pages de route. France, Algérie, Corse, Ma
dagascar, Uruguay, Balkans (18761914), Paris 1930, 303. (У даљем тексту: P. de
Mondésir, Souvenirs et pages de route...)
32 AMAE, NS, Turquie, doss. 439, № 258, Belgrade, le 16 février 1913.
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27. марта. Одуговлачење није било без разлога, јер је бугарска Врхов‐
на команда чекала да оконча опсаду Једрена која је завршена 26. мар‐
та.33 Након што су стигле све сагласности, француски Генералштаб је
28. марта Мондезиру издао дозволу да може да отпочне са мисијом.34
Заједно са Мондезиром пут Балкана кренули су капетан Ри‐
перт Д'Алозије (Ripert D’Alauzier) који га је пратио на неколико
претходних мисија, као и артиљеријски капетан Беланжер (Bellan‐
ger) кога је знао само по репутацији доброг авијатичара. За Белан‐
жера Мондезир каже да је био први авијатичар који је монтирао ми‐
траљез на авион. Трочлана мисија је из Нансија кренула 7. априла
Оријент Експресом до Београда, прве станице на њиховом путу, где
су стигли 9. априла.35 Да би се адекватно припремио и упознао са
балканским тереном, Мондезир је у Београду купио карту Балкана.
На његово велико изненађење није се могла наћи ниједна домаћа
карта, стога је купио аустроугарску, једину коју је пронашао. Мисија
се кратко задржала у Београду и Софији, представљала се званич‐
ницима само када је то било неопходно да би чланови добили акре‐
дитације и олакшице за пут. Чланови мисије су журили ка Једрену
јер је Мондезир, као стручњак за фортификацију био заинтересован
да види како су изгледала утврђења коју су се користила током пе‐
томесечне опсаде Једрена. Трочлану француску мисију до Једрена је
допратио председник Собрања Стојан Данев, који је пут искори‐
стио, како је Мондезир записао у свом дневнику, да им изнесе све
детаље око српско‐бугарског неспоразума око тога чија војска је пр‐
ва ушла у освојено Једрене. Мисија је била заинтересована за овај
догађај чије различите верзије су пуниле новинске чланке францу‐
ских и других европских листова.36
Мисија је у Једрене стигла 20. априла, чланове мисије је доче‐
као лично начелник бугарског Генералштаба генерал Савов који им
је одмах ставио на располагање бугарске официре који су добро го‐
ворили француски да их упознају са детаљима једренске операције.
Мондезир је тражио да обиђе положаје српске војске која се још
увек налазила код Једрена. Савов није одбио да својим фрацуским
гостима услиши ову жељу, али Мондезиру није промакло да је ње‐
гов захтев примио са видљивом нелагодом.37
33

er 1913.

AMAE, NS, Turquie, doss. 439, № 550, Ministère de la Guerre, Paris, le 28 févri‐

P. de Mondésir, Souvenirs et pages de route..., 304.
AMAE, NS, Turquie, doss. 439, № 983, Ministère de la Guerre, Paris, le 4 avril
1913; P. de Mondésir, Souvenirs et pages de route..., 305.
36 P. de Mondésir, Souvenirs et pages de route..., 306.
37 Исто, 307–308.
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Мондезир се није осврнуо на нелагоду бугарских официра, па
се већ сутрадан сусрео са генералом Степом Степановићем, који је
командовао двема дивизијама послатим као испомоћ бугарској вој‐
сци.38 Српски официри нису пред француском мисијом крили задо‐
вољство исходом рата, али је, ипак, Мондезир био више него изне‐
нађен када је од српских официра чуо да су у опсадним операцијама
користили његову књигу коју је написао радећи као професор фор‐
тификација на L'Ecole Supérieure de Guerre. Прорачуни које је дао у
примерима били су теоријски, стога је Мондезир био врло поносан
да чује да су ти примери били применљиви у стварном рату.39
Након обиласка ратишта у Тракији, мисија пуковника Монде‐
зира отпутовала је у Солун, одакле је 15. маја стигла у Скопље.40 Пу‐
товање до Скопља, као и читаву даљу руту обиласка српских боји‐
шта организовао је пуковник Васић, представник српске врховне
команде у Солуну који је на француске официре оставио утисак спо‐
собног и енергичног официра који се доста истакао током рата са
Османским царством.41 Током боравка у Скопљу чланове мисија је
угостио тамошњи француски конзул Карлије, који им је испричао
своје виђење ратних дешавања у Скопљу, посебно епизоду о кључе‐
вима свих градских барутана. Наиме, драгоман конзулата је кључе‐
ве магацина са оружјем нашао испред зграде конзулата, предао их
је конзолу који је одбио да кључеве врати турским официрима, већ
их је задржао и предао српској војсци 26. октобра када је ушла у
Скопље. Мондезир и Д'Алозије су ову епизоду пренели у својим
књигама, са истим закључком да је француски конзул овим гестом
учинио Србима највећу услугу!42
Током боравка у Македонији мисија је обишла попришта Кума‐
новске, Битољске, Прилепске битке и Јениџе‐Вардар где се упозна‐

38 Српске трупе су чиниле Тимочка дивизија без 14. пука, Дунавска дивизија
другог позива ојачана 4. прекобројним пуком првог позива и Другим дринским
артиљеријским дивизионом. Укупно је било 47.275 српских војника са 72 артиље‐
ријска оружја, 4.142 коња и волова и 3.046 кола. Са наставком рата, Бугарска је у
фебруару тражила од Србије да пошаље део своје тешке артиљерије, што је Србија
и учинила. До краја фебруара под зидине Једрена стигло је 26 Шнајдерових топо‐
ва (AMAE, NS, Turquie, doss. 257, MF PO 8622, № 106, Paris, le 11 février 1913; British
Documents on the Origins of the War 18981914 (BD), vol. IX, part II, (ed. by G. P. Gooch
and H.Temperley), London, 1934, № 658, Sofia, February 25, 1913, 536‐538).
39 P. de Mondésir, Souvenirs et pages de route..., 312.
40 Исто, 329.
41 Исто, 330.
42 Исто, 332; R. D’Alauzier, Sur les pas des alliés. Andrionople, Thrace, Macédoine,
Paris 1914, 222.
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ла са дејствовањем грчке артиљерије.43 Сумирајући боравак фран‐
цуске мисије у Македонији, француски вицеконзул у Битољу Гастон
Жислен (Gaston Jusslen) известио је Министарство спољних послова
да су Мондезир и његови пратиоци били срдачно примљени од
стране српског Генералштаба, који је изашао у сусрет свим њихо‐
вим захтевима.44 На пропутовању кроз Балкан, чланови мисије се
нису интересовали само за војна, већ и за питања из обичног живо‐
та или историје крајева која су обилазили. Тако су у Македонији на‐
рочит интерес показивали за структуру становништва у Македони‐
ји, односно да ли је већинско становништво српско или бугарско;
даље, интересовали су се за последњег владара династије Обрено‐
вић и однос Срба према краљу Александру и краљици Драги деце‐
нију након њиховог убиства итд.45
Последња станица на балканском путу мисије пуковника Мон‐
дезира био је Цариград и обилазак војних положаја османске војске.
Мисија је у Цариград стигла крајем маја и остала до 10. јуна.46 Из Ца‐
риграда, пуковник Мондезир и два члана његове мисије поново су
13. јуна дошли у Софију где их је дочекала другачија атмосфера од
оне коју су затекли месец дана раније. Бугарска престоница и сав
војни и политички врх били су стању ужурбане припреме за „са‐
свим известан рат са Србијом”, забележио је Мондезир у свом днев‐
нику.47 Заузети прављењем планова, генерали Савов и Фичев нису
дочекали француску мисију, већ су за ту дужност делегирали потпу‐
ковника Станчова, брата бугарског посланика у Паризу Димитра
43 Captain G. Belllanger, „Notes on the employment of artillery in the Balkan cam‐
paign”, The field artillery Journal, vol. IV/I, January–Мarch 1914, 83–93.
44 AMAE, NS, Turquie, doss. 270, № 19, Monastir, le 24 mai 1913.
45 P. de Mondésir, Souvenirs et pages de route..., 337–338.
46 AMAE, NS, Turquie, doss. 270, № 19, Monastir, le 24 mai 1913; P. de Mondésir,
Souvenirs et pages de route..., 343.
47 Вест о почетку рата Мондезир је примио у Тулону, није га ни мало изнена‐
дила. Изазивањем рата Бугари су, према Мондезиру, покушали да на брзину пре‐
отму спорну територију од Срба и онда да траже помоћ и арбитражу руског цара,
уверени да би он пресудио у њихову корист. Међутим, контраофанзива српске и
грчке војске била је тако силовита да се рат убрзо претворио у бугарску пропаст.
Ток рата Мондезир је пратио кроз личну кореспонденцију са официрима бугарске,
српске и грчке војске са којима се упознао током боравка на Балкану. Генерал Ва‐
сов, херој једренске операције био је неутешан након што су Турци преотели град.
За разлику од њега поручник Нури‐бег са нескривеним задовољством је писао о
„доброј судбини која је вратила град Царству”. Читајући писма својих балканских
колега, Мондезир није могао да се не запита на чијој страни је била правда? Са
стриктно војног становишта, Бугарска је начинила неопростиву грешку када је
потценила значај српске и грчке војске. У политичке разлоге, Мондезир као вој‐
ник није желео да залази (P. de Mondésir, Souvenirs et pages de route..., 376–377).
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Станчова. Потпуковник им је одмах саопштио да је незванично сао‐
браћај између Софије и Београда у прекиду и да им не препоручује
да тим правцем наставе даљи пут. Упутио их је да иду ка луци Деде‐
агач (данашњи Александруполис) и да отуда бродом до Цариграда,
затим да се пребаце преко Црног мора до румунске луке Констанце,
и из Букурешта пут наставе возом до Француске.48 Иако је предло‐
жена рута била изузетно компликована и продужавала пут за неко‐
лико дана, мисија је ипак, послушала савет потпуковника Станчова
и пошла њом. После дугог и напорног пута, пуковник Мондезир је
са своја два сапутника 23. јуна стигао на почетну тачку, у Нанси.49
Извештај који је пуковник Мондезир поднео Министарству
27. јуна садржао је његове закључке о важности фортификација у
модерном рату, великом значају коју резерва може одиграти у
пресудном тренутку битке уколико је добро позиционирана, упо‐
треби тешке артиљерије итд. Све своје стручне закључке и ути‐
ске Мондезир је сабрао у књизи Le Siège et la Prise d’Andrinople
(Опсада и заузеће Једрена) коју је објавио у јануару 1914. године.50
Осим војно стручних опсервација у извештају Министарству,
Мондезир је изнео утиске и о народима са којима се сусрео током
своје балканске мисије, па је тако за Грке рекао да су „коректни”,
за Бугаре да су „љубазни”, Србе је описао као „пријатељски” на‐
род, али је ипак највећу похвалу сачувао за Турке за које је рекао
да су „изузетни”.51 Овај закључак једног француског официра ни‐
како не изненађује, ако се има у виду да је Француска увек била
туркофилски настројена. Победе балканских народа остварене
током Првог балканског рата на кратко су промениле тај однос у
корист балканских народа. Промена је била највидљивија у
штампи и јавном мњењу, док су виши слојеви француског дру‐
штва остали верни представи да Османско царство представља
„цивилизацију Истока”. Искуства са балканских ратишта била су
од велике користи за Мондезира и његову каснију војничку кари‐
јеру. Захваљујући познавању географије и политичких прилика
на Балканском полуострву, пуковник Мондезир, који је на почет‐
ку Првог светског рата био унапређен у чин генерала, децембра
1915. године стављен је на чело специјалне француске мисије која

48P.

de Mondésir, Souvenirs et pages de route..., 366–367.
Исто, 368–372.
50 Исто, 374.
51 Исто, 373
49
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је била задужена за евакуацију и војно оспособљавање српских тру‐
па стационираних на Крфу.52
Попут Мондезира, и његови сапутници су по повратку у Фран‐
цуску објавили своје утиске са балканског путовања. Капетан Бе‐
ланжер је у свесци за новембар у Revue d’artillerie публиковао рад
Notes sur l’emploi de l’artillerie dans la campagne des Balkans (Белешке о
употреби артиљерије у војним операцијама на Балкану), у коме је
нарочиту пажњу посветио употреби лаке артиљерије у балканској
кампањи, критикујући примедбе генерала Ера који је сматрао да је
тешка, опсадна артиљерија била пресуднија у победама балканских
држава. Беланжеров рад је био врло запажен у стручној јавности
ван Француске стога је исте године преведен на енглески и обја‐
вљен у америчком листу Journal of Field Artillery.53 Капетан Риперт
Д'Алозије је 1914. године објавио студију Sur les pas des alliés. Andrio
nople, Thrace, Macédoine (Стопама савезника. Једрене, Тракија, Маке
донија) која је, такође, оставила запажен утисак у француској јавно‐
сти. Мондезир је посебно ценио ову студију, уз дозволу аутора преу‐
зео је мноштво примедби и закључака из ње, некада и читаве пасу‐
се.54 Као и у Мондезиревом случају, и за Д'Алозијеа је мисија из
1913. године имала велики значај. Када је Мондезир одређен за во‐
ђу мисије децембра 1915, Д'Алозије се добровољно пријавио да га
прати и на том задатку.
Повратком пуковника Мондезира и његових сапутника у
Француску није престало интересовање француског војног врха за
дешавања на Балкану које се драстично увећало са почетком новог,
међусавезничког рата који је избио 29/30. јуна 1913. године. Иако
током краткотрајног Другог балканског рата није било претеране
употребе артиљерије или сложене војне тактике, француски Гене‐
ралштаб је изразио интересовање да се упозна и са током овог рата.
Ипак, главна пажња је и даље била усмерена на прикупљање ин‐
формација о најзначајнијим биткама Првог балканског рата. Гене‐
ралштаб је током лета поново покренуо иницијативу да се на Бал‐
кан упути још једна званична војна мисија, али су околности дозво‐
лиле да се ова идеја реализује тек након закључења мира у Букуре‐
шту. Министар рата Ежен Етијен (Eugène Étienne), трећи који се
сменио на тој позицији од октобра 1912. године, сматрао је да још
52 J‐P. Bled, „La France et la Serbie durant la Première Guerre Mondiale (1914–1918)”,
у: Европа и Срби: Међународни научни скуп, 13–15. децембра 1995, (ур. С. Терзић),
Београд 1996, 441–445.
53 Journal of Field Artillery (Revue d’artillerie, t. 83 (Octobre 1913–Mars 1914), Pa‐
ris – Nancy 1913–1914, 85–101.
54 R. D’Alauzier, Sur les pas des alliés. Andrionople, Thrace, Macédoine, Paris 1914.
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увек не располаже са довољно званичних информација о ратној
спреми и уопште начину вођења операција у балканским ратовима,
те је почетком септембра на Балкан послао мисију коју су чинили
пешадијски потпуковник Дебенеј (Débeney), артиљеријски потпу‐
ковник Лебуко (Lebouco), коњички потпуковник Корн (De Corn) и
капетан Фурније (Fournier) из Врховне команде француске војске.
Њихов задатак је био да обиђу сва ратишта из оба балканска рата и
да сакупе што детаљније информације о вођењу рата, општој такти‐
ци зараћених армија, као и о улози артиљеријског и другог наору‐
жања у остварењу победа у Првом и Другом балканском рату. У до‐
пису који је достављен балканским министарствима спољних по‐
слова и рата, министар Етијен је изразио наду да ће и ову четворо‐
члану мисију пратити домаћи официри, компетентни да им пруже
прецизне податке о свим сегментима рата.55 Србија и Бугарска су
одмах дале сагласност и обећале да ће одредити официре који ће
пратити ову мисију на терену. Такође, на захтев Министарства рата,
владе Србије и Бугарске су обећале да ће члановима мисије ставити
на располагање директну телефонску линију између Београда и Со‐
фије, пошто је било предвиђено да један део мисије буде у Србији, а
други у Бугарској. Планирано је и да мисија посети ратишта грчке и
османске војске, али до средине октобра, када је мисија била спрем‐
на за полазак, од Грчке и Османског царства није стигла потврда о
сагласности, тако да је мисија остала ограничена на територију Ср‐
бије и Бугарске.56 Као и претходне и ова мисија је по повратку у
Француску поднела извештај Министарству, али до ког ми нажа‐
лост нисмо успели доћи. Извештај мисије пуковника Дебинеја до‐
био је пун значај са избијањем Првог светског рата. Наиме, у новем‐
бру 1914. године од пуковника Лардмела, начелника штаба францу‐
ске Пете армије, потекла је иницијатива да Француска и Велика
Британија искрцају део својих снага на Балкан и да отуда изврше
притисак на Централне силе. Команданту Пете армије, генералу
Франше Д'Епереу (Louis Félix Marie François Franchet d'Espèrey) се
идеја допала, па је наложио пуковнику да направи нацрт плана. При
изради плана Лардмел се послужио извештајем и информацијама
које је прикупила мисија пуковника Дебенеја.57

55 AMAE, NS, Turquie, doss. 439, Missions militaires française, № 2810/II, Mi‐
nistère de la Guerre, le 1er septembre 1913.
56 AMAE, NS, Turquie, doss. 439, № 3337, Ministère de la Guerre, Paris, le 11 octo‐
bre 1913.
57 Commandant M. Larcher, La Grande guerre dans les Balkans. Direction de la gu
erre, Paris 1929, 42–43.

41

Војноисторијски гласник 1/2016.

Последњу мисију француских официра предводио је капетан
Пјер Алвен (Pierre Alvin) који је на Балкану боравио фебруара 1914.
године. Не знамо да ли је мисија капетана Алвена била званичног
или приватног карактера, али је капетан убрзо по повратку у листу
Journal des Sciences Militaires објавио рад о употреби пољске артиље‐
рије у балканским ратовима, који је исте године прештампан и обја‐
вљен у америчком Journal of Field Artillery.58
За младе балканске армије долазак француских и других страних
војних стручњака на попришта њихових победа био је знак велике по‐
части. Стране војне мисије биле су показатељ развијене и цењене ратне
вештине коју су демонстрирали у рату против Османског царства. Са
друге стране, са становишта војне вештине и ратне тактике балкански
ратови, првенствено Први, били су важна лекција и за велике европске
армије. Готово да није било државе у Европи која током 1913. и 1914.
године није предузела мере унапређења своје војске. Рајхстаг је дра‐
стично увећао буџет за немачку армију, Италија је 1913. године увела
нови Викерсов митраљез у употребу, Русија је усвојила прописе о под‐
млађивању официрског кора, чак су и неутралне државе попут Белгије
и Шведске донеле прописе који су имали за циљ да поправе „земаљску
одбрану државе у случају неког будућег рата који би могао избити из‐
међу великих сила”.59 Ни Француска није била изузетак. Значајна упо‐
треба свих родова артиљерије у операцијама изнела је на светлост дана
чињеницу да француска армија оскудева у топовима иако су њене фа‐
брике биле међу водећим произвођачима у Европи. Захваљујући митра‐
љезима и брзометним топовима, баруту са мало дима, дужим артиље‐
ријским цевима, већој покретљивости тешке артиљерије, балкански ра‐
тови су показали да је „снага ватре” постала кључна за исход сукоба, као
и то да је „артиљерија та која осваја, док пешадија опседа”.60 Стога је
француска Народна скупштина усвојила мере које су ограничиле слобо‐
ду извоза француским војним фабрикама које су од лета 1913. године
део своје производње морале испоручивати француским трупама. Та‐
кође, увидело се да је земља по питању обучених бораца у великом зао‐
статку за ривалском Немачком. Војни кругови су искористили пораст
милитантизма у Француској и уз подршку председника Републике Ре‐
мона Поенкареа прогурали кроз Скупштину закон који је активну војну
службу вратио на три године. Процене су говориле да би ово продуже‐
58 Capitaine Alvin, „L’Artillerie de campagne dans les Balkans”, Journal des scien
ces militaires, № 149/1914, 294‐318; Captain Alvin, „The Field Artillery in the Balkans”,
The Field Artillery Journal, vol. IV, October–December 1914, 312–327.
59 Ратник, Белешке”, књ. LXXVI, св. I, јануар 1914, 126.
60 Х. Ферч, Ратна вештина: данас и сутра, Београд 1939, 89–90.
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ње дугорочно обезбедило Француској годишње повећање од 90.000 но‐
вих регрута. Неке користи закона биле су одмах видљиве: стрељачки
батаљони којих је било укупно 31 одмах су добили по једну чету више,
број коњичких пукова повећао се на 810, пограничне трупе добиле су
пуно бројно стање итд.61 Важну улогу у дебати која је претходила усва‐
јању закона Три године као и свим другим војним мерама које су усвоје‐
не до почетка Првог светског рата, имале су француске војне мисије ко‐
је су током 1912. и 1913. године обилазиле балканска ратишта. Приста‐
лице закона су, као аргументе у дебатама, обилато користили извешта‐
је официра и њихове примедбе. Било је чак иницијатива да се нека ис‐
куства балканских армија, конкретно српске, уведу у праксу француске
војске.62 Ратне тековине балканских ратова Француска је посматрала
као дугорочну инвестицију у унапређење своје војне силе. Извештаји
војних мисија послужили су као валидна аргументација у политичким
дебатама, али исто тако употреба артиљеријских оруђа, начин вођења
опсадних битака, употреба војног санитета могли су сутрадан да буду
имплементирани у обуку француске и других европских армија. До
практичне примене раног искуства балканских ратова, ипак није до‐
шло услед неочекивано брзог почетка новог рата који је започете ре‐
форме у француској и већини других армија затекао недовршеним, па је
из тог разлога данас, са становишта историчара, немогуће говорити да
ли би и какве последице балканско ратно искуство имало на начин во‐
ђења операција у Првом светском рату.
Dr. Biljana Stojić, Research Associate
INSTITUTE OF HISTORY BELGRADE

FRENCH MILITARY MISSIONS IN THE BALKAN
WARS, 19121913
(Summary)
The First Balkan War, which started on 8 October 1912, attracted
French diplomatic and military attention. In order to closely observe the mili
tary operations and tactics of the belligerents, the French War Office sent six
military missions to the Balkans. With an approval of both the Balkan Allies
Ратник, „Белешке”, књ. LXXVI, св. III, март 1914, 143–144.
Извесна контеса де Кастелан се маја 1913. године обратила српском по‐
сланству у Паризу са молбом да добије један пакет ручног завоја који је сваки срп‐
ски војник носио ушивен у шињел као део прве помоћи. Контеса је о употреби за‐
воја чула најбоље похвале и њена намера је била да тај исти завој уведе у употре‐
бу у француској војсци (АС, Министарство иностраних дела – Политичко одељење
(МИД‐ПО), ролна 386, Пов. Бр. 3719, Париз, 1/14. мај 1913).
61
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and the Ottoman Empire, French officers, guided by local officers, had full ac
cess to the battlefields. These missions all had great interest to observe the use
of artillery, fortification systems, coordination between different army corps,
etc. Moreover, they paid significant attention to the local customs, traditions,
and history. After returning from the Balkans, the members of the missions
submitted their reports to the French General Command, but some of them
thought that war experiences from the Balkans must be shared publicly outsi
de military circles. Thus they published papers in scholarly army journals or
as special military studies. These published works drew great attention to the
Balkan Wars, and eventually led to the question whether the French Army was
ready for the type of war that took place in the Balkans. In order to prepare,
all European armies, including France’s, started to conduct various reforms
and restructuring. The Balkan experience was of substantial significance to
each army, providing them with the possibility of examining flaws in their
own military system and thereafter correcting them. Unfortunately, an unex
pected war which broke out less than a year after the Bucharest peace confe
rence caught most of these reforms in progress, so it is impossible to assess the
longterm military benefit to foreign nations from the Balkan Wars.
KEYWORDS: France, Balkans, Balkan alliance, Ottoman Empire, Balkan
Wars, military missions, General Herr, Colonel Mondesir.
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ALBANIA DURING WORLD WAR I (19141918)
ABSTRACT: On 29 July 1913, the London Ambassadors’ Conference
definitively settled the question of the Albanian state. Albania sho
uld be governed by a foreign prince, Wilhelm zu Wied. After the de
parture of Wied from Durrës and the beginning of World War I,
Albania would be violated by seven foreign Armies and was divided
into occupation zones, mainly into AustroHungarian, Italian, and
French zones. This invasion was accompanied by important politi
cal, social, and military developments for the Albanians. After the
World War I, the future of the Albanian state was to be determined
by various factors. With regard to national objectives, the Albani
ans had to deal with the objections of the Greeks, Serbs, and Itali
ans. The postwar disputes between the major powers was an
advantage as they paid little attention to Albania. By the end of the
war and the opening of the peace conference a new dangerous
phase began for the political and territorial future of Albania.
KEYWORDS: Albania at World War I, Wilhelm zu Wied, Esat Pasha,
Albanian nationalism, Albanian Republic of Korça.

Wilhelm zu Wied as Prince of Albania
(MarchSeptember 1914)
On 29 July 1913, the London Ambassadors’ Conference definitively
settled the question of the Albanian state in a three‐hour session. Alba‐
nia should be governed by a foreign prince, who had to be appointed
within six months.1 Until the election of the prince an International Con‐
Theodor Niemeyer, Die Londoner Botschaftervereinigung, München 1914, 25;
see also Wilhelm, Fürst von Albanien, Prinz zu Wied, „Denkschrift über Albanien, 1917”,
1
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trol Commission consisting of a representative from Albania and one re‐
presentative of each of the other powers had to take over the admini‐
stration of the country. The Commission had to become aware of the
main features of the municipal administration and the administration of
the country in general and submit proposals to the European powers for
a further organization of the country. Dutch officers were commissioned
to organize a gendarmerie.
In choosing the prince, disagreements of Austria and Italy stood out
clearly. However, these two powers and the other four agreed on the
German Prince Wilhelm zu Wied to be the leader of Albania. The choice
was made for purely pragmatic reasons: Wied came from a country that
had the slightest direct interests in Albania and was not affiliated with
Albania’s neighboring countries. He was not familiar with the Albanian
problem and thus Wied was not be involved in any of the rival groups.2
Most important was that Wied, as a Protestant, belonged to none of the
existing religions in Albania. In addition, he was poor and therefore de‐
pendent on the support of the great powers, and was thus seemingly
easy to “control.” Such facts reveal that the above‐mentioned weaknes‐
ses, as well as his lack of experience in Balkan politics, were the main re‐
asons for his appointment. Wied agreed to accept the throne of Albania
in general, but would give a definitive answer only after the powers ac‐
cepted the conditions he prescribed.3
(unpublished manuscript), p. 6, and Georges Castellan, Histori e Ballkanit, Cabej, Tiranë
1991, 473‐479.
2 Michael Schmidt‐Neke, „Fürst Wilhelm von Albanien Faktoren”. In: Aspekte der
Albanologie 18, Akten des Kongresses Stand und Aufgaben der Albanologie heute, 3‐5
Oktober 1988, (Herausgegeben von Walter Breu, Rolf Ködderitzsch und Hans‐Jürgen
Sasse), Universität zu Köln, 1991, 210.
3 These conditions were: First, since the first article of the London Protocol on
the organization of Albania defined, that the prince was to be designated by the six ma‐
jor powers, it had to be gained their support for his candidacy first. Second, a deputation
consisting of representatives of all Albanian country had to travel to Germany to offer
him the throne of Albania. Third, he demanded that the powers gave a guarantee that
Esat Pasha recognized the will of Europe and would be submitted to the new prince. Fo
urth, the great powers or a part thereof, had to guarantee a loan of 75 million francs to
4%, which was to be paid in several installments. The first installment should be 20 mil‐
lion francs. Fifth, the Prince should get a Civil List of 200,000 francs a year, which was to
be paid up from the loan until the establishment of a fixed budget. Sixth, the draft for the
organization and management of the land was subject to the approval of the prince; and
Seventh, the southern border of Albania had to be set at least on the main points so that
the dispute over the final border line were excluded (Politisches Archiv des Auswärtige‐
namts Berlin, PA/AA R 4298, Die fürstliche Familie). See also: Wied, Denkschrift über
Albanien, 15.
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After Wied had received an advance of ten million francs, he arri‐
ved on 7 March 1914 in Durres, where he was joyfully welcomed. Wied
became aware of the sensitivity of the situation only after his arrival in
Albania. The withdrawal of Turkey from Albania had left a power vacu‐
um in the country. The three tasks that needed an urgent solution were
the organization of the Kingdom’s internal administration, the control of
public finances, and the question of Epirus.4 Wied first appointed a pri‐
mem Minister for his government. Austria‐Hungary and Italy recommen‐
ded the 75‐year‐old Turhan Pasha, a retired Albanian minister and di‐
plomat in the Turkish administration. The establishment of a govern‐
ment and administration was difficult in several respects. Most proble‐
matic was the election of the new ministers and officials. The Cabinet
consisted of eight ministers, namely Turhan Pasha as Prime Minister,
Esat Pasha Toptani as Minister of Interior and War, Myfit Bey Libohova
as Minister of Justice and Religion, Dr. Gaqi Adhamidhi as Minister of Fi‐
nance, Dr. Mihal Turtulli as Minister of Education and Health, Aziz Pasha
Vrioni as Minister for Trade and Agriculture, Preng Bib Doda Pasha as
Minister of Public Affairs, and Hasan Prishtina as Minister for Post and
Telecommunication.5 Not only did their election prove to be very proble‐
matic, but also the cooperation between the ministers, the military, and
the civil servants became an issue. The best example of such conflicts at
the highest level was the arrest of Esat Pasha and his exile to Italy. On
the basis of claims that the old pasha was in contact with the insurgents,
Wied had him arrested.6
The conditions under which the Great Powers wanted to create an
Albanian state were much less favorable than they were in other Balkan
states. The delay in socio‐economic development of the country, the high
rate of illiteracy and the lack of an Albanian educational system, the reli‐
gious heterogeneity, the continued existence of the Turkish‐minded Al‐
banian elite, the lack of infrastructure and the backwardness of Albanian
society, the peasant uprising in central Albania, and the military conflicts
with neighboring countries made it impossible for the new government
to create stable conditions.7 As already emphasized, such challenges we‐
re not only wide ranging, but most of them demanded swift action. Most
4 Karl Thopia, „Das Fürstentum Albanien. Eine Zeitgeschichtliche Studie”. In:
Illyrischalbanische Forschungen, Band II, (Herausgegeben von Ludwig von Thalloczy),
München 1916, 246‐247.
5 Marenglen Kasmi, “Die deutsch‐albanischen Beziehungen 1912‐1939”. In: Ze
itschrift für Balkanologie 49 (2013) 1, (Herausgegeben von Gabrielle Schubert, Wolfgang
Dahmen und György Hazai), Wiesbaden 2013.
6 See also: Ibid, 60‐86.
7 Schmidt‐Neke: „Fürst Wilhelm von Albanien Faktoren,” 220.
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importantly, two questions on the agenda needed prompt resolution.
The first was the ending of the conflict with Greece in the south of the
country. Several Albanian areas along the border were occupied by Gre‐
ek gangs. The solution of this conflict was very important because once
the situation returned to normal in the south, the sooner the govern‐
ment could deal with solving solution of domestic issues. The second
was the urgent preparation of a constitution, so Wied would be able to
expand his regime on a solid foundation.
The problems were readily identified, but the cabinet of Turhan
Pasha was powerless, unable to work together, and unpopular. It could
not prove itself in peace or war. Moreover, Turhan Pasha was unsuitable
for the post, unable to win the support of the Albanians. Turhan Pasha
had left Albania as a child and was not familiar with the contemporary
politics of his country.8 He was also not able to read or write Albanian.
The Minister of Justice, Myfit Bey Libohova, came from southern Albania.
He was an extreme Italophile and also an old friend of Esat Pasha. These
characteristics also made him, despite his other qualities, unsuitable.
The new interior minister, Aqif Pasha, was enthusiastic, but had neither
the knowledge nor the necessary talent for his ministerial post. He was
in a feud with Myfit Bey Libohova, and just like Turhan Pasha and Tur‐
tulli, the Minister of Education could not tolerate the others.

The Uprising
The situation increasingly worsened for Wied, when in central Al‐
bania, shortly after his arrival in Durres, an uprising began. This armed
peasants’ revolt, an anti‐Wied movement, was considered the main rea‐
son of his failure in Albania. The armed peasants gathered in Shijak, a
small town between Tirana and Durres. The German Legation Councilor,
Nadolny, reported that in a survey on the motives, the farmers respon‐
ded that they had just called a revolution.9 However, the opinions regar‐
ding the movement’s origins were split. One faction of the farmers belie‐
ved the rebelion was directed against the Beys and Aghas, while the rest
took up arms because they were not satisfied with the economic policies
of the government, which favored through their actions the Pashas and
the Aghas over the poor people.10 This movement was led by the Islamic
Thopia, „Das Fürstentum Albanien,” 246‐247.
PA/AA, Diplomatische Agentur Durazzo, Aufstand im Mittelalbanien, Bericht
Nr. 58, vom 18 Mai
1914, 94.
10 Ibid, 95.
8
9
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clerics, and over time it took not only a religious but also a political cha‐
racter. The Muslim religious leaders demanded the return of Albania to
Turkish control, as well as a Muslim prince, instead of a Catholic, as Wied
was. Taking into account the backwardness and the religious divide of
the Albanian population, one can conclude it was not difficult for these
leaders to manipulate the Albanian farmers.
However, this peasant revolt was nothing more than an agrarian
movement against the feudalistic rulers who had promised the imple‐
mentation of agrarian reform and did not keep this promise. The enemi‐
es of Wied made use of this dissatisfaction of the farmers.
The first, who wanted to take political advantage of the situation were
the Young Turks. They promised the Albanian Muslim population not
only that Turkey would choose a Muslim ruler for them, but also meet all
their demands. Secondly, Serbia intended to influence the rebellion by
providing money to the rebels with money. Thirdly, Italy also was intere‐
sted in this movement. Italy wanted to establish a protectorate in Alba‐
nia. The influence of Austria‐Hungary in the Catholic northern Albania
would be reduced. Esat Pasha would be the key figure in this scenario
and fourthly, archival sources prove that Greece was involved in the or‐
ganization of the uprising. The German diplomat in Durres, Lucius, re‐
ported the following to the Foreign Office: “There can be no doubt for me
that the current uprising is implemented and supported primarily by
Greece. Apart from the fact that the Greeks do now work together with
the Epirotes, I have also significant evidence that the local Greek envoy
and the Metropolitan work diligently that the country does not come to
rest, and for this large sums are spent (...).11 Wied was in the center of
the collision of these interests. He lacked troops to fight against the in‐
surgents and more troops to fight the Greek andartes in the south of the
country. The members of the International Control Commission tried to
mediate between the warring parties, and they were able to conclude a
truce with the insurgents for about two weeks. In this position, Wied de‐
cided to establish the defense of the city and then put down the rebellion
by force of arms.
The plan was not a secret and the insurgents attacked the city
unexpectedly. The attack was well planned and led by Turkish officers.12
The Dutch officers tried unsuccessfully to organize a counterstrike. As
professional officers they planned pure military operations, but the Al‐
11 PA/AA, Diplomatische Agentur Durazzo, Aufstand im Mittelalbanien, Bericht
Nr. 86, vom 30 Juni
1914.
12 Thopia, “Das Fürstentum Albanien,” 273.
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banian soldiers and volunteers from northern Albania and abroad, who
had agreed to fight for Wied, were simple people who had no military
training and were not familiar with the fighting tactics and techniques.
So the counterattack failed and Durrës was surrounded by the rebels.
How was it possible that within such a short time after Wied was jubi‐
lantly welcomed on his arrival in Durres, he was fighting a civil war aga‐
inst his own people? One of the main reasons was that, after Wied's arri‐
val, the Albanians had expected a radical change of the situation. Con‐
trary to this hope, the situation in Albania remained unchanged and be‐
came even worse, especially in southern Albania, where the Greek an‐
dartes continued exercising reprisals against the Albanian population.
The Albanians soon noticed that apart from the fact that a new palace
was decorated in Durres, nothing changed for them.
As noted, the uprising made to the foreign diplomats ‐ as Nadolny
reported ‐ the impression of a very well organized, widespread move‐
ment led by professionals. Another factor was the internal agreement on
the terms of the requirements of districts and villages participating in
the uprising. The rebellion was based on an internal inspiration and it is
unlikely that the movement was only organized by the mullahs.13
After the outbreak of the uprising in central Albania, the Great Po‐
wers lost interest in the Epirus matter. In Gjirokastra, Zographos conti‐
nued to rule as president of the self‐proclaimed government of “North
Epirus.” Between this self‐proclaimed autonomous region and the rest of
the Albanian areas a buffer zone was created and the parties were wai‐
ting for a solution to the conflict by the International Control Commis‐
sion. Also in southeastern Albania, in Korça‐Gebiet, the intensity of the
attacks of Greek gangs increased. In Shkodra, where an international de‐
tachment of the British Colonel Phillips maintained peace and order, the
conflicts between Muslims and Catholics, between the followers of Italy
and those of Austria, between the enemies of Colonel Phillips and his
supporters, continued. Under the circumstances, Wied’s real friends see‐
med to be only the Catholic northern Albanians, who saw in Wied not
only the securing of their existence against the Serb reprisals, but were
also interested in the care and preservation of their religion.
It was soon found out that Wied had no experience of governance.
His indecisiveness, his manner of leading, limited only to the role of a
constitutional monarch leaving the affairs of state completely to his mi‐
nisters, made him unable to achieve better results in this chaotic situa‐
tion. While the government consisted only of Albanians, he assigned only
13

1914.
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foreigners in his court. Also, the fact that Wied could not speak the Alba‐
nian language and had to communicate with “his people” either in Ger‐
man or in written Albanian led to a decrease in his popularity.
The reasons for his failure are also found in the negligence and pas‐
sivity, and also the inability, of the Albanian officers deployed in key po‐
sitions, as well as in their numerous rivalries. However, it should be no‐
ted that Wied was not prepared for this task and not familiar with the Al‐
banian situation. Apart from that, it can be established that Wied had no
ability to make decisions and little ability to command and control a go‐
vernment. This was something unusual for a staff officer in the Prussian
officer corps. For these reasons, decisions took several days and often
such delays were the reason for the next failure.
The inability of the administration can be explained by the Oriental
work ethic. One meeting followed another. Each minister did everything
but none of them could do anything that was decent. In addition to inter‐
nal rivalries, such as the rivalry between Esat Pasha and the Dutch offi‐
cers, or the communication problems between the Dutch officers among
themselves, or between General de Veer and Colonel Thomson, there
were also external rivalries, as the rivalry between Aliotti and Löwenthal
or between Austria‐Hungary and Italy. The controversy between the
Central Powers and the Triple Entente seemed so obvious and unjusti‐
fied in the functioning of the International Control Commission. Not all
members of the Commission acted as representatives of an international
Commission with a mandate from the London Conference of Ambassa‐
dors, in which all participating states agreed to the future of Albania. The
Russian and French representatives noticeably followed a special policy
of their governments.
Despite the difficult and seemingly hopeless situation in the coun‐
try, Albanian nationalists led by Fan Noli prepared a program to save
Wied. A point of this program was to replace the foreign court advisor
with locals. In this way, Wied was to come closer to the Albanian people.
The incomprehensible isolation of the prince in his palace and his absen‐
ce from the people led to his alienation. The introduction of a very strict
court etiquette also helped.14 Wied took over the task of the new ruler of
Albania on the grounds that he considered himself “executor of a civili‐
zing mission” for Albania. His wife was similarly very excited about this
challenge and “she could not wait to make her contribution to the civili‐
zation of this country.”15 But it seems more credible that after long re‐
Bundesarchiv Berlin‐Lichterfelde, B Arch R8034/II 8479, Dresdener Nachric
hten, 31 Mai 1914.
15 Ibid.
14
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flections Wied took over this difficult task, less rather than more because
of principles. In all probability this decision had an economic, social, and
moral character. A poor prince, who lived a modest life in Potsdam as a
cavalry captain, now had the opportunity to improve his financial and
social status. His desire that an Albanian delegation came to Neu Wied ‐
to his parents' house ‐ to offer him the crown of Albania, is an indicator
of this. In this regard, Esat Pasha said in an Interview with the Berliner
Lokalanzeiger of 2 June 1914: when we got a Prussian cavalry officer as a
ruler, we had expected him to come alone into the country and implement
what he had learned in Potsdam, and to make good use of the money he
brought with him first of all by drilling a prototype battalion out of the
good material found in Albania as the core of a future army. Instead, ho
wever, he seems to be more concerned about representation and domestic
amenities; he is too much under the influence of his wife. I do not know if
this prince, with all his nobility and loyalty is the one, that we need . . .16
In synchrony with this opinion was also the Member of the Italian
Parliament, Tirmeni, who wrote with a certain irony in the Stampa that
in Roman diplomatic circles, the situation in Durres appeared highly
dangerous while the prince’s lack of energy was well known. “Wied is
stuck to the skirt of the princess and lets her accompany him even du‐
ring his diplomatic visits,” he wrote, among other things.17
Two months after the start of World War I, Wied was clear that he
should leave Albania: “After being delivered the intrigues of Italy witho‐
ut being able to count on the support of Germany and Austria‐Hungary,
with only a small, poorly armed crowd of Albanians, I would not have
had the slightest chance of being able to resist the Serbs and Montene‐
grins, as well as the Italian naval guns.”18 After his return to Germany,
Wied asked Kaiser Wilhelm II for a position as an officer in the army.
“The German princes, if they are fit for service, have a place in the Ger‐
man army for the duration of the war,” remarked Kaiser Wilhelm.19 Wied
served as Major à la suite at the front until the end of the war, but he
held the option to return to Albania always open.
As a new Austro‐German offensive against Serbia was planned in
the spring of 1915, Wied seized his chance and submitted a letter dated
24 February 1915 to Kaiser Wilhelm II with the request to assign him
the supreme command of armies assigned against Serbia. The Austrian
Foreign Ministry initially welcomed this plan. Kaiser Wilhelm II assured
B Arch R8034/II 8479, Berliner Lokalanzeiger, 2 Juni 1914.
B Arch R8034/II 8479, Berliner Tageblatt, 6 Juni 1914.
18 Wied, “Denkschrift über Albanien,” 48.
19 PA/AA, R 4299.
16
17
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him that he would comply in this respect with the wishes of Austria.20
However, the Austrian‐Italian relations deteriorated so much, that a war
between the two countries was expected, and therefore a second offensi‐
ve against Serbia was, for the time being, inconceivable. But when later
the German‐Austrian‐Hungarian offensive was actually decided upon, it
was no longer deemed necessary by the government of the Austro‐Hun‐
garian Empire to entrust Wied with the command of the armies. The
Austro‐Hungarian troops had already occupied nearly two‐thirds of Al‐
bania and Vienna thought it no longer needed third parties to defend its
interests.
Despite Wied’s efforts, he was not able to regain the throne of Alba‐
nia. The overall political situation in Europe had changed. His six months
of experience as the Albanian ruler had shown that the structure of the
Albanian state was not created or improved by setting up a xenocracy.

The Return of Esat Pasha and the Reoccupation
of Albania
Two days after the departure of Wied from Albania, on 5
September 1914, the rebels under the leadership of Mustafa Ndroqi
entered the city of Durrës and immediately flew a Turkish‐Muslim
religious flag.21 They formed a senate and a temporary government for
central Albania. The Senate decided to send a delegation to Istanbul,
asking “the Sultan to appoint a Turkish prince as the new ruler of
Albania” 22 The delegation was led by the former senator from Elbasan,
Haxhi Aliu, one of the most outspoken opponents of Esat Pasha Toptani
and a member of the Young Turk Committee. The uprising was
suppressed in June 1914 by Esat Pasha and his troops, who returned
with Serbian support back to Albania.23 Esat Pasha immediately
appointed himself president of the new government. Some insurgents jo‐
ined him. Others, who wanted to continue fighting under the leadership
of Haxhi Qamili, were isolated with Serb military aid in 1915 ‐ and Haxhi
Qamili and several other insurgents were hanged. Meanwhile, they had
become powerless because Turkey had called all Muslims to a holy war

Ibid.
Wied, “Denkschrift über Albanien,” 30.
22 Historia e Shqipërisë (19121944), vëllimi III, Tiranë 1984, 145.
23 Shukri Rahimi, “Marrëveshjet e qeverisë serbe me Esat Pashë Toptanin,”
Studime Historike, Viti XXXVI (XVII), Nr. 2, Tiranë 1982.
20
21
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in September 1914 on the side of the Central Powers.24 While central Al‐
bania was controlled by the insurgents, by the end of 1914 and the be‐
ginning of 1915, other parts of Albania, namely the city of Shkodra and
the surrounding areas, were under the control of the international detac‐
hment.25 Preng Bib Doda and Ded Coku again established their rule in
the north.
The outbreak of World War I established a good basis for all possi‐
ble configurations of power in South Eastern Europe. Being aware of the
problem the Serbian Prime Minister Pasic tried to reach an agreement
with Italy.26 Serbia and Italy agreed at a meeting in Niš, that Albania sho‐
uld not exist in its present form any more.27 Beside Serbia and Greece,
Italy would also have a part of Albania or annex Vlora and its environs.
This agreement took shape in the secret Treaty of London on 26 April
1915.28 H. Schwanke concludes rightly that: „Albania, ... at the time of al‐
liance negotiations, had become an important factor in Balkan politics
from a ‘quantité negligeable’” that it was before.”29
With the declaration of war on Austria‐Hungary on 23 May 1915,
Italy entered the war too. Italy had already occupied the island of Sazan
and Vlora in 1914. The allies of Italy, Serbia, and Montenegro took the
opportunity to realize their old hopes in Albania.30 On 12 June 1915, the
Serbian Army moved into northern Albania and later to central Albania,
while Montenegro initially occupied the harbor of Shëngjin (then San Gi‐
ovanni di Medua) and Shkodra on 27 June 1915. Greek troops invaded
southern Albania. Both Montenegro and Serbia gave only strategic rea‐
sons as a pretext for the occupation of Albanian territories. The Great
Powers would decide later. According to Prince Wied, Pasic had added
he would “never tolerate a hostile Albania as the one of Prince of Wi‐
24 Michael Schmidt‐Neke, Entstehung und Ausbau der Königsdiktatur in Albanien
(19121939), München 1987, 41.
25 See: Rüdiger Schiel, „Skutari 1913/14 ‐‐ eine frühe ”Joint” oder eine ‚Combined Ope‐
ration‘?” In Am Rande Europas? Der Balkan  Raum und Bevölkerung als Wirkungsfelder
militärischer Gewalt, (hrsg. von Bernhard Chiari und Gerhard P. Groß unter Mitarbeit
von Magnus Pahl), München 2009, 89‐104.
26 Helmut Schwanke, ”Zur Geschichte der österreich‐ungarischen Militärverwal‐
tung in Albanien”, Dissertation der Philosophischen Fakultät Wien, 1982, 47.
27 Schwanke, “Zur Geschichte der österreich‐ungarischen Militärverwaltung in Al‐
banien”, 47.
28 See also: Ian F.W. Beckett, The Great War 19141918, 2nd ed., Pearson‐Longman
2007, 106‐107.
29 Cited in Schwanke, “Zur Geschichte der österreich‐ungarischen Militärverwal‐
tung in Albanien,” 47.
30 Wied, “Denkschrift über Albanien,” 35.
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ed.”31 Thus, the Serbian government supported Esat Pasha for election
as the Albanian prince, trying to give him an orientation in favor of Ser‐
bia against Austria‐Hungary. The Entente states were against the occu‐
pation of Albania by the Serbian and Montenegrin troops. The main rea‐
son was not respect for Albanian neutrality during the war, but they we‐
re afraid that the resistance of the Albanian people against the occupying
powers would exhaust their military power and would weaken the front
against Austria‐Hungary.

Albania at War
The Serbian and Montenegrin occupation regime in Albania lasted
only a short time. The Bulgarian government declared war on Serbia in
October 1915. Involved in combat between two fronts, first the Serbian
and then the Montenegrin troops suffered a heavy defeat. Consequently,
the Montenegrin government surrendered in January 1916, while the Ser‐
bian army took a long retreat with very high losses through the Albanian
territory, first to Corfu and then to the Thessaloniki front. From the Alba‐
nian ports Shëngjin, Durres, and Vlora were evacuated more than 150,000
Serb soldiers from about 220,000, who had crossed the Albanian border.32
According to Albanian sources the Serbian Army lost in this retreat one
third of soldiers. Approximately 100,000 dead and injured soldiers remai‐
ned in Albanian territory.33 Esat Pasha was also evacuated with the Serbian
forces to Thessaloniki. He had formally declared war against Austria‐Hun‐
gary early in January 1916. He declared himself Prime Minister of Albania
in exile and enjoyed the recognition of France.34
The Austro‐Hungarian troops followed the Serbian Army from Ja‐
nuary 1916, and thus Albania became involved in the First World War.
They first occupied Shkodra, Tirana, and Elbasan. In February, the city of
Durres, which was defended by only one Italian Army infantry brigade,
was taken. After the Austro‐Hungarian troops had occupied central Alba‐
nia, the first convoy of the Austrian troops marched to the southwest of
Albania to positions on the right bank of the Vjosa River, opposite the
Italian army. The second Austrian convoy went to the south and formed
the front against Greece. That front spread from Berati to Pogradec. The
Ibid, 36.
Dusan T. Batakovic, The Kosovo Chronicles, Beograd 1992,
(http://balkania.tripod.com/resources/history/kosovo_chronicles/kc_part2e.html)
33 Ramiz Ficorri, Ushtritë e huaja në Shqipëri 19121922, Tiranë, 2002, 152.
34 Thomas Kacz, Zwischen Feudalismus und Stalinismus: Albanische Geschichte des
19. Und 20. Jahrhunderts, Berlin 2007, 66.
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Austro‐Hungarian troops quickly occupied about two‐thirds of Albania.
In the overall strategy, the Austro‐Hungarian military leadership plan‐
ned to tie down as many enemy forces as possible in Albania. As a result,
pressure on the troops on the Western Front would be relieved.35
Some Bulgarian troops also participated in the occupation of cen‐
tral Albania. However, they retreated under the pressure of Austria‐
Hungary from Albanian territory. Only a few Bulgarian forces still remai‐
ned in the area of Pogradeci. The deep penetration of the Central Po‐
wers’ troops in the Balkans worsened the situation of the Entente in this
war area. The supply of the Eastern Army by Thessaloniki was worsened
by the actions of German submarines. Furthermore, the opinions expres‐
sed in Greece were divided in terms of the attitude of Greece towards
the war. Some of the population supported the idea of King Constantine
I, who engaged in a friendly policy with the Central Powers and stood for
a neutral stance of Greece in the war, while the other segment of the Gre‐
ek population supported the Entente‐minded Republican rival govern‐
ment of E. Venizelos in Thessaloniki.36
By October 1916 southern Albania was under Greek occupation.
The Royal Greek troops made contact with the Austro‐Hungarian force.
This seriously threatened the position of the Entente Powers in the Bal‐
kans. The cooperation of the Greek and Austrian troops threatened the
left flank of the Eastern Army and the Italian troops in Vlora. Being awa‐
re of this strategic risk, the Entente Powers decided to drive out the Gre‐
ek troops from southern Albania, thus keeping the routes from Vlora and
Saranda to Thessaloniki free. The attack was conducted almost simulta‐
neously by the Italian and French armies. Until the end of October 1916,
the Italian army occupied the areas of Vlora, Himara, Tepelena, Gjiroka‐
stra, Saranda, Përmeti, and somewhat later Leskoviku. The French tro‐
ops were operating from the west and occupied the city of Korça and its
surroundings in October 1916. With the occupation of southern Albania
by the Italian and French armies the whole territory of Albania was oc‐
cupied. The front between the Central and the Entente Powers took pla‐
ce in the Vlora‐Berati‐Pogradeci line and remained unchanged until the
end of the war.

Schwanke, “Zur Geschichte der österreich‐ungarischen Militärverwaltung in
Albanien,” 68.
36 Historia e Shqipërisë, 3, 168.
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Albania between Neutrality, Occupation,
and Autonomy
In terms of international law standards at the beginning of the 20th
century, during the First World War Albania was in a complicated situa‐
tion that extended between neutrality, occupation, and autonomy.37 The
absence of a legitimate central government, which had to take over the
affairs of state, made the situation worse. In addition to the war interests
of the Great Powers, the fragmentation of the Albanian political opinion
also contributed so that the Great Powers renounced the obligations of
the London Conference of Ambassadors of 29 July 1913 related to a se‐
parate and sovereign Albania, and redeployed their armies to Albania. As
of January 1916 the military operations between the warring powers to‐
ok place within that territory. Consequently, the geopolitical position of
Albania gained great importance during the war. Every combatant na‐
tion tried to strengthen their own position in Albania and at the same ti‐
me to control strategically‐important Albanian territories. The propa‐
ganda and political promises about the future of Albania were the main
strategies of all new occupiers. They tried not to give to the Albanians
the feeling of a classic alien occupation. As a result, the commander of
the imperial and royal forces deployed in Albania said on the occasion of
the first anniversary of the arrival of Austria‐Hungarian troops in Alba‐
nia on 23 January 1917, that “the Austrian‐Hungarian troops . . . did not
come as enemies, not as those who oppressed your country for years
and compromised your goods and chattels, but as friends”.38
After the occupation of Albania by the warring parties the question
of the administration of the occupied areas arose. While the French crea‐
ted the so‐called autonomous province of Korça, the Austria‐Hungarian
Army established a military administration. The French acted out of pu‐
re military needs and the solution was easier. For Austria‐Hungary it
was much more complicated. Vienna considered Albania as a long‐stan‐
ding friendly and neutral country. In the provisions of the international
law written down in Articles 42 and 43 of the Hague Convention of 18
October 1907, the procedures for the administration of an occupied fore‐
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ign territory were established.39 In contrast to the other Balkan countri‐
es, such as Serbia and Montenegro (which had been defeated by conven‐
tional warfare and were therefore administered by military govern‐
ments), the case of Albania was different as no enemy, which had previo‐
usly represented a state power had been defeated there.40
With regard to the administration of Albania during the war, the
opinions between the military and diplomacy or politics were divided.
Should a military government, the same as in Serbia and Montenegro, be
established in Albania, in which the executive power was to be held by
the military having the support of civilian forces assisted by tribal admi‐
nistration forms from the period of the Ottoman rule, or an administra‐
tion after the model of the western world was following?41 The Ballhau‐
splatz wanted an autonomous Albania together with the Albanian terri‐
tories that were occupied by Serbia and Montenegro during the Balkan
wars. While the Foreign Minister, Burian, considered Albania as an “ef‐
fective protectorate,” which had to act independently and in the interest
of Austrian interests, the chief of staff Conrad von Hötzendorf proposed
the incorporation of northern Albania to Mati River in the monarchy.
The rest of Albania, namely southern Albania, should be encompassed by
Greece and central Albania including Durres by Bulgaria.42 However, the
Austrians were willing to tolerate certain concessions to Greece concer‐
ning southern Albania, if Greece would remain neutral in the war, but
not in the north of the country, whose territory had gained the status of
Cultus Protectorate centuries ago.
After long discussions, on 9 December 1916, the politicians and the
military agreed on a common approach towards Albania. Burian agreed
that during the war the commander of the 19th Corps assumed leader‐
ship of the entire administration, and thereby had the right to decide on
all important military and administrative issues. The General Staff of the
Army agreed to accept the establishment of an effective Austrian protec‐
torate in Albania.43 Beside the military authorities, a political representa‐
tive or a political civil consultant had to act. Consul General August Kral,
a former member of the International Control Commission, who was fa‐
miliar with the Albanian situation, was appointed as the first representa‐
tive of the Ministry of Foreign Affairs or national civil commissioner.
Schwanke, “Zur Geschichte der österreich‐ungarischen Militärverwaltung in Al‐
banien,” 85.
40 Ibid, 87.
41 Ibid, 88.
42 Historia e Shqipërisë, 175‐176.
43 Milo, Politika e Jashtme e Shqipërisë 19121939, 286.
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There were strong disagreements between him and the military authori‐
ties, which in the end resulted in him giving up his position shortly befo‐
re the withdrawal of the Austro‐Hungarian Army from Albania.
Immediately after the occupation of the city of Shkodra, the impe‐
rial and royal army set up an administrative council with Luigj Gurakuqi
as Teaching Director and Fejzi Alizoti as Finance Director. Albanian ele‐
mentary schools were opened and a local government was established.
Over time the organization of the administration was disseminated and
improved from Shkodra. Moreover, Albanian volunteer units were rec‐
ruited and fought not only at the front but also partially fulfilled the role
of a police service. They were paid in gold and silver. The Albanian admi‐
nistrative area covered approximately 16,000 square kilometers, which
was to be defended by the 19th Imperial and Royal Corps. Similar efforts
were also taken by the French Army in the area of Korca. Until the out‐
break of the World War I, France had no direct interests in Albania. Du‐
ring the conference of ambassadors of 1912‐1913 and in the secret Tre‐
aty of London in 1915, Paris had supported the interests of Serbia. Only
after the landing of the French Army in Thessaloniki in the fall of 1915
did Albania became important under the military‐strategic thinking of
the French General Staff.44 After the French troops marched into Korça, the
military leadership became aware of the explosiveness of the situation in
this part of Albania. As was the case with the Austro‐Hungarian troops, the
French military leadership was also especially interested in keeping peace
and order, as well as in the recruitment of Albanian military units. The lea‐
der of the French troops in Korça, Colonel Descoins, took the view that the
Albanians had never shown hostile intentions against France. The fulfil‐
lment of their desire and the proclamation of the independence of the city
of Korça under the military protection of French troops would bring only
military advantages for their own troops.
Without notifying Paris the French commander of the Eastern
Corps in Thessaloniki, General Maurice Sarrail, agreed and on 10 Decem‐
ber 1916, fourteen people’s representatives and Colonel Descoins signed
the protocol of the Autonomous Province of Korça, or as it was called,
“the Albanian Republic of Korça”.45 In this nine‐point protocol, it was sti‐
pulated that the autonomous province of Korça (along with Bilishti, Ko‐
lonja, Gora, and Opari) would be governed by a largely independent ad‐
Ibid, 269.
See also: Général Descoins, Six mois de l’historie de l’Albanie, (ed. Alfred Costes),
Paris 1930, 14‐88; Muni Çami, Shqiptarët dhe franzezët në Korçë, 19161920, Tiranë
1999, 51, 160‐162; and Andre Ducasse, Balkans 14/18 ou le chaudron du diable, Robert
Laffont, Paris 1964, 160‐164.
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ministrative council.46 This council should also create a gendarmerie, ap‐
point officials, open Albanian schools, etc. It should be emphasized that
the Albanian language became the official language and the Albanian na‐
tional flag was also accepted by the protecting power France.
The autonomous province of Korça was an important success for the
Albanian nationalists during World War I. Not only were the Greek occupa‐
tion troops driven out of Korça, but by their dislodgement from this region,
the French occupation troops recognized the Albanian ethnicity in the re‐
gion. The commander of the Eastern Army, Sarrail, gave the following an‐
swer to the question of Paris on the matter: “Korça wanted to be indepen‐
dent and it has been made. Since then there is peace in the region.”47
The proclamation of the Albanian Republic of Korça represented an
important step for Albania. That way not only the chauvinistic claims of
Greece on the southern Albania were rejected, but it was also a nucleus
for the establishment of a single administration of the Albanian territori‐
es. However, the Republic of Korça had a very short life of only one year.
After King Constantine abdicated, the government of Venizelos returned
to Athens and declared their alliance with the Entente block against the
Central Powers.48 As a result of Greek pressure, the command of the
French Army abolished the protocol that it had already signed. The re‐
gion of Korça passed to direct administration of the French command.
This permitted the reopening of Greek schools. After all, some successes
that had been achieved in that period remained intact. The Albanian flag
stood beside the French flag and the Albanian schools remained functio‐
ning. The French controlled the territory. Although France harbored no
direct interests in Albania, French troops left Albania only after the pea‐
ce conference. The Italians also protested against the establishment of
the Republic of Korça. However, they behaved like the French a short ti‐
me later. Italy pursued a dual strategy in relation to their Albania policy.
The exercise of a pure occupation policy was carried out at the same ti‐
me with the promises of the preservation of an independent Albania.49
After the establishment of the autonomous province of Korça on 10 De‐
cember 1916 and the Austria‐Hungarian declaration on 23 January
1917, the unity and independence throughout Albania under the auspi‐
ces and protection of the Kingdom of Italy was proclaimed on 3 June
1917 by the commander of the Italian troops in Vlora, Lieutenant Gene‐
See also: Piro Tako, Themistokli Germenji, Tiranë 1988.
Historia e Popullit Shqiptar, 2, 172.
48 Antonello Biagini, Historia e Shqipërisë nga zanafilla deri ne ditet tona [orig. Sto‐
ria dell’Albania], Tiranë, 2000, 134‐135.
49 Milo, Politika e Jashtme e Shqipërisë 19121939, 289.
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ral Giacinto Ferrero. This was considered a belated response to the deve‐
lopments in other occupied territories of Albania.50 The Albanian natio‐
nalists, especially the Albanian diaspora, defined this development as de‐
magoguery as the intentions or the plans of Italy to make Albania an Ita‐
lian colony, were already known to the Albanians. The proclamation was
announced on purpose in Gjirokastra, as a sign that Italy would not tole‐
rate a division of southern Albania with Greece.
After the departure of the Austro‐Hungarian Army from Albania in
the fall of 1918, most areas of the country fell under Italian control.
Shkodra, just as before the war, was held by an international detachment
and the French Army was deployed in the Pogradec‐Korca‐Gramsh area.
Serbia occupied the eastern and northeastern regions of Albania, thus
again creating the so‐called “Serbian strategic line.” From the autumn of
1917 southern Albania fell into Greek hands.

Albanian Nationalism during World War I
The fact that the Senate of Durres in 1914 represented only a part of
Albania indicated that the particularism in Albania was still present in its
ancient form. Only during the occupation of Vlora by Italy and southern Al‐
bania by Greece did the patriotic intellectual circles and the Albanian popu‐
lation recognize the existential risk Albania was facing. The coordinated ac‐
tions of Italy and Greece have rightly been described by Albanian public
opinion as the beginning of the dismemberment of Albania.
After the return of Esat Pasha in 1915, it was fought primarily aga‐
inst him and his government. Esat Pasha was willing to cooperate with
every war party in order to achieve his goals in application of the Secret
London Treaty 1915. At the same time the fight against Esat Pasha re‐
presented also a resistance against the occupation plans of the neighbo‐
ring countries. Due to intense disputes and rivalries between local ru‐
lers, the enemies of Esat Pasha failed in forming an alliance. They fought
against Esat Pasha from different perspectives and at the same time aga‐
inst each other. The fragmentation of Albania into smaller areas of con‐
trol and the formation of political groups were clear steps backward for
Albanian nationalism.
The unification of the Albanian population as the most important
prerequisite for the further existence of Albania became more and more
obvious. The calls for unification were more frequent during the war,
and the Albanian elite tried to transform these to specific measures. On 1
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November 1914, a call of some patriotic circles in Shkodra attracted the
attention on the holding of a national congress. Representatives of all Al‐
banian territories, including those occupied by Greece in the south, were
scheduled to participate. The initiative was taken unsuccessfully by Mu‐
stafa Qulli and Sali Nivica, who already had begun with the publication of
the newspapers Drita (The Light) and Populli (The People) in Shkodra.
The aim of the Congress was to develop a common political program and
establish a single administration center for the entire country.51
Neither at the beginning, nor during the entire World War, did the
Albanian national movement succeed in creating a single administration
center. The reason was the political dispute and the fragmentation of the
country and the weakening of the Albanian elite, which could not even
manage to establish an own political party. In the first months of the
Austro‐Hungarian occupation (February‐March 1916), the Albanian na‐
tionalist forces undertook a movement that had two political objectives:
the creation of an Albanian government and the preparations for a natio‐
nal congress. The Austro‐Hungarian occupation forces considered this
activity as ”dangerous” for their occupation. After their expansion in Al‐
bania, the Austro‐Hungarian troops permitted neither the activity of the
government founded by Aqif Elbasani, nor the holding of the Congress of
Elbasan. The authorities justified the prevention of the Congress with
the fact that such political gatherings were forbidden.
In order to solve the Albanian question, the Albanian patriotic mo‐
vement during the First World War tried to take advantage of the war
between the warring powers as well as the conflicts within the factions.
However, there were also illusions and hesitations within this move‐
ment. There were even rumors, according to which the end of the war
was to be awaited and arrangements for the next Peace Conference were
to be made only with regard to foreign policy. Therefore, memoranda
and requests had to be prepared that would be presented to the war’s
victors when discussing the terms of peace and the future of the countri‐
es involved in the war.
The entry of the United States into the war in 1917 had a strong in‐
fluence on developing the Albanian national movement. The Albanian‐
American Association “Vatra” (The Hearth), which had originally sup‐
ported Austria‐Hungary, changed course and began to propagate the po‐
licy of the U.S. President, Wilson, and in particular the importance of the
principle of self‐determination. In their opinion this was the best policy
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for the union of Albanian territories after the war.52 Despite numerous
problems and misunderstandings, such as the disagreements within the
political groups (particularly in the Albanian diaspora, which had made a
great, both intellectual and financial, contribution in the revival of natio‐
nal feelings), the year 1918 is considered as the time of the true national
awakening of Albania.
Albanian nationalism had undergone several preparatory stages in
the four‐year war period, and developed a structural organization for
their own political opinion. With the withdrawal of the Austro‐Hunga‐
rian forces from Albania and their replacement by Italian troops, it was
clear to the Albanians that the war in Albania was at the end. It was also
clear which would be the winning side.

***
During the First World War, the Albanian territory became a place
d’armes between the warring parties fighting for a new division of the
Balkan regions. Throughout the war seven foreign armies had entered
Albania, namely the Italian, Serbian, Montenegrin, Greek, Bulgarian,
Austro‐Hungarian, and French. In 1915, military operations shifted from
the Balkan front to the south, towards Albania, resulting in the occupa‐
tion of Albania. The Albanian front was, in proportion to the military ac‐
tions in general, not of great importance, but of great strategic importan‐
ce for the southeast European front. Special importance was given to
possessing the Otranto Channel. The Albanian front posed a threat to the
left flank of the ”Army of the East” for the Balkan theater of operations.
In 1917, the occupying forces conducted intense political activity in Al‐
bania. Due to the behavior of the Albanian population in their occupation
zone, the French proclaimed ”The Albanian Republic of Korça.” A mobile
gendarmerie was established only for combat purposes, which initially
consisted of a battalion of 1,000 soldiers and later, in 1918, was named
Battalion de tirailleres albanais. Intense activity was also carried out by
the Austrians and Italians. Both countries enjoyed a certain popularity
even before the war at various levels of society in Albania, which was re‐
lated to their efforts for the independence of Albania. Thus the majority
of the population started to get divided in Italophiles and Austrophiles.
In northern and central Albanian areas, the Austrians were initially rece‐
ived as liberators from the Serbs and Montenegrins, while the Italians in
the south were considered liberators from Greek barbarisms. In the first
Nicola Guy, Lindja e Shqipërisë. Nacionalizmi Etnik, Fuqitë e Mëdha të Luftës së
Parë Botërore dhe Lindja e Pavarësisë Shqiptare, Botimet Pegi, Tiranë 2012, 176.
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years of occupation, the Albanians volunteered for service in the Austro‐
Hungarian Army. The population later accepted compulsory military
service, which had never before existed in northern and central Albania,
hoping that the Austrians would defend these areas from Serbs and
Montenegrins. Although Austria‐Hungary carried out intense activity in
other areas (such as the opening of Albanian schools in the most distant
areas of northern Albania, thus stimulating nationalism in these areas),
the support of the Albanians for Austria‐Hungary became weaker with
time. A distancing of the population from the Austrian administration
was clearly visible, especially during the last year of the war. In 1918,
when the Austro‐Hungarian Army was forced to withdraw from Albania
and was replaced by Italian troops, the future of the Albanian state was
to be determined by post‐war developments. The interest of the major
powers towards Albania had changed during the course of the war, whi‐
le the behavior of the neighboring countries remained unchanged.
With regard to national objectives, the Albanians had to deal with
the objections of the Greeks, Serbs, and Italians. Only at the end of the
war, in December 1918, they succeeded in the establishment of a tempo‐
rary government in Durres with Turhan Pasha as the leader. This was a
success for Albanian nationalism. The dispute between the major po‐
wers was an advantage as they paid little attention to Albania. With the
end of the war and the opening of the peace conference, a new dangero‐
us phase began for the political and territorial future of Albania.
Dr. Marenglen Kasmi

ALBANIA DURING WORLD WAR I (19141918)
(Summary)

The outbreak of World War I found Albania, in formal terms, a sovereign state under the leadership of the German prince Wilhelm zu Wied.
The escape of Wilhelm zu Wied from Albania in September 1914, after a
six-month reign, created a state of helplessness in the country although the
influence of his government could not exceed the walls of the capital city
of Durres. During the First World War the Albanian territory became a
“place d’armes” between the warring parties fighting for a new division of
the Balkan regions. Throughout the war seven foreign armies had entered
Albania, namely the Italian, Serbian, Montenegrin, Greek, Bulgarian,
Austro-Hungarian and French. In 1915 the military actions began to move
from the Balkan front to the south, thus towards Albania. So the Albanian
territory was occupied. An intense activity was carried out also by the
Austrians and Italians. Both countries enjoyed certain popularity even before the war at various levels of society in Albania, which was related to
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their efforts for the independence of Albania. In northern and central Albanian areas, the Austrians were initially received as liberators from the
Serbs and Montenegrins, while the Italians in the south as liberators from
Greek barbarisms. In the first years of occupation the Albanians were
committed voluntarily in the Austro-Hungarian army. After that the population accepted the compulsory military service, which had never existed
in northern and central Albania, hoping that the Austrians would defend
these areas from Serbs and Montenegrins. Although Austria-Hungary car
ried out an intense activity in other areas, such as the opening of Albanian
schools in the most distant areas of northern Albania, thus a national awakening was stimulated in these areas, the support of the Albanians for
Austria-Hungary became weaker with time and especially in the last year
of the war a distancing of the population of the Austrian administration
was clearly visible. In 1917 the occupying forces carried out an intense
political activity in Albania. Due to the behavior of the Albanian population in their occupation zone the French had to proclaim “The Albanian
Republic of Korça”. In 1918, when the Austro-Hungarian army was forced
to withdraw from Albania and was replaced by Italian troops, the future of
the Albanian state was to be determined by the post-war developments.
The interest of the major powers towards Albania had changed in the course of the war, while the behavior of the neighboring countries remained
unchanged. With regard to national objectives, the Albanians had to deal
with the objections of the Greeks, Serbs and Italians. At the end of the war,
in December 1918, they succeeded in the establishment of a temporary government in Durres with Turhan Pasha at the top. This was a success for
the Albanian nationalism. The dispute between the major powers was an
advantage as they paid little attention to Albania. With the end of the war
and the opening of the peace conference a new dangerous phase began for
the political and territorial future of Albania.
Др Маренглен Касми
ВОЈНОИСТОРИЈСКИ ИНСТИТУТ, ТИРАНА, АЛБАНИЈА

АЛБАНИЈА ТОКОМ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА
(19141918)
(Резиме)
У тренутку избијања Првог светског рата Албанија је, формално
гледано, била суверена држава под влашћу немачког принца Вилхелма
од Вида. Његово бекство из Албаније у септембру 1914, након шестоме
сечне владавине, довело је до стања беспомоћности, иако се утицај ње
гове владе није ни простирао изван зидина главног града Драча. Током
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Првог светског рата албанска територија је постала “place d’armes”
између зараћених страна које су се бориле за нову поделу Балкана. То
ком рата, седам страних армија је ушло у Албанију (италијанска, срп
ска, црногорска, грчка, бугарска, аустроугарска и француска). Године
1915. војне активности су почеле да се померају са Балканског фронта
на југ, све то преко Албаније. Дакле, Албанија је окупирана. Интензивне
активности спроводили су и Аустријанци и Италијани. Пре рата обе
државе су због својих настојања за стварањем независне Албаније ужи
вале одређен ниво популарности у различитим слојевима албанског
друштва. У северним и централним деловима Албаније, Аустријанци су
одмах дочекани као ослободиоци од Срба и Црногораца, док су у јужним
деловима Италијани дочекани као ослободиоци од грчког варваризма.
Током првих година окупације Албанци су учествовали као добровољци
у аустроугарској војсци. Након тога становништво је прихватила си
стем обавезног служења војног рока, што никада није постојало у се
верној и централној Албанији, надајући се да ће Аустријанци бранити
ове делове од Срба и Црногораца. Иако је АустроУгарска спровела ин
тензивне активности у другим областима, као што су отварање ал
банских школа у најудаљенијим областима северне Албаније, чиме је у
овим областима било подстицано национално буђење, албанска подр
шка АустроУгарској временом је постала слабија, а посебно је током
последње ратне године дистанцирање становништва од аустријске
администрације постало јасно видљиво. Током 1917. окупационе снаге
спроводиле су интензивну политичку активност у Албанији. Због пона
шања албанског становништва у својој окупационој зони, Французи су
били приморани да прогласе „Албанску Републику Корчу”. Године 1918,
када је аустроугарска војска била приморана да се повуче из Албаније,
након чега су дошле италијанске трупе, будућност албанске државе је
требало да буде одређена послератним развојем. Интересовање вели
ких сила за Албанију промењено је током рата, док је понашање сусед
них држава остало непромењено. У вези са својим националним циље
вима, Албанци су морали да се баве приговорима Грка, Срба и Италија
на. На крају рата, у децембру 1918, они су успели да формирају привре
мену владу у Драчу на челу са Турхан пашом. Ово је представљало успех
за албанске националисте. У том смислу, сукоб између великих сила
представљао је предност, с обзиром да су обраћали мање пажње на Ал
банију. Завршетком рата и отварањем мировне конференције, за поли
тичку и територијалну будућност Албаније почела је нова опасна фаза.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Албанија у Првом светском рату, Вилхелм од Вида,
Есадпаша Топтани, албански национализам, албанска Република Корча.
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Др Божица Славковић, научни сарадник
E‐mail: bozica.slavkovic@gmail.com

ПРОБЛЕМИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКОАЛБАНСКОЈ
ГРАНИЦИ 1929–1941.
АПСТРАКТ: Рад је написан на основу архивских извора и одго
варајуће литературе. Прати ангажовање албанских емигра
ната и плаћеника од стране југословенске власти, њихово
финансирање и дејствовање у циљу смиривања проблема на
југословенскоалбанској граници. Даје преглед качачких акци
ја од краја Првог светског рата до 1924, када је југословенска
држава делимично успела да их сузбије. Детаљније се бави од
метништвом које је поново букнуло у периоду приближавања
Другом светском рату уз помоћ Косовског комитета и Италије.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Албанија, граница, емигранти, Југославија,
Качаци, Косово и Метохија, одметници.

Гранични спор Југославије и Албаније отворен је завршетком
Првог балканског рата. Албанија је на Конференцији великих сила у
Лондону 1913. добила независност, а затим је отворено питање ње‐
них будућих граница.1 Међутим, ратни сукоб 1914. одложио је овај
посао на неколико година. У нашем истраживању бавићемо се про‐
менама југословенско‐албанске границе и сукобима који су настаја‐
ли због тога, као и покушајима југословенске владе да сарадњом са
албанским политичким емигрантима реши граничне и међудржав‐
не проблеме. Већи простор посветићемо пропагандним и непосред‐
ним акцијама Косовског комитета и његовим првацима, чији се ути‐
цај појачавао како се приближавао Други светски рат.
1 Споразум о северним границама Албаније постигнут је 10. априла 1913.
Од Јадранског мора граница је ишла Бојаном према Скадарском језеру обухватају‐
ћи Скадар и Тарабош, док су Плав, Гусиње, Пећ, Дечани, Ђаковица, Призрен, Дебар
и Охрид остали ван Албаније. Код Љуме граница се увлачила између Призрена и
Дебра до Шар планине препуштајући Албанији призренску Гору Димитрије Богда‐
новић, Књига о Косову, Београд 1989, 213.
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У Првом светском рату око граница Албаније сукобљавале су
се Италија, Грчка и Србија. У циљу јачања својих позиција, Србија је
водила политику приближавања албанским првацима, па је у јед‐
ном од два споразума са албанским прваком Есад пашом Топтани‐
јем2 1915. предвидела кориговање граница тако да у састав Србије
уђу варош Подградец, Голо брдо, дебарска Малесија, Љума и Хас до
Спача, што су биле области на које је Србија претендовала у време
балканских ратова.3 Након завршетка Првог светског рата, српска
војска задржала се на линији фронта према Албанији која се проте‐
зала северно од реке Дрим, али је било питање да ли ићи још јужни‐
је. Тако се ускоро демаркациона линија претворила у гранични
фронт.4 Италија је подривала југословенске позиције унутар Алба‐
није, користећи албанско неприхватање повратка српске војске на
Косово и Метохију и успостављање локалних органа власти. То је
изазвало велики број побуна од Плава и Гусиња на западу преко Пе‐
ћи и Дренице до Доњег Дебра на истоку. У Скадру је новембра 1918.
уз помоћ Италијана створен Комитет за одбрану Косова, познатији
као Косовски комитет (Komiteti ”Mbrojtja Kombëtare e Kosovës”).
Овај комитет залагао се за остварење територијалних визија При‐
зренске и Пећке лиге и требало је да протежира питање албанских
граница на Конференцији мира. На челу је био Хоџа Кадрију, а зна‐
чајни прваци Комитета били су Бајрам Цури,5 Хасан бег Приштина,6
Елез Јусуф, Саљи Маљица и Сотир Пеци.7
2 Есад паша Топтани (Esat Pashë Toptani, 1863‐1920) био је албански веле‐
поседник пореклом из породице Топија у средњој Албанији. Као османлијски па‐
ша предао је Скадар 1913. црногорској војсци. Есад паша је био у блиским односи‐
ма са Србијом и Црном Гором, а Србија га је помагала новцем и оружјем (Душан
Батаковић, „Есад паша Топтани и Србија 1915. године”, Србија 1915, књ. 4, Београд
1986, 299–327; „Есад паша Топтани, Србија и албанско питање”, Србија 1918, књ. 7,
Београд 1989, 345–364; „Српска влада и Есад паша Топтани”, Срби и Албанци у 20.
веку, Београд 1991, 35–56; Петер Бартл, Албанци, Београд 2001, 285–286).
3 Сретен Драшкић, Европа и албанско питање (1830–1921), Београд 2000,
266‐271; Д. Батаковић, Косово и Метохија у српско‐арбанашким односима, Бео‐
град 2006, 205–218.
4 идети више у: Андреј Митровић, „Југославија, Албанско питање и Италија
1919‐1939”, Срби и Албанци у 20. веку, 231–251.
5
Бајрам Цури (Bajram Curri, 1862–1925), рођен у Великој Круши (Орахо‐
вац), био је жандармеријски пуковник у Приштини и Призрену, један од вођа Ко‐
совског комитета. По њему је назван град у северној Албанији. Убијен је 1925. нај‐
вероватније од стране Зогуове владе.
6 Хасан бег Вучитрнац Приштина (Hasan Prishtina, 1873–1933 Био је истак‐
нути Албанац, велепоседник и политичар. Потицао је из терзијске породице из
Вучитрна, која се захваљујући лиферацијама турској војсци уздигла међу беговске
породице. Школовао се у Солуну и Цариграду (гимназија и филозофија). Трипут је
био биран за посланика Косова у турском парламенту 1908‐1912. Био је министар
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Крајем марта 1919. Албанци који су били Есад пашине, одно‐
сно југословенске присталице, организовани су у посебне батаљоне
и постављени на положаје где југословенске трупе нису смеле да се
стационирају. Они су имали центар у Дебру и звали су се Батаљони
oрганизованих Арнаута.8 Водили су борбе против проиталијански
оријентисаних Албанаца на граничном фронту уз финансирање
владе Краљевине СХС.9 Војни одреди Краљевине СХС, појачани једи‐
ницама Есад пашиног одбора у Дебру били су распоређени дуж де‐
маркационе линије и контролисали су простор северне Албаније до
Дрима.10
Почетком 1920. док је још трајала Конференција мира у Пари‐
зу, албанска влада је након конгреса у Лушњи11 започела борбу про‐
у влади принца Вида, а затим је радио за Италију. Ликвидиран је у Солуну 14. авгу‐
ста 1933. од стране Зогуових агената (Павле Џелетовић, Качаци Косова и Метохи
је, Београд 1990, 161–164). Приликом истраге, атентатор је навео да је убио При‐
штину, јер га је овај наговарао да убије Зогуа и нудио му новац за то (Правда, Бео‐
град, 16. август 1933). Албански агенти су према писању листа Политика покуша‐
вали да оптуже Југославију за ово дело (Политика, 19. август 1933; Југословенска
пошта, Сарајево, 17. август 1933).
7 Богумил Храбак, Арбанашке студије, књ. 4, Београд 2006, 438. Сотир Пеци
(Sotir Peci, 1873–1932) био је албански политичар, наставник и математичар. Он је
од 1906. издавао први албански језички часопис у Бостону, у Америци. Био је
1920. министар образовања у Албанији. Написао је серију књига о физици, мате‐
матици и граматици. Након доласка Ахмед бег Зогуа на власт, отишао је у Италију,
био је осуђен на смрт, али је Зогуовом амнестијом то било повучено. Умро је у
Флорини у Грчкој.
8 Божица Славковић, „Батаљони oрганизованих Арнаута 1919–1920”, Војно
историјски гласник, 1/2010, 137. Један од вођа Батаљона организованих Арнаута
био је Aлит Љеш, пореклом из Зогаја у долини Дрима. Успешно је командовао Ба‐
таљонима имајући чин мајора. Након Есад пашине смрти 1920. остао је веран нај‐
тешњој сарадњи са Србима, али је био „отворени албански националиста” па је
био сумњичав према југословенским властима. Познати публициста и саговорник
Ахмет бег Зогуа, Милисав Јелић, описује његов „природни војнички дар” („У борби
је предњачио личним примером, кажњавао без милости, поседао положај и коман‐
довао као војник од заната и ситуацију процењивао брзо и правично”). Такође, Је‐
лић пише за Љеша да „није био савитљиве кичме, није ласкао и кад би му очи бље‐
снуле извесним љутитим сјајем то је подсећало на крвне освете, унакажене леше‐
ве и попаљена села”. Љеш је био убијен у заседи. Милисав Јелић, Албанија: записи о
људима и догађајима, Београд 1933, 19–21.
9 Љубодраг Димић, Ђорђе Борозан, Југословенска држава и Албанци, том 1,
Београд 1998, 52.
10 Б. Славковић, н. д., 145.
11 У близини Тиране, у Лушњи, крајем јануара 1920. био је одржан нацио‐
нални конгрес албанских првака на коме је осуђено проиталијанско држање вла‐
де Турхан паше Перметија и формирана нова национална влада Сулејмана Делви‐
нија. Основан је Комитет за националну одбрану Албаније (Национални комитет),
који је имао задатак да организује борбу против страних трупа на албанској тери‐
торији. Истакнути су захтеви за Великом Албанијом, а у Делвинијевој влади зна‐
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тив италијанских снага у Албанији (Валона и Сасено),12 након чега
су се италијанске снаге повукле из Валоне. Албанци су тада покре‐
нули сукобе са југословенским снагама у граничној области око де‐
маркационе линије.13 Такође, Албанија је у децембру 1920. ушла у
чланство Друштва народа. Те исте године у Паризу је убијен Есад
паша Топтани, чиме је српска држава изгубила првака на кога се
ослањала у својој политици према Албанији. Следеће године, српска
влада је актуелизовала питање северне Албаније, што је доживело
кулминацију стварањем Мирдитске републике, која је трајала неко‐
лико месеци.14 На Конференцији амбасадора 1921. Албанији је при‐
зната независност у границама из 1913. уз корекције на северу у
области Скадра, Дебра и Призрена у корист југословенске стране,
односно албанске у области око Охридског језера и села Лин. Југо‐
словенска војска се затим повукла из демаркационе зоне.15
Југославија је нову етапу у својим односима са Албанијом запо‐
чела 1922. када је признала постојање албанске државе.16 Северна
Албанија попут Мирдита били су уз југословенску државу, као и
чајне ресоре добили су чланови руководства Косовског комитета (Хасан Пришти‐
на, Бајрам Цури, Хоџа Кадрију и др.). То је утицало на неповољно мишљење југо‐
словенске стране да би ова влада протежирала планове о етничкој и територијал‐
ној Албанији. (Ђорђе Борозан, Велика Албанија  поријекло, идеје, пракса, Београд
1995, 84‐85). Међутим, југословенска влада је касније успоставила везе са мини‐
стром унутрашњих послова у Делвинијевој влади, Ахмед бег Зогуом, а за сарадњу
са југословенском владом био је и Хоџа Кадриу, министар правде. Међутим, Хасан
Приштина је био један од идејних и непосредних покретача свих качачких акција
на Косову и Метохији. Д. Батаковић, Косово и Метохија у српскоарбанашким одно
сима, 296‐297.
12 Тајним Лондонским уговором из 1915. Италија је добила Валону и Сасено.
13 Ђ. Борозан, Љ. Димић, н.д., књ. 2, 413–414.
14 Побуна под вођством Марка Ђонија, мирдитског првака, који је сарађивао
са југословенском владом, а отказао послушност влади Сулејмана Делвине, довела
је до проглашења „Мирдитске републике” половином јула 1921. Југословенска
влада је подржала интересе Мирдитске републике да би обезбедила добре пози‐
ције у северној Албанији, што је изазвало нестабилност у југословенско‐албан‐
ским односима. Када је југословенска војска повукла трупе са демаркационе ли‐
није, након захтева Конференције амбасадора, покрет у Мирдитима је ослабио.
Крајем новембра исте године Марк Ђони је распустио војску, а албанска војска
под командом Ахмед бег Зогуа завела је ред у мирдитској области. (Богумил Хра‐
бак, „Мирдити између Италијана, арбанашких националиста и Срба (1918–1921)”,
Историја 20. века, 1‐2/1993, 35–50; Десанка Тодоровић, Југославија и балканске др
жаве 1918–1923, Београд 1979, 77–78).
15 Опис граничне линије између Краљевине Југославије и Краљевине Албаније,
Министарство иностраних послова Биро за разграничење, Београд 1935, 3; Мила‐
дин Милошевић, „Успостављање међудржавне границе између Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца и Албаније после Првог светског рата (1919–1926)”, Војнои
сторијски гласник, 3/1990, 120–121.
16 Саша Мишић, Албанија – пријатељ и противник, Београд 2009, 22.
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присталице Есад паше „есадовци” (Таф Казију и Алит Љеш). Након
смрти Есад паше, сукоби између есадоваца и припадника владе у
Тирани били су константни, међутим југословенским јединицама
почеле су да пристижу извештаји да су Батаљони oрганизованих
Арнаута показивали колебљивост и придруживали се непријате‐
љу.17 Југословенска влада је све више имала штете него користи
њиховим деловањем, па је морала да их реорганизује и стави под
команду југословенских официра.18
У складу са својом политиком пружања подршке значајним ал‐
банским првацима, након смрти Есад паше, српска влада се окрену‐
ла поглавару северноалбанске области Мат, Ахмед бег Зогуу.19 Ње‐
му је подршку у приближавању Београду дао Цена бег Криезиу,20
који је био ожењен његовом сестром. Југословенска влада је била
спремна да помогне уздизање Зогуа под условом да „не гони еса‐
довце и да не сарађује са српским непријатељима”.21 Зогу није пока‐
зао комплетну спремност да сарађује са југословенском владом, а
нарочито му је проблем представљало приближавање Југославије и
Италије и потписивање пакта пријатељства почетком 1924.22 Те го‐
дине се Зогу, због покушаја атентата који је на њега извршен, пову‐
као са премијерског места, а затим је са својим присталицама оти‐

17 Б. Славковић, „Батаљони Организованих Арнаута 1920–1921”, Војноисто
ријски гласник, 1/2012, 54‐55.
18 Ђ. Борозан, Љ. Димић, н.д., књ. 2, 413–414.
19 Ахмед бег Зогу (Ahmet bej Zogu, 1895–1961) рођен је у Бургајету у области
Мат на северу Албаније. Школовао се у Цариграду. Учествовао је у Првом балкан‐
ском рату у борбама око Скадра, а прве контакте са Србијом остварио је 1914. Д.
Батаковић, „Ахмед бег Зогу и Србија”, Србија 1917, бр. 5, Београд 1987, 167.
20 Цена бег Црноглавић(Ceno bej Kryeziu) рођен је 1895. у Ђаковици, а напу‐
стио је Југославију због женидбе са Зогуовом сестром. Учествовао је у оружаној ак‐
цији којом је Зогу поново дошао на власт и зато је добио портфељ албанског ми‐
нистра унутрашњих послова. Био је поверљива југословенска личност. Крајем јула
1927. био је изабран за амбасадора у Чехословачкој. Убијен је у Прагу у октобру
исте године, од стране албанског студента Алкибијада Бебија из Елбасана. Исти‐
цано је да је убиство извршено због Ценових веза са Југославијом. (Бранислав Гли‐
горијевић, „Југославија, Албанија, велике силе”, Косово и Метохија у великоалбан
ским плановима 1878–2000, Београд 2001, 46; Живко Аврамовски, „Акција југосло‐
венске владе против Зогуовог режима у Албанији преко Цена бега Криезиуа
(1926–1927)”, Албанолошка истраживања, бр. 2, Приштина 1965; Ahmet Qeriqi,
„Ngjarje:14. tetor 1927 Vritet Ceno Bej Kryeziu”, Gazeta Kritika Kalendar,
http://www.kalendar.gazetakritika.net/kalendari/calendar.php?mode=view&id=346
(проверено 04. 01. 2016); Enver Hoxha, The AngloAmerican Threat to Albania:
Memoirs of the National Liberation War, Tirana 1982, 320–321.
21 С. Мишић, н. д., 28.
22 Исто, 41.
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шао у Краљевину СХС. Према новој албанској влади Фан Нолија,23 ју‐
гословенска влада је заузела непријатељски став, пре свега зато
што су у влади били истакнути чланови Косовског комитета Хасан
Приштина и Бајрам Цури24 и помагала је Зогуу да се врати у земљу,
што се и десило у децембру 1924.25 Тада је Фан Ноли побегао у Ита‐
лију, Хасан Приштина у Беч, а Бајрам Цури је следеће године убијен.
Албанија је 1924. постала република, а Зогу њен први председник.26
Након овога, југословенска влада је отпочела да ради на учвр‐
шћивању својих позиција у Албанији. Пре свега требало је решити
питање разграничења, уништавање качачког покрета, решавање
питања албанске православне цркве и економске сарадње. Косов‐
ски комитет био је формално забрањен у време друге владе Ахмед
бег Зогуа, што се уклапало у његове планове обрачуна са политич‐
ким противницима (Зогуова организација „Бела рука”).27 Део чла‐
нова Косовског комитета нашао је уточиште у Италији, која их је
користила да утичу на још увек несигурну Зогуову владу. Међутим,
Зогу је у Албанији радио на стварању новог комитета од чланова
који су остали у Албанији и били у његовој служби. Taкође, почео је
да се окреће Италији, јер Србија није више могла нити је хтела да
даје велику финансијску помоћ. Доказ нове албанске политике и
пораз који је Краљевина СХС доживела био је потписивање два пак‐
та Албаније и Италије 1926. и 1927.28
Ипак, најосетљивије питање Југославије и Албаније и даље је
била њихова граница. Она је дефинитивно утврђена Флорентин‐
ским протоколом из 26. јула 1926.29 Ишла је преко планине Галичи‐
це, високих планина Јабланице, Црним Дримом, па преко гребена
23 Православни епископ Стилијан Теофан Фан Ноли формирао је владу
16. јуна 1924. Објавио је програм аграрних реформи, са циљем да се укину феуда‐
лни односи. Међутим, показало се да најављени програм неће моћи да се спро‐
веде, па је зато Фан Нолијева влада изгубила подршку сељаштва и осталих друшт‐
вених слојева. Није добила међународно признање због супротстављања бри‐
танске стране. Југословенска влада показивала је нетрпељивост према Фан
Нолијевој влади јер су бројни одметници нашли заштиту у албанској држави под
његовом владом, а такође и због тога што није показивала никакву вољу да реши
питање разграничења око Св. Наума и Врмоша. Фан Ноли се у међувремену
приближио Совјетском Савезу, па је југословенска страна као главни аргумент
против ове владе истицала његове везе са бољшевицима. Исто, 55–71.
24 Б. Глигоријевић, н.д., 44–45.
25 Погледај више: С. Мишић, н.д., 56–71.
26 П. Бартл, н. д., 197–198.
27 Ђ. Борозан, н. д., 107.
28 Погледај више: С. Мишић, н. д., 125–161.
29 Опис граничне линије између Краљевине Југославије и Краљевине
Албаније, 3.
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Кораба, Коритника и Паштрика и Проклетија, до Скадарског језера,
због чега је сматрана „природном, стратегијски јаком, али не и ет‐
нографском”.30
Ахмед бег Зогу је наставио са антијугословенском политиком.
Прогласио се 1928. „краљем свих Албанаца”, што је нарочито смета‐
ло југословенској влади јер је указивало на његове претензије ван
граница албанске државе. Тада је албанска влада преузела поли‐
тичко заступништво над свим струјама албанског иредентистичког
покрета.31

Албански одметници на
југословенскоалбанској граници
Период првих година после Првог светског рата карактеристи‐
чан је по качачкој акцији на Косову и Метохији.32 Албанци у великој
мери нису поштовали законе и власт Краљевине СХС/Југославије,
јер је нису доживљавали као своју државу. Наслеђени из времена
под турском влашћу, одметници су избегавали војну службу и одби‐
јали да плаћају порезе и дажбине. Такође, одметали су се због пољ‐
ске штете или крвне освете и из страха због одмазде за почињена
дела у балканским ратовима и Првом светском рату. Ова врста од‐
метника није дејствовала у групама већ претежно појединачно.
Друга врста одметника била је организована у групе које су свој
плен пребацивале преко границе, најчешће у Албанију. Трећа врста
качака били су одметници из политичких разлога, од стварања Кра‐
љевине СХС, наоружани и организовани у чете, пре свега уз помоћ
Италије.33
Косовски комитет је често сарађивао са качацима, који су 1919.
били најорганизованији у Пећком, Звечанском и Призренском окру‐
гу.34 Посредници између Косовског комитета и качака били су Хоџа
Кадрију и Бедри Пејани.35 Један од главних вођа качачких акција
био је Азем Бејта,36 са седиштем у Вучитрнском срезу.37 Средином
Раде М. Перовић, Краљевина Југославија – кратак преглед, Скопље 1937, 5.
Б. Глигоријевић, н.д., 51.
32 Реч “качак” настала је од турске речи “качмиш”, што значи одметник од
власти, али и разбојник.
33 Б. Глигоријевић, „Политичке, привредне и социјалне прилике на мешаним
подручјима”, Срби и Албанци у 20. веку, 211‐213.
34 Љ. Димић, Ђ. Борозан, Југословенска држава и Албанци, књ. 1, Београд
1998, 268.
35 Исто, 309.
36 Азем Бејта (1889‐1924), један од најпознатијих албанских качака. Београд‐
ско Време је 7. августа 1923. објавило репортажу о Бејти као о мирном и трезве‐
30
31
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1919. пропагирао је великоалбанску идеју, обилазећи Косово са
картом Велике Албаније.38 Поред Бејте, вође су били и Сали Рама,
Јусуф Меховић у Новопазарском округу, Рам Ђека, Бећир и Зећир
Реџа, као и Рам Бериша и Сокољ Рама.
Југословенска реакција у циљу осигурања југословенско‐ал‐
банске границе била је превентивна. Формирана је гранична трупа
за чување државне границе.39 Крајем јула 1919. запоседнута је стра‐
тешки значајна територија племена Краснића, Битића, Гаша, Никаја
и Мертура у северном делу Албаније.40 Међутим, наредне године, с
обзиром на то да граница није била одређена, качачке акције биле
су настављене. За само четири месеца 1920. било је убијено 280 љу‐
ди „од пушке”, извршиоци су у 78.3% били Албанци и муслимани, а
Срби су били жртве у 20.81% случајева, па је власт одлучила да по‐
крене одлучнију акцију. Југословенске власти предузеле су разору‐
жавање становништва у Призренском, Звечанском и Косовском
округу, што је изазвало велико незадовољство Албанаца и долази‐
ло је до сукоба са државним властима.41
Реконструкцијом владе Сулејмана Делвине у Албанији и поста‐
вљањем Бајрама Цурија за министра војске дошло је до повећане
активности качачког покрета у сарадњи са Косовским комитетом.
Југословенске власти су располагале подацима да Бајрам Цури ис‐

ном младом човеку који је био интелигентан и говорио неколико страних језика. ‐
Петрит Имами, Срби и Албанци кроз векове, Београд 1998, 135.
37 Драги Маликовић, „Качачки покрет на Косову и Метохији 1918–1924”,
Новопазарски зборник, 25, Нови Пазар 2001, 230.
38 Љ. Димић, Ђ. Борозан, н. д., књ. 1, 316.
39
Гранична трупа је била специјална трупа војске и морнарице која се смат‐
рала помоћним родом војске. Формирана је 1919. као саставни део буџета војске и
морнарице, али је сматрана као луксуз па је 1. новембра 1922. била укинута а
чување државних граница било је поверено финансијској контроли и кадровским
трупама. Због учесталих напада качака из Бугарске и Албаније, Народно пред‐
ставништво је захтевало да се гранична трупа поново оснује (Стенографске
белешке Сената Краљевине Југославије, Београд 1932, XVII редовни састанак
21. марта 1932, 373–376). Међутим, било је мало заинтересованих кандидата, због
лоших услова у којима су се граничари као и остале трупе налазили (лоше унифо‐
рме, провизорне карауле, недовољно снабдевање, тежина службе, мале плате,
лоша дисциплина, морал и здравствено стање). Дмитар Тасић, Рат после рата:
војска Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца на Косову и Метохији и у Македонији
1918–1920, Београд 2008, 88–96.
40 Горан Антонић, „Косовски комитет и Краљевина СХС у светлу југословен‐
ских извора 1918–1920”, Историја 20. века, бр. 1, Београд 2006, 34.
41 Више о политичким приликама почетком 1920. на Косову и Метохији:
Љ. Димић, Ђ. Борозан, „Политичке и безбедносне прилике на Косову и Метохији у
првој половини 1920“, Историја 20. века, 1‐2/1999, 89–104.
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плаћује своје качаке у злату, уз помоћ Италије.42 Есад паша је убијен
у јуну 1920, а југословенско‐албанска граница се после албанског
напада на положај граничара код „Два брата” у јулу 1920. претвори‐
ла у праву ратну зону. Делвинијева влада је тражила да се југосло‐
венска војска повуче на границу из 1913. Након италијанског по‐
влачења из Албаније у августу 1920, Бајрам Цури је организовао на‐
пад на југословенску војску у области Пишкопеје, чија је последица
била потискивање југословенске војске на границу из 1913. Оштар
југословенски контранапад довео је до враћања Албанаца на линију
разграничења.43
Италија је усмеравала упаде ка Ђаковици, Призрену и Дебру,
обећавајући да ће породице качака добити помоћ у случају њихове
погибије.44 Током 1920. Косовски комитет се повезао са ВМРО (Уну‐
трашња македонска револуционарна организација) за заједничку
акцију против Краљевине СХС.45 Југословенска власт је покушавала
и другим методама да се коначно обрачуна са качачким акцијама,
па је министарство унутрашњих послова 1921. објавило општу ам‐
нестију, при чему је она делимично успела у појединим селима Те‐
товског, Призренског и Косовског округа. Тада су се предали само
они који су починили лакше прекршаје, а они који су починили те‐
же злочине наставили су своје акције.46 Такође, југословенска власт
је предузела кажњавање општина на којима су се дешавале пљачке
и интернирања качачких породица са територије Санџака и Косова
и Метохије у дубљу територију Србије. И поред предузетих мера, ка‐
чачке акције су настављене, а били су наоружани оружјем које је до‐
вожено са албанске стране.47
Након неуспелог покушаја 1921. да оборе владу Зогуа, остатак
качака се повукао у неутралну зону, у пограничном појасу на самој
П. Џелетовић, н.д., 166–167.
Г. Антонић, н. д., 39.
44
Војни архив (у даљем тексту ВА), Пописник 17, кутија 26, фасцикла 2/3,
документациони број 1. Сваки од добровољаца примио је од вође по килограм
кафе, килограм шећера, 3 килограма пиринча са задатком да буду спремни када
буде било потребно. П. Џелетовић, н. д., 180.
45 Б. Храбак, „Косовски комитет 1918–1924”, Зборник радова Филозофског
факултета у Косовској Митровици, Косовска Митровица 2003, 152.
46 Према извештају министра унутрашњих дела 1924. у Скупштини, током
1923. убијено је од стране власти 129 одметника, а ухваћено 32 и предало се 95.
Према истом извештају министра унутрашњих дела Скупштини 1918–1923. ”кроз
руке” полицији прошло је 553 качака, од њих 478 се предало, ухваћена су 23, а уби‐
јена 52. У војне команде било је упућено 231, јер се радило о војним бегунцима,
195 је упућено судивима, 75 пуштено. Ипак, на Косову и Метохији било је још око
530 качака (П. Џелетовић, н. д., 119, 121).
47 Исто, 249.
42
43
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граници метохијског округа (Јуник, Батуша, Молиће, Мориа, Брови‐
на, Поношевац, Шишман и Поповце). Ова зона укинута је 20. фебру‐
ара 1923, након много невоља које је донела Краљевини СХС, јер су
качаци оружје и храну набављали на југословенској територији. Ме‐
тохијски округ био је дуго гнездо криминала и одметништва, јер су
се качацима придруживали и продавци оружја, они који су бежали
од крвне освете, они који су пљачкали туђу имовину и кријумчари
дувана.48
Оштра реакција југословенске власти уследила је након побу‐
не Албанаца у Дреници и обнављање качачких група око Ораховца,
Пећи, Призрена, Ђаковице и Кичева половином јула 1924.49 Тада је
делимично сузбијена качачка делатност. Командант Косовске ди‐
визијске области известио је владу у Београду да до уништења ка‐
чака није дошло због тога што су имали подршку званичне албан‐
ске политике, а били су примани и у државну службу.50 Поред тога,
крајње решавање овог проблема је одложено због племенске соли‐
дарности косовских Албанаца и снаге великоалбанске идеје, као и
политичке трговине беговске олигархије са радикалима.51
Било је неопходно успоставити пограничну зону између Југо‐
славије и Албаније.52 Према протоколу о разграничењу Југославије
и Албаније требало је да се одреде две комисије делегата да прегле‐
дају граничну линију и да све граничне стубове који су били пору‐
шени обнове.53 Стизали су извештаји о оштећењу пограничних пи‐
рамида и бесправне сече шума. Помоћник министра иностраних по‐
слова извештавао је да је албанска влада одуговлачила радове „због
финансијских тешкоћа” мада је он био мишљења да су „неке друге
намере у питању” (Рад ове комисије био је завршен 18. новембра
1932). Такође, ово је било праћено качачким акцијама. На пример,
48 Инспирисани страхом од качака два млада синеаста Бошко Токин и Дра‐
ган Алексић замислили су по идеји писца Бранимира Ћосића нему филмску
комедију „Качаци у Топчидеру”, чије је снимање започето 1923. али је убрзо било
прекинуто јер је изгорела трака (П. Имами, н. д., 133).
49 Ђ. Борозан, н. д., 103.
50 Д. Маликовић, н. д., 254
51 Владан Јовановић, Вардарска бановина 19291941, Београд 2010, 227. У Ју‐
жној Србији у првим годинама после Првог светског рата на власти су били члано‐
ви Радикалне странке и Џемијета, управо због сарадње утемељене на заједничком
материјалном интересу. Џемијет је био муслиманска организација која је имала
стабилно гласачко тело у градским срединама али је 1925. званично забрањена.
Гордана Кривокапић Јовић, Оклоп без витеза. О социјалним основама и организа
ционој структури Народне радикалне странке у Краљевини Срба, Хврата и Слове
наца (1918–1929), Београд 2002, 163–165.
52 Политика, 21.октобар 1929.
53 Архив Југославије (у даљем тексту АЈ), 334–11, 31. јул 1930.
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одметник Реџић Рамас и његова качачка банда упали су из Албани‐
је 27. септембра 1929. на месту „Ћафа Мургаш” на граници Беран‐
ског и Пећког среза и опљачкали и убили деветорицу сељака који су
путовали за Пећ.54
Питање које је такође требало решити била су двовласничка
имања. Делегат за радове на југословенској граници пуковник Пе‐
тар Петровић извештавао је по питању двовласничких имања на
делу граничне линије од реке Бојане до Ћафа Прушит, да на делу од
Бојане до Скадарског језера албанске власти нису правиле пробле‐
ме двовласницима за разлику од осталих пограничних делова. Дво‐
власницима су се издавали пасоши од албанског посланства у Бео‐
граду важећи за један одлазак у Албанију и повратак. Са овим пасо‐
шима они нису могли да обрађују своја имања, па су били дужни да
на основу њих у Скадру изваде легитимације са којима би прелази‐
ли у Албанију за обраду имања. Међутим, са издавањем легитима‐
ција се одуговлачило. Такође, иако су имања двовласника била на
самој граничној линији албанске власти им нису дозвољавале пре‐
лаз код најближих граничних стража, како је то протокол о разгра‐
ничењу предвиђао, већ на одређеним местима која су често била ве‐
ома далеко од имања које је требало обрадити. За испашу стоке мо‐
рали су да плаћају порез и албанске власти захтевале су од двовла‐
сника тапије за доказ својине имања на албанској територији.55
Требало је решити и питање обезбеђивања југословенско‐ал‐
банске границе, па је команда Треће армијске области издала у ав‐
густу 1930. команди Вардарске дивизијске области мере које би
требало предузети од стране граничних дивизијских области: „Да
се за случај потребе и ако се догађаји могу благовремено предвиде‐
ти, мобилишу делови резервне војске предвиђени само за затвара‐
ње границе којима би кадровске трупе служиле као наслон и резер‐
ва. Да се позову сви делови војске предвиђени за заштиту и затва‐
рање границе. Ако би се догађаји десили изненада онда би се прво
ангажовале кадровске трупе, док се не мобилишу јединице резерв‐
не војске. Да би се сигурније обезбедила граница према Албанији и
да догађаји не би изненадили било је потребно да се трупе Ђакович‐
ког и Дебарског гарнизона у времену од друге половине октобра до
јула када је број старих војника по пуковима сувише мали – појачају
војницима из других пукова дотичне дивизијске области”.56
Време, 5. октобар 1929.
АЈ, 334–11, 9. септембар 1930. Министарство иностраних послова Биро за
разграничење.
56 ВА, П 17, 517, 5, 14, 12. август 1930.
54
55
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У пограничним зонама дуж југословенско‐албанске границе на
правцима река Бојана, Скадарско језеро, Комови и Метохија од по‐
четка 1930. интензивирана је теренска акција припремања качач‐
ких група у Круми и Тропоји. Вође качака били су Фериз Салковић,
Сами Ука, Рагиб Кућа, Реко Бишевац, Рамаз Реџић, Селим Дреногла‐
ва, а припадници Риза Маља из Ругова, Мет Браим из Ругова, Исо и
Спахо Чепељац из Пештера, Халил Бачинци и Фериз Сенад из Бачи‐
наца, Мехмед Ђеладиновић, Исаин Дуловић, Хакија Дервишевић, Са‐
дри Азим Саћировић, Јусуф Матко, Јусуф Долић, Мехмед Кошутова,
Салко (Љут) Гиљанац. Били су у вези „са бугарским друштвом „Да‐
шира”,57 са црногорским сепаратистима и са Дервиши бегом из Ми‐
тровице који је живео у Задру”.58 У Југославији су били Шех Мехмед
57

Албанци су у суседним земљама оснивали удружења чија је делатност би‐
ла углавном у области културе и образовања. Једно од њих било је Дашира
(„Dëshira” или „Чежња”), која је основана 1893. у Софији. Штампар и издавач који
је координирао културно – образовне активности „Дашире” био је Кристо Љуарси
(1875–1934). Он је у Софији основао штампарију „Напредак”, у којој је штампан го‐
дишњи алманах друштва Национални календар (Kalendari Kombiar). Овај кален‐
дар излазио је од 1897 до 1928. са прекидима, а објављивао је прилоге о албан‐
ском школству, историји и књижевности, географији и пољопривреди, али и пе‐
сме и приповетке албанских аутора. Друштво „Дашира” набављало је за албанске
школе наставни материјал и часописе, а такође слало је и новац од својих позори‐
шних активности. „Дашира” се 1921. поделила па су њене активности престале,
све до 1928. када је друштво трансформисано у „Унија албанских културних дру‐
штава у Бугарској”. За 40 година постојања ово друштво је издало Историјски за‐
пис о оснивању и раду албанског културно‐образoвног друштва у Софији
1893–1939 (”Shënime historike mbi themelimin dhe veprimtarinë e shoqërisë shqipta‐
re kulturore arsimore në Sofje – vitet 1893‐1939” ). (П. Бартл, н.д., 105, 158; Koço Lua‐
rasi, Dy rilindës shqiptarë: Kristo Luarasi e Shahin Kolonja: dokumente, Drejtoria e
Përgjithshme e Arkivave, Tirana 2003; Lavdosh Ahmetaj, Qemal Velija, Kristo Luarasi:
vizionar i shtetit shqiptar, Universiteti ”Kristal”; Instituti i Studimeve Albanologjike
”Alex Buda”, Tirana 2008; Uran Asllani, Kristo P. Luarasi: jeta, vepra dhe familija e tij,
”Plejad”,
Tirana
2009;
http://bnr.bg/sq/post/100102495/shoqria‐patriotike‐
shqiptare‐dshira‐n‐sofje;http://www.xlpress.tv/m//?page=1,5,13970, Bullgaria dhe
Shqiptarët, проверено 16.01.2016).
58 Дервиш бег је, након укључења дела Косова и Метохије у аустроугарске
окупационе зоне (генерални гувернеман „Црна Гора” са делом Метохије и „Србија”
са мањим делом Косова – К. Митровицом и Вучитрном), био председник среског
Централног представништва општина у Косовскомитровачком срезу. Андреј Ми‐
тровић пише о њему да је „раније био турски жандармеријски мајор и љути про‐
тивник младотурака, који је изгледа служио у Санџаку и за време раније аустроу‐
гарске окупације и када је дошла српска власт био је човек од стварне помоћи
аустроугарским властима”. Када је напустио цивилну дужност у Косовској Митро‐
вици, Дервиш бег је постао командант муслиманског добровољачког жандарме‐
ријског батаљона од 400 људи, већином Албанаца, који субили обучени у аустроу‐
гарску пешадијску униформу. Дервиш бег је био после Првог светског рата један
од чланова Косовског комитета, који је одржавао везе са италијанским командан‐
том Данунцијем. Онда када је Ахмед бег Зогу дошао на власт, и решио да се обра‐
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Селзија из Приштине који је био албански духовни вођа, Хаџи бег
Џемаил, Бедри бег Пеја и Батуша.59 Средином 1930. окупљале су се
качачке групе у Пишкопеји. Вођа прве групе био је Бајрам Маљуку
из Љуме, а групу је организовао и послао Мурат Каљош. Вођа друге
био је Нел Томе из села Омеша. Према Југославији били су упућени
качаци Мехмед Кабаш, Имер Деветака, Суљ Мустафа Муађер, Авдуљ
Осман, Реџеп Неим, Исо Вучитрнац. У јулу 1930. Риза Зумбер и
Исмаил Бака са осам качака намеравали су да пређу границу код
Ђаковице ради пљачке. Такође, група коју су предводили Разим Ре‐
џеп, Мехмед Џеладиновић, Рагиб Кључ, Садри Маћир и други била
је формирана за упад преко границе. У октобру 1930. Исмет Адем са
12 другова отпутовао је у Елбасан одакле је намеравао да пређе
преко Шар планине за Качаник ради пљачке. Шемер Колари из села
Фрнгова са седам качака намеравао је да се пребаци преко границе.
У августу Мурат Каљош био је у селу Суводолу где је запалио две ку‐
ће и једну воденицу Гани бега Сердариа, емигранта у Југославији.60
Југославија је 1931. уложила велике напоре да не долази до не‐
мира на албанској граници и Гани бег Криезију61 је био више пута
позиван у Београд и упозораван да „никаква субверзивна актив‐
ност са његове стране неће бити толерисана”.62 Међутим, пребаци‐
вање качака у Југославију било је забележено средином 1931, а
главни канали били су између Охридског и Преспанског језера
правцем: 1. Голо Брдо – Зрновска – Лајшина – Горица – к. 947 – из‐
међу кота 1249‐1029 (западно од села Лесковца – Галичицом ка с.
Коњско); 2. Халеруп – Пишкопеја – источно од с. Љубаниште и с. Пе‐
штани – Коњско. У служби Косовског комитета били су, према југо‐
словенским извештајима, Исуф Браим, Исуф Исен, Маљ Муља, Дин
Бајрам, Браим Амза и Зећир Амети из Ђаковице и Мон Исуф из Пећ‐
ког среза. Југословенски бегунац Џеладин Реџеп из Призрена који је
чуна са вођама са Косова, Дервиш бег је отишао у емиграцију (Андреј Митровић,
Албанци у политици Аустро‐Угарске према Србији 1914–1918, Срби и Албанци у
20.веку, 90, 92, 101–102; А. Митровић, „Југославија, Албанско питање и Италија
1919–1939”, Срби и Албанци у 20. веку, 241).
59 ВА, П 17, 94, 2, 1.
60 ВА, П 17, 94, 2, 1, 1930.
61 Гани бег Црноглавић (Gani Bej Kryeziu, 1900–1952), рођен је у Ђаковици у
веома утицајној породици. Био је брат Цена бега, албанског политичара и дипло‐
мате који је сарађивао са Србијом. Завршио је војну академију у Сарајеву и био је у
југословенској војсци раних двадесетих година XX века. Против Ахмед Зогуа окре‐
нуо се након убиства Цене бега 1927. Сарађивао је са британском обавештајном
службом. Био је значајна личност и у Другом светском рату. Умро је 1952.
62 Живко Аврамовски, Британци о Краљевини Југославији. Годишњи изве
штаји британског посланства у Београду 1921–1938, књ. 2, Загреб 1986, 20. (У да‐
љем тексту: Британци).
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био постављен за секретара префектуре у Валони поднео је у мају
1931. Мухарем Барјактару63 списак људи на југословенској терито‐
рији „на које се није могло рачунати”.64 У јулу 1931. било је ангажо‐
вано „једно лице” које је требало да убије југословенског официра у
Ђаковици, пријатељa Гани бега. Истог месеца је Фериз Салковић
прешао на југословенску територију „са намером да убије неког бе‐
га у околини Пећи”. У августу 1931. пет‐шест качака Ризе Биљана
напало је стругару Дејана Блажовића из села Пасочани, у борби је
био убијен један качак, наводно сам Риза Биљан.65 Три наоружана
качака прешла су на југословенску територију 23. септембра 1931,
али су се у околини Ђаковице сукобили са југословенском жандар‐
меријом па је један качак убијен.66
До пораста инцидената на југословенско‐албанској граници
дошло је 1932. због чега је било упућено упозорење албанској вла‐
ди. Британци су сматрали да су ови препади били само израз еко‐
номских невоља на граници.67 Према писању Времена велики број
Албанаца пребегао је на југословенску територију, наводећи као
разлоге неподношљиво стање, фискалне намете, глад и терорисање
од стране полицијских власти, јер су многи били осумњичени да
одржавају везе са албанским емигрантима на југословенској тери‐
торији.68 У марту 1932. албански министар унутрашњих дела Муси
Јука издао је наређење да се југословенском емигранту Прељ Кериу
из Хота који је живео у Скадру изда већа количина муниције.69 Из
Албаније је 11. септембра 1932. покушала да се пребаци група нао‐
ружаних лица на југословенску територију код села Врмоша близу
албанске границе, али су били потиснути од стране пограничне
страже. Политика је јављала да је „овај покушај у вези са скорим
упадом бугарске комитске петорке на југословенској источној гра‐
ници и са нападом разбојничке банде на жандармеријску станицу
близу планине Велебита према југословенској југоисточној грани‐

63 Мухарем Барјактари (Muharrem Bajraktari, 1896‐1989) био је албански пр‐
вак из Љуме у северној Албанији. Подржавао је Ахмед бег Зогуа када се вратио у
Албанију и преузео власт. Он је након 1936. као политички емигрант живео у Југо‐
славији. Бајрактари је био један од главних експонената британске обавештајне
службе у северној Албанији. Био је важна политичка и војна фигура током Другог
светског рата.
64 ВА, П 17, 95 а, 1, 1, 19. мај 1931.
65 ВА, П 17, 94, 2, 1.
66 Политика, 27. септембар 1931.
67 Британци, књ. 2, 92.
68 Време, 6. јул 1932.
69 ВА, П 17, 94, 2, 1
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ци”.70 Време је писало да су „наоружани злочинци још једном подву‐
кли неоспорну чињеницу да се у иностранству код наших суседа
може несметано да кује завера против наше Краљевине и да се из
суседне земље спремају читаве оружане чете”.71 На државној грани‐
ци на месту „Ћаф Прушит” 26. септембра 1932. једна група наоружа‐
них лица је покушала да се пребаци на југословенску територију,
али након сукоба са граничарима убијена су двојица одметника а
остали су се повукли. Југословенска застава овом приликом пише
огорчено да „југословенски „пријатељи” и комшије никако не напу‐
штају план да убацивањем плаћених бандита на нашу територију у
свету створе уверење као да код нас влада анархија и неко патриот‐
ско огорчење и незадовољство због којег пуцају пушке и револвери
и прскају бомбе и експлозиви”.72
Ситуација на југословенско‐албанској граници је и наредне го‐
дине наставила да се усложњава. Француски посланик у Београду
јавио је својој влади у фебруару 1933. да су племена на северној гра‐
ници Албаније покушала да организују устанак против краља Зо‐
гуа, и постојале су сумње да су југословенске власти умешане у то,
мада је југословенски министар иностраних послова уверавао да су
предузете мере да би спречиле смутње међу Албанцима са југосло‐
венске стране границе.73 У марту 1933. у селу Дамњане код Призре‐
на дошло је до сукоба са одметницима у којем је погинуо жандарме‐
ријски наредник Сава Батинић.74 Следећег месеца Салих Вучитрнац
уз Адема Бољетинца, албанског капетана и Мухарема Бајрактара
организовали су „Косоваре”75 у борби против Југославије. Салих је
често путовао у насељеничке колоније југословенских емиграната у
Албанији и тамо држао говоре. Његови сарадници били су Садик
Рама из Ђурђевика, Рустем Хазији из Митровице, Лит Ахмети из Ву‐
читрна, Имер Алија, Керо Кадри Барда из Ругова, Хасан ага Батуша,
Хајдар Даутовић из Пештера, Шериф Бимука из Вусања и Рек Бишо‐
ва Ђукић из околине Берана. У априлу је такође, са арбанашке стра‐
не на југословенску на Ћафа Прушиту покушало упад шест наору‐
жаних људи, а месец дана касније девет наоружаних, али су обе гру‐
70

1932.

Хрватска стража, Загреб, 15.септембар 1932; Политика, 14. септембар

Време, 14. септембар 1932.
Југословенска застава, Осијек, 27. септембар 1932.
73 Британци, књ. 2, 158–159.
74 Време, 10. март 1933.
75 Исељеници са територије Косова или Јужне Србије познати су у Албанији
под општим именом Косовари, који су се иселили пре свега из политичких разло‐
га јер су били турски чиновници и официри, утицајни прваци и школовани људи,
затим злочинци, качаци и војни бегунци. ВА, П 17, 26, 39/2, 1.
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пе биле враћене. Почетком јуна, преко границе је покушало да се
пребаци пет наоружаних особа, од којих је једна била убијена у су‐
кобу са граничарима.76
Након убиства Хасана Приштине, једног од челника Косовског
комитета, у августу 1933. године, Зогуу је коначно пошло за руком
да програм Косовског комитета уклопи у сопствене визије о Вели‐
кој Албанији, а његово убиство је коришћено као доказ да је Косов‐
ски комитет уклоњен са политичке сцене.77 Међутим, са качачким
акцијама је настављено. Преко границе планирали су да се пребаце
Риза Кајон, Ахмед Лопади, Шабан Муља и Дон Падок преко Кукуса.
Краснички барјактар Сали Мани и Абдуљ Ћерим и влада у Тирани
споразумели су се за убиство Гани бега Црноглавића, „јер су желели
да освете Бајрам Цурија кога су 1925. убили људи Гани бега и упу‐
тили су у Ђаковицу Маџун Нимаиа у том циљу”. У августу су такође
границу желели да пређу Хајдар Зумери и Идриз Рахмани, југосло‐
венски бегунци из околине Приштине. У августу је осам одметника
у различитим групама покушало прелаз преко границе, а месец да‐
на касније три. У октобру Кољ Биба добио је 200 наполеона од кра‐
ља Зогуа да убије једног сељака у Албанији па да пребегне, склони
се код Гани бега у Ђаковици и да га убије. Хаџи Садрија из Јуника и
Зећир Хасан отпутовали су у Кукус одакле су хтели у Ђаковицу. Ју‐
гословенски одметници Рек Бишев, Вехби Адеми, Вејсо Ђукић из
Санџака, Абди Реџепи и Рам Хусеини из Пећи намеравали су да
упадну на југословенску територију. У октобру је шест наоружаних
особа покушало да пређе границу, а у новембру осам.78
Краљевско посланство у Тирани крајем 1933. утврдило је да је
један од праваца арбанашких канала за прелаз границе Ћафа Пру‐
шит – Ћаф Морина и да је туда прошао велики број људи из Југосла‐
вије у Албанију.79 То је потврђено крајем децембра исте године, ка‐
да је одржан састанак свих виђенијих људи из околине Ђаковице,
на коме је говорено о предстојећем упаду качака. Као главне вође
помињани су Суља Јусуф и Кољ Биба, албански емигрант из Ђакови‐
це, уз садејство бугарских комита, који су из Бугарске пребачени у
Италију.80
Почетком 1934. године, у извештају за јануар војни изасланик
Краљевине Југославије у Тирани констатовао је да су албанске вла‐
ВА, П 17, 94, 2, 1.
Ђ. Борозан, н. д., 124.
78 ВА, П 17, 94, 2, 1.
79 ВА, П 17, 95 а, 8, 29. септембар 1933.
80 ВА, П 17, 95 г, 2, Извештај о комитетима Македонском, Косовском и Хрват‐
ском за месец јануар 1934, Војни изасланик у Албанији, 13. фебруар 1934.
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сти забраниле сваку организацију и илегални прелаз на југословен‐
ску територију па „о неким комитско‐качачким прелазима већих и
озбиљнијих размера није могло бити речи”. Било је појединачних
прелаза ради пљачке и крвне освете. Албанске власти су по наређе‐
њу краља Зогуа вршиле енергично одузимање оружја од народа и
имали су наређење да спрече сваку акцију.81 Међутим, 1934. година
била је у знаку заинтересованости албанске владе за спречавање
исељавања Албанаца са Косова, Метохије и Македоније у Турску и
Албанију. Промовисано је Косово као део Албаније, а самим тим је
појачана пропагандна активност Косовског комитета.82 Тако у изве‐
штајима са терена срећемо низ одметничких акција. Средином јану‐
ара на граничном делу „Ћаф Морина”, Рам и Мехмед Али Џим из Ђа‐
ковице, који су одговарали за крађу једне краве у Ђаковици, пребе‐
гли су у Албанију, а крајем јануара су покушала да се пребаце три
одметника од којих је један упуцан. Марта 1934. три наоружана од‐
метника су прешла границу, при чему јеу сукобу са њима један гра‐
ничар био рањен. Средином истог месеца убијен је један одметник
на Плочици (сектор Пећ), а крајем месеца су прелаз покушала чети‐
ри одметника.83 Мухарем Бајрам из Тамимета је у јулу позвао све
албанске прваке из Хаса и Кукуса у Тирану ради договора о преду‐
зимању мера против југословенске државе, пошто се поводом дола‐
ска југословенских виших официра на границу Арбаније пронео
глас да се југословенска војска спрема за упад у Албанију како би
спречили искрцавање италијанске војске у Албанију. Сали Синан и
Шабан Небија из Врбнице, југословенски бегунци, су такође били
позвани у циљу прикупљања података о понашању југословенских
власти. Почетком истог месеца, 9. јула, на рејону Коњаре граничара
су убили Грујић Јованаредова кадровца 12. Пешадијског пука „Цара
Лазара”, који је покушао да пређе у Албанију. Током истог месеца је‐
данаест наоружаних одметника покушало је да пређе границу, а би‐
ла су убијена два „у арнаутском оделу али са италијанском пушком
и манлихеровим карабином”.84
Средином године биле су живље припреме извесних качака за
упад на југословенску територију у циљу пљачке – група Браим Ам‐
зе, Мон Исуфа, Дин Бајрама и Маља Муља преко јуничких планина,
група Авди Алије и Садри Садика из села Влахиње преко Паштрика,
81 ВА, П 17, 95 г, 7, 2, л. 1, Главни ђенералштаб војном изасланику у Албанији
за март 1934.
82 Ђ. Борозан, н. д., 124–125.
83 ВА, П 17, 95 г, 2, Извештај о комитетима Македонском, Косовском и Хрват‐
ском за месец јануар 1934, војни изасланик у Албанији, 13. фебруар 1934.
84 ВА, П 17, 95 г, 2, 8, јул 1934.
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група Авдула Јусуфа и Адема Бајрама из с. Морине из Албаније и
група југословенских одметника Шабана Небије и Сали Синана пре‐
ко Коритника, група Бахтијара Коловоза од пет качака преко Крста‐
ца за Шаиновац. Коловоз је неколико пута ишао у Тирану. Мехмед
Алија, барјактар из села Влахиње, потпомагао је ову акцију. Једна
група од осам емиграната из Ђаковице припремала се за прелаз
преко границе у Албанију, а према извештају команде требало је да
пренесе оружје и муницију и извесну количину злата. Граничне је‐
динице су ради боље организације биле у сталној вези са жандарме‐
ријом, а и требало је обратити пажњу „да се прекине веза са лицима
и јатацима на југословенској територији, нарочито емиграната у
Ђаковици и Призрену”. Узнемиравања на граници започела су у ја‐
чем обиму кад су активизиране припреме за примену конвенције о
уређењу пограничног промета са Албанијом. Тако је у септембру
петнаест одметника покушало да пређе границу, део њих је успео,
један је убијен, а једна жена рањена.85 Истог месеца границу су пре‐
шли Бек Исуф Бека из села Поповца и Браим Рама из села Шишман
Равни, из Ђаковичког среза.86 У децембру су била ухваћена два пре‐
ступника на граници.87
Наредне године настављено је са инцидентима на граници. У
јануару 1935. добијен је извештај да је албанско министарство уну‐
трашњих послова по жељи краља Зогуа упутило неколико качака
према Ђаковици, у циљу да убију Мухарема Барјактара.88 У фебруа‐
ру је четири одметника покушало да пређе границу, али је један
убијен, а остали враћени у Албанију.89 Наредног месеца осам „кор‐
донопреступника” покушала су прелаз границе, од којих је један
био рањен, а два враћена натраг.90 Априла, маја и јуна 1935.није био
забележен ниједан сукоб или прелаз границе.91 У јулу су два непо‐
зната наоружана лица прешла граничну линију, отворила ватру и
вратила се натраг.92 У августу су прелази били интензивнији, око
двадесет лица је покушало да пређе, један је био убијен, а остали су
враћени.93 Поводом вести која је изнета у Политици од 4. августа
1935. под насловом „Погибија качака који су у Арбанији одвели де‐
85
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88
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90
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ВА, П 17, 95 г, 3, 15, март 1935.
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војке у којој је убијено шест мушкараца и две жене”, албански лист
Беса наводи да „није тачно да албански качаци грабе девојке у Ал‐
банији да их продају Арбанасима у Југославији, јер су Арбанаси ве‐
лику важност придавали породичној части”.94
Још од марта 1936. биле су све интензивније припреме за обна‐
вљање Косовског комитета уз подршку Италије. У циљу развијања
пријатељских односа Албанија је са Италијом 1936. склопила трго‐
вински споразум. У извештајима из 1936. нису били забележени
илегални преласци југословенско‐албанске границе али већ наред‐
не се наставило са упадима. Југославија је 1937. потписала споразум
са Италијом, када је влада Милана Стојадиновића признала до тада
остварени италијански режим у Албанији, а италијанска влада се
обавезала на уздржаност од предузимања војног ангажовања у Ал‐
банији.95 У децембру 1937. било је граничних инцидената које су
изазивали упади из источне Албаније у Југославију (било је 19 та‐
квих напада током године) и кријумчарење дувана преко границе
код Скадра.96
Од маја 1938. у писању албанске штампе ствара се политичка
клима о проширивању албанских граница. Питање исељавања Ал‐
банаца и догађаји у Чехословачкој актуелизовали су питање Алба‐
наца у Југославији. Турска није ратификовала конференцију о исе‐
љавању,97 а то су Албанци дочекали као повод за још јачим органи‐
зовањем албанских емиграната и исељеника. Југословенске власти
су покушавале да спрече деловање албанских емиграната у Призре‐
ну, Ђаковици и Дебру, пре свега јер је постојала сумња да раде на
организовању Косовског комитета. Посебно задужење у том погле‐
ду имао је Гани бег, који је међутим радио у сарадњи са италијан‐
ским властима и проиталијански оријентисаним албанским прва‐
цима.98
Политичка ситуација 1939. била је уоквирена променом владе
у Краљевини Југославији, након чега су убрзане италијанске при‐
преме за запоседање Албаније. Италијанска инвазија на Албанију
десила се почетком априла, а Ахмед бег Зогу је са породицом и чла‐
новима владе прешао у Грчку. Нова албанска влада била је повере‐
АЈ, 38‐726‐905, 10. јул 1935.
Ж. Аврамовски, „Проблем Албаније у југословенско‐италијанском спора‐
зуму од 25. III 1937. године”, Хисторијски преглед, 1/1963, 26.
96 Британци, књ. 2, 540.
97 Више о томе погледати: Владан Јовановић, „Интерминистеријална конфе‐
ренција Краљевине Југославије о исељењу „несловенског елемента” у Турску”,
Прилози, бр. 35, 2006, 105–124.
98 Ђ. Борозан, н. д.,135–136.
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на Шефкет бег Врлацију. Убрзо је албанска круна дата италијан‐
ском краљу, а Албанија је добила статус уставне монархије под ди‐
настијом Савоја.99 На југословенско‐албанској граници забележено
је активније деловање качачких одреда. Ноћу 17. априла 1939. побе‐
гли су у Албанију југословенски поданици Јуп Муса, Ћериф Ариф и
Смаил Алија сви из села Ђоне, Шарпланинског среза. Прва двојица
су побегла да би избегла судску казну због убиства свог суседа из
села, а трећи да би избегао војну обавезу.100 Средином године у око‐
лини Вучитрна запажена је група од 14 људи који су прешли на ју‐
гословенску територију из Албаније. Неки Реџеп који се 1936. од‐
метнуо и пребацио у Албанију налазио се у околини с. Златица и с.
Липовица у срезу Косовска Митровица са три одметника и прено‐
сио приче о упаду 2.600 качака. У августу 1939. више од пет одмет‐
ника прешло је на албанску територију, а наредног месеца у рејону
Косовске Митровице крила су се два качака због крвне освете и
пљачке.101
Средином 1939. било је забележено нешто брже прикупљање
емиграната са Косова и Метохије и обнављање качачких акција. У
Тирани је основан нови комитет „Комисион” којим је руководио Бе‐
дри Пејани, а италијанска пропаганда била је у пограничним зона‐
ма веома заступљена.102 То је довело до испољавања нових напада и
подстицања сепаратистичког покрета на Косову и Метохији. У фе‐
бруару 1940. одметник Мехмед Делија се са 48 људи појавио у селу
Градици, општине Читатовац, у Звечанском округу и заробио као
таоце два жандарма и породицу председника општине. Мехмед Ко‐
њух се са браћом Бајчиновци у околини Вучитрна сукобио са жан‐
дармима, када је погинуло пет жандарма и два одметника. Током
пролећа и лета 1940. у Метохији су ширене гласине да ће Италија
изазвати нереде па су у свим пограничним срезовима вршене при‐
преме за качачки упад. У војсци чији се број, на простору између
Кукса и Ћаф Прушита, дуж југословенско‐албанске границе, стално
увећавао, примећено је активније мобилисање присталица Зогуа.103
Из Албаније је 19. априла прешло 410 одметника у правцу Бистрице
и Дрима, вођа им је био Зефи Деда и они су дошли у Ђаковички срез
са намером да „буне народ и да га одвраћају да плаћа порез и да иде
Исто, 177–178.
П 17, 518, 5, 23, Вардарски жандармеријски пук Команди Треће армиј‐
ске области, 25. април 1939.
101 ВА, П 17, 518, 5, 43, Главни ђенералштаб Команданту Треће армијске
области, 27. јул 1939.
102 ВА, П 17, 7, 10, Извештај за јул 1939.
103 ВА, П 17, 26, 40/3, Извештај за април, мај и јун 1940.
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у војску”. Крајем априла једна група качака покушала је да пређе
границу код Ћафа Главе и у борби је погинуо један качак, а остали
су се вратили у Албанију. Једна група одметника је 22. априла ис‐
пред Призрена убила два инжењера призренске грађевинске секци‐
је. Жандармерија се 23. априла сукобила са одметницима код села
Рукавице, Бабушке општине Неродимског среза, а у борби су поги‐
нула два жандарма. Крајем априла 1940. дошло је до два сукоба ка‐
чака са жандармеријом код куле Опоље, недалеко од Призрена, и
између Горског и Шарпланинског среза.104

Сарадња југословенске владе са албанским
емигрантима у циљу решавања проблема
на југословенскоалбанској граници
Основа југословенске политике према Албанији чинила је са‐
радња са албанским првацима и појединцима који су пребегли на
југословенску територију. Југословенска влада их је финансирала
да би преко њих решила питање нестабилних југословенско‐албан‐
ских односа и трусне границе. Преостале вође Батаљона организо‐
ваних Арнаута настојала је да држи уз себе иако је искуство из прет‐
ходних година са њиховим припадницима показало да је то штетно
за југословенску државу. Ахмед бег Зогу није подржавао преостале
„есадовце” у Албанији и поред југословенског инсистирања на томе.
Тако је Аћиф Љеш, наследник Алита Љеша, команданта Батаљона
организованих Арнаута, 1926. пребегао на југословенску територи‐
ју у Дебар. Јануара 1928. команда Вардарске дивизијске области на‐
редила је команданту 12. пешадијског пука „Цар Лазар” у Дебру да
прими на храну 30 албанских емиграната Аћифа Љеша. Они су од
фебруара 1927. до августа 1929. били смештени у Дебру, јер се Љеш
бојао сопствене ликвидације, а финансирало их је југословенско
министарство иностраних послова.105
Југословенска влада је сарађивала са албанским првацима и у
циљу уклањања виђенијих Албанаца. Један од тих албанских првака
104 АЈ,

334‐4‐994, април 1940.
334‐4‐18, л. 932, 934, 944, Исхрана Аћифа Љеша и његових људи, 11. ав‐
густ 1931. До априла 1934. Дебарски пук је за њихово издржавање тражио преко
пола милиона динара (504.663,47 динара) али су министарства (Министарство
војске и морнарице, Министарство иностраних послова, Министарство унутра‐
шњих послова) пребацивала одговорност једно на друго. Током 1935. Љеш и оста‐
ли емигранти примали су месечно 37.000 динара на каси Министарства иностра‐
них послова, а том сумом није било обухваћено и финансирање његових људи, ко‐
је је војска хранила. АЈ, 334‐4‐18, л. 953, 954, 959, децембар 1934 – децембар 1935.
105 АЈ,
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је такође био Аћиф Љеш. У октобру 1929. југословенски војни иза‐
сланик у Тирани је известио Министарство иностраних послова да
је у Албанији био извесни Дан Марко из Дебра који је према налогу
Љеша требало да ликвидира једног бугарског берберина у Тирани.
Албански граничар је пријавио надређенима случај, сви умешани у
припрему атентата били су ухапшени а берберин упозорен да му је
југословенска влада уценила главу са 200 наполеона и сталну ме‐
сечну помоћ из државног буџета.106 Осман Тараковић, албански ка‐
петан из Пећи, био је оптужен у Тирани за сарадњу са југословен‐
ским агентима, па је новембра 1929. посланик Настасијевић упутио
телеграм наговештавајући његов скори пребег у Пећ или Ђаковицу,
али је због његове сарадње са Цена бегом Криезијуем, предложено
да се пребаци у унутрашњост земље.107
Поједини албански емигранти који су сарађивали са југосло‐
венском владом били су криминалци. Маја 1933. из затвора у Ђако‐
вици побегло је 11–12 притвореника који су били тамо јер су били
ухваћени са око 8–9.000 килограма шверцованог дувана. На челу
ове банде био је Бајрам Алија из Петруча, а његов рођени брат остао
је у Ђаковици и примао новчану помоћ од југословенских власти.
Бегунци су прешли границу у рејону 5. и 6. граничне чете, чиме се
показала неспремност граничара.108 Несавесност граничних трупа
дуж Ђаковице показала се у још неким случајевима. Од августа
1932. у кући Селима хана (чланови су га звали војводом) вршен је
упис „четника” Арнаута, а његов дом био је претворен у касарну у
којој је било 300 наоружаних људи. Он је представљајући се као ло‐
јалан грађанин често путовао у Скопље и Београд и састајао се са
Костом Пећанцем, па је од 5. и 6. граничне чете добио оружје за сво‐
је чланове. Тако је могао да несметано пребацује своје људе преко
југословенске границе, наводно за потребе југословенских власти.
Он је одржавао блиске везе са Салимом Барјактаром и Пашук Бибом
који су јула 1931. и 1932. пребегли из Ђаковице са својим бандама
наоружаних емиграната за Албанију. Почетком јуна 1933. Хан се
пребацио у Албанију са својих 13 људи и предао тамошњим власти‐
ма, од којих је добио новчану награду и одобрење да иде у унутра‐
шњост Албаније. Преносио је приче о угњетавању косовских Алба‐
наца од стране југословенских власти и признао је префекту града
106 АЈ, 334‐4‐849, Албанска обавештајна служба о Дан Марку упућеном из Де‐
бра у Тирану ради атентата, 17. октобар 1929.
107 АЈ, 334‐4‐832, Министарство иностраних послова, телеграм, 5. новембар
1929.
108 АЈ, 74‐222‐318, л. 15, пов. 17/33.
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Кукуса да су га „југословенске власти унајмиле да убија албанске
прваке и тиме угуше идеју о ослобођењу Косова”.109
Многи албански емигранти у Ђаковици одржавали су везу са
албанским агентима радећи против Југославије и лојалних емигра‐
ната, па је за њих предложено пресељење унутар земље. У Ђакови‐
ци су били Шпенд Халили из Гаша, Бајрон Даут из Краснића, Мусли
Халим из Пуха, Зећ Чуплаки из Тропоја и Сејд Аријари из Бриша, док
су у Призрену живели Вели Бајромиса из Попајана, Комбер Шериф
из Хаса и Мухарем Љами из Марине. Било је емиграната који у ства‐
ри то нису били а примали су новчану помоћ од југословенске вла‐
сти. Ћамил Осман био је вероучитељ који је отпуштен из службе као
„педерост”. Као бивши срески начелник у Албанији био је на плат‐
ном списку Министарства иностраних послова са месечном надок‐
надом од 8–900 динара, али се бавио преварама наплаћујући изми‐
шљене информације од југословенских власти. Шукри Полшка био
је зеленаш из Ђаковице са кућом и воденицом у Призрену, а био је и
председник општине Манесије у Албанији двадесетих година ода‐
кле је разрешен као неспособан. Спира Косова, емигрант у Ђакови‐
ци, био је спреман да се врати у Албанију „само је чекао да се још
мало обогати”. Гани бег је „начелниковао” у Ђаковици и сматран јe
„за државу у држави”, а сва поверљива архива била на располагању.
Исти је случај био са среским начелником у Урошевцу, Сајил Гора‐
ном, председником општине у Штимљу, који је радио по инструкци‐
јама Гани бега. Многи албански агенти крили су се са његовим зна‐
њем, као што је на пример био Невруз беј који је сваког месеца из
Албаније примао 1.500 динара. Оне емигранте који им нису били
одани успео је да интернира из Ђаковице. Тако је покушао безуспе‐
шно да интернира Кадрију Махмедовића, који је био „југословенски
човек”, али је успео његовог брата Мушака у Врање. У извештају
Стојана Ј. Дајића наводи се да је „савладао Бајрам Цурија који је од
југословенске владе био уцењен са 100.000 динара”, што је и испла‐
ћено али је подељено између Ахмед бега и Цена бега, а Кадрија је
добио унапређење па је постао капетан. Касније је Кадрија Зогуо‐
вом одлуком био осуђен на смрт па је побегао у Југославију.110
Многи емигранти нису ни били политички и само су користи‐
ли ситуацију да добију финансијске субвенције од југословенске др‐
жаве. Њихово исплаћивање је причињавало штету Краљевини Југо‐
славији. Ти појединци су двадесетих година XX века продавали сво‐
ја имања у Албанији и досељавали се на Косово и Метохију купујући
109 АЈ,

74‐222‐318, л. 16, пов. 17/33.
П 17, 95а, 2, 1, 10–12. август 1934, Стојан Ј. Дајић.

110 ВА,
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велике куће и имања, као што су били Демир Брахимис, Абаз Исни,
Мифтар Рамадан, Исљам Медија, Вели Бајрам, Рахман Али Хакта,
Бајрам Јани и др.111
Међу албанским војним бегунцима и политичким емигрантима
водила се акција за повратак у Албанију, а међу њима је лансирана вест
да ће им кривице бити опроштене.112 Међутим, око 50 албанских еми‐
граната, који су били настањени у Ђаковици прешли су у Албанију, где
су били лишени слободе и спроведени у Кукс.113 Поред тога, албански
емигранти желели су повратак у Албанију под утицајем Италије (Дебар
и околина). Њихов вођа Аћиф Љеш, упркос субвенцијама које је примао
од југословенског МИП‐а, одржавао је везе са Албанијом, па су југосло‐
венске власти сматрале да је требало уредити да се „будуће субвенције
не дају без сагласности месних војних и државних власти” и „да се свим
емигрантима који желе омогући повратак у Албанију”.114
Након напада Италије на Грчку 1940. и повећања британске про‐
паганде у Албанији, организоване су качачке тројке Италијана Анђела
Антике да ликвидирају поједине емигранте у Ђаковици за које се ми‐
слило да су одани Југославији, а и италијанска обавештајна служба у
Куксу прикупљала је податке о албанским емигрантима у Ђаковици,
Призрену, Дебру и Скопљу.115 Не само у Куксу него и у другим деловима
северне Албаније многи виђенији прваци су се одупирали италијан‐
ском режиму, као што су били Ђон Љеши из Мирдита и Мухарем Незир
или Мухарем Бајрактар. Анђело Антика је повећао свој ангажман и при‐
добијао Албанце из пограничних општина Ђаковичког среза.116
Уочи напада Сила Осовине 6. априла 1941. у Југославији се на‐
лазило близу 300 политичких емиграната из Албаније који су оба‐
вљали разне обавештајне услуге за југословенску војску. Они су по‐
четком априла 1941. окупљени у Ђаковици и Дебру, а 5. и 6. априла
у Албанију је убачено неколико његових група које су успеле да по‐
буне становништво у срезовима Пишкопеја, Кукс и Тропоја против
италијанске окупације.117
Покушаји југословенске владе да, сарадњом са албанским пр‐
вацима и емигрантима, успостави боље односе са Албанијом и сми‐
ри нестабилну југословенско‐албанску границу, нису били у потпу‐
ности остварени. Идеја Велике Албаније, ширена акцијама Косов‐
111 АЈ,

74‐222‐318, л. 16–17.
П 17, 94, 1, 17, 1938.
113 ВА, П 17, 94, 1, 16, 4. март 1938.
114 ВА, П 17, 11, 32/2, 1‐25.
115 ВА, П 17, 26, 5/4.
116 ВА, П 17, 26, 29/3.
117 ВА, П 17, 61, 3, Албанија између два рата, 120.
112 ВА,
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ског комитета и уз финансијску подршку Италије, била је узрок ло‐
ших суседских односа, а самим тим и константних илегалних прела‐
зака границе од стране албанских одметника и сукоба са југосло‐
венским граничарима. Албански емигранти у Југославији већином
су финансијски користили југословенску државу за своје потребе, a
поједини су помагали албанским одметницима, нарочито у Ђакови‐
ци и Призрену. На крају периода нашег истраживања, делатност Ко‐
совског комитета била је све отворенија и значајнија, што је резул‐
тирало стварањем Велике Албаније у време Другог светског рата.
Dr. Božica Slavković, Research Associate

PROBLEMS AT THE YUGOSLAVIANALBANIAN
BORDER, 1929–1941
(Summary)
The Yugoslav government hired Albanian mercenaries and emigrants to
stabilize the troubled border with Albania. Individuals who collaborated with
the Yugoslav authorities were criminals, who used the situation to carry out
their jobs, and antiYugoslav Albanian agents. The big problem was represen
ted by frequent incursions of outlaws across the YugoslavAlbanian border,
robbing and smuggling weapons. The Yugoslav authorities only partially sol
ved this problem in 1924, and because of the tribal solidarity of Kosovo Alba
nians and the power of idea of a Greater Albania, Albanian irredentism erup
ted during the period before World War II. Groups of ”kačaks” actively opera
ted their shares from the beginning 1930 with the support of Italy. Almost
every day thereafter, illegal border crossings and frequent clashes with the
Yugoslav gеndarmeriе took place. It was necessary to solve the issue of regula
ting the border zone, as well as its provision by the divisional border areas.
KEYWORDS: Albania, borders, immigrants, Yugoslavia, Kacaci, Koso
vo and Metohija, outlaws.
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ТИМОЧКА ДИВИЗИЈА У АПРИЛСКОМ РАТУ
1941.
АПСТРАКТ: Овај рад, на основу грађе из Војног архива у Београ
ду и објављених извора и литературе, приказује стање на те
риторији Тимочке дивизијске области до Априлског рата, као
и борбени пут Тимочке дивизије од почетка рата до њеног
уништења у околини Соко Бање.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Тимочка дивизија, Априлски рат, Зајечар, Соко
Бања, Бованска клисура.

Увод
Јединице Тимочке дивизије југословенске војске могу се свр‐
стати у групу јединица које су Немцима пружиле жилав отпор. Иако
је њихово храбро држање познато, посебно команданата 20. и 311.
пука, оно се укратко и појединачно наводи у литератури.Због тога
смо били мишљења да догађаје који су се збивали на територији
Тимочке дивизијске области пред рат и рад Тимочке дивизије то‐
ком Априлског рата треба објединити. Нажалост, услед недостатка
докумената насталих током рата, не може се добити потпуна слика
дејства ове дивизије. Стога, морали смо се ослонити на изјаве офи‐
цира које су даване у НДХ и после рата. Међу њима, посебно треба
истаћи изјаву дивизијског генерала Милоја Попадића, команданта
Крајинске дивизије, који је у периоду од септембра 1939. до 3. апри‐
ла 1941. био командант Тимочке дивизијске области. У својој изја‐
ви, он даје детаљан увид у стање и ратне припреме у овој области,
њене мирнодопске и ратне јединице, а такође наводи и имена ко‐
манданата тих јединица. Као прворазредан извор може се сматрати
и изјава артиљеријског потпуковника Драгутина Хала, команданта
9. артиљеријског пука Тимочке дивизије. Он у својој изјави даје
много података, не само о дејству артиљеријских него и пешадиј‐
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ских јединица. Уз изјаву приложио је и скицу распореда Тимочке
дивизије 13. априла на положајима у околини Соко Бање.

Мобилизацијске и ратне припреме на територији
Тимочке дивизијске области
Тимочка дивизијска област налазила се у источном делу Југо‐
славије у саставу V армијске области. Њена просторија била је огра‐
ничена: на истоку југословенско‐бугарском границом од ушћа Ти‐
мока у Дунав до превоја Св. Никола; на југу линијом превој Св. Ни‐
кола – гребен Тресибабе – гребен пл. Озрен – село Житковац (запад‐
но од Алексинца); са запада Великом Моравом до њеног ушћа у Ду‐
нав и са севера Дунавом до ушћа Тимока. Тиме је Тимочка дивизиј‐
ска област имала два гранична фронта, према Румунији и Бугарској,
што је знатно отежавало мирнодопско командовање у погледу
обезбеђења граничног фронта и обавештајне службе.1
Избијањем Другог светског рата почињу се примењивати неке
војне мере ради заштите безбедности земље. Септембра 1939. дола‐
зи до позивања обвезника на вежбу и активирања ратних јединица.
Та пракса наставиће се и 1940. године, све до 27. марта 1941. Пози‐
вање је пре свега вршено ради појачања борбене готовости. Међу‐
тим, неке јединице су упућиване и на утврђивање граничног фрон‐
та, као на пример 59. пешадијски пук (активиран у околини Пара‐
ћина) који је послат у Барању и 74. пешадијски пук (активиран у с.
Лучице, јужно од Пожаревца) који је послат у Банат.2
Поред активирања, приступило се и појачавању граничне си‐
гурности. Почетком новембра 1940. Министарство војске и морна‐
рице издало је наређење за обезбеђење Дунава, Тисе и Драве. Коман‐
дант Тимочке дивизијске области добио је задатак да изврши обезбе‐
ђење Дунава од ушћа Велике Мораве до Кладова, што је извршено на
следећи начин: за обезбеђење одсека Велико Градиште – Рам одређе‐
на је једна чета 74. пешадијског пука и једна пољска батерија 80 мм
М.28. Свој задатак вршили су до капитулације; за обезбеђење Сипског

1 Војни архив (даље: ВА), Пописник 17, кутија 5, фасцикла 1, документ 6, Из‐
јава генерала Милоја Попадића о учешћу у Априлском рату од 28. 3. 1948.
2 V. Terzić, Slom Kraljevine Jugoslavije 1941, II tom, Beograd 1984, 206; ВА, П 17,
5, 1, 6, Ова два ратна пука поново су активирана крајем 1940. године и у Април‐
ском рату изашли су из састава Тимочке и Крајинске дивизије. Педесет девети пук
је упућен на радове у Неготин на Вардару, где је ушао у састав Шумадијске диви‐
зије, док је 74. пук ушао у састав Браничевског одреда VI армије.
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канала3 одређена је једна чета из 9. пешадијског пука, један вод ми‐
траљеза и један вод топова 80 мм М.28. Сипској посади додељен је и је‐
дан самостални п.а митраљески вод 15 мм М.38.4
Према бугарској граници, на територији Тимочке дивизијске
области, било је распоређено три граничне чете, које су у случају
мобилизације служиле као основа за формирање два пука резервне
војске. Такође, гарнизони у Књажевцу, Зајечару и Неготину избаци‐
ли су по два батаљона у правцу бугарске границе, где су вршили
обуку и служили као потпора овим четама. Поред тога, у гарнизони‐
ма су, од половине 1940. године, по касарнама формирани такозва‐
ни „летећи одреди“ јачине од вода до батаљона. Ови одреди били су
спремни у сваком тренутку за дејство у околини гарнизона.
Радило се и на обезбеђивању унутрашњости. На овој терито‐
рији налазило се неколико рудника, од којих је најважнији био руд‐
ник у Бору. За његово обезбеђење издвојена је једна чета 20. пеша‐
дијског пука из Зајечара и једна пољска батерија. Остали рудници
по ратној формацији формирали су обезбеђење од свог људства, а
оружје су добијали од војних округа. Извршене су и припреме за ру‐
шење рудника. Такође, вршено је осматрање важнијих комуникаци‐
ја. Главнији објекти на њима (мостови, тунели, жел. станице) чува‐
ни су посебним стражама, а сви важнији мостови и окуке погодне за
рушење били су минирани.
Што се тиче економских припрема, била је израђена статисти‐
ка животних потреба на територији Тимочке дивизијске области и
евиденција је тачно одржавана. Комуникације Зајечар – Параћин и
Књажевац – Алексинац биле су интендантски уређене и на одређе‐
ним местима биле су организоване сухопутне станице.
У другој половини 1940. године започето је утврђивање гра‐
ничног фронта. Главни радови били су на утврђивању Вршке Чуке
код Зајечара у дужини 3–4 км. Радове је изводила једна чета, одре‐
ђена из Команде утврђивања, са стручним особљем. Међутим, до
почетка рата извршени су само земљани радови у дужини око 2 км.
Поред тога, вршено је и утврђивање линије Кладово – Брза Палан‐
3 Немачким нападом на Сипски канал рано ујутру 6. априла отпочела су деј‐
ства на фронту V армије. После краће борбе, Немци су савладали посаду. Том при‐
ликом погинуло је 18 немачких војника док је са југословенске стране било 30 по‐
гинулих и више рањених. Међу погинулима био је и командант обезбеђења Сип‐
ског канала капетан I класе Станиша Михајловић, док је командир артиљеријског
вода потпоручник Борисав Тодоровић извршио самоубиство. N. Račić, Istočna Srbi
ja u ratu i revoluciji 1941–1945 (hronologija), Zaječar 1984, 14.
4 ВА, П 17, 5, 1, 6; ВА, П 17, 12, 2, 9, Наређење Министарства војске и морнари‐
це Стр. пов. Ђ. бр. 11.099 од 14. 11. 1940. о војничком осигурању Дунава од Бездана
до Кладова, Тисе и доњег тока Драве.
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ка. И ту су извршени земљани радови, али у мањем обиму него код
Вршке Чуке.
Мобилизацијски материјал свих штабова, јединица и установа
био је врло добро обрађен, почев од јединичних спискова људства и
стоке, па до најситнијих детаља. Услед честих активирања јединица
постигнута је увежбаност у мобилизацијским пословима. Приликом
позивања на вежбу уочене грешке одмах су исправљане. Нарочито
треба истаћи рад војних округа, који су обављали огроман посао са
релативно малим бројем старешинског кадра.5
Највећи мирнодопски гарнизони на територији Тимочке диви‐
зијске области били су: Књажевац, Зајечар и Неготин.6 У Зајечару је
било и седиште штаба дивизијске области, штабова пешадије и ар‐
тиљерије, као и највећег броја установа. То је представљало велику
ману овог гарнизона јер је од бугарске границе удаљен свега 8 км, и
тако био у домету бугарских топова. У случају рата Тимочка диви‐
зијска област формирала је две ратне дивизије, Тимочку и Крајин‐
ску, и један одред (Калнски). У горе наведеним гарнизонима или
њиховој непосредној околини мобилисало се скоро ¾ ратних шта‐
бова, јединица и установа. Такође, мобилизацијска места ових једи‐
ница скоро су се поклапала са планом концентрације према бугар‐
ској граници. Услед тога, пешадијски и артиљеријски пукови нису
морали да врше велике покрете од мобилизацијских места до кон‐
центрацијске просторије.
Према ратном плану „Р‐41” Калнски одред, Тимочка и Крајин‐
ска дивизија улазили су у састав V армије.7 Калнски одред (14. пе‐
шадијски пук, 1. брдски дивизион 9. артиљеријског пука8 и 330. пук
резервне војске) имао је задатак да брани гранични одсек Миџор к.
2169 (искључно) – Св. Николски прелаз (закључно), у дужини од
5 Генерал Попадић у својој изјави (ВА, П 17, 5, 1, 6) наводи да су војни окрузи
од 1939. били преоптерећени радом услед учесталог позивања обвезника на ве‐
жбу. Поред недовољног броја официра, око 50% старешинског кадра било је боле‐
сно. Болесни и слабуњави официри из трупе упућивани су у војне округе да се на
канцеларијским пословима одморе и опораве, међутим ту су били још више опте‐
рећени послом. Поред тога, било је и оних официра који су из трупе упућивани
због кривичних дела, тако да су несметано могли да наставе свој несавестан рад
услед отежане контроле посла.
6 Мирнодопска дислокација јединица била је следећа: 9. пешадијски пук у
Неготину, 14. пешадијски пук у Књажевцу и 20. пешадијски пук у Зајечару, 4. арти‐
љеријски пук у Зајечару и 20. самостални артиљеријски дивизион у Књажевцу. ВА,
П 17, 5, 1, 6; V. Terzić, Slom Kraljevine Jugoslavije 1941, II tom, Beograd 1984, 104.
7 V. Terzić, н. д., 166.
8 ВА, П 17, 67, 8, 1096, Изјава потпуковника Драгутина Хала о учешћу у
Априлском рату Министарству хрватског домобранства од 17.12. 1941.
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18‐20 км.9 У састав Тимочке дивизије улазили су 20. и 75. пешадиј‐
ски, 9. допунски и 311. пук резервне војске, 9. артиљеријски пук, 9.
коњички дивизион и остали делови по ратној формацији. Дивизија
је имала задатак да брани 36‐40 км дуг гранични фронт од Св. Ни‐
колског превоја (искључно) до с. Вражогрнца (искључно). Тиме је
имала да брани два најважнија комуникацијска правца који од бу‐
гарске границе воде у долину Мораве: правац Књажевац – Соко Ба‐
ња – Алексинац и правац Зајечар – Бољевац – Параћин. Према рат‐
ном плану, Крајинска дивизија имала је задатак да брани око 120
км дуг гранични фронт према Румунији и Бугарској од с. Вражогрн‐
ца (закључно) до с. Брњице (10 км источно од Голупца). У свом са‐
ставу имала је 9. и 76. пешадијски, 8. допунски и 312. пук резервне
војске, 8. артиљеријски пук, 8. коњички дивизион и остале делове
по ратној формацији.10

Мартовски догађаји и концентрација војске
Двадесет петог марта 1941. године, председник владе Драгиша
Цветковић и министар спољних послова Александар Цинцар‐Мар‐
ковић потписали су у Бечу Протокол о приступању Југославије Трој‐
ном пакту. Већ крајем дана у бројним местима поједини демон‐
странти почели су да излазе на улице и демонстрирају против пак‐
та. Тако је било и на територији Тимочке дивизијске области.11 Два‐
десет седмог марта око 6 часова ујутру, генерала Попадића назвао
је командант V армијске области, генерал Цукавац. Саопштио му је
да су се у Београду одиграли крупни догађаји и да до добијања де‐
таљнијих наређења предузме мере предострожности на дивизиј‐
ској територији. Генерал Попадић је затим кренуо у Команду. Де‐
журним официрима у пешадијској и артиљеријској касарни зајечар‐
ског гарнизона наређена је приправност под оружјем, као и да два
батаљона у кантонманима буду спремна за евентуални покрет. На‐
ређено је и да команданти пешадије, артиљерије, 20. пешадијског и
4. артиљеријског пука, као и командир граничне чете у Грљану, од‐
мах дођу код генерала Попадића. Слична наређења о приправности
издата су и књажевачком и неготинском гарнизону, као и осталим
граничним четама. Већ око 7 часова позвани команданти из гарни‐
9 ВА, П 17, 5, 1, 6; ВА, П 17, 5, 1, 31, Изјава генерала Владимира Цукавца о
учешћу у Априлском рату Генералштабу ЈА од 23.6. 1946; V. Terzić, н. д., 257.
10 ВА, П 17, 5, 1, 6; ВА, П 17, 5, 1, 31; V. Terzić, н. д., 257.
11 Branko Petranović, Nikola Žutić, 27. mart 1941. Tematska zbirka dokumenata,
Beograd 1990, 259–264.
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зона били су у Команди дивизијске области, где су добили детаљ‐
нија наређења. Око 8 часова стигла су обавештења о војном пучу у
Београду, а око 9 часова у граду су почеле манифестације.12
Велике манифестације одржане су и у Књажевцу, међутим та‐
мо је ситуација била озбиљнија. На вест о приступању Југославије
Тројном пакту, из касарне 14. пука изашла је 26. марта ујутру једна
чета под командом капетана II класе Божидара Митића, који је де‐
монстрирао против пакта. Војници су затим заузели пошту, општи‐
ну и среско начелство. Капетан Митић је потом на тргу одржао го‐
вор којим је позвао и остале официре и војнике да се придруже ње‐
говој чети. Да би се ситуација смирила, из Зајечара је хитно допуто‐
вао генерал Попадић.13 Ухапшено је неколико лево оријентисаних
резервних официра и војника, а капетану Митићу је наређено да
своју чету врати у касарну. После дужих притисака са разних стра‐
на, капетан Митић је био приморан да се са својим војницима врати
у касарну, али одбио је да преда оружје. Ту је водио преговоре са ге‐
нералом Попадићем. Када је сазнао да је дошло до хапшења неких
официра, капетан је поново позвао своју чету да пође са њим у шу‐
му. Тада се чета поделила. Једни су остали у касарни, док су други
кренули са капетаном Митићем. Кренули су ка манастиру Петров‐
дан, прешли Тимок, а затим се упутили ка с. Бучју. После пуча, капе‐
тану је саопштено да се врати у касарну где му се ништа не би дого‐
дило, што је он и учинио.14
На дан 27. марта стање активираних јединица на територији
Тимочке дивизијске области било је следеће: пешадијски пукови
били су попуњени са око 80% обвезника и стоке,допунски пукови
око 70%, док су пукови резервне војске били делимично активира‐
ни. Активирање артиљеријских пукова било је отежано због рани‐
јег издвајања појединих делова за заштиту Дунава.15 После пуча
27. марта, јединице су започеле покрете ка својој концентрацијској
просторији. Мобилизација није била објављена, већ је наређено да
трупе на приграничној просторији заузму III, а на осталој I степен
приправности.16 Истог дана наређено је и да се изврши активирање
ВА, П 17, 5, 1, 6.
Генерал Попадић у својој изјави (ВА, П 17, 5, 1, 6) не наводи догађаје у
Књажевцу.
14 B. Petranović, N. Žutić, н. д., 265; ВА, П 17, 67, 8, 1098, Изјава потпуковника
Владимира Мартинковића о учешћу у Априлском рату Заповједнику Вараждин‐
ског попунидбеног заповједништва од 15. 1. 1942; ВА, П 17, 67, 1б, 745, Изјава топ‐
ничког поручника Мартиновића о учешћу у Априлском рату.
15 ВА, П 17, 5, 1, 6.
16 Истим наређењем извршено је и активирање пукова резервне војске, по‐
садних трупа и јединица за рушење и запречавање. V. Terzić, н. д., 224.
12
13
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свих недостајућих трупа Крајинске и Тимочке дивизије, с тим да пр‐
ви дан активирања буде 31. март.17 Наређење за опште активирање
(тајну мобилизацију) издато је тек 30. марта, с тим да први дан ак‐
тивирања буде 3. април.18
Ратне припреме на територији Тимочке дивизијске области
убрзано су настављене после пуча. Продужено је форсирано утврђи‐
вање Вршке Чуке. Вршена је евакуација материјала и свега што је
могло из Зајечара за Бољевац и даље у унутрашњост дивизијске те‐
риторије. За то су још пре 3. априла активирани по један возарски
батаљон за Крајинску и Тимочку дивизију. Извођена је настава код
официра и војника. Нарочито су претресани упути и наређења који
су се односили на нови начин немачког ратовања. Поред тога, пред‐
узето је детаљно упознавање терена код официра, нарочито резер‐
вних. Трећег априла пре подне, генерал Попадић је предао дужност
команданта Тимочке дивизијске области дивизијском генералу Во‐
јиславу Савићу, који је активиран из резерве. Такође, дивизијском
генералу Антонију Стошићу19 предат је мобилизацијски материјал
за Штаб ратне Тимочке дивизије. Након тога, генерал Попадић је
отишао за Бољевац где је било мобилизацијско место Штаба Кра‐
јинске дивизије.20
Захваљујући близини концентрацијске просторије, јединице
Тимочке дивизије углавном су биле на предвиђеним положајима у
тренутку немачког напада. Попуњеност људством, стоком, комором
и осталом ратном спремом било је скоро потпуно. Распоред дивизи‐
је био је следећи. Штаб дивизије налазио се у Зајечару.21 Штаб пеша‐
дије био је у Краљевом Селу. Ту се налазио и 75. пешадијски пук22
који је затварао правац Кадибогаз – Краљево Село. Његов 3. бата‐
љон био је код с. Петруше, док је 1. батаљон са 6. батеријом 9. арто‐
љеријског пука био истурен код с. Алдинаца (15 км источно од Кња‐
17 ВА, П 17, 2, 1, 9, Наређење Министарства војске и морнарице Стр. пов. Ђ.
бр. 2382. од 27. марта 1941. године о активирању недостајућих трупа Крајинске,
Топличке и Тимочке дивизије.
18 V. Terzić, н. д., 225.
19 Генерал Стошић је од 5. 6. 1940. био на положају помоћника команданта V
армијске области. Ратним распоредом назначен је за команданта Тимочке диви‐
зије. За начелника штаба дивизије одређен је генералштабни потпуковник Илија
Кукић, команданта пешадије пешадијски бригадни генерал Јован Прибић и ко‐
манданта артиљерије артиљеријски бригадни генерал Петар Сретеновић. M. Bjela‐
jac, Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije 1918–1941, Beograd 2004, 283; V. Terzić, n.
d, 709; ВА, П 17, 5, 1, 6.
20 ВА, П 17, 5, 1, 6.
21 V. Terzić, н .д., 257.
22 Командант пука био је потпуковник Фрањо Рихтарић. ВА, П 17, 5, 1, 6.
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жевца). Овом пуку придодат је 3. дивизион 9. артиљеријског пука
(75 мм М. 7 А). Поред тога, на граничном фронту према Кадибогазу
налазио се 311. пук резервне војске (командант потпуковник Жив‐
ко Оташевић).23 Двадесети пешадијски пук (командант пуковник
Мило Радуновић) посео је гранични одсек од р. Шашке (код с. Вра‐
тарнице) до с. Халова искључно (североисточно од Зајечара) са три
батаљона у првој линији (2, 4. и 3). Први батаљон био је у резерви
на Краљевици. За дејство против непријатељских тенкова пуку је
била додата једна противоклопна батерија 47 мм.24 Штаб и 2. диви‐
зион 9. артиљеријског пука (без 6. батерије) налазили су се у Кња‐
жевцу.25 Дивизијска чета за везу, као и 9. коњички дивизион26 акти‐
вирали су се у Пожаревцу. Услед великих сметова на Црном врху
нису стигли у састав дивизије до краја операција.27 Остале јединице
и установе биле су на мобилизацијским местима у околини Зајеча‐
ра и Књажевца.28

Почетак операција
Око 9.30 часова 6. априла генерал Стошић назвао је телефоном
генерала Попадића у Бољевац. Саопштио му је да, по наређењу ми‐
нистра војног Богољуба Илића, Штаб Крајинске дивизије треба да
се пребаци у Зајечар, а Штаб Тимочке у Књажевац. При доласку ге‐
нерала Попадића у Зајечар, генерал Стошић му је саопштио и наре‐
ђење да је фронт Тимочке дивизије скраћен за 15 км, до Вратарнич‐
ке клисуре. То је изазвало доста тешкоћа јер је требало 20. пешадиј‐
ски пук сменити са зајечарског одсека и упутити га у Књажевац, а
23 ВА, П 17, 67, 8, 1099, Изјава Рудолфа Јагића о учешћу у Априлском рату За‐
повједнику Војне Крајине од 30. 12. 1941; ВА, П 17, 67, 8, 1096; V. Terzić, н. д., 257.
24 Р. Кнежевић, „Двадесети пешадиски пук Тимочке дивизије у Априлском
рату 1941. године”, Војноисторијски гласник, 3/1960, 56. (У даљем тексту: Р. Кнеже‐
вић, „Двадесети пешадиски пук...”). Иза 20. пука налазио се и већи део 8. арт пука Кра‐
јинске дивизије (мајор Марко Месић). На Краљевици је био један пољски дивизион 80
мм (без делова упућених у В. Градиште и Сип), а у Зајечару један хаубички дивизион.
Штаб пука такође је био у Зајечару. ВА, П 17, 5, 1, 6; V. Terzić, н. д., 257.
25 Пук је био под командом потпуковника Драгутина Хала. Први дивизион овог
пука упућен је, према ратном плану, у састав Калнског одреда. Од 4. дивизиона, чије је
мобилизацијско место било у Крагујевцу, стигла је само 10. батерија 7. априла, која је
одмах упућена 75. пешадијском пуку у Краљево Село. ВА, П 17, 67, 8, 1096.
26 Дивизион је 7. априла стигао у Жагубицу, а затим је упућен у Деспотовац
где је стигао 10. априла. Од 11–19. априла дивизион је био у околним селима, када
је распуштен. Командант је био коњ. потпуковник Адам Петровић. ВА, П 17, 67, 8,
1079, Изјава коњ. сатника Славка Врцибрадића о учешћу у Априлском рату Попу‐
нидбеном заповједништву Хрв. Митровица од 22. 12. 1941.
27 ВА, П 17, 5, 1, 6.
28 V. Terzić, н. д., 257.
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на његово место довести 9. пешадијски пук из Неготина.29 Међутим,
док је 20. пешадијски пук још увек држао положај код Зајечара до‐
шло је до мање борбе са Немцима на Вршкој Чуки. Око 7 часова,
Немци су се појавили на путу са бугарске стране границе. Напред је
ишао један мотор са приколицом, а иза њега четири оклопна ауто‐
мобила са војницима. Нешто касније, појавили су се камиони који су
вукли топове, а иза њих неколико средњих тенкова. Извршили су
припреме до 10.30 часова, а затим су кренули ка граници. Око 11
часова немачка артиљерија отворила је ватру, посебно на положаје
северозападно од Вршке Чуке где су биле противтенковске препре‐
ке и противоклопна батерија. После преношења артиљеријске ва‐
тре у дубину, у напад су кренули немачки тенкови. Противоклопна
батерија је отворила ватру. Тенкови су се одмах повукли у шумарке
лево и десно, док се један, погођен, запалио, а други вратио натраг
ка Кули. У исто време је и немачка пешадија кренула у напад. Че‐
тврти батаљон, који је био на овим положајима, отворио је снажну
ватру из свих оруђа, и зауставио Немце на око 250 м. Поред тога, ар‐
тиљеријски дивизион са Краљевице такође је дејствовао по непри‐
јатељским снагама. Борба се водила све до пред мрак, када су се
Немци повукли ка Кули.30
Око поднева 6. априла, командант Тимочке дивизије генерал
Стошић, кренуо је са својим штабом из Зајечара у Књажевац. Када је
Штаб стигао до с. Грљана (око 4 км јужно од Зајечара), напала га је
једна немачка полуескадрила. Том приликом тешко су рањена 2
официра и 3‐4 војника, а један аутомобил је запаљен. Због тога је у
Књажевац стигао тек око 19 часова и сместио се у артиљеријску ка‐
сарну.31 Ово је био један од кључних тренутака, јер је после тога ге‐

29 Министар војске и морнарице арм. генерал Богољуб Илић издао је 4. апри‐
ла наређење команданту V армије да се Тимочкој дивизији сузи, а Крајинској проду‐
жи фронт. Тиме је Тимочка дивизија имала да затвори правце ка Књажевцу и Краље‐
вом Селу, а Крајинска да се јаче групише на свом десном крилу и затвори правце пре‐
ко Зајечара. Генерал Попадић у својој изјави наводи да га је генерал Стошић 6. априла
пре подне обавестио о том наређењу. Тако је ово померање трупа морало да се врши
када су отпочела ратна дејства. ВА, П 17, 3а, 1, 35, Наређење Министарства војске и
морнарице Стр. пов. Ђ. бр. 2730 од 4. априла 1941. команданту V армије за извршење
стратегијског развоја; ВА, П 17, 5, 1, 31; ВА, П 17, 5, 1, 6.
30 Р. Кнежевић, „Двадесети пешадиски пук...”, 57; N. Račić, н. д., 15–16.
31 ВА, П 17, К 5, Ф 1, Д 6; Потпуковник Хал у својој изјави (ВА, П 17, 67, 8,
1096) наводи да је генерал Стошић кренуо са штабом из Зајечара око 13 часова са
седам аутомобила и да је нападнут код с. Вратарнице. Даље наводи да је том при‐
ликом уништено свих седам аутомобила.
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нерал Стошић изгубио сву хладнокрвност и самопоуздање које није
успео да поврати до краја рата.32
У току 7. априла на фронту Тимочке дивизије није било ника‐
квих борби. Предавши положаје 312. пуку рез. војске33 (до доласка
9. пука), 20. пук се прикупио у Зајечару око 20 часова, а затим је кре‐
нуо ка Књажевцу. Такође, у Књажевац је стигла 2. батерија 105 мм
М.15/26 61. артиљеријског пука34, која је придодата 9. артиљериј‐
ском пуку.35

Повлачење и опкољавање дивизије
Осмог априла ујутру, на осматрачницу команданта 9. артиље‐
ријског пука дошао је командант дивизије са својим начелником
штаба и командантима пешадије и артиљерије, где је прикупљао
извештаје са граничног фронта. Пре тога, у зору 8. априла, 20. пеша‐
дијски пук пристигао је у Краљево Село, сем 1. батаљона који је за‐
држан на положајима источно од с. Вратарнице, ради спречавања
евентуалног непријатељског продора од Зајечара. Пук је преданио у
Краљевом Селу, а затим је око 18 часова продужио за Књажевац.36
Око 11 часова командант 9. артиљеријског пука одређен је за ко‐
манданта главнине артиљерије. Она је требало да са положаја Кра‐
љево Село – с. Петруша – с. Ошљане помаже одбрану граничног
фронта, нарочито на одсеку Три кладенца – Кадибогаз. За главнину
32 ВА, П 17, 67, 8, 1096, Као пример, потпуковник Хал наводи следеће: Прили‐
ком доласка Штаба Тимочке дивизије у с. Читлук 9. априла, генерала Стошића на‐
звао је из Алексинца пуковник Жарко Петровић, командант Књажевачког војног
округа. Известио га је да су немачке снаге заузеле Ниш и да напредују ка Алексин‐
цу и питао је шта да ради. Генерал Стошић му је на то одговорио да се преда Нем‐
цима и да им каже да има још две дивизије за предају (мислећи на Тимочку и Кра‐
јинску). Ово се може потврдити и изјавом сатника Иве Љубимира (ВА, П 17, 67, 8,
1077), који је био на служби у Команди Књажевачког војног округа. Он наводи да
је команданта овог округа, пуковника Жарка Петровића, генерал Стошић назвао
телефоном из Соко Бање 9. априла и рекао му да преда команду и целу Тимочку
дивизију Немцима. Међутим, пуковник Петровић је одговорио да то неће и не мо‐
же да уради јер он није командант дивизије.
33 У Зајечару се налазио Штаб 312. пука са два батаљона, док је трећи бата‐
љон био на положају код с. Мокрање (јужно од Неготина). ВА, П 17, 5, 1, 6.
34 Шездесет први артиљеријски пук формирао се из Артиљеријског пука V
армијске области. У свом саставу имао је 4 дивизиона са следећим наоружањем: 1.
105 мм М.15/26, 2. 100 мм М.14/19, 3. и 4. 155 мм М.17. Први и 4. дивизион имали
су воловску, а 2. и 3. коњску вучу. ВА, П 17, 66, 9, 456, Изјава потпуковника Едвина
Бота Министарству Хрватског Домобранства децембра 1941.
35 ВА, П 17, 5, 1, 6; ВА, П 17, 67, 8, 1096; Р. Кнежевић, „Двадесети пешадиски
пук...“, 57.
36 ВА, П 17, 67, 8, 1096; Р. Кнежевић, „Двадесети пешадиски пук...“, 57.
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артиљерије одређен је 2. дивизион 100 мм М.14 (без 6. батерије) и
батерија 105 мм М.15/26.37 Међутим, у току послеподнева дивизија
је добила наређење за повлачење иако није била у борби.38 Наиме,
немачка 1. оклопна група (11. оклопна, 294. пешадијска и 4. брдска
дивизија) пробила је 8. априла фронт Топличке дивизије код Пиро‐
та и наставила напредовање ка Нишу. Због тога је командант V ар‐
мије наредио повлачење свих јединица.39 Према том наређењу, Ти‐
мочка дивизија је требало да напусти гранични фронт и да се пову‐
че на линију с. Церовица – с. Бучје.40 Калнски одред требало је да се
повуче на положај код Сврљига, десно од ње, док је Крајинска диви‐
зија имала да поседне положај од Тупижнице до Мироча.41
Тимочка дивизија се на нове положаје повлачила следећим
правцима: путем Књажевац – с. Шуман Топла – с. Церовица повла‐
чили су се Штаб дивизије, 20. пешадијски пук, 1. батаљон 75. пеша‐
дијског пука, штаб 9. артиљеријског пука са 2. дивизионом и бате‐
ријом 105 мм и коморе ових јединица;42 путем Краљево Село – с. Де‐
белица – с. Доња Соколовица – с. Бучје повлачили су се 75. пешадиј‐
ски пук (без 1. батаљона), 311. пук резервне војске, 3. дивизион и
10. батерија 4. дивизиона 9. артиљеријског пука и коморе ових једи‐
ница.43 Издавано је мало наређења и то само усменим путем. Услед
недоласка чете за везу, Штаб дивизије користио је за везу сталне
телефонске линије где их је било, као и неколико телефона узетих
из вода за везу 9. артиљеријског пука. Веза радиом била је забрањена.
Повлачење је започето ноћу 8/9. априла. Извршено је у при‐
личном нереду, али без жртава јер због лошег времена немачки
авиони нису прелетали. Деветог априла ујутру командант дивизије
налазио се у жандармеријској станици у с. Читлуку, док је коман‐
дант 9. артиљеријског пука стигао у с. Церовицу.44 За време марша
ВА, П 17, 67, 8, 1096.
Раде Кнежевић у свом чланку (стр. 58) наводи да су Немци 8. априла зау‐
зели Зајечар, 9. априла Књажевац и да су прешли границу код Кадибогаза, што ни‐
смо нашли у изворима.
39 ВА, П 17, 67, 8, 1096; V. Terzić, н.д., 329, 331.
40 ВА, П 17, 67, 8, 1096; Генерал Попадић у својој изјави (ВА, П 17, 5, 1, 6) наводи
да је и њему и генералу Стошићу наређење за повлачење саопштено телефоном.
41 ВА, П 17, 67, 8, 1098; ВА, П 17, 5, 1, 6.
42 ВА, П 17, 67, 8, 1096, Потпуковник Хал наводи да су се овим правцем по‐
влачили и 14. пешадијски пук и 1. дивизион 9. артиљеријског пука који су били у
саставу Калнског одреда. Они се на крају и јесу повукли тим правцем, само дан по‐
сле јединица Тимочке дивизије.
43ВА, П 17, 67, 8, 1099; Потпуковник Хал у својој изјави (ВА, П 17, 67, 8, 1096)
погрешно наводи да су ове јединице имале да се повлаче путем Књажевац – с. Ва‐
левац – с. Бучје.
44 ВА, П 17, 67, 8, 1096.
37
38
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од Књажевца, Штаб 20. пешадијског пука добио је телефоном наре‐
ђење из Штаба дивизије да поседне положај Врлејица – Тумба – с.
Орешац, с тим да 3. батаљон образује предстражу код с. Шуман То‐
пла.45 У току ноћи 8/9. априла и јединице из Краљевог Села отпоче‐
ле су повлачење. Трећи батаљон 75. пешадијског пука кретао се по
снажној вејавици и раскаљаним путевима. Око 3 часа ујутру стигао
је на положај Соколовачки кам, сачекао зору, и затим по мећави за‐
почео утврђивање. У току дана туда су прошли остали делови 75.
пука, као и јединице 311. пука резервне војске и отишли у с. Бучје.46
Око поднева у Церовицу је стигао начелник штаба дивизије и наре‐
дио да ту остане 1. батаљон 75. пешадијског пука (који је касније
смењен једним батаљоном 20. пука) са једном хаубицом из 4. бате‐
рије 2. дивизиона47 и ту образује заштитницу. Све остале јединице
требало је да се повуку ка Соко Бањи, док је 20. пешадијски пук до‐
био задатак да затвори Бованску клисуру.48 Наиме, Немци су рано
ујутру 9. априла наставили напредовање од Беле Паланке и око 9
часова заузели су Ниш. Једанаеста оклопна дивизија је затим глав‐
ним снагама продужила напредовање на север преко Алексинца. Ту
је сломила отпор Алексиначког одреда II коњичке дивизије и затим
ушла у Алексинац. Тиме су Немци дошли у позадину Тимочке диви‐
зије и Калнског одреда, а заузимањем Параћина 10. априла избили
су и у позадину Крајинске дивизије. Услед тога, ове јединице су
остале одсечене и изгубиле су везу са Штабом V армије.49
Командант V армије, генерал Цукавац наредио је, у духу наре‐
ђења Врховне команде О. бр. 107 од 9. априла, да Тимочка дивизија
(која се повукла у рејон Соко Бање и ту у свој састав примила Калн‐
ски одред50) изврши пробој правцем Соко Бања – Алексинац и да у
Р. Кнежевић, „Двадесети пешадиски пук...“, 59.
Потпуковник Јагић у својој изјави (ВА, П 17, 67, 8, 1099) наводи да су целог
дана војници 311. пука (у изјави стоји 335. пук) пуцали у ваздух, да је било и пија‐
них војника и да су давали утисак пијане банде. Такође наводи да је само петина
од укупног бројног стања пука стигла у Бучје, и да је то утицало на војнике 75. пу‐
ка да напуштају своје јединице. Батаљон је заноћио на овом положају без узнеми‐
равања, а сутрадан се повукао у Бучје.
47 Шеста батерија овог дивизиона, која је била на положају код с. Алдинаца,
дошла је без хаубица. Услед великог блата топови су остали заглављени, тако да
су по наређењу команданта дивизије уништени, а повукло се само људство са сто‐
ком. ВА, П 17, 67, 8, 1096.
48 ВА, П 17, 67, 8, 1096; Р. Кнежевић, „Двадесети пешадиски пук...”, 59.
49 V. Terzić, н. д., 346, 361–62.
50 Калнски одред је 8. априла, као и остале јединице V армије, добио наређе‐
ње за повлачење. Четрнаести пук имао је да поседне положај код Сврљига и брани
прилаз од Пирота, док је 330. пук резервне војске требало да затвори правац с. Из‐
вор – Сврљиг. Четрнаести пук је 9. априла делимично запосео положаје када је око
45
46
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висини Јастрепца поседне положај на левој обали Јужне Мораве, а
Крајинска дивизија да се пробије правцем Бољевац – Параћин.51 У
току 10. и 11. априла постепено су се у Соко Бањи прикупиле све је‐
динице Тимочке дивизије, које су затим размештене у околна села
ради одмора. За то време вршена су извиђања у свим правцима.52
Четврти батаљон 20. пешадијског пука (са једном брдском батери‐
јом и два противоклопна топа) сменио је 1. батаљон 75. пешадиј‐
ског пука на положају код с. Церовице.53 Остала три батаљона
20. пука са једном батеријом затворила су Бованску клисуру, да би
спречили продор немачких тенкова правцем Алексинац – Соко Ба‐
ња.54 Јединице 14. пешадијског пука сместиле су се у с. Дуго Поље

5 часова стигло наређење да пук крене преко Тресибабе за Алексинац. Међутим,
на путу за Соко Бању сазнало се да је Алексинац у рукама Немаца и зато је пук кре‐
нуо натраг. На положају код Сврљига 330. пук је требало да смени 14. У међувре‐
мену, пристигли су и делови 12. пешадијског пука Топличке дивизије, тако да су
путеви потпуно били закрчени војском и артиљеријом. Четрнаести пук је затим са
1. дивизионом 9. артиљеријског пука одступио ноћу преко Књажевца за Соко Ба‐
њу, где је ушао у састав Тимочке дивизије. На том путу је дошло и до осипања је‐
диница јер је доста војника било из тог краја. У току 9. априла код Сврљига је за‐
робљен 330. пук, док се командант одреда са својим штабом прикључио Штабу
Тимочке дивизије 10. априла. ВА, П 17, 67, 8, 1098; ВА, П 17, 5, 1, 31.
51 V. Terzić, н. д., 362, Терзић у својој књизи на 362. страни наводи да ово наређе‐
ње није могло да се достави јединицама. С друге стране генерал Попадић у својој изја‐
ви (ВА, П 17, 5, 1, 6), под 11. априлом, наводи да је од генерала Стошића добио изве‐
штај да ће са дивизијом у колонама извршити напад на непријатеља у циљу пребаци‐
вања преко Ј. Мораве у Шумадију, у духу инструкције команданта армије.
52 ВА, П 17, 67, 8, 1096, Потпуковник Хал такође наводи да је генерал Стошић
покушао да наговори команданта суседне Крајинске дивизије за заједничке акци‐
је, али да он на то није пристао, јер је наводно очекивао наређење из Армије. Гене‐
рал Попадић у својој изјави (ВА, П 17, 5, 1, 6) наводи да га је 11. априла генерал
Стошић обавестио о планираном пробоју, а да му је он 12. априла предложио да
пробој врше заједно, с тим што ће њему требати 3–4 дана да групише већи број
трупа код Параћина.
53 ВА, П 17, 67, 8, 1095, Изјава дјелатног поручника Божидара Орешковића о
учешћу у Априлском рату заповједнику Оточке докнадне бојне од 2. 12. 1941; V.
Terzić, n. d, 362.
54 У изворима и литератури постоји доста неслагања око датума поседање
Бованске клисуре и почетка борби. Велимир Терзић наводи у свом делу (стр. 362)
да је 20. пук са једном батеријом затворио Бованску клисуру 10. априла, док је ње‐
гов 4. батаљон затворио источне прилазе Соко Бањи. Потпуковник Хал у својој из‐
јави (ВА, П 17, 67, 8, 1096) наводи да је 20. пешадијски пук са 4. хаубичком батери‐
јом 11. априла упућен да поседне Бованску клисуру и да су ту прве борбе почеле
12. априла. С друге стране генерал Цукавац наводи (ВА, П 17, 5, 1, 31) да су у Бо‐
ванској клисури већ 10. и 11. априла вођене борбе.

104

Тимочка дивизија у Априлском рату 1941.

(источно од Соко Бање), док је 1. батаљон овог пука упућен у с. Це‐
ровицу да појача одбрану правца од Књажевца.55
Једанаестог априла време је и даље било лоше. Падали су снег
и киша и дувао је јак ветар. У саму зору, Немци су отворили артиље‐
ријску ватру на заштитницу Тимочке дивизије, и око 8 часова, под
заштитом авијације, прешли у напад. Брдска батерија непрекидно
је гађала немачку оклопну колону. Том приликом уништена су два
тенка, услед чега је дошло до закрчења пута. Убрзо је и немачка пе‐
шадија кренула у напад. Међутим, заустављена је на око 600 м од
положаја бранилаца. Око 16 часова једна немачка ескадрила извр‐
шила је бомбардовање и митраљирање југословенских јединица и
притом им нанела велике губитке. И поред тога, заштитница је ус‐
пела да одржи своје положаје.56
Током 11. априла немачке оклопне снаге напале су и истурени
одред Тимочке дивизије код Бованске клисуре, али сви њихови на‐
пади били су успешно одбијени.57 Ипак, морал јединица почео је да
опада. На то је највише утицало напуштање граничног фронта, као
и лоше снабдевање.58 Немачки напади настављени су и 12. априла.
У Бованској клисури јединице 20. пешадијског пука водиле су цео
дан жестоке борбе са једним јачим одељењем 11. оклопне дивизије,
које су уништиле и делом заробиле.59 Том приликом заробљено је
25 немачких војника са два тенка, два противавионска топа и шест

55 ВА, П 17, 67, 8, 1098; Књажевац су 11. априла заузеле јединице немачке 4.
брдске дивизије које су наступале правцем Пирот – Кална. Део ових снага је затим
упућен ка Соко Бањи, а део ка Зајечару. N. Račić, н .д., 17; V. Terzić, н. д., 387.
56 Р. Кнежевић, „Двадесети пешадиски пук...”, 59–60.
57 V. Terzić, н. д., 387.
58 Војницима су сваког дана следовања била све мања. Такође, већина војни‐
ка је видела да је у Књажевцу код складишта сухопутне станице спаљена велика
количина брашна и разноврсне хране. То је све могло да се пребаци у Соко Бању
јер су кроз Књажевац пролазиле празне коморе појединих јединица. Поред тога,
на опадање морала војника, знатно су утицали официри и војници Топличке ди‐
визије, који су успели да се повуку од Пирота. ВА, П 17, 67, 8, 1096.
59 Терзић у свом делу (стр. 403, фуснота 243) наводи да је тада тешко рањен
командант 20. пука, пуковник Мило Радуновић, и да је касније подлегао ранама.
Међутим, постоје различити наводи датума погибије овог пуковника. Генерал Цу‐
кавац у својој изјави (ВА, П 17, 5, 1, 31) наводи да су у Бованској клисури вођене
борбе 10. и 11. априла и да је у тим борбама пуковник Радуновић погинуо. У књи‐
зи Источна Србија у рату и револуцији 1941–1945, наводи се на 19. страни да је
13. априла немачка артиљерија отворила ватру на положаје 20. пешадијског пука
и да је том приликом једна граната погодила осматрачницу команданта пука. Да‐
ље се наводи да су тада погинули пуковник Радуновић са својим ађутантом и не‐
колико војника. Генерал Попадић у својој изјави (ВА, П 17, 5, 1, 6) такође наводи
погибију пуковника Радуновића и датира је 14. априла.
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мотоцикала.60 Око 17 часова Немци су напали и заштитницу Тимоч‐
ке дивизије, која је пре тога цео дан била под ватром артиљерије и
авијације. Ноћ је прекинула борбу, а њене јединице су се повукле на
положаје источно од с. Читлук. Наређено је и минирање моста у Чи‐
тлуку, с тим да се поруши при наиласку непријатеља.61 Овог дана
после подне и у току ноћи вршено је прегруписавање 9. артиљериј‐
ског пука, који је био размештен источно од Соко Бање, ради извр‐
шења пробоја преко Јужне Мораве. Штаб пука добио је за командно
место с. Ресник, с тим да осматрачница команданта буде на северо‐
западним падинама Качарника. Први дивизион налазио се током
12. априла у току образовања од свог преосталог људства и присти‐
глих делова Топличке дивизије.62 Чим је прва батерија образована,
упућена је као појачање заштитници код с. Церовца. Другом диви‐
зиону преостала је само 5. батерија и она је распоређена на положај
између к. 600 и с. Трубарева. Такође, команданту дивизиона враће‐
на је 4. батерија која је раније са 20. пуком упућена у Бованску кли‐
суру. Трећи дивизион и 10. батерија 4. дивизиона распоређени су
лево и десно од пута, на положају који се налази између улаза у Бо‐
ванску клисуру и на око 2 км западно од Соко Бање. Батерија 105
мм 61. артиљеријског пука постављена је северозападно од пута Со‐
ко Бања – Бован, близу западног излаза из Соко Бање.63
Дванаестог априла увече у Штабу Тимочке дивизије генерал
Стошић одржао је састанак са својим командантима пукова. Саста‐
нак је одржан да би се командант дивизије уверио да ли је борбени
дух и морал код јединица на довољној висини.64

Покушај пробоја и уништење дивизије
План генерала Стошића био је да дивизија 13. априла нападне
и одбаци непријатеља ка Морави, с циљем да се у току ноћи 13/14.
60 N. Račić, н. д., 18; Потпуковник Хал у својој изјави (ВА, П 17, 67, 8, 1096) на‐
води да је заробљено двоје‐троје борних кола и око 10–15 војника.
61 Р. Кнежевић, „Двадесети пешадиски пук...”, 60; V. Terzić, н. д., 403.
62 Приликом доласка у Соко Бању, 1. дивизион је дошао без топова. Коман‐
дант дивизиона рез. потпуковник Светислав Дамјановић, известио је потпуковни‐
ка Хала да су војници побацали топове код с. Шуман Топле. Касније су му дати ка‐
миони да довезе топове, што је он и учинио, али топови су били у лошем стању.
ВА, П 17, 67, 8, 1096.
63 ВА, П 17, 67, 8, 1096.
64 ВА, П 17, 67, 8, 1096, Потпуковник Хал наводи да је генерал Стошић отпо‐
чео говор овим речима: „Господо, позвао сам вас, да од вас чујем какво је стање
код ваших јединица, па да сутра предузмем напад или часно и поштено развијем
бели барјак.“
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априла пребаци на леву обалу Јужне Мораве.65 Према томе, дивизија
је имала да формира три колоне. Десна колона (75. пешадијски пук,
једна пољска батерија (пет топова), један вод 123. п.о. чете (четири
оруђа), један вод 9. митраљеске чете и чета пионира), под коман‐
дом бригадног генерала Панте Драшкића, имала је задатак да у 10
часова предузме напад правцем Мозгово – Делиград. Затим је има‐
ла да заузме за одбрану положај Делиград – Јасење фронтом према
Ражњу, и тиме обезбеди несметан прелаз средње колоне код Алек‐
синца.66 После тога, колона би се пребацила преко Јужне Мораве и
посела положај Караула 247 – к. 291 – Св. Нестор. Средња колона
(20. пешадијски пук (без 4. батаљона), 14. пешадијски пук (без 1. ба‐
таљона), 9. артиљеријски пук (без брдског дивизиона и једне пољ‐
ске батерије), 123. п. о. чета (без два вода), вод п. а. митраљеске чете
и пионирски батаљон (без два вода)), под командом бригадног ге‐
нерала Петра Сретеновића, имала је задатак да у току 13. априла
одбаци непријатеља правцем Бован – Суботинац – Алексинац и зау‐
зме Алексинац. По његовом заузећу, ноћу 13/14. априла прешла би
на леву обалу Јужне Мораве код Алексинца обезбеђујући свој и пре‐
лаз леве колоне. Потом би се извршило рушење моста и колона би
продужила марш до Великог Шиљеговца. Лева колона (Штаб диви‐
зије, Штаб пешадије, 9. допунски пук,67 311. пук рез. војске, делови
12. пука Топличке дивизије, једна брдска батерија, вод 123. п. о. че‐
те, 9. митр. чета (без два вода) и пионирска чета), под командом
бригадног генерала Јована Прибића,68 добила је задатак да 13.
априла маршира правцем Ресник – Пруговац – Суви Крст. По дола‐
ску у Бујмир, имала је да поседне тај положај и пружи одлучан от‐
пор непријатељу спречавајући му продор од Ниша према Алексин‐
65 У наређењу генерала Стошића стоји да јачина непријатеља према Тимоч‐
кој дивизији износи један батаљон пешадије и једна батерија и да је посео поло‐
жај Мозгово – Огорело – Чука – Китица (к. 440) – к. 534. Aprilski rat 1941, Zbornik
dokumenata, knjiga II, Beograd 1987, 630.
66 Према изјави Рудолфа Јагића (ВА, П 17, К 67, Ф 8, Д 1099) 3. батаљон 75.
пешадијског пука упућен је ноћу 12/13. априла ка Буковику на положај Дуги део ‐
Свињски део са задатком да својим дејством у правцу Мозгова олакша акцију
главним снагама. Наређење команданта Тимочке дивизије налази се у зборнику
докумената Априлски рат 1941. (стр. 630–636)и ту стоји да је 2. батаљон добио
овај задатак, тако да смо мишљења да је у зборнику дошло до штампарске грешке.
67 Девети допунски пук (пуковник Иван Божић) активирао се у селу Орешац
код Књажевца од 1–5. априла. Већ 7. априла повучен је у рејон Соко Бање и није
учествовао у борбама све до покушаја пробоја на леву обалу Ј. Мораве 14. априла.
ВА, П 17, 5, 1, 6; ВА, П 17, 67, 8, 1088, Изјава натпоручника Рудолфа Броза I домо‐
бранској пјеш. пуковнији Војсковође Кватерника у Бјеловару од 29.12. 1941.
68 Потпуковник Хал у својој изјави (ВА, П 17, 67, 8, 1096) наводи да је левом
колоном командовао командант дивизије, генерал Стошић.
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цу. У току ноћи 13/14. априла, колона би се под заштитом средње
колоне пребацила преко Јужне Мораве код Алексинца, а потом би
марширала иза те колоне.
Заштитница дивизије (Штаб и 1. батаљон 14, 4. батаљон 20. пе‐
шадијског пука и 2. брдска батерија), имала је, у случају успешног
преласка дивизије преко Мораве, да се повуче правцем Блендија –
Николинац и поседне положај Костадиновица – Тумба (к. 842). Ту
би била стављена под команду Крајинске дивизије и спречавала би
немачки продор ка Бољевцу.69 Двадесети пешадијски пук извршио
је 13. априла ујутру, према добијеном наређењу, напад на немачке
положаје, тако да се развила жестока борба код с. Бована. Од арти‐
љерије, у борби је учествовала само 5. батерија (којом је лично ко‐
мандовао командант дивизиона). Четврта батерија није могла успе‐
шно да дејствује, јер јој је командант 20. пука наредио да изађе на
лош положај. Немци су привукли појачања према Бованској клису‐
ри,70 тако да овај напад није успео и борба се водила цео дан без
успеха.71
На другом крају фронта, Немци су око 4.30 ујутру 13. априла,
после артиљеријске припреме, напали заштитницу дивизије код
с. Читлука пешадијом и тенковима.72 Овај напад је задржан пеша‐
дијском ватром. Око 9 часова немачка пешадија и тенкови су поно‐
во кренули напред, али су у контранападу одбачени у јаругу источ‐
но од с. Читлука. Затим су покушали да изврше продор тенковима.У
том тренутку мост је дигнут у ваздух, тако да су морали да праве
прелазе за тенкове. Међутим, око 14 часова, немачка пешадија је уз
подршку артиљерије успела да пробије одбрану југословенских је‐
диница и уђе у с. Читлук. Потом су наставили напредовање ка Соко
Бањи.73 Убрзо после тога, командант средње колоне генерал Срете‐
новић, дошао је у штаб 9. артиљеријског пука јер су још једино ту
постојале везе са командантима 20. пешадијског пука и 2. артиље‐
ријског дивизиона. Генерал Сретеновић је телефоном назвао ко‐
манданта 20. пука и упитао га о стању на фронту, на шта му је одго‐
ворено да пук наилази на све већи отпор и да не може напред. Тада
је, око 16 часова, стигао вођа једне официрске патроле и известио
Aprilski rat 1941, ZD, II, 630–636.
У околину Алексинца стигла је 60. моторизована дивизија. V. Terzić, н. д., 416.
71 ВА, П 17, 67, 8, 1096.
72 Р. Кнежевић у свом чланку наводи да је у борбама на источним прилазима
Соко Бањи учествовао само 4. батаљон 20. пука, док 1. батаљон 14. пука уопште не
помиње.
73 Р. Кнежевић, „Двадесети пешадиски пук...”, 60; ВА, П 17, 67, 8, 1095; V. Ter‐
zić, н. д., 417.
69
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команданта средње колоне да је један јачи немачки одред, вероват‐
но оклопни, ушао у Соко Бању. Примивши овај извештај, генерал
Сретеновић је издао наређење команданту 14. пешадијског пука да
са једним батаљоном изврши напад на Немце и поврати Соко Ба‐
њу.74 Око 17 часова Немци су стигли на 200‐300 м иза 2. батерије 61.
артиљеријског пука, која се налазила близу западног излаза из Соко
Бање, и заробили њене предњаке. По наређењу команданта 9. арти‐
љеријског пука, командир је онеспособио топове и повукао се са
људством ка Реснику. Генерал Сретеновић је одмах наредио да две
батерије 3. дивизиона окрену топове у правцу Соко Бање. Око 17.30
командант 3. дивизиона назвао је команданта 9. пука. Известио га
је да су примећени немачки тенкови испред Соко Бање и тражио је
одобрење за отварање ватре. Генерал Сретеновић, који је био поред
потпуковника Хала, издао је одобрење. Батерија је истог тренутка
отворила ватру, на шта су одговорили и немачки тенкови. Међу‐
тим, генерал Сретеновић се одмах предомислио и наредио је обу‐
ставу ватре. Одлучио је да прекине борбу и издавао је кратке наред‐
бе усмено и телефоном. Наредио је да се све четири пољске батери‐
је извуку из борбе и упуте у Ресник, а касније да продуже за левом
колоном;75 да 20. пешадијски пук напусти положаје код Бована и да
његови делови који су били северно од клисуре уђу у састав десне,76
а они јужно у састав леве колоне; да се онеспособе топови 4. и 5. ха‐
убичке батерије и да се људство 4. придружи левој, а људство 5. де‐
сној колони. Команданту 14. пешадијског пука (са преостала два ба‐
таљона) наредио је да штити повлачење делова средње колоне, а
затим да се прикључи левој колони.
Средња колона кренула је око 20 часова за левом, која је мар‐
ширала за с. Пруговац, где је стигла око 4 часа 14. априла.77 Ту се са‐
знало да је генерал Стошић са левом колоном отишао око 2 часа
према с. Катуну да би извршио прелаз преко Јужне Мораве. Напад је
био одбијен и командант дивизије се са Штабом и остацима једини‐
74 ВА, П 17, 67, 8, 1096; Претпостављамо да овај напад није успео, или да до
њега није ни дошло, јер нисмо нашли податке о борби за Соко Бању.
75 Када су батерије стигле до Ресника нису могле даље због великог блата,
тако да је људство онеспособило топове. ВА, П 17, 67, 8, 1096.
76 О дејству десне колоне нисмо нашли податке. Једино Рудолф Јагић (ВА, П
17, 67, 8, 1099) наводи да је 3. батаљон 75. пука заузео положај према добијеном
наређењу, али да није дошло до борби и да се батаљон ускоро растурио.
77 Према ранијем наређењу генерала Сретеновића, средња колона је имала
да се прикупи и уреди у с. Пруговцу, међутим он се уопште није појавио. Потпу‐
ковник Хал наводи да је у заробљеништву срео генерала Сретеновића, који му је
рекао да је са начелником штаба отишао у Сталаћ, а касније у Врњачку Бању где је
заробљен. ВА, П 17, 67, 8, 1096.
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ца око 9 часова вратио у Пруговац. Генерал Стошић је потом наре‐
дио свом начелнику штаба да се јединице разоружају и оружје пре‐
да председнику пруговачке општине, чему се овај успротивио.78 На‐
стала је расправа, коју је прекинуо улазак Немаца у село, на шта су
се Штаб и преостале јединице растуриле.79 Тиме је престао органи‐
зовани отпор Тимочке дивизије, док су Немци у периоду од 14. до
18. априла извршили чишћење терена између Тимока и Мораве од
њених остатака.80

Закључак
Ратне припреме на територији Тимочке дивизијске области
отпочеле су избијањем рата септембра 1939, и вршене су интензив‐
но све до немачког напада на Југославију 6. априла 1941. За то вре‐
ме позивани су обвезници на вежбе у активиране ратне јединице,
примењиване су мере за сигурност границе и унутрашњости диви‐
зијске области, као и економске припреме. У време извршења пуча
27. марта 1941, јединице које су се активирале на територији Ти‐
мочке дивизијске области биле су попуњене са око 70‐80% људства.
Накнадним наређењима доведене су до скоро пуног ратног састава.
Такође, концентрацијска просторија, предвиђена ратним планом
„Р‐41“, скоро се поклапала са мобилизацијским местима јединица.
Услед тога, јединице нису морале да врше велике покрете после за‐
вршетка активирања и у време немачког напада углавном су биле
на предвиђеним местима. Ратним планом „Р‐41“ Тимочка дивизија
имала је задатак да брани гранични фронт од превоја Св. Никола
(искључно) до с. Вражогрнца (искључно) у дужини 36‐40 км. Тиме
је затварала два најважнија правца који су од бугарске границе во‐
дили ка долини Мораве. Међутим, услед скраћења фронта дивизије,
морала су да се врше извесна померања трупа. Избијањем рата, то је
постало знатно теже, јер су, услед немачке надмоћности у ваздуху,
померања морала да се врше углавном ноћу. Поред мање борбе 6.
априла, дивизија је наредних дана углавном била неузнемиравана.
Међутим, немачким пробојем код Пирота 8. априла, наређено је на‐
78 У књизи Источна Србија у рату и револуцији 1941–1945 наводи се (стр. 18‐19)
да је командант Тимочке дивизије саопштио одлуку о разоружању 13. априла у 22
часа. Даље се наводи да се већина официра супротставила тој одлуци, а да је пот‐
пуковник Живко Оташевић изјавио да је то нечасно наређење. Затим је пољубио
пуковску заставу, наредио да се спали и извршио самоубиство. С друге стране,
потпуковник Хал наводи (ВА, П 17, 67, 8, 1096) да се потпуковник Оташевић убио
када је видео да је 10–15 немачких војника растерало један његов батаљон.
79 ВА, П 17, 67, 8, 1096.
80 Р. Кнежевић, „Двадесети пешадиски пук...”, 61.
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пуштање граничног фронта и поседање нових положаја. Повлачење
је вршено споро и у великом нереду, услед лошег времена, док су
немачке јединице захваљујући својој моторизацији, брзо напредо‐
вале. Деветог априла ујутру заузеле су Ниш, а затим и Алексинац,
чиме су пресекле одступницу Тимочкој дивизији. Јединице Тимочке
дивизије су се потом 10‐11. априла повукле у околину Соко Бање,
где се повукао и Калнски одред ушавши у њен састав. Ту су форми‐
рале два фронта, посевши Бованску клисуру и положаје на источ‐
ним прилазима Соко Бањи. На тим положајима водиле су успешне
одбрамбене борбе до 13. априла. И поред тешког положаја у којем
су се налазиле, наносиле су Немцима осетне губитке. Тринаестог и
14. априла дивизија је покушала у три колоне да се пробије у прав‐
цу Јужне Мораве. Одбијена је услед пристиглих немачких појачања
и пробоја фронта њене заштитнице, и убрзо је уништена.
Miloš Žikić, MA

Timok Division during the April War 1941
(Summary)
With the outbreak of World War II in September 1939, Yugoslav military
preparations for war were also carried out in the Timok Divisional district.
These preparation included the activation of war units, securing the border
and interior of the territory, and economic preparations. The wartime units
for the Timok Division were mostly mobilized prior to the German attack on 6
April 1941. In accordance with the “R41” war plan, the Timok Division had to
defend a 3640 kilometerlong front on the Bulgarian border from St. Nicholas
Pass to the village of Vražogrnac. The Division consisted of the 20th and 75th
Infantry, 311th Reserve, 9th Artillery Regiment, and other smaller units. After
the German breakthrough at the front near Pirot, the Division was ordered to
abandon the border frontline, and redeploy to new positions. As a result of
their motorization, German forces were advancing rapidly and managed to
cut off the Timok Division’s retreat. The Timok Division now had to fight on
two fronts. From 11 to 13 April 1941, heavy fighting took place in the Soko
Banja region, and all German attacks were halted. On 1314 April, the Timok
Division tried to breach the German lines, but failed to do so and was de
stroyed in the next few days.
KEYWORDS: Timok Division, April War, Zaječar, Soko Banja, Bovan Gorge.
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Анатолий С. Аникеев, К.И.Н, старший научный сотрудник
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮГОСЛАВСКОЙ
ПОЛИТЭМИГРАЦИИ В СССР В 19481952 гг.
АННОТАЦИЯ: В статье на материалах российских и сербских
архивных материалов реконструируется советский план по
созданию альтернативной коммунистической партии Юго
славии в СССР и странах советского блока с возможной по
следующей сменой правящего режима в ФНРЮ в 19481952
годах. К решению этой задачи советское руководство при
влекло лидеров югославской политической эмиграции во гла
ве с Р. Голубовичем и П. Попиводой. Особое внимание уделяло
сь подготовке антиюгославской пропаганды в брошюрах и
газетах, издающихся на языках народов Югославии в странах
советского блока, а также организации радиовещания на
Югославию. Несмотря на то, что было проведено несколько
совещаний и конференцией объединенной югославской
политэмиграции, создать альтернативную режиму Тито
единую югославскую коммунистическую партию не удалось.
От плана смещения югославского руководства в Белграде
отказались после смерти И. В. Сталина.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Советскоюгославский конфликт 1948
года, югославская политическая эмиграция в странах совет
ского блока, Сталин, Тито, эмигрантская печать, формиро
вание центра югославской »революционной» эмиграции.

Конфликт 1948 года между ВКП(б) и югославской компартией,
переросший вскоре в противостояние двух государств во всех сфе‐
рах, стал ключевым событием в формирующемся советском блоке.
Еще до появления резолюции Коминформа, в советском руковод‐
стве сложилось убеждение в том, что Тито и его окружение не пой‐
дут на «перемирие» на условиях Москвы и его необходимо менять.
Созреванию плана смены югославского руководства очевидно спо‐
собствовал арест С. Жуйовича и А. Хебранга в конце мая 1948 г., ко‐
торый даже заставил Кремль предпринять попытку вмешательства
в это событие, участия представителей ЦК ВКП(б) в возможном
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процессе над ними, что было отвергнуто югославским руковод‐
ством на пленуме ЦК КПЮ 13 июня.1 Вопрос о дальнейшей судьбе
Жуйовича и Хебранга спустя неделю был вновь поставлен на сове‐
щании Комиинформа в Бухаресте, причем в докладе А. Жданова «О
положении в Коммунистической партии Югославии» он уже связы‐
вался с требованием смены югославского режима, который назы‐
вался «чисто турецким, террористическим».2
С осени 1948 года усилилось пропагандистское давление на
Югославию, предпринимались попытки заставить обучающихся в
СССР югославских учащихся принять резолюцию Информбюро, а
также отказаться от возвращения на родину, началась вербовка
русских эмигрантов в Югославии для антиюгославской деятель‐
ности. В орбиту советских планов все активнее вовлекались стра‐
ны советского «блока». На югославских границах с этими страна‐
ми с лета 1949 года стали нарастать вооруженные провокации. За
период до 1953 года был убит 21 пограничник, 33 ранено, некото‐
рые были похищены. Сателлиты Москвы укрепляли пригранич‐
ную инфраструктуру, строили новые дороги, аэродромы, увеличи‐
валась численность армейских соединений.3
Между тем, давление с Востока, в том числе и военная угроза,
вскоре заставили югославов принять некоторые меры мобилиза‐
ционного характера, речь о которых шла на заседании Политбюро
ЦК СКЮ 30 августа. Тито говорил о необходимости создания фонда
по закупкам из‐за границы, эвакуации из Воеводины «зерна, машин
и ряда других объектов», перемещении рабочей силы на ключевые
индустриальные участки и принятии мер в сфере обороны.4 На за‐
седании политбюро 7 сентября он говорил, касаясь вопроса укре‐
пления обороны, о необходимости модификации 5‐летнего плана и
приоритетном финансировании вооруженных сил, критиковал
ответственных лиц за неправильное размещение отдельных стра‐
тегических объектов.5
1 Jугословенско‐ совjетски односи. 1945‐1956. Зборник докумената. Београд.
2010. С. 358.
2 Российский государственный архив социально‐политической истории
(РГАСПИ), Ф. 575, оп. 1, д. 46, С. 21; Совещания Коминформа 1947, 1948, 1949. До‐
кументы и материалы. М. 1998. С. 400
3 М. Митровиħ, С. Селиниħ. Jугословенска информбировска емиграциjа у ис‐
точноевропским земљама, 1948‐1964. // Токови историj, 1‐2/ 2009. С. 33
4 Архив Jугославиjе. Фонд 507. СК SKJ. III/‐42 L. 35‐36.
5 АJ Ф. 507. CK SKJ. III/43. L. 37. В связи с задержкой строительства магистрали
Белград‐Загреб из‐за нехватки рабочей силы Тито предложил, очевидно зная о совет‐
ском опыте, использовать на этих работах заключенных‐ Там же, CK SKJ, IID/ 114.
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Британская дипломатия пыталась внести свою лепту в трево‐
жные настроения югославского руководства. Как сообщал Кардель
в телеграмме Тито, отдыхавшему на Брионах, английский посол в
Белграде Ч. Пик посетил в конце августа А. Беблера и передал ему
конфиденциальную информацию о передвижении из Румынии вдо‐
ль югославской границы в сторону Венгрии 17 –ой советской гвар‐
дейской дивизии, добавив, что речь, скорее всего, идет о войне нер‐
вов. Как передавал Ч. Пику британский посол в Москве, советская
стратегия заключалась в том, чтобы оказывать мощное внешнее
давление на внутренне ослабленный, по мнению Кремля, режим
Тито, чтобы вызвать восстание, которое приведет к его смене. В
случае такого развития событий, как считал посол в Москве, совет‐
ские сателлиты окажут восставшим помощь оружием и возможно
сами вмешаются во внутренний югославский конфликт. Заместите‐
ль министра внутренних дел В. Мичунович в эти же дни сообщал
Тито, что по данным спецслужб в Венгрии в районе Сегедина и Кеч‐
кемета заметно передвижение советских войск, там видели 140
танков. «Венгры говорят о новой мировой войне»,‐ передавал Ми‐
чунович.6 Ч. Пик сообщил Карделю в конце августа о секретной во‐
енно‐политической встрече, начавшейся в Софии с участием Анны
Паукер из Румынии, а также советского, чехословацкого и албан‐
ского генералитета. Он указывал на увеличение числа советских
войск в южной Венгрии. В этой связи послы Великобритании и
США в Белграде планировали сделать в ближайшие дни запрос
югославскому правительству о его позиции.7 Кардель и Джилас,
обеспокоенные развитием событий, обратились с предложением к
Тито, который находился на отдыхе, срочно вернуться в Белград
или Загреб.8 Через день, 28 августа, Кардель сообщал Тито о том,
что информация о совещании в Софии действительно подтвержда‐
ется, и там находятся министр иностранных дел Румынии А. Пау‐
кер, а также заместитель председателя Совета Министров СССР К.
Ворошилов, министр иностранных дел СССР А. Вышинский, премь‐
ер‐министр Чехословакии А. Запотоцкий и ряд крупных военачаль‐
ников. Кардель предполагал, что в эти дни может появиться сообщ‐
ение о разрыве договорных отношений с Югославией, а возможно и
дипломатических. Допускал он и провокации, направленные на со‐
здание нервной атмосферы и волнений в Югославии. По мнению
Карделя следовало подумать о быстром ответе и контрмерах, во‐
Там же. IID/169.
АJ CK SKJ. IID/112.
8 Там же. IID/115.
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зможно обращении в СБ ООН. Он отмечал, что дипломатия запад‐
ных стран в связи с этими событиями «постоянно атакует нас во‐
просами различного характера».9 В советских архивах и архивах
Болгарии пока не найдены документы о данном совещании в Со‐
фии, и можно только гадать о том, было ли это только «игрой нер‐
вов», или Москва действительно была готова к каким‐то решитель‐
ным шагам в отношении Югославии. Во всяком случае, решение о
разрыве договорных отношений было принято Москвой только
спустя месяц, а затем в течение октября аналогичные действия
предприняли советские сателлиты.
В 1949 году в восточноевропейских странах начались процес‐
сы над мнимыми и подлинными сторонниками линии Тито, сцена‐
рии которых были написаны в Москве. На 40 антиюгославских про‐
цессах было осуждено 275 человек, из которых 67 были приговоре‐
ны к смертной казни, а остальные получили различные тюремные
сроки.10 Гонениям подвергались и югославские граждане, находив‐
шиеся в тот период в странах советского блока, но не поддержав‐
шие резолюцию Информбюро.
Одним из инструментов борьбы с югославским руководством
должно было стать некое объединение, своего рода центр югослав‐
ской политической эмиграции, который планировалось организо‐
вать в Москве, объединив на первом этапе «советскую» часть эми‐
грации. Эти планы разрабатывались в отделе Внешней политики
ЦК ВКП(б) и одним из первых к решению поставленной задачи
привлечен бывший посол Югославии в Румынии Радонья Голубо‐
вич, принявший резолюцию Информбюро и оказавшийся вскоре в
СССР. Выступая как эксперт по югославским делам, он в своем пись‐
ме, направленном в отдел Внешней политики ЦК ВКП(б) 28 сентя‐
бря 1948 года рекомендовал обратить внимание на решение про‐
шедшего в июле V съезда КПЮ, касающееся создания республикан‐
ских компартий. Он считал, что поскольку в этих компартиях пред‐
стоят выборы центральных комитетов, то следует сосредоточить
усилия на избрании туда сторонников «правильной линии», про‐
тивников курса Тито. Для реализации этой задачи он предлагал со‐
здать «временные и специальные руководства (управления) для
каждой республики» и срочно начать заброску пропагандистской
литературы. По его мнению, нельзя будет создать «центральное
нелегальное руководство большинством коммунистической пар‐
9

Там же. IID/116.
М. Митровиħ, С. Селиниħ. Указ. соч. С. 33, сноска 7.

10

115

Војноисторијски гласник 1/2016.

тии Югославии, не подготовившись соответствующим образом».11
Таким образом, Голубович отвечал на поставленную отделом зада‐
чу создания альтернативной компартии, рекомендуя на первом
этапе провести соответствующую подготовку.
Во главе руководства центром Внешнеполитический отдел ЦК
ВКП(б), ответственный за это мероприятие, решил со временем по‐
ставить беглого югославского генерала П. Попиводу и дипломата Р.
Голубовича. Между тем, создание центра было вопросом времени, а
на начальном этапе ставилась задача организации печатного органа,
вокруг которого объединилась бы вся югославская политэмиграция.
Белград усилил с начала 1949 года контрпропаганду против
СССР и стран «народной демократии», что стало ответом на расши‐
ряющийся поток дезинформации о югославском руководстве и
Югославии идущий с Востока. Резкое недовольство югославов вы‐
звало решение Кремля приступить к изданию в СССР эмигрантской
газеты «За социалистическую Югославию», По решению политбю‐
ро ЦК ВКП(б) от 3 апреля 1949 г. главным редактором этого изда‐
ния был утвержден Р. Голубович, бывший посол ФНРЮ в Румынии,
который приняв резолюцию Информбюро и оказавшись в Москве
выступил еще в 1948 г. с предложением об издании такой газеты. В
начале года этот вопрос разрабатывался во Внешнеполитическом
отделе ЦК ВКП(б). К этому времени в Москве осталось немало юго‐
славских граждан из числа дипломатов, слушателей военных ака‐
демий, студентов и других лиц, работавших или учившихся в СССР,
которые приняли резолюцию Информбюро, зачастую под значите‐
льным идеологическим давлением, и готовых, в различной степе‐
ни, принять участие в советской пропагандистской кампании про‐
тив Югославии. Часть коммунистов, получивших в Югославии на‐
звание «информбюровец», эмигрировала из страны и сумела ра‐
зными путями оказаться в СССР. К их числу относились Р. Голубо‐
вич, генерал‐майор авиации П. Попивода, П. Лукин, А. Алихаджич и
М. Ешич. Именно их имена были названы в качестве авторов идеи
создания газеты в записке Внешнеполитического отдела на имя
Сталина от 26 марта 1949 г. Она начиналась со слов –«По Вашему
поручению подготовлен вопрос об издании в Советском Союзе га‐
зеты югославских коммунистов, поддерживающих резолюцию Ин‐
11 Советский фактор в Восточной Европе. 1944‐1953гг. В 2‐х тт. Документы /
Т. 1. 1944‐1948 гг. Отв. ред. Т. В. Волокитина. М. 1999. Док. № 215, С. 623. В сопро‐
водительном письме Л. Баранова М. Суслову он сообщал о том, что по данному во‐
просу «мы вместе с т.т. Кишиневским и Юдиным разрабатываем конкретные ме‐
роприятия, в которых будут также учтены соображения т. Голубовича. План ме‐
роприятий представлю в ближайшие 3‐4 дня» ‐ там же.
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формбюро о положении в КПЮ и открыто выступивших против на‐
ционалистической клики Тито».12 Первоначально планировалось
издавать ее два раза в месяц на 4 полосах, а затем еженедельно на
сербском языке под названием «Под знаменем интернационали‐
зма». Затем название в варианте проекта постановления ЦК ВКП(б)
по этому вопросу изменили на «Народная Югославия», а в решении
политбюро ЦК оно в окончательном варианте звучало уже так ‐ «За
социалистическую Югославию».13 В постановлении ЦК говорилось
о планах созвать собрание из 50‐60 «наиболее активных югослав‐
ских коммунистов в Москве», на котором принять решение о соста‐
ве редколлегии. Без советских сотрудников редколлегия не смогла
бы работать и, очевидно, в последний момент карандашом были
вписаны фамилии сотрудников Внешнеполитической комиссии ЦК
В. И. Лисакова и В. М. Сахарова, которые направлялись для работы в
качестве членов редакции, что должно было укрепить контроль
над проведением верного курса газеты. Сотруднику аппарата Се‐
кретариата Информбюро Л. С. Баранову поручалось оказывать со‐
действие в снабжении редакции газеты информационными мате‐
риалами о положении в Югославии. В окончательном варианте к
этому заданию подключался и ТАСС. Л. Баранову также поручалось
оказать помощь югославским коммунистам в издании газет в Ру‐
мынии, Болгарии и Чехословакии. С этой целью П. Попиводе и М.
Савичу разрешались командировки в Румынию, Болгарию, Вен‐
грию и Албанию «по делам подготовки издания югославских газет
в этих странах». Финансирование в объеме 300 тыс. рублей должно
было осуществляться через Славянский комитет СССР. Газету пла‐
нировалось распространять через сопредельные с Югославией
страны, опираясь на помощь югославских коммунистов.14 В ноте
МИД ФНРЮ, направленной посольству СССР в Югославии 23 мая об
этой инициативе югославских политэмигрантов говорилось в са‐
мом негативном тоне, подчеркивалось, что советская сторона ока‐
зала поддержку нескольким «предателям Югославии». При этом
югославская сторона ссылалась на принципы, изложенные в зая‐
влении руководителя советской делегации А. Громыко на третьем
заседании ГА ООН. В ноте подчеркивалось, что оказывая помощь
этим группам, целью которых является «борьба против ФНРЮ и
разрушение в этой стране социалистического порядка, правитель‐
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1379. С. 1.
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1379. С. 2; Советско‐югославские отношения. 1945‐
1956. Новосибирск. 2010. С.402.
14 Советско‐югославские отношения, Указ. соч. С. 402.
12
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ство СССР доказывает на деле, что оно является тем правитель‐
ством, которое не проводит дружественной политики по отноше‐
нию к ФНРЮ». В ноте югославский МИД требовал, чтобы правите‐
льство СССР запретило этим людям враждебную деятельность и
дальнейшее печатание газеты, «так как поддержка такой антиюго‐
славской деятельности находится в полном противоречии с духом
и буквой существующего Договора о дружбе, взаимной помощи и
послевоенном сотрудничестве между ФНРЮ и СССР».15 МИД СССР
ответило на ноту югославского МИД 31 мая, указав, что «советское
правительство решило оказать гостеприимство югославским па‐
триотам‐эмигрантам, преследуемым югославским антидемократи‐
ческим режимом за их демократические и социалистические убе‐
ждения, и предоставило им убежище». Вместе с тем, в ноте содер‐
жался характерный для стиля общения с югославами в это время
казуистический ответ на их обвинения в том, что Москва «будто бы
оказывает «полную поддержку» югославским революционным
эмигрантам». Отрицание такой поддержки со стороны государ‐
ственных органов СССР сопровождалось утверждением, что такую
поддержку в полной мере может оказывать советская обществен‐
ность и советские граждане, которые рассматривают «революцион‐
ных политэмигрантов как своих друзей, как своих братьев». Требо‐
вание югославов запретить печатание газеты политэмигрантов в
СССР авторы ответной советской ноты, сохраняя издевательский
тон, попытались описать, как требование установить в СССР «такой
же антикоммунистический и антидемократический режим, какой
установлен в настоящее время в Югославии». Соответственно, как
отмечалось в ноте, «югославское правительство, выдвигая это не‐
лепое «требование», ставит себя в смешное положение». Далее в
ноте содержалась ссылка на пассаж из югославской ноты, где поли‐
тэмигранты характеризовались как «предатели своей родины», в
то время как, по мнению советского правительства, они в действи‐
тельности являлись «подлинными социалистами и демократами,
верными сынами Югославии, строителями дружбы между Югосла‐
вией и Советским Союзом». Авторы документа рекомендовали ис‐
кать предателей Югославии среди «тех господ, которые стараются
подорвать дружбу» между двумя странами, готовя Югославии «су‐
дьбу стран, попавших в кабалу империализма».16
В начале июля в ЦК ВКП(б) было принято решение об органи‐
зации специального радиовещания на Югославию в Румынии. В Бу‐
15
16
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харест для формирования редакции был направлен заместитель
редактора газеты «За социалистическую Югославию» П. Попивода,
а П. Юдину и Л. Баранову поручалось оказать «помощь и содей‐
ствие югославским политэмигрантам в проведении специального
радиовещания на Югославию».17
Работа по консолидации всей «информбюровской» эмиграции
в странах Восточной Европы продолжалась в течение года и в мар‐
те следующего, 1950 года, руководитель Внешнеполитической ко‐
миссии ЦК В. Г. Григорьян направил В. Молотову докладную запи‐
ску с информацией П. Попиводы и Р. Голубовича о состоянии дел в
группах югославских политэмигрантов в Венгрии, Румынии и Чехо‐
словакии. Это было уже второе посещение югославами этих стран с
инспекционными целями. В Венгрии находилось 77 эмигрантов, из
которых 48 человек были членами компартии, 4 кандидатами в
партию и 9 комсомольцев (члены СКОЮ). Все они, как указывалось
в справке, были «загружены работой», учились на курсах, работали
на фабриках, кто‐то был занят на радиостанции. Попивода, харак‐
теризуя ситуацию в группе, отмечал с генеральской «проницатель‐
ностью», что она сохраняет единство, «несмотря на то, что в ней все
еще находятся провокаторы, небольшое число карьеристов, анар‐
хистов антипартийных элементов, которые разлагающе действуют
на группу». Так, по его мнению, руководитель группы некто В. Ми‐
лутин, который «узурпаторски относится к товарищам начал мора‐
льно разлагаться», теряя авторитет среди эмиграции и венгерских
товарищей, которые не знают на кого опереться. Венгерское руко‐
водство, как было видно из записки, курировало ситуацию с эми‐
грацией и, по словам Попиводы, «Ракоши просил прислать серье‐
зного и надежного товарища».18 Описание ситуации с политэми‐
грантами в Румынии отличалось той же армейской прямотой и по‐
пытками увидеть везде «вражеские козни». В группе из 140 чело‐
век, как отмечалось, сохранялись «разногласия, сомнения и интри‐
ги». Попивода был уверен в том, что в этой группе «уже продолжи‐
тельное время действуют провокаторы». Однако, несмотря на это,
«группа едина, газета выходит регулярно», правда, в редакции «все
друг друга подозревают», радиостанция работает хорошо, хотя ну‐
жны кадры. Рассказывая о положении дел в Чехословакии, генерал
отмечал, что там группа расколота надвое, в чем он видел вину пре‐
жнего руководства Ивановича и Райковича, которые «показали се‐
бя несерьезными людьми, авантюристами и карьеристами». В груп‐
17
18

Там же. С. 413.
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пе «господствовала атмосфера неверия в себя, недоверия к своим
товарищам и чехам». Попивода писал, что положение плохое, хуже,
чем год назад, но обещал чаще туда ездить и исправить ситуацию.19
Не исключено, что помимо реальной картины, существовавшей на
местах, «катастрофическое» описание состояния политэмиграции в
этих странах служило реализации личных амбициозных планов По‐
пиводы и Голубовича, стремившихся получить максимальное дове‐
рие у Кремля. П. Попивода, с поддержки своих кураторов становил‐
ся к этому времени ключевой фигурой в югославской политэмигра‐
ции в Восточной Европе.
В обобщающей информационной записке, составленной В.
Григорьяном на основе материалов, представленных, в том числе
Попиводой и Голубовичем, давалась развернутая картина состоя‐
ния политэмиграции в странах «народной демократии». На 1 фе‐
враля 1950 г. общее число югославских политэмигрантов в этих
странах составляло 720 человек, и контроль над их деятельностью
осуществлялся специально выделенными для этой цели сотрудни‐
ками ЦК компартий соответствующих стран. Во всех странах изда‐
вались газеты, которые вокруг своих редакций создавали объеди‐
нения эмигрантов. Такая ситуация создалась в Болгарии, где фи‐
нансирование газеты «Вперед» осуществляло ЦК болгарской ком‐
партии. Как и в Москве для работы в редакции был выделен специ‐
альный сотрудник ЦК. В Румынии ЦК компартии также было при‐
влечено к работе с эмигрантами, помогало в издании газеты «Под
знаменем социализма», ввело трех своих инструкторов в состав ре‐
дакции. Вместе с тем, в записке отмечалось, что в среде политэми‐
грантов существует разброд, нет единства и недостаточное участие
основной массы в активной борьбе с «кликой Тито‐Ранковича». Ре‐
чь шла и о недисциплинированности и даже моральном разложе‐
нии. Все это облегчало, как считали кремлевские работники, «во‐
зможности для подрывной работы агентов клики Тито среди юго‐
славской эмиграции».20 Автор записки предлагал рассмотреть во‐
зможность объединения усилий этих групп в борьбе против из‐
вестной клики и создать «Бюро югославских коммунистов‐политэ‐
мигрантов в составе 3‐4 проверенных югославских коммунистов».
Эта фраза была подчеркнута кем‐то из руководства, возможно Мо‐
лотовым, и на полях поставлен вопрос‐«где?». Как предполагал
Григорьян, в задачу Бюро должно было входить оказание практи‐
ческой помощи группам политэмигрантов, осуществление постоян‐
19
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ного контакта между редакциями газет, обмен опытом, а также
«организация работы по заброске газет и нелегальной литературы
на территорию Югославии». 14 июня 1950 г. В. Григорьян идею со‐
здания такого Бюро, от имени Внешнеполитической комиссии из‐
ложил в записке, адресованной Сталину. В ней предлагалось созда‐
ть в Москве «узкий руководящий центр югославской политэмигра‐
ции в составе пяти (5) проверенных югославских коммунистов для
активизации групп эмигрантов в борьбе против клики Тито‐Ранко‐
вича». В состав центра предлагалось включить из «московских»
эмигрантов П. Попиводу, Р. Голубовича и И. Петрановича, а из «ру‐
мынских» и «болгарских»‐ А. Опоевлича и П. Мишича, что, возмо‐
жно, говорило о недостаточной «благонадежности» югославов из
других стран «народной демократии». Сообщалось, что все эти то‐
варищи прошли проверку «по линии МГБ и Комитета информации»
и помощником в аппарат центра предлагалась кандидатура В. В.
Кирсанова, ранее работавшего в Югославии в качестве представи‐
теля Совинформбюро.21
Вероятно, идею создания такого центра Сталин рекомендовал
обсудить дополнительно и возможно сохранить на какое‐то время
ранее предлагавшийся формат – Бюро. Спустя две недели В. Григо‐
рьян направил на его имя записку с предложением созвать в Буха‐
ресте совещание представителей всех групп «югославских револю‐
ционных эмигрантов». Отмечалось, что это отвечало и решению Се‐
кретариата Информбюро от 22 апреля 1950 г. Внешнеполитическая
комиссия предлагала на этот раз создать бюро связи с группами
югославской политэмиграции при газете «За социалистическую
Югославию», что стало бы «подготовкой к созданию в дальнейшем
узкого центра по координации деятельности югославских комму‐
нистов». Кандидатуры в бюро связи предлагались те же, что и в
прежней записке.22 Совещание прошло вблизи Бухареста 27‐28
июля, и информацию о нем с грифом «сов. секретно» М. Суслов и В.
Григорьян направили Сталину 7 августа 1950 г.. При этом они со‐
слались только на Секретариат Информбюро, который в апреле
рассмотрев вопрос о выполнении третьей резолюции этого органа,
принял решение провести это совещание. Подготовительная рабо‐
та Внешнеполитической комиссии ЦК с анкетами и проверками
кандидатов осталась за скобками. В информационной записке соо‐
бщалось, что 19 делегатов, прибывших на совещание представляли
2030 югославских политэмигрантов и в том числе 900 коммуни‐
21
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стов. На совещании были заслушаны информационные сообщения
представителей групп эмиграции и были приняты рекомендации
об их сотрудничестве. Как отмечалось в записке в ходе разверну‐
тых прений по докладам стало очевидно, что «правильно организо‐
вали свою работу группы в СССР и Румынии, которые в политиче‐
ском отношении являются наиболее крепкими и организованными
из всех групп. Самой слабой, по оценке Григорьяна, оказалась груп‐
па в Чехословакии, что как выяснилось на совещании, объяснялось
«неудовлетворительным руководством деятельностью этой груп‐
пы югославских эмигрантов со стороны ЦК компартии Чехослова‐
кии». Серьезные недостатки отмечались в работе групп, находящ‐
ихся в Польше, Болгарии и Венгрии. На низком уровне там находи‐
лась партийная и идейно‐воспитательная работа, и, как говорилось
в записке, «у ряда политэмигрантов в их работе нередко проявля‐
ются кустарничество и непонимание актуальных задач борьбы
против клики Тито‐Ранковича». В записке указывалось на негатив‐
ные факты в курировании группы, проживающей в Болгарии. В од‐
ном случае говорилось о неком инструкторе из болгарской компар‐
тии, который оказался македонцем, ненавидевшем и презиравшем
эмигрантов – сербов, черногорцев и прочих. В другом случае, речь
шла о болгарине из МВД, который оказался «титовским» агентом,
передавшим все собранные данные в Белград, что вызвало аресты
сотен человек в Югославии.23 Планируемого создания центра поли‐
тэмиграции на этом совещании не произошло, хотя вопрос об этом
поднимался. Возможно, совещание стало промежуточным звеном в
процессе поиска достойных кандидатов в руководство центра.
Среднесрочная же цель Кремля, предусматривавшая формирова‐
ние альтернативной югославской компартии в эмиграции в ближа‐
йшей перспективе, тем не менее, сохранялась, несмотря на неудо‐
влетворительное состояние и «качество» эмигрантского «материа‐
ла». Действительно, плохо управляемая масса эмиграции, где боль‐
шую часть составляли стихийные сторонники резолюции, идеали‐
сты, воспринимавшие СССР и Сталина иконографически (даже М.
Джилас в годы войны оказался в плену этой иллюзии – автор) вряд
ли была пригодной для создания монолитной партии, руководство
которой могло бы составить конкуренцию власти в Белграде, а за‐
тем, возможно, как планировали в Москве, и сменить ее. Но уже в
ближайшие месяцы над концепцией партии «нового типа» продолжи‐
ли работу лидеры «московской» группы П. Попивода и Р. Голубович.
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Между тем, вопрос о создании центра был вновь поднят «мо‐
сковскими» эмигрантами в конце года. Письмо от них было получе‐
но Внешнеполитической комиссией ( ВПК) ЦК и стало основой но‐
вой записки Григоряна, направленной Сталину 14 декабря. Был со‐
ставлен проект постановления ЦК с предложением провести в пер‐
вой половине января 1951 года конференцию в Румынии с привле‐
чением представителей всех групп эмиграции.24 Постановление ЦК
ВКП(б) было принято 19 декабря и конференция состоялась в янва‐
ре 1951 г. в Бухаресте. 12 февраля Григорян в записке Молотову со‐
общал, что на конференции был сформирован центр югославской
революционной эмиграции, который возглавил П. Попивода, а Р.
Голубович стал его заместителем и главным редактором печатного
органа центра. В состав центра вошли И. Петранович, Д. Новаков, А.
Рупник, Р. Андрич и Ж. Люболев. Участники конференции высказа‐
лись за превращение газеты «За социалистическую Югославию» в
орган координационного центра. В записке сообщалось, что для
нужд центра выделено в Москве рабочее помещение и все его мате‐
риально‐техническое и хозяйственное обслуживание возложено на
НИИ №100 Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б).25 План рабо‐
ты центра на ближайшие два месяца предполагал организацию
пропагандистского радиовещания на словенском языке (на сербо‐
хорватском оно осуществлялось с 29 июля 1949 г., а на македон‐
ском‐ с 1 января 1951 г.), создание закрытой политической школы
для подготовки «организационно‐партийных кадров из числа наи‐
более проверенных и подготовленных югославских коммунистов –
политэмигрантов». Планировалось издание газеты на словенском
языке на территории Венгрии.
В Кремле ставилась задача вытеснения из международных де‐
мократических организаций легитимных югославских делегаций и
замены их ставленниками из эмигрантских организаций. Один из
пунктов плана центра предусматривал «изгнание титовских аген‐
тов» из ВФП, ВФДМ и других организаций и введение туда в каче‐
стве представителей Югославии югославских эмигрантов.26
Вопрос о создании альтернативной югославской компартии в
эмиграции был открыто поднят руководителями «московской»
группы в начале апреля 1951 года. В. Григорьян в записке на имя
Сталина, опираясь на письмо Попиводы и Голубовича, адресован‐
ное в ЦК ВКП(б), попытался сформулировать основные принципы
РГАСПИ. Ф.82. Оп. 2. Д. 1379. С. 78‐86
Там же. С. 92.
26 РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1379. С. 93‐94
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создания такой партии. Как можно было понять, главной задачей, в
условиях дефицита кадров, становилась подготовка для «будущей
революционной, подлинно марксистско‐ленинской компартии
Югославии необходимого количества руководящих партийных ра‐
ботников, воспитанных в духе любви и преданности к Советскому
Союзу и странам демократического, антиимпериалистического
блока». Такая постановка вопроса объяснялась тем, что «лучшие
югославские коммунисты‐интернационалисты (т.е. сторонники ре‐
золюции Информбюро –А. А.) находились в тюрьмах Ранковича, а
часть коммунистов, которая не попала в руки врага и борется про‐
тив «фашистского террора и беззакония», являлась, по мнению мо‐
сковских эмигрантов, «недостаточно подготовленной в идеологи‐
ческом и политическом отношении, о чем свидетельствует степень
и формы освободительной борьбы против клики Тито».27 В связи с
этим координационный совет (московский Центр ‐ автор) предла‐
гал создать особую партшколу для югославской эмиграции с дву‐
хлетней программой обучения, в задачу которой входила бы подго‐
товка среднего звена партработников, «секретарей районных и
областных комитетов, такого же уровня пропагандистов, партий‐
ных инструкторов, парторгов заводов и предприятий, печатных ор‐
ганов и радиостанций, а также других партработников». Учащихся
в такой «спецшколе» должно было быть, как планировали югослав‐
ские эмигранты, 60 человек.28
Записки о деятельности Кординационного центра теперь по‐
ступали от В. Григорьяна к В. Молотову примерно раз в квартал и
все больше напоминали канцелярские отчеты о проделанной, зача‐
стую бумажной, работе. В очередном документе от 17 мая 1951 г. он
сообщал, что работа Центра «осуществляется по единому тематиче‐
скому плану» и от его руководства поступило предложение созвать
во второй половине июня в Венгрии совещание представителей ре‐
дакций всех газет и радиостанций «для обсуждения назревших за‐
дач по дальнейшему разоблачению клики Тито‐Ранковича». Пред‐
полагалось, в связи с 3‐х летней годовщиной резолюции Инфор‐
мбюро подготовить ряд материалов для публикации в газетах. Как
и было запланировано, в Венгрии начали издавать газету «За на‐
родную победу» на словенском языке. Она должна была выходить 2
раза в месяц тиражом 3000 экземпляров. Отмечалось, что эта зада‐
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ча была успешно решена при поддержке ЦК Венгерской компартии
и «непосредственной помощи т. Ракоши». 29
Записка от 22 августа была полностью посвящена проблеме
издания и заброски газет и пропагандистской литературы в Юго‐
славию. К этому времени в СССР издавалась ежедневная газета «За
социалистическую Югославию», а в странах «народной демокра‐
тии» три газеты, выходившие раз в десять дней и две двухнедель‐
ные. Месячный тираж этих газет составлял 115‐120 тыс., в том чи‐
сле 80 тыс. газет малого формата. Основная база, куда направляли‐
сь все тиражи газет, а затем оттуда уходили во все приграничные
страны, включая Австрию и Свободную территорию Триест для да‐
льнейшего перемещения в Югославию, находилась в Бухаресте, где
ее курировал Международный отдел ЦК Румынской рабочей пар‐
тии. Там же, при содействии располагавшегося в румынской столи‐
це Секретариата Информбюро ежемесячно издавалось 10‐15 тысяч
экземпляров брошюр, 20‐25 тыс. листовок малого формата на серб‐
ском языке с перепечаткой материалов из газет. Распространением
газет и литературы занимались специальные службы при руково‐
дящих органах компартий приграничных с Югославией стран «на‐
родной демократии». Григорьян сообщал, что заброска материалов
в страну представляла сложную проблему, поскольку усилились
«репрессивные меры органов титовской охранки», что должно бы‐
ло означать ужесточение наказаний для югославских граждан, ока‐
зывающих помощь в распространении пропагандистской литерату‐
ры.30 Такая ситуация вызвала «затоваривание» продукции в проме‐
жуточных пунктах доставки. Из изданных в первом полугодии 800‐
900 тыс. экземпляров в Югославию удалось перебросить меньше
половины‐ около 380 тысяч, из которых значительная часть, что и
признавалось в справке, так и осталась в тайниках на территории
Югославии, не дойдя до конечного «потребителя». Перепроизвод‐
ство пропагандистской «макулатуры» привело к тому, что в стра‐
нах –поставщиках усилились просьбы уменьшить «завоз» газет и
брошюр. Венгры со 160 тысяч просили уменьшить поставки до 7
тысяч, С той же просьбой обратились албанцы и австрийцы. Авто‐
ры документа предлагали «активнее использовать каналы компар‐
тий Италии и Австрии для заброски литературы в Хорватию, Сло‐
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1379. С. 101‐103.
Hrvatski Drzavni Archiv. Fond SDS (Sluzba drzavne sigurnosti). Informbiro. God.
1949‐1954. Материалы фонда содержат обширную информацию о деятельности «ин‐
формбюровцев» в Хорватии, их связях со соответствующими структурами в восточ‐
ноевропейских странах и характере применяемых к ним репрессивных мер.
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вению и Далмацию». Интересен способ, который предлагали кре‐
млевские пропагандисты для реализации избыточных запасов га‐
зет и прочей продукции. Так называемые «свободные резервы ти‐
ражей» собирались отправить в адреса «прогрессивных югослав‐
ских и других славянских организаций в странах Западного полу‐
шария – (США, Канада, Аргентина и другие страны), выступающих
против клики Тито‐Ранковича».31
В записке Григорьяна от 17 декабря 1951 г. содержались неко‐
торые новые подробности работы координационного центра за
прошедший год. Кроме рутинной работы по укреплению единства
рядов эмиграции и активизации борьбы с «кликой Тито‐Ранкови‐
ча», сообщалось о том, что удалось ввести представителей эмигра‐
ции в ряд «международных демократических организаций» ‐ Все‐
мирный Совет Мира. Всемирную федерацию профсоюзов, Междуна‐
родную демократическую федерацию женщин, Международную
федерацию участников сопротивления и борцов против фашизма»
для разоблачения «клики Тито‐Ранковича перед лицом междуна‐
родной демократической общественностью и народами мира». Но‐
вым фактом было и то, что более 50 югославов‐ эмигрантов работа‐
ли, помимо своих радиостанций, еще и на государственных станци‐
ях, где они «активно участвовали в антититовской пропаганде на
языках народов Югославии». Сообщалось и о привлечении «наибо‐
лее проверенных и активных кадров эмигрантов в Болгарии, Вен‐
грии и Албании» для нелегальной работы в «пределах Югославии
по распространению газет, брошюр, листовок, а также по сбору ин‐
формации о положении в стране». ЦК болгарской компартии в те‐
чение июня‐октября забросило в Югославию 58 групп, в том числе
6 групп югославских эмигрантов для работы в пограничных райо‐
нах на глубину до 20 километров. Как отмечалось в записке, ни од‐
на из групп не провалилась, но было несколько вооруженных
столкновений, в результате которых группы вынуждены были ото‐
йти на болгарскую территорию. Доставлено было 130 тыс. экз. эми‐
грантских газет. Некоторым из этих групп удавалось успешно уста‐
навливать связи и создавать явки «для работы среди патриотиче‐
ски настроенных рабочих в отдельных пограничных районах»32.
Реализация идеи создания специальной партшколы для эми‐
грантов в Москве была, видимо, на какое‐то время оставлена, и в
записке говорилось об организации партийно‐политической учебы
для эмигрантов на местной базе. В СССР, кроме 30 студентов‐эми‐
31
32
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грантов, обучающихся в высших учебных заведениях Москвы и Ле‐
нинграда, пять человек училось в заочной Высшей партшколе при
ЦК ВКП(б), три человека в Высшей школе профдвижения и четверо
в Московском вечернем университете марксизма‐ленинизма. На
1952 год планировалось обеспечить подготовку, как говорилось,
«партийно‐политических работников для нужд югославской поли‐
тической эмиграции». Речь шла о том, чтобы направить на учебу в
партшколы новую группу «проверенных и активных политэми‐
грантов». Вероятно, партшколы, упоминаемые в документе, были
обычными партийными учебными заведениями, входящими в
структуру партийного образования ВКП(б) или компартий других
стран советского блока.
В качестве серьезной задачи координационный центр форму‐
лировал проведение учетно‐кадровой работы во всех группах эми‐
грантов, поскольку состав групп эмиграции постоянно пополнялся
новыми членами с не всегда ясным прошлым. Проведенная в Румы‐
нии специальной комиссией проверка выявила в рядах политэми‐
грантов значительное число «скрытых агентов охранки Ранкови‐
ча». Из группы в 164 таких оказалось 65 человек. Подобную провер‐
ку и чистку кадров координационный центр планировал провести
в 1952 году и в других странах «народной демократии». Судьба вы‐
явленных «агентов», как в Румынии, так и других странах, осталась
неизвестной.33
Активность центра и его руководителей не ограничивалась
правильным партийным «воспитанием» эмигрантов и распростра‐
нением пропагандистской литературы в Югославии. В мае 1952 го‐
да министр иностранных дел А. Вышинский направил И. Сталину
письмо с информацией от советского посла в Албании К. Левычки‐
на, которому Э. Ходжа сообщил, что координационный центр юго‐
славской политэмиграции и его руководитель П. Попивода обрати‐
лись к нему с просьбой включить в состав албанской народной ар‐
мии и органы МВД группу югославских политэмигрантов для воен‐
ной и специальной оперативной подготовки их в качестве руково‐
дящих кадров для организации борьбы с режимом Тито. Руководи‐
тель албанского государства ответил отрицательно на просьбу По‐
пиводы и предложил рассмотреть возможность создания специаль‐
ных курсов для военной подготовки «наиболее проверенных юго‐
славских эмигрантов», не включая их в состав албанской армии. Об‐
ращение Ходжи за советом в Москву завершилось принятием по‐
33
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становления ЦК ВКП (б), которое повторяло просьбу Э. Ходжи сло‐
во в слово. В нем говорилось, что «в Москве согласны с мнением Эн‐
вера Ходжи о нецелесообразности включения югославских эми‐
грантов в ряды албанской армии и органы МВД и о возможности
организации в Албании специальных курсов для военной подго‐
товки наиболее подготовленных югославских эмигрантов».34
Предложение, сделанное руководством центра Ходже, было
бы рассматривать как некий самостоятельный шаг, не согласован‐
ный с Внешнеполитической комиссией ЦК, если не иметь в виду,
что комиссия Суслова полностью контролировала деятельность
центра. В таком случае инициатива Попиводы должна была обсу‐
ждаться, по крайней мере, с основным куратором центра В. Григо‐
рьяном и получить его одобрение. Не исключено, что Попивода, на‐
помнив своим хозяевам, что Белград отозвал своих военных специ‐
алистов из Албании еще в 1948 году, предложил именно таким обра‐
зом произвести «восстановление» института югославских военных
советников в албанской армии, но Ходжа, вероятно, сумел разгадать
его замысел. Известно, что сербы, к тому же, почти всегда относились
к албанцам инструментально, как к объекту своей политики. С такой
просьбой Попивода не осмелился больше обратиться ни к одному из
руководителей стран «народной демократии».
Во второй половине января 1952 г. в Бухаресте состоялось оче‐
редное совещание представителей югославской политэмиграции,
которое призвало, на этот раз, уже всех «югославских патриотов
объединяться в единый освободительный фронт народов Югосла‐
вии». Политической платформой этого фронта, построенной на вы‐
водах последней резолюции Информбюро, должен был стать ло‐
зунг борьбы за мир, свободу и независимость Югославии от импе‐
риалистов, за «ликвидацию фашистского режима Тито и установле‐
ние народно‐демократического строя в Югославии». Говорилось о
последующем ее возвращении в демократический лагерь и «на пу‐
ть дружбы и сотрудничества с Советским Союзом и странами на‐
родной демократии». Руководство политэмиграции, ожидая откры‐
той поддержки Кремля, вновь подняло вопрос о создании, «верной
марксизму‐ленинизму и принципам пролетарского интернациона‐
лизма подлинной коммунистической партии», что является глав‐
ным условием осуществления программы «единого фронта». Сове‐
щание в своей резолюции призвало всех югославских «патриотов»
объединиться для решения этой основной задачи.35 На фоне бра‐
34
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вурных заявлений и резолюций возник вопрос о ситуации в руковод‐
стве эмигрантским движением, где уже не первый год происходили
трения, возникали разногласия при принятии основных решений.
Создать центр югославской эмиграции не означало добиться
единства его руководства. Думать же о формировании компартии
на основе московской группы в таких условиях было бы крайне
опрометчиво. И это в Кремле хорошо понимали. Прошло всего два
года с момента формирования московской группы, а В. Григорьян 7
июня 1952 года признавал, что Внешнеполитическая комиссия бес‐
помощна в попытках уладить конфликт между главным редакто‐
ром П. Попиводой и его заместителем Р. Голубовичем, возникший
годом раньше. Он констатировал, что обстановка в Центре и редак‐
ции продолжает оставаться нездоровой. Внешнеполитическая ко‐
миссия планировала в «оперативном порядке» ввести в состав Цен‐
тра ряд представителей югославской эмиграции из Румынии, Вен‐
грии и Болгарии и одного из советской группы. Собирались смени‐
ть и часть редколлегии. Заместителем назначить «инженера Рога‐
новича» и в редколлегию ввести Бутуровича, который в этом году
окончил Ленинградский политехнический институт. Планировало‐
сь укреплять и кадровый резерв, направив на учебу в Высшую
партшколу при ЦК ВКП(б) трех эмигрантов, также окончивших со‐
ветские высшие учебные заведения. 36
Доступные архивные документы по данной проблематике за‐
вершаются описанием последних усилий Кремля по консолидации
эмигрантов летом 1952 года и не дают возможности говорить о да‐
льнейшей поддержке эмигрантского сообщества, деятельность ко‐
торого еще продолжалась некоторое время, но уже после смерти
Сталина довольно быстро почти полностью прекратилась. Со вто‐
рой половины 1953 года снизилась интенсивность пропаганды, а в
сентябре‐октябре 1954 года в странах «народной демократии» пре‐
кратилось вещание эмигрантских радиостанций и выпуск газет, из
продажи была изъята, направленная против Югославии литерату‐
ра.37 В мае 1955 г. ЦК КПСС обратился к членам Коминформбюро с
предложением об отмене второй резолюции этой организации,
принятой в ноябре 1949 года.38
Проблема политэмиграции волновала югославское руковод‐
ство с момента ее появления и структурной организации в СССР и
странах «народной демократии». В начале 1950‐х гг. Тито связывал
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1379. С. 120
М. Митровиħ, С. Селиниħ. Указ. Соч., С. 45 (сноска. 52)
38 Президиум ЦК КПСС. 1954‐1964. Т. 2. М. 2006. С. 49‐55
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возможное вторжение на территорию Югославии с сопредель‐
ных территорий именно с активностью информбюровской эми‐
грации. По его мнению, она способна была инициировать внутри
государства антиправительственные выступления, которые мо‐
гли быть поддержаны извне.39 Эта фобия, имевшая под собой реа‐
льные основания, не исчезала и после нормализации отношений
Югославии с СССР. Так, в записке И.‐Б Тито, направленной Л. Бре‐
жневу в июле 1971 года, был поставлен вопрос о югославских по‐
литэмигрантах, деятельность которых, как подчеркивал юго‐
славский лидер, могла нанести ущерб советско‐югославским от‐
ношениям.40 В сентябре того же года во время визита в Югосла‐
вию Л. Брежнев в беседе с И. Броз‐Тито признал существование
небольших групп эмигрантов в Москве, Киеве и Ленинграде. Он
сообщил, что часть из них это члены КПСС, принявших, к тому
же, советское гражданство. Брежнев говорил, что они, вероятно,
встречаются между собой, «черт их знает, многие собираются на
днях рождения и по нашим законам никто не имеет право делать
какие‐то нелегальные вещи». Как указывал советский лидер, со‐
ветские органы не регистрировали, что эмиграция создает «ка‐
кие‐то тайные документы или какие‐то другие вещи». «Я не
знал, что кто‐то встречался с кем‐то из них»,‐ сообщал Брежнев и
продолжал: «Из‐за этого наше правительство подвергается поч‐
ти политическим обвинениям, словно у нас есть какие‐то связи с
эмиграцией. У нас нет никаких связей с ними. Мы и за своими‐то
не можем уследить, а не то что за эмиграцией».41
Тема деятельности югославской политэмиграции в СССР бы‐
ла вновь поднята во время беседы Л. Брежнева с находившимся с
визитом в Москве членом Президиума ЦК СКЮ Э. Карделем 10
сентября 1974 года. Коснувшись памятной записки Исполкома
Президиума ЦК СКЮ от 25 июля 1974 года по вопросу деятельно‐
сти эмигрантов в СССР, Л. И. Брежнев сказал, что ЦК КПСС было
поручено соответствующим советским органам проверить все
изложенные в ней обстоятельства, связанные с деятельностью
лиц югославского происхождения на территории Советского Со‐
юза, и принять необходимые меры для пресечения любых их по‐
пыток действовать против СФРЮ и СКЮ. В ответе ЦК КПСС Пре‐
зидиуму ЦК СКЮ было подчеркнуто, в СССР не допускалась и не
39 Титов дневник. Приредио П. Симиħ. Београд. 2009. С. 67. Тито и его окру‐
жение, если судить по его записям, были в конце 1950‐го года уверены в скором
нападении на Югославию со стороны советских сателлитов‐ там же. С. 64‐65.
40 АJ KПР (Кабинет Председника Републике). 1‐1/1011.
41 AJ КПР 1‐3‐а/101‐131.
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допускается никакая деятельность лиц югославского происхо‐
ждения, которая могла бы нанести ущерб интересам Югославии
и советско‐югославскому сотрудничеству. Тем более, подчеркнул
Л. И. Брежнев, нет никаких оснований говорить о поддержке со‐
ветскими официальными органами какой‐либо враждебной Юго‐
славии деятельности на территории СССР. Между тем, Э. Кардель
рассказал, что, как было установлено югославскими компетент‐
ными органами, материалы подрывного характера, исходящие из
антиюгославских эмигрантских кругов, поступали в Югославию
из Киева, Праги и Будапешта. По его словам, оппозиционные эле‐
менты, которые нелегально провели летом этого года в Югосла‐
вии съезд т.н. новой КПЮ, в настоящее время арестованы и нахо‐
дятся под следствием. Л. И. Брежнев, отвечая на это сообщение
Карделя, еще раз подчеркнул, что ЦК КПСС не позволит, чтобы
кто‐либо осложнял советско‐югославские отношения и, если ну‐
жно будет, советские компетентные органы предпримут допол‐
нительные меры по недопущению какой бы то ни было враждеб‐
ной деятельности против Югославии с территории Советского
Союза.
Участвовавший в переговорах начальник Отдела ЦК КПСС К.
В. Русаков, обратил внимание на то, что плохую роль в такого ро‐
да делах играли югославские граждане, прибывавшие в СССР по
югославским выездным документам для встреч с проживающи‐
ми в СССР лицами югославского происхождения.42
Создание Координационного центра югославской политиче‐
ской эмиграции в Москве явилось одним из инструментов борь‐
бы советского руководства с «ревизионистским режимом Тито‐
Ранковича», который согласно Резолюции Информбюро должен
был быть замещен верными идеям интернационализма и СССР
коммунистами. Однако можно утверждать, что сталинский про‐
ект, несмотря на значительные усилия Кремля, в том числе фи‐
нансовые, оказался не осуществленным. Югославская политиче‐
ская эмиграция не смогла добиться поставленной цели‐ созда‐
ния альтернативной компартии за пределами Югославии, а со‐
зданный искусственно функционерами ЦК ВКП(б) центр не су‐
мел превратиться в действенное объединение единомышленни‐
ков. Смерть Сталина и начало нормализации показали, что кре‐
Российский государственный архив новейшей истории. (РГАНИ). Ф 80. Оп. 1. Д.
930. Л. 124‐125.
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млевские планы могли реализовываться только в период его
единоличного деспотического правления. Между тем, опасения
югославского руководства относительно возможного взаимодей‐
ствия остававшихся в СССР и ряде восточноевропейских стран
«информбюровцев» с советскими партийно‐политическими
структурами и спецслужбами оставались и в последующие деся‐
тилетия.
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Деятельность югославской политэмиграции в СССР в 19481952 гг.

A. S. Anikeev, PhD, Senior Research Associate
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THE ACTIVITY OF YUGOSLAV POLITICAL
REFUGEES IN THE USR DURING 19481952
(Summary)

Documents in Russian and Serbian archives have permitted the recon
struction of the Soviet plan to create an alternative Communist Party of Yugo
slavia in the USSR and Soviet bloc countries with the possible subsequent
change of the ruling regimes during the years 19481952 in Yugoslavia. Yugo
slav political emigres R. Gоlubović and P. Popivodа were given this task by the
Soviet leadership. Particular attention was paid to the preparation of anti
Yugoslav propaganda in pamphlets and newspapers published in the langua
ges of the Yugoslavian people in the Soviet bloc, as well as organizations bro
adcasting information to Yugoslavia. Efforts to Yugoslav political emigres to
effect regime change in Belgrade failed, due to Tito’s success in unifying the
Yugoslav Communist Party. From the plan’s offset, the Yugoslav leadership in
Belgrade was abandoned after the death of Joseph Stalin. Creation of the Co
ordination Center of the Yugoslav political emigration in Moscow was one of
the tools to combat the Soviet leadership with the "revisionist regime of Tito
Ranković," which according to the Resolution of Information Bureau (Infor
mbureau) had to be replaced by Communists loyal to the ideas of internatio
nalism and the USSR. However, it can be argued that Stalin's draft, despite the
considerable efforts of the Kremlin, including financial aid, was not implemen
ted. Yugoslav political emigres were not able to achieve the creation of an al
ternative party  outside the Communist Party of Yugoslavia, and created ar
tificially by functionaries of the Central Committee of the CPSU. The Coordina
tion Center failed to turn into an effective union of likeminded people. Stalin's
death and the beginning of the normalization in relations showed that the
Kremlin's plans could be implemented only during the period of his despotic
rule. Meanwhile, fears of the Yugoslav leadership regarding the possible inter
action of Yugoslav political emigrants remaining in the Soviet Union and a
number of Eastern European countries with Soviet political structures and in
telligence agencies continued in the following decades.
KEYWORDS: SovietYugoslav conflict in 1948, the Yugoslav political
emigration in the Soviet bloc, Stalin, Tito, emigration press, forming the center
of the Yugoslav revolutionary emigration.
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Др Анатолиј Аникејев, виши научни сарадник
ИНСТИТУТ ЗА СЛАВИСТИКУ РУСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА

ДЕЛАТНОСТ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПОЛИТИЧКЕ
ЕМИГРАЦИЈЕ У СОВЈЕТСКОМ САВЕЗУ
19481952.
(Резиме)
У чланку се на основу грађе из српских и руских архива анализира со
вјетски план о оснивању алтернативне Комунистичке партије Југослави
је у земљама совјетског блока, уз евентуалну промену владајућег режима
у Југославији. За решавање овог питања совјетско руководство је приву
кло лидере југословенске политичке емиграције, дипломату Радоњу Голу
бовића и генерала Перу Попиводу. Посебна пажња била је посвећена при
преми антијугословенске пропаганде преко памфлета и новина штампа
них на језицима југословенских народа, као и организовању радио емисија
намењених слушаоцима у Југославији. Одржано је неколико неуспешних са
станака и конференција у циљу уједињења југословенске политичке еми
грације и стварања алтернативе Титовом режиму. Од ових планова оду
стало се након смрти Јосифа Стаљина. Формирање Координационог цен
тра југословенске политичке емиграције у Москви, био је један од начина
борбе совјетског руководства са „ревизионистичким режимом ТитоРан
ковић“, који је на основу Резолуције Информбироа требало да буде замењен
комунистичким режимом лојалним Совјетском Савезу и идеји интернаци
онализма. Можемо закључити да Стаљинов план није успео, упркос значај
ним напорима Кремља, укључујући и финансијске. Југословенска политич
ка емиграција није била способна да формира алтернативну комунистич
ку партију. Истовремено, вештачки формиран од представника Централ
ног комитета Комунистичке партије Совјетског Савеза, Координациони
центар југословенске политичке емиграције у Москви није успео да прера
сте у ефикасан савез истомишљеника. Стаљинова смрт и почетак норма
лизације показали су да је овај план владе у Кремљу могао да се примени је
дино током периода његове деспотске владавине. У међувремену, страх ју
гословенског руководства од могућег повезивања југословенске политичке
емиграције у Совјетског Савезу и источноевропским државама, остао је
присутан и током наредних деценија.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: совјетскојугословенски конфликт 1948, југосло
венска политичка емиграција у совјетском блоку, Стаљин, Тито, еми
грантска штампа, формирање центра југословенске револуционарне
емиграције.
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ВЛАДИМИР СМИРНОВ (1899–1985). РУСКИ
ЕМИГРАНТ – ЈУГОСЛОВЕНСКИ ГЕНЕРАЛ
АПСТРАКТ: У раду се на основу доступних архивских извора ју
гословенског порекла представља биографија руског еми
гранта, грађевинског инжењера у међуратној Југославији,
једног од стваралаца инжињеријских јединица југословенске
партизанске војске и послератног истакнутог југословен
ског генерала и војног писца Владимира Смирнова.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Владимир Смирнов, генерал, Други светски
рат, партизани, инжињерија, Неретва, Југославија.

Руски емигранти у Југославији
Руски емигранти који су у таласима почели да долазе у ново‐
створену југословенску краљевину након победе бољшевичких ре‐
волуционара у грађанском рату, нашли су на Балкану не само уто‐
чиште и прибежиште, већ и своју нову домовину. Из реке руских из‐
беглица од око два милиона људи, њих око 44.000 се нашло на про‐
стору Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Део њих је наставио
свој пут махом ка земљама средње и западне Европе, док се око
27.000 трајно настанило у југословенској и српској средини. Тради‐
ционално пријатељство и блискост између српског и руског народа,
топлина београдске и српске средине и духовно сродство утицали
су да многи руски емигранти изаберу Београд и Србију као места
свог трајног боравишта. Радећи у просвети, науци, култури, здрав‐
ству, војсци, индустрији, новинарству и многим другим професија‐
ма трајно су задужили српску и југословенску средину. Огроман
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број споменика, уметничких и научних дела живо сведочи о њихо‐
вом доприносу развоју нове средине.1
Само почетак Другог светског рата у Југославији, а посебно на‐
пад Немачке на Совјетски Савез из корена је изменио судбину руске
емиграције. Многи међу њима, заведени и опијени успесима Хитле‐
рове Немачке у рату против Совјетског Савеза, видели су у евенту‐
алној немачкој победи крај владавине бољшевика и пут ка поврат‐
ку у отаџбину. Зато се значајан број руских емиграната у Југослави‐
ји, махом некадашњих официра ставио у службу Вермахта. Од ру‐
ских добровољаца је септембра 1941. Образована група доброво‐
љачких одреда јачине око 2.000 људи и чинило их је људство махом
старијих годишта, односно ветерани из доба грађанског рата. Те
формације су јануара 1942. преформиране у Руски заштитни корпус
јачине два пука од по 1.500 до 2.000 људи. Крајем године корпус је
нарастао на пет пукова. Распоређен је по читавој Србији ради обез‐
беђења рудника и саобраћајница и учествовао је у низу операција
против партизанских снага у Србији током 1943. и 1944. године. Ок‐
тобра 1944. Корпус је потпуно разбијен, а његови делови су се пову‐
кли на простор Славоније и Посавине. Последњи остаци ове форма‐
ције су потпуно уништени у борбама са совјетским војним снагама
у Славонији априла 1945.2
Иако бројно мањи, значајан део руске емиграције се придру‐
жио антифашистичком покрету. Раније везе са совјетским обаве‐
штајним и безбедносним структурама утицали су да се многи при‐
друже партизанским снагама или на другој страни илегално делују
као организована групација. Неки од њих, попут Фјодора Махина и
Владимира Смирнова су се винули у сам врх партизанског покрета.
Илегална организација „Савез совјетских патриота” која је током
рата деловала у Београду окупљајући руске емигранте, посебно ин‐
жењере, јасно је заузела антифашистички политички курс и иста‐
кла патриотска уверења испред идеолошких разлика и сукоба.3
1 О досељавању и животу руских емиграната у југословенској краљевини оп‐
ширније видети: М. Јовановић, Досељавање руских избеглица у Краљевину СХС 1919
1924, Београд 1996; М. Јовановић, Руска емиграција на Балкану (19201940), Београд
2006; Т. Миленковић, Калмици у Србији 19201944, Београд 1998; Т. Миленковић, Шко
ловање деце емиграната из Русије у Југославији 19191941, Београд 2004; Т. Миленко‐
вић (приређивач), Белоемиграција у Југославији 19181941, I‐II, Београд 2006.
2 О деловању Руског заштитног корпуса опширније видети: Русский корпус
на Балканах 19411945 гг, Москва 2008; А.Тимофејев, Руси и Други светски рат у Ју
гославији 19411945, Београд 2011.
3 О раду Савеза совјетских партиота опширније видети: I. Očak, „Ruski emi‐
granti i narodnooslobodilačka borba naroda Jugoslavije”, Historijski zbornik, XL (1),

136

Владимир Смирнов (18991985). Руски емигрант – југословенски генерал

Ипак, највећи део руских емиграната је пасивно провео Други
светски рат. Обављајући своје свакодневне послове или радећи у
различитим органима Владе генерала Милана Недића, нису испо‐
љавали своју оружани активитет. Долазак главнине партизанских
снага у Србију у јесен 1944. и улазак трупа Црвене армије на терито‐
рију Југославије ставили су руску емиграцију пред дилему: остати у
Југославији и наставити живот у новом идеолошком и друштвеном
окружењу или се повући пред надолазећим комунистичким снага‐
ма. Свакако, за оне који су били активни у квислиншким оружаним
формацијама и органима управе, дилеме није било. У таквим окол‐
ностима већина руских емиграната је одлучила да напусти Југосла‐
вију. Велика смртност током рата, али и масовно бежање пред на‐
дирућим снагама Црвене армије, учинили су да крај рата у Југосла‐
вији дочека око 10.000 руских емиграната.

Инжењер Владимир Смирнов у југословенској
краљевини
Међу руским избеглицама које су у таласима стизале на Бал‐
кан нашао се и студент технике петроградског универзитета Вла‐
димир Смирнов. Будући југословенски генерал Владимир Смирнов
рођен је 21. јула 1899. у данашњој престоници Узбекистана Ташкен‐
ту у породици војног инжињера Фјодора Смирнова као најстарији
син. У родном граду је завршио основну школу и реалну гимназију.
У јеку Првог светског рата 1916. упутио се на студије технике у Пе‐
троград где је студирао до лета наредне године. Према сопственом
казивању, пошавши ка Ташкенту јула 1917. сусрео с проблемом не‐
могућности одласка ка родном граду пошто је железнички саобра‐
ћај у потпуности био поремећен. На том путу је, према сопственим
наводима, случајно срео стрица који се враћао с фронта. Не могав‐
ши да стигне до Ташкента одлучио је да са стрицем крене ка Одеси.
Убрзо су и из Одесе морали да се склоне бежећи пред надолазећим
немачким окупационим трупама. Тако су доспели до Цариграда где
му је стриц умро. Крајем 1921. прикључио се транспорту који је из
Цариграда превозио руске избеглице у новонасталу југословенску
краљевину. У Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца стигао је децем‐
бра 1921. Убрзо се запослио. У прво време је радио као обичан гра‐
ђевински радник, да би недуго затим добио посао техничара. Као
радник, а потом техничар радио је на изградњи железничке пруге у
297–307; А. Тимофејев, „Савез совјетских партиота – Антифашистичка организа‐
ција руских емиграната у Србији“, Токови историје, 3/2012, 257–278.
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околини Горњег Милановца, а као дневничар‐техничар у државној
служби радио је на грађењу пруга у околини Горњег Милановца,
Умчара, Требиња, на Иван планини и Мокрој Гори. Упоредо је и сту‐
дирао на Грађевинском одсеку Техничког факултета Универзитета
у Београду. Студије грађевине окончао је 1923.4
Државну службу је напустио 1927. У приватној служби је с кра‐
ћим прекидима радио све до почетка Другог светског рата, најче‐
шће у различитим приватним грађевинским предузећима на посло‐
вима техничког руководиоца. Углавном је био ангажован на изград‐
њи тунела и железница у својству техничког пословође, затим на
пословима грађевинског надзора и извођења грађевинских радова,
као и на грађењу низа значајних комуникационих и привредних
објеката на простору југословенске краљевине. Тако је између 1927.
и 1930. радио на изградњи Иван тунела, а потом до 1934. на грађе‐
њу Кучевске пруге. У периоду од 1934. до 1938. градио је различите
објекте у рудницима Крупањ и Бели Камен. После краћег периода
незапослености, до почетка Другог светског рата на тлу Југославије
радио је на изградњи трезора Народне банке у Ужицу.5
У то време је стекао репутацију доброг техничког стручњака
специјализованог за изградњу железничких комуникација. Према
сопственом казивању, као стручњак је био веома цењен и изузетно
добро плаћен. Оженио се руском емигранткињом Олимпидом Фи‐
липовном Садовниковом, рођеном у Владикавказу 1901. Деце нису
имали.6 Ни он, ни она, нису имали никакве контакте с породицама
које су након револуционарних промена остале у Русији. Све до ра‐
та није припадао ниједној политичкој организацији, нити је уче‐
ствовао у политичком животу. Такође, није припадао ни руским
емигрантским организацијама. Како је сам истицао, иако није био
политички активан, симпатисао је левичарске идеје и интересовао
се за активности радничког покрета.7 Тренутно на основу доступ‐
них извора, нисмо у могућности да потврдимо или оповргнемо
Смирновљеву изјаву о његовој предратној аполитичности пошто је
сама тврдња изречена непосредно по завршетку рата и у потпуно‐
сти одговара духу времена и доминантног идеолошког оквира, а по
својој садржини и духу подударна изјавама о предратном политич‐
ком ангажману партизанских кадрова који до избијања рата нису
припадали Комунистичкој партији Југославије. Није служио војни
4 Војни архив (даље: ВА), Архив Југословенске народне армије (даље: АЈНА),
Картони персоналних података (даље: КПП), 170371, Владимир (Фјодора) Смирнов.
5 ВА, АЈНА, КПП, 170371, Аутобиографија Владимира Смирнова.
6 Исто.
7 Исто.
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рок ни у Русији, ни у југословенској краљевини. Поред стручног
образовања и усавршавања, доста је полагао и на учење страних је‐
зика. У потпуности је овладао српским језиком, говорио је течно
француски језик, а служио се и немачким језиком.8 У условима југо‐
словенске краљевине, која је као изразито аграрна земља, с огром‐
ним бројем неписмених и мањком стручних људи, настојала да се
економски и технички развија, грађевински стручњак профила
Владимира Смирнова био је изузетно цењен и добро ситуиран. Те
околности су утицале на то да се даровити и вредни инжењер
Смирнов релативно лако снађе и интегрише унутар српског дру‐
штва што му је пружало посебну друштвену перспективу.

Партизански борац и технички стручњак
Почетак Другог светског рата у Југославији одвео је инжењера
Владимира Смирнова у сасвим другом правцу. Немачка агресија на
Краљевину Југославију, краткотрајни Априлски рат и слом југосло‐
венске краљевине затекли су га у Ужицу где је био ангажован на из‐
градњи трезора Народне банке. Наставио је да ради на том послу и
по успостављању немачких окупационих власти. Потпуни обрт у
његовом животу ће наступити у јесен 1941. Устанак у Србији који је
започео у лето 1941. брзо се ширио. Већ првих јесењих месеци те го‐
дине, удружене комунистичке и ројалистичке снаге су ослободиле
готово читав простор западне Србије стварајући тиме прву слобод‐
ну територију на тлу окупиране Европе. Ослобођење Ужица 24. сеп‐
тембра 1941. затекло је инжењера Смирнова на његовом радном
месту у Ужицу. Одмах по ослобођењу града у коме се налазило седи‐
ште устаничких цивилних и војних власти Владимир Смирнов се
ставио на располагање устаницима. Његов први задатак био је ве‐
зан за оспособљавање фабрике оружја у том граду која је имала изу‐
зетан значај за снабдевање устаничких снага. Захваљујући његовом
труду, сама фабрика је брзо започела производњу. По његовој идеји
организована је производња у предратној фабрици оружја и муни‐
ције у Крчагову. Пошто су честа немачка бомбардовања онемогућа‐
вала производњу, по наређењу Врховног штаба фабрика је расеље‐
на на више места у граду. Машине једног дела муницијског одеље‐
ња и алатница смештене су у подземне просторије изграђене пред
почетак рата за потребе трезора Народне банке. Подземни тунели
су по замислима инжењера Владимира Смирнова адаптирани за по‐
требе фабрике и као цивилно склониште. Простор попречног туне‐
8

ВА, АЈНА, КПП, 170371, Владимир (Фјодора) Смирнов.
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ла коришћен је за смештај материјала и производа фабрике. Произ‐
водња је била организована у три смене. У периоду Ужичке репу‐
блике у партизанској фабрици оружја и муниције је произведено за
фронт око 21.000 пушака, 3.000.000 метака, већа количина ручних
бомби, нагазних и тромблонских мина, ремонтоване пушке, митра‐
љези, артиљеријска муниција и артиљеријска оруђа.9
Слабе партизанске снаге нису могле да се одупру снажној
офанзиви свежих немачких трупа доведених углавном са Источног
фронта и делом са окупираних територија Француске. Зато је Вр‐
ховни штаб донео одлуку о евакуацији Ужица. Тада настају прелом‐
ни моменти и за самог Смирнова. Његово ангажовање на плану по‐
моћи устаницима у организацији производње и заштити становни‐
штва су га јасно обележиле као устаничког сарадника. Због тога ни‐
је могао мирно да чека поновно успостављање окупационих власти,
па је донео одлуку да се прикључи партизанским снагама. Парти‐
зански борац је постао 27. новембра 1941. Његова супруга Олимпи‐
да није била у могућности због болести да му се придружи. Остала
је у Ужицу све до окончања окупације. Борио се у саставу Санџачког
батаљона до марта наредне године кад је батаљон ушао у састав но‐
воформиране Друге пролетерске бригаде.10
Инжењер Владимир Смирнов се није дуго задржао у Другој
пролетерској бригади. Свега неколико дана по њеном формирању
позван је да се из Чајнича где се налазио, хитно упути у Врховни
штаб који се налазио у Фочи. По пристизању у Врховни штаб лично
му је врховни командант Јосип Броз Тито издао налог да хитно при‐
ступи формирању посебних минерских група при новоформираним
бригадама, обуци људства за извођење инжињеријских дејстава и
образовању партизанских инжињеријских јединица. Тај задатак је
био уско везан с операционализацијом замисли исказаних у Стату
ту пролетерских народноослободилачких бригада, који је донет фе‐
бруара 1942. године. Тим документом било је предвиђено формира‐
ње инжињеријских водова при свакој бригади и партизанском од‐
реду које би чинило више специјализованих минерских и пионир‐
ских десетина чије би се људство обучавало на специјализованим
курсевима. Смирнов је одмах приступио изради предлога Пројекта
организације минерских јединица који је поднео на одобрење Јоси‐

9
10

140

В. Глишић, Ужичка република, Београд 1986, 132.
ВА, АЈНА, КПП, 170371, Аутобиографија Владимира Смирнова.

Владимир Смирнов (18991985). Руски емигрант – југословенски генерал

пу Брозу Титу марта 1942.11 Остатак рата је провео у Врховном шта‐
бу обављајући изузетно важне задатке.12
Убрзо по формирању Техничког одељења Врховног штаба јула
1942, које је касније прерасло у Инжињеријско‐техничко одељење
постављен је за његовог начелника. Ту дужност је обављао све до
потпуног преласка на мирнодопску формацију Југословенске арми‐
је 1. септембра 1945. године. Заједно са својим помоћницима инже‐
њерима Живадином Ђорђевићем, Драгославом Јовановићем и Де‐
сом Јовановић је приступио сложеном послу изградње инжињериј‐
ских састава партизанских снага и координирања инжињеријских
дејстава. Први задаци су били везани за рушење мостова на Дрини
и Тари и изградњу висећег моста на Пиви, као и рушење пруге то‐
ком акције преласка главнине партизанских снага преко пруге Са‐
рајево – Мостар. Како због недостатка стручног кадра нису реали‐
зовани сви задаци дефинисани упутствима из пролећа 1942, окто‐
бра исте године Врховни штаб је одлучио да постојеће инжињериј‐
ске водове појача обученим људством. У ту сврху је организован по‐
себан курс при Техничком одељењу Врховног штаба који је водио
Владимир Смирнов. Курс је трајао 20 дана и завршило га је 80 бора‐
ца, већином минера из јединица које су оперисале на простору
Главног штаба Хрватске. Oстали курсисти су упућени у матичне
бригаде са задатком и инструкцијама везаним за организацију ин‐
жињеријских јединица и облике и начине њихових дејстава.13 Исто‐
времено је од 50 обучених курсиста формирао Инжињеријску чету
Врховног штаба као прву самосталну јединицу тог рода у партизан‐
ској војсци.14 Управо с том јединицом која је касније ушла у састав
Пратећег батаљона Врховног штаба је Владимир Смирнов одиграо
једну од кључних улога у Бици на Неретви.15 Истовремено, Смирнов
се ангажовао и на плану изградње посебних радионица за израду
пиротехничких средстава потребних за извођење диверзантских и
минерских акција.16 Старајући се о потребама стварања најнеопход‐
нијих залиха грађевинског материјала и алата повремено је улазио у
оштре сукобе с појединим партизанским командантима који су нерет‐
ко сматрали да њихове потребе и потребе њихових јединица предста‐
11 Zbornik dokumenata i podataka o Narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugosla
vije, tom XIII, knjiga 2, Beograd 1981, 194–197.
12 ВА, АЈНА, КПП, 170371, Аутобиографија Владимира Смирнова.
13 V. Smirnov – Volođa, Inžinjerijske ratne priče, Beograd 1972, 57–59.
14 Lj. Bošnjak, Diverzantska dejstva u Narodnooslobodilačkom ratu 1941–1945,
Beograd 1983, 130.
15 П. Дамјанов, М. Младеновић, Летопис Гарде 18302000, Београд 2002, 89–90.
16 V. Smirnov – Volođa, Inžinjerijske ratne priče, Beograd 1972, 45–53.
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вљају најважније захтеве и самим тим приоритете првог реда. Влади‐
мир Смирнов је и у тим ситуацијама остајао непоколебљив и распоре‐
ђивао материјал онако како је сматрао да је најцелисходније у датим
условима. Такав Смирновљев приступ послу је посебно ценио и одо‐
бравао Александар Ранковић који је готово по правилу приликом та‐
квих сукоба стајао на страну Владимира Смирнова.17 Приликом бом‐
бардовања Босанског Петровца је рањен. Том приликом је доживео
повреду ока и лица, али без већих последица.18
У моментима тешке кризе током Битке на Неретви кад се глав‐
нина партизанских снага нашла под жестоким притиском немачких
и италијанских снага, Владимир Смирнов је добио задатак да са
својим инжењерцима у склопу демонстративних дејстава поруши
све мостове на Неретви, а да потом код Јабланице поред срушеног
железничког моста за мање од једног дана и ноћи подигну висећи
прелаз преко кога су се Врховни штаб, Оперативна група дивизија и
рањеници пробили из окружења непријатељских снага и наставили
продор према Херцеговини, Санџаку и Црној Гори. Том приликом
Владимир Смирнов је с групом од 36 најискуснијих бораца Инжиње‐
ријске чете у периоду од 1. до 4. марта 1943. успео да поруши све
мостове на Неретви од Острошца до Карауле, десетак километара
низводно од Јабланице. Укупно су срушена три железничка и два
друмска моста – прво мост код Острошца, а потом и два код Карау‐
ле, један код Јабланице и један на ушћу Раме.19 Иначе, Смирнов је
сматрао да мостове код Јабланице и на ушћу Раме не треба рушити
јер се по тим правцима крећу партизанске бригаде, рањеници и бо‐
лесници, па се упутио у Грачаницу да затражи одобрење од Јосипа
Броза који је остао неумољив, тако да је Смирнов на крају извршио
задатак суочавајући се с мањком експлозива, снажним ветром,
хладноћом и захваљујући изузетном напору ангажованих бораца
који су у врло тешким условима вршили припреме за минирање мо‐
ста високог 80 метара експлозивом добијеним из неексплодиране
авионске бомбе.20 Оба моста су срушена у току 3. и 4. марта 1943.21
Одмах по рушењу мостова, добио је задатак да са својим инжињер‐
цима приступи поправци пута који је водио од Јабланице ка Прозо‐
G. Nikoliš, Korijen, stablo, pavetina. Memoari, Zagreb 1987, 470, 587.
ВА, АЈНА, КПП, 170371, Владимир (Фјодора) Смирнов.
19 V. Smirnov – Volođa, Inžinjerijske ratne priče, Beograd 1972, 57–59.
20 Своја сећања на Битку на Неретви и улогу партизанских инжењераца под
његовом командом у тој операцији Владимир Смирнов је изложио у тексту „Surova
škola. Doživljaji inženjeraca na Neretvi”, Neretva, knjiga prva, Beograd 1965, 372–384.
21 М. Мladenović, S. Kržavac, U pratnji Vrhovnog komandanta. Prateći bataljon Vr‐
hovnog štaba NOV i POJ, Beograd 1971, 112–113.
17
18
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ру. Тек што је приступио послу, добио је задатак да изгради прелаз
преко Неретве, баш код Јабланице, на месту срушеног моста. Успев‐
ши да за куне, које је носио још од Бихаћа, купи нешто алата и ексе‐
ра за своје људе, Смирнов је инжињерце довео до моста и организо‐
вао градњу прелаза прикупивши материјал на самом терену – грађу
од таванице једног срушеног хотела у близини и телефонских сту‐
бова. Градња импровизованог моста који се наслањао на конструк‐
цију срушеног је започела ујутро 7. и ометана ватром четничких је‐
диница са друге обале завршена сутрадан, 8. марта у само праско‐
зорје.22 Сећајући се тих драматичних догађаја са Неретве, Смирнов
је истицао да је саму одлуку Врховног штаба да гради мост преко
Неретве само дан након рушења последњег моста код Јабланице до‐
живео веома тешко. Сматрао је да је то рушење било непотребно и
брзоплето, а да се и сам у тренутку саопштавања наређења за хитно
подизање новог моста осећао као да се налази у „процепу крајње
опречних мисли и осећања“, те да је извршењу новог задатка при‐
ступио „без икакве конкретне идеје, потпуно празне, ошамућене
главе“ свестан да се добијени задатак мора извршити у најкраћем
могућем року како би главнина партизанских јединица прешла ре‐
ку. Пред њега је постављен задатак који није садржао конкретно
одређење места подизања моста, већ само исказану потребу да се
подигне мост тамо где је „згодније...тамо код Јабланице“ што је на
њега, по сопственом послератном признању, деловало збуњујуће.23
Многи учесници и сведоци догађаја попут Љубодрага Ђурића су ис‐
тицали изузетан значај Смирновљевог брзог и сналажљивог дело‐
вања у условима у којима је и сам Врховни штаб издавао нејасна и
често контрадикторна наређења.24 Успешно извршен задатак је бр‐
зо прерастао у подвиг који је Владимира Смирнова уврстио у ред
легенди југословенског партизанског покрета. Његово дело је по‐
служило за креирање лика Владе „Минера” у југословенском филм‐
ском спектаклу „Битка на Неретви” који је снимљен 1969. Улогу
Владимира Смирнова маестрално је одиграо чувени холивудски
глумац руског порекла Јул Бринер25.
Исто, 115.
V. Smirnov „Surova škola. Doživljaji inženjeraca na Neretvi”, Neretva, knjiga pr‐
va, Beograd 1965, 372–374.
24 Lj. Đurić, Sećanje na ljude i događaje, Beograd 1989, 146–147.
25 Јул Бринер (Владивосток, 11. јул 1920 – Њујорк, 10. октобар 1985) је био
амерички филмски и позоришни глумац руског порекла. Најпознатији је по улога‐
ма Рамзеса II у филму „ Десет заповести” и краља Монгкута у филму „Краљ и ја”, за
коју је добио „Оскара” за најбољег главног глумца. Пре него што је почео да се ба‐
22
23
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По завршетку битака на Неретви и Сутјесци и преласку парти‐
занских снага на простор Босанске крајине, Смирнов се ангажовао
на низу важних задатака техничке природе. Најзначајнији подухва‐
ти су били везани за обнову и уређење зграде Дома културе у Јајцу,
у којој је 29. новембра 1943. године одржано Друго заседање Анти‐
фашистичког већа народног ослобођења Југославије, изградњу ба‐
раке и склоништа, у којем је боравио Јосип Броз Тито, током свог
боравка у Јајцу, од августа 1943. до јануара 1944, изградњу бараке у
пећини у Дрвару, у којој је боравио Врховни штаб НОВ и ПОЈ и то‐
ком немачког десанта на Дрвар, изградњи бараке у пећини у селу
Бастаси, код Дрвару, у којој је боравио Јосип Броз Тито и уређење и
изградњу мини централе за осветљење Фабрике целулозе у Дрвару,
у којој је одржан Други конгрес омладине маја 1944.26
Након немачког десанта на Дрвар и евакуације Врховног шта‐
ба Смирнов се заједно с осталим члановима Врховног штаба на‐
кратко обрео у Италији, да би се потом на острву Вису посветио
планирању инжињеријског обезбеђења завршних операција за
ослобођење Југославије. Посебно се истакао у припремама за прела‐
зак партизанских снага у Србију у лето 1944. Смирнов је планирао и
организовао инжињеријско обезбеђење форсирања Дрине од стра‐
не јединица Друге пролетерске дивизије. Убрзо је по налогу марша‐
ла Јосипа Броза Тита пребачен у Главни штаб Србије са задатком
хитног организовања инжињеријског обезбеђења борбених дејста‐
ва и образовања нових инжињеријских јединица. По ослобођењу
Београда, упућен је у главни град Југославије већ крајем октобра
1944. Ту је одмах започео са формирањем посебне Команде инжи‐
њерије Југословенске армије и посебних инжињеријских бригада
Резерве Врховне команде.27 Сукцесивно је, једну по једну, одмах по
формирању укључивао у обнову уништене саобраћајне мреже неу‐
морно координирајући акције на самом терену. У том својству је
блиско сарађивао и са генерал‐лајтнантом Сретеном Жујовићем,
ратним чланом Врховног штаба, на организацији Министарства са‐
обраћаја. Заједно с начелником Врховног штаба генералом Арсом
Јовановићем и чланом Политбироа Андријом Хебрангом је током ја‐
нуара и фебруара 1945. боравио у Москви учествујући у разговори‐
ви глумом, радио је као модел и фотограф. Имао је веома специфичан глас и обри‐
јану главу, која је била његов заштитни знак.
26 ВА, АЈНА, КПП, 170371, Аутобиографија Владимира Смирнова.
27 О развоју инжињеријских јединица Југословенске армије током завршне
фазе Другог светског рата опширније: Grupa autora, Razvoj Oružanih snaga SFRJ
1945–1985, knjiga 3, tom 3, Beograd 1988, 9–32.
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ма о наставку операција за ослобођење Југославије и организацији
дистрибуције совјетске војне помоћи Југословенској армији.28
Иако није имао никаквог формалног војног образовања током
рата је стекао и свој први официрски чин. Увођењем чинова у На‐
родноослободилачку војску Југославије стекли су се услови и за ње‐
гово унапређење. У чин потпуковника је унапређен 1. маја 1943. пр‐
вим званичним указом о унапређењима у партизанској војсци. Већ
наредне године, априла 1944, је унапређен у чин пуковника.29

Југословенски генерал
По завршетку рата, новим мирнодопским устројством југосло‐
венске оружане силе Владимир Смирнов је добио ново задужење.
Није демобилисан и није се вратио својој цивилној струци, већ је за
њега као искусног и прекаљеног партизанског борца и руководио‐
ца било намењено место у Југословенској армији где је као изузетан
стручњак требало да се бави развојем њене инжињеријске компо‐
ненте. Тако је пуковник Владимир Смирнов 1. септембра 1945. по‐
стављен на дужност помоћника Команданта инжињерије Југосло‐
венске армије. На том положају је остао до децембра 1946. Прете‐
жно се бавио мирнодопском организацијом и развојем инжињериј‐
ских јединица, али и планирањем обнове и извођењем грађевин‐
ских радова, посебно на обнови порушених и изградњи нових вој‐
них објеката, као и планирањем и организацијом учешћа инжиње‐
ријских јединица Југословенске армије у послератној обнови и из‐
градњи земље. Ипак, по свом образовању и стручној оспособљено‐
сти, Смирнов није припадао официрском кору, већ уском кругу тех‐
ничких стручњака и специјалиста. Зато је већ у наредној реоргани‐
зацији Југословенске армије приликом нужне диверсификације и
одвајања оперативних инжињеријских од грађевинских послова,
Владимир Смирнов упућен на нову дужност.
Нова дужност је била везана за искључиво грађевинске посло‐
ве. Од 1. децембра 1946, па до 13. маја 1947.30 обављао је дужност
начелника Грађевинско‐техничког одељења Министарства народне
28 О разговорима југословенске војне делегације у Москви опширније: Група
приређивача, Односи Југославије и Русије (СССР) 1941–1945. Документи и матери
јали, Београд 1996; М. Đilas, Razgovori sa Staljinom, Beograd, 1990; N. B. Popović, Jugoslo
venskosovjetski odnosi u Drugom svetskom ratu, Beograd 1988. А. Животић, Југословенско
совјетске војне супротности (1947–1957). Изазови савезништва, Београд 2015.
29 ВА, АЈНА, КПП, 170371, Владимир (Фјодора) Смирнов.
30 Исто.
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одбране, а потом до 20. априла 1949. начелника Управе за војну ин‐
дустрију и грађевину. На тој дужности је 14. јула 1948. унапређен у
чин генерал‐мајора.31 Почетак југословенско‐совјетског сукоба 1948.
довео је генерала Смирнова у незавидну позицију. На једној страни
је у југословенском војном врху био незаменљив као изузетан тех‐
нички стручњак, док је на другој страни због свог руског порекла
био сумњив. Зато је брзо уследила „превентивна” одлука о његовој
смени, па је с места начелника Управе постављен на место главног
инжењера Генералне дирекције за војну градњу. Радило се о пози‐
цији за коју је, према речима његових претпостављених, било по‐
требно много веће стручно знање него за положај самог начелника,
али на другој страни није се радило о позицији на којој је био у мо‐
гућности да пресудно утиче на сам ток збивања, већ се и сам нала‐
зио под стриктном контролом начелника дирекције. Иако је његова
ратна прошлост била несумњива, његово руско порекло га је, упр‐
кос чињеници да са совјетским војним и цивилним представници‐
ма није одржавао блиске контакте, чинило у извесном смислу непо‐
добним. То је дошло до изражаја посебно у моментима кад се над Ју‐
гославијом надвила опасност совјетске војне интервенције. Смир‐
нов је тада као суштински челни човек војне грађевинске службе
радио на пројектима изградње подземних командних места и седи‐
шта државних и републичких органа власти. У једном моменту се
крајем 1949. директно посумњало у његову сигурност, али је веома
брзо сумња превазиђена, а његов план изградње склоништа и бункера
намењених смештају највиших државних и републичких институција
у случају рата усвојен од стране државног и војног врха.32 На тој ду‐
жности је остао све до јуна 1958. Све време је радио на пројектима из‐
градње војних објеката опште намене, али и на изградњи специјалних
војних објеката. Новом реорганизацијом је постављен на место заме‐
ника начелника Грађевинске управе Југословенске народне армије.
Истовремено је унапређен у чин генерал‐потпуковника. По основу го‐
дина старости и службе пензионисан је у јануару 1960.33
Његови претпостављени су истицали да се ради о официру и
стручњаку који поседује широко искуство и изузетне организацио‐
не способности за руковођење техничким радовима, да је изузетно
храбар, самоиницијативан, енергичан и брз у доношењу одлука, али
Исто.
ВА, АЈНА, к. 539, ф. 2, рег. бр. 14, Записник са седнице Координационе ко‐
мисије од 15. октобра 1949; М. Терзић, М. Басар, Д. Тасић, Информбиро и Југосло
венска (народна) армија. Зборник докумената, Београд 2015, 359‐364.
33 ВА, АЈНА, КПП, 170371, Решење о пензионисању Владимира (Фјодора)
Смирнова.
31
32
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и упоран у спровођењу задатака. Уживао је углед човека чврстог ка‐
рактера који је и у личном животу скроман, амбициозан и осе‐
тљив.34 Сматрало се да према претпостављенима има правилан
став, спреман да им јасно и недвосмислено укаже на пропусте, док
је према потчињенима прилично нетактичан. Као ману су му исти‐
цали непоказивање довољно разумевања и труда на плану помоћи
„недовољно изграђеним младим кадровима”.35 У војностручном
смислу му је замерано што нема искустава у организацији садејства
родова војске, али и признавано да је веома добро упознат са техни‐
ком и инжињеријским наоружањем, као и њеном применом у бор‐
би. Сматрали су да није савладао општу војну науку, али да доста
ради на усавршавању у инжињеријској војној науци и да тежи уса‐
вршавању свог знања тактике и примене инжињерије, као и да ре‐
довно ради на подизању личне политичке и идеолошке културе.
Сем тога, био је активан члан Комунистичке партије Југославије у
чијем се чланству налазио од 1942. Претпостављени су се о њего‐
вом партијском и друштвено‐политичком ангажману похвално из‐
ражавали.36 Његове војничке „мане” су биле сасвим објашњиве и ја‐
сне. Није имао никаквог формалног војног образовања, а током ра‐
та није командовао ниједном јединицом, тако да није имао ни прак‐
тичног командантског искуства, док су на другој страни његово
стручно техничко знање и организаторске способности биле заиста
врхунске.
За ревносну службу у Народноослободилачкој војсци Југосла‐
вије и Југословенској армији одликован је Партизанском спомени
цом коју му је на Вису лично уручио маршал Јосип Броз Тито 1944,
Орденом Партизанске звезде другог реда, Орденом заслуга за народ
првог реда, Орденом братства и јединства првог реда, Орденом На
родне армије другог реда, Орденом за храброст и Орденом за војне
заслуге првог реда. Такође, је био и носилац совјетског Ордена Црве
не заставе.37 Умро је 6. децембра 1985. у Београду и сахрaњен је у
Алеји заслужних грађана на Новом гробљу.

34 ВА, АЈНА, КПП, 170371, Службена карактеристика за Владимира (Фјодора)
Смирнова.
35 Исто.
36 Исто.
37 ВА, АЈНА, КПП, 170371, Изјава о одликовањима.
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Војни писац и преводилац
По одласку у пензију генерал Владимир Смирнов се посветио
стручном раду. Свој ратни дневник под насловом „Инжињеријске
ратне приче” је објавио 1972.38 Кроз низ импресија и запажања је на
тај начин оставио вредан историјски извор о борбама и искушењи‐
ма југословенских партизана, али је настојао да кроз низ примера
сабере лична ратна искуства и пружи поуку млађим југословенским
инжињеријским официрима. Иако невеликог обима, дело има изу‐
зетну изворну и историографску вредност. Такође, своја искуства
везана за формирање крупнијих инжињеријских састава у послед‐
њим фазама рата и учешће инжињеријских јединица Југословенске
армије у послератној обнови и изградњи земље сублимирао је у
оквиру посебног прегледног чланка који поред значаја за развој
ратне вештине и тактике инжињеријских јединица, има и изузетну
изворну и историографску вредност.39
Изузетно познавање српског језика чије је знање довео на ни‐
во знања матерњег руског језика учинило га је средином 60‐их го‐
дина ХХ века водећим преводиоцем војне литературе са руског на
српски језик. Превео је мемоаре прослављеног совјетског маршала
Семјона Михајловића Буђонија на српски језик. Први том преведен
на српски језик је угледао светлост дана 1963,40 а други 1967.41 Та‐
кође, превео је на српски језик и изводе из сабраних дела великог
совјетског војсковође Михаила Васиљевића Фрунзеа.42 Учествовао
је и у преводу сабраних дела Владимира Илића Лењина.43 Свакако,
његово најзначајније дело представља „Руско‐српскохрватски војни
речник” који је сачинио заједно с Петром Клеутом, Иваном Мирко‐
вићем и Даницом Јакшић.44 Објављивање тог речника је за југосло‐
венску и српску војну науку имало капиталан значај. Сам речник
није ограничен искључиво на примену у војсци и војним наукама,
већ се може користити у низу других наука и области. На тај начин
је генерал Владимир Смирнов трајно задужио средину у коју је до‐
V. Smirnov‐Volođa, Inžinjerijske ratne priče, Narodna armija, Beograd 1972.
V. Smirnov, „Kratak pregled postanka i razvoja inžinjerije RVK u NOR i u perio‐
du obnove, Vojnotehnički glasnik, 7/1961.
40 С. М. Буђони, Пређени пут, I, Војно дело, Београд 1963.
41 С. М. Буђони, Пређени пут, II, Војно дело, Београд 1967.
42 М. В. Фрунзе, Изабрана дела, Београд 1967.
43 В. И. Лењин, Дела, том 6, Београд 1973.
44 V. Smirnov, P. Kleut, I. Mirković, D. Jakšić, Ruskosrpskohrvatski vojni rečnik, Be‐
ograd 1967.
38
39
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шао као младић и којој је посветио читав свој живот као градитељ,
ратник и војник писац.
Assist. Prof. Dr. Aleksandar Životić
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VLADIMIR SMIRNOV (1899–1985): RUSSIAN
EMIGRANT AND YUGOSLAV GENERAL
(Summary)
After the victory of the Bolshevik forces in the Russian civil war, a signifi
cant number of Russian exiles found refuge in the newlyformed Yugoslav
Kingdom. Vladimir Smirnov, a young civil engineering student, was among
them. In the interwar period, he completed his studies in Belgrade (which he
started in St. Petersburg) and worked as a respected civil engineer specialist
for railway construction. Smirnov actively joined the partisan movement in
1941. During the war, he was the chief of the technical unit at the Supreme
Headquarters. His name is linked to a series of war feats, especially during the
Battle of the Neretva. After the war, he was the head of the Construction Di
rectorate of the Yugoslav Army and its chief engineer. In this position, he dealt
specifically with the construction of military facilities, including those for hou
sing, and a number of military facilities for special purposes, as well as with
the system of permanent fortifications of border regions. Smirnov was a pro
minent military writer and translator and was awarded a number of prestigi
ous Yugoslav military decorations.
KEYWORDS: Vladimir Smirnov, General, the Second World War, parti
sans, Engineers branch, Neretva, Yugoslavia.
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УДК 016:94(497.11 Ваљево)"1914/1918"

Мр Небојша Максимовић
E‐mail: nebmaxva@yahoo.com

БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА О ВАЉЕВУ
У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ1
АПСТРАКТ: Да би се анализирала улога града Ваљева у Првом
светском рату, прегледана је релевантна историјска грађа,
периодика и литература која обрађује историју града Ваље
ва и његових становника за време Великог рата. Улога коју је
локална средина имала у односу на државу у критичном пе
риоду Великог рата сагледана је кроз велики број дела о Ва
љеву. Драгоцена сведочења учесника у Првом светском рату,
везаних за простор града Ваљева, кроз ратне дневнике, мемо
аре и сећања, зараћених страна, званични извештаји држав
них служби, локална и страна штампа, научна литература,
и обиље научних монографија, дали су слику града болнице,
као престонице епидемије пегавог тифуса у Србији, у најкри
тичнијим првим годинама Великог рата.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Библиографија, извори, периодика, литерату
ра, Ваљево, Ваљевска болница, Велики рат.

Почетком XX века град Ваљево није имао значајну улогу на по‐
литичкој позорници Краљевине Србије. Атентатом у Сарајеву на
Видовдан 1914. године, за који је била оптужена Краљевина Србија
и објавом рата од стране Аустроугарске монархије, Ваљево се на‐
шло у седишту Првог светског рата на Балканском ратишту.
Аустроугарска балканска војска која је имала око 700.000 војника,
концентрисаних у три армије, и то две у Источној Босни и једну у
Срему, напала је Србију у августу 1914. године.2 Тежиште напада
било је у области Мачве и Поцерине,3 а циљ аустроугарске војне ко‐
1 У изради овог рада коришћена је поред наведене библиографије и
следећа литература: Екмечић, М. Ратни циљеви Србије 1914, Филип Вишњић,
Београд 1973; А. Митровић, Србија у Првом светском рату, Службени гласник,
Београд 2014: М. Радојевић, Љ. Димић, Србија у Великом рату 1914–1918. Кратка
историја, СКЗ, Београд 2014.
2 Сарамандић, Максимовић 2006, 12; Екмечић 1973, 78; Митровић 2014, 99.
3 Сарамандић, Максимовић 2006, 13; Екмечић 1973, 79; Митровић 2014, 102.
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манде била је линија Ваљево – Ужице да би се избило према Нишу,
ратној престоници Србије.4 Од августа до половине децембра 1914.
године, на простору Западне Србије са тежиштем на Ваљевском
округу, одиграле су се најзначајније битке на Балканском ратишту:
Церска и Колубарска битка. За време пресудних битака у граду је
био стациониран велики број војника који су упућивани на фронт. У
граду је тада боравило око 100.000 војника, што је било десет пута
више од уобичајеног броја у мирнодопском стању.5 У Ваљеву је од
августа исте године, била смештена Врховна команда српске војске,
са Главним штабом и целим генералштабом, као и штаб I српске ар‐
мије.6 Крајем 1914. године, Ваљево и околину захватила је велика
епидемија пегавог тифуса, која се прелила на друге крајеве Србије
добивши тако облик пандемије.7 Претпоставља се да су пегави ти‐
фус у Србију пренели војници Аустроугарске у контакту са избегли‐
цама и војском.8 Епидемија је трајала све до марта 1915. године и
однела је на десетине хиљада људских живота, јер је дневно, у нај‐
већим мукама, умирало од 50 до 100 људи. Лекари и болничко осо‐
бље болнице у Ваљеву постали су светао пример пожртвованости и
страдања у борби против пандемије пегавог тифуса. Аустроугарске
трупе ушле су поново у Ваљево 12. октобра 1915. године и тешки
дани окупације трајали су све до 31. октобра 1918. године.
Због улоге и значаја које су Ваљевци и Ваљево имали на почет‐
ку Великог рата, Ваљево је често било предмет анализе у историј‐
ској грађи и оновременској штампи, те стога не изненађује број мо‐
нографија и чланака који су за центар свог истраживања имали
град Ваљево и његове становнике. Последица Првог светског рата
за Краљевину Србију била је губитак скоро трећине становништва.
Због жртава које је поднела али и значаја победа српске војске у то‐
ку рата, јавила се потреба да се од заборава сачувају ови важни
историјски догађаји, објављивањем историјских извора у вези са
Великим ратом. Историјска грађа је штампана под називом Велики
рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца а у
издању Главног ђенералштаба, Министарства војске и морнарице.
Прва књига је изашла из штампе 1924, а последња 31, пред Други
светски рат 1939. године. Још две књиге, 32. и 33, објављене су
2014. и 2015. године у издању Медија центра Одбрана. Подаци зна‐
чајни за град Ваљево и његове становнике, могу се наћи у скоро јед‐
4
5
6
7
8

Петронић 1972, 90; Храбак 1997, 121.
Ранковић 2007, 195.
Рајс 1928, 45; Ранковић 2002, 61.
Рид 1975, 57; Ранковић 2013, 27.
Лазаревић Илић 2000, 97.
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ној трећини објављених књига. У првој књизи описана је Церска
битка у августу 1914. године која је за последицу имала велики број
избеглица који се из Мачве, бежећи од непријатеља, упутио према
Ваљеву. Последицама битке на Дрини, и повлачењем главних снага
српске војске према Ваљеву на почетку јесени 1914. године, баве се
извештаји у трећој књизи. Освајање Ваљева 1914. године од стране
аустроугарске војске је описано у четвртој књизи, а ослобађање
града у току Колубарске битке у седмој књизи. У осмој је описано
стање у Србији 1915. године и припреме Аустроугарске и Немачке
офанзиве на Србију, а сам ток напада на Србију 1915. године, са
стратешким циљем ка Ваљеву као седишту Штаба Прве армије је
описан у деветој књизи. Пад Ваљева 1915. године и почетак његове
окупације је описан у десетој књизи, а ослобођење Ваљева 28. октобра
1918. године је описано у тридесетој књизи. Историчари Михаило Вој‐
водић, Драгољуб Живојиновић и Радован Самарџић, приредили су за
штампу, у делу Велики рат Србије 1914–1918, историјску грађу у избо‐
ру текстова из збирке ратних докумената и извештаја Велики рат Ср
бије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца.
Оригинална документа о злочинима на простору Западне Ср‐
бије на почетку Великог рата сабрали су Бојковић, Пршић и Пили‐
повић у делу Извештаји о великом злочину. 2, Документи о аустроу
гарским злочинима уочи и после Колубарске битке. У књизи је дата
историјска грађа о злочинима и страдању српског становништва на
простору Западне Србије почетком Великог рата. Документа која су
објављена су: извештаји, дописи, телеграми, депеше, ноте, расписи
и представке. Целокупна грађа је прикупљена из Војног архива, Ар‐
хива Србије, Архива Југославије и Архива Српске православне цркве.
Збирка докумената, дневника, сведочанстава и оновременске
стране штампе налази се у делу Колубарска битка, које су приреди‐
ли Д. Батаковић и Н. Поповић. Историјска грађа је истражена, прете‐
жно у Архиву Србије у вези са дешавањима у Великом рату. Прика‐
зани су делова дневника српског министра војног пуковника Душа‐
на Стефановића, команданта Балканских снага аустроугарске вој‐
ске Оскара Поћорека, француског војног аташеа за Србију и Црну
Гору пуковника Франсоа Фурнијеа и аустроугарског подофицира
Киша Егона Ервина.
Збирка одабраних чланака из великобечкеречких новина, који
су објављени током прве године Великог рата, у недељнику Gross
Becskereker Wochenblatt и недељнику Torontàl сакупљена је у делу
Почетак првог светског рата у светлу великобечкеречке штампе:
збирка одабраних текстова из мађарске и немачке периодике Исто
ријског архива Зрењанин а приредили су га за штампу Ф. Крчмар и
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А. Балин. У раду су објављене важне вести које се односе на аустроу‐
гарске операције при заузећу Ваљева, као и вести о поразу аустроу‐
гарских јединица у близни Ваљева у току Колубарске битке.
Историјска грађа у редакцији Перишића, Рељића, Марковића и
Богдановића из Архива Србије која је приказана у књизи Почиње
рат: 1914: у документима Архива Србије, презентује драгоцене до‐
кументе и фотографије који су везани за Ваљево и ваљевски крај у пр‐
вој години Великог рата. Значајни су извештај начелства округа ва‐
љевског о злочинима и о затеченом стању после аустроугарског по‐
влачења, као и извештаји штаба српске Врховне команде из Ваљева.
Оновременска штампа која је у својим чланцима писала о срп‐
ском ратишту првих ратних година, дајући на важности и значају
Ваљеву и његовим становницима, је многобројна.9 Новинарски из‐
вештаји у објављеним чланцима бавили су се победама и поразима,
изгледом града Ваљева и његове околине, свакодневним животом
Ваљеваца, болеснима, рањенима, мртвима, повлачењима и офанзи‐
вама српске војске као и улогом коју су у војном и медицинском
значају Ваљево и његови становници имали у прве две године рата.
Један од два листа који је прве ратне године излазио у Ваљеву био
је лист Велика Србија (јутарњи лист за обавештавање и васпитава
ње), под уредништвом Димитрија Славуја, који је изашао у пет бро‐
јева од чега су сачувана само два. Први је од оновременске штампе
дао извештаје о заробљеним аустроугарским војницима који су до‐
ведени у Ваљево на испитивање у току Церске битке. Лист Ратног
Пресбироа, који је штампан у Ваљеву и у Крагујевцу током Првог
светског рата био је Ратни Дневник. Као званични билтен о опера‐
цијама српске војске у Првом светском рату излазио је током првих
месец и по дана рата 1914. године под називом Ратни Пресбиро, а
од броја 26, који је изашао 17. августа 1914. до броја 39, који је иза‐
шао 31. августа 1914. године, излазио је у Ваљеву. Ратни Дневник је
излазио је свакодневно, објављујући извештаје Врховне команде о
борбама српске војске на фронту са Аустроугарском и телеграфске
извештаје из Петрограда, Париза, Цариграда, Лондона и Токија, са
страних ратишта. У Ваљеву је штампано 98 бројева Ратног дневни
9 На иницијативу Здравка Ранковића уредника Ревије Колубара, покренут
је пројекат Ваљево у Великом рату 1914. – виђења оновременске штампе у Србији и
свету. Истраживања су извршена у Народној библиотеци Србије у Београду, Наци‐
оналној свеучилишној књижници у Загребу, и у већини доступних архивских но‐
винских чланака у земљи и иностранству. Започет пројекат Ревије Колубаре допу‐
њен је подацима који се тичу Ваљева и у вези са осталим ратним годинама, али
првенствено са тежиштем на 1915. години када је Ваљево било велики град бол‐
ница.
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ка. За време окупације Србије од стране Аустроугарске монархије у
Ваљеву су штампане званичне новине, Службени лист Цесарског и
Краљевског Окружног заповеднишвта у Ваљеву, које су излазиле
једном месечно, од августа 1916. године до септембра 1918. године.
У првом броју овога листа дато је краће објашњење шта је био циљ
листа, да служи распростирању и потребном објашњењу прописа
објављених у Зборнику закона и наредаба, издавању подробнијих
наредаба и прописа месне природе, објављивању упута и поука ко‐
мандама жандармерије и општинама.
Редакције већине београдских листова пресељене су у Ниш то‐
ком прве две године рата. У београдском листу Новости, који је из‐
лазио у Нишу 1914. и 1915. године, честа тема је био град Ваљево.
Најзначајнији подаци о Ваљевцима и Ваљеву могу се наћи у бео‐
градском листу Политика, који је писао о приливу избеглица из
Шапца после Церске битке у Ваљево, рањавању принца Ђорђа Кара‐
ђорђевића и доласку краља Петра Карађорђевића у град због рање‐
ног сина, као и о доласку председника Министарског савета Николе
Пашића у Ваљево. Политика, је извештавала и о страховитој пљач‐
ки Ваљева од стране аустроугарских војника који су се повукли из гра‐
да у току противофанзиве српске војске Колубарској бици. Драгоцени
подаци о Ваљеву за време Великог рата, налазе се у београдским ли‐
стовима Пијемонт, Правда, Самоуправа и Трговински гласник.
Од листова који су излазили у Аустроугарској монархији најза‐
ступљенији су листови који су штампани у Загребу: Јутарњи лист,
Мали лист и Илустовани лист. Сви наведени загребачки листови
бавили су се извештајима са Српског фронта, а поред осталих зна‐
чајних информација често је спомињано и Ваљево као важан стра‐
тешки циљ. Како су аустроугарски војници дочекани у граду Ваље‐
ву са цвећем, а потом са бомбама описано је листу Словенски госпо
дар, који је излазио у Марибору и у новинама Сарајевски лист које
су штампане у Сарајеву.
Страна савезничка оновременска штампа ослањала се у својим
извештајима на своје дописнике из Србије, али и на извештаје дру‐
гих новинских агенција, првенствено из Рима, Париза, Москве и
Лондона. Од страних новина које су због стратешког значаја Ваљева
и због тога што је био центар жаришта епидемије пегавог тифуса
извештавале о Ваљеву издвајају се: женевски Journal de Genève, лон‐
донски The Times, њујоршки The New York Time, даблински The Irish
Time, хобартски The Mercury, гизбернски The Poverty Bay Herald и ка‐
товички лист Dziennik Zachodni.
Литература из пера учесника Првог светског рата везана за Ва‐
љево у форми ратних дневника, мемоара и сећања, заступљена је у
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малом броју, али је разноврсна и богата својим садржајем. Писци
који су иза себе оставили ову врсту литературе били су ратници,
страни ратни извештачи и лекари хуманитарних мисија.
Ратне дневнике у Великом рату, водили су редов српске војске
Санковчанин Живојин Лазић, митраљезац Дринске дивизије и офи‐
цир српске војске Милорад Марковић, водник 3. батерије Моравско
брдског пука. Ваљевац Павле Ђурић, каплар 5. пешадијског пука
„Краља Милана“, оставио је мемоарске белешке са освртом на своје
ратовање у балканским ратовима и Првом светском рату. Драгоце‐
на су његова сведочења о стању у Ваљеву у току 1914. и 1915. годи‐
не. Помоћник начелника штаба Врховне команде Живко Павловић
урадио је студије о најзначајнијим биткама које су се одиграле у 1914.
години на простору Србије, на основу аутентичних докумената и сво‐
јих ратних бележака. Војвода Живојин Мишић је у својим мемоарима
стигао да опише догађаје до Првог светског рата. Приређивач књиге
Саво Скоко, је навео сведочења Мишићевих савременика о улози вој‐
воде Живојина Мишића у догађајима у Великом рату.
Слику ратишта са простора Ваљева на почетку Великог рата
оставили су у својим ратним дневницима и војници на служби у
аустроугарској војсци: парох темишварско‐мехалскохски, Слободан
Костић, свештеник при аустроугарској војсци, који је у свом днев‐
нику описао страдање локалног становништва у Ваљеву од стране
окупационих власти; католички свештеник, фра Габро Цвитановић
на служби у аустроугарској војсци, ратни заробљеник након Колу‐
барске битке, дао је описе Ваљева за време свог заробљеништва од
7. децембра 1914. до 17. маја 1915. године, и Чех из Прага, Егон Ер‐
вин Киш, подофицир у 11. регименти 9. дивизије аустроугарског 8.
корпуса, осликао је свом ратном дневнику карактер локалног ста‐
новништва. Страни ратни извештач Американац Џон Рид, дописник
Метрополитен магазина из Европе у својим репортажама описао је
Ваљево, град болницу, као место најгорег жаришта тифуса у Србији.
Швајцарац Арчибалд Рајс који је на позив српске владе дошао у Ср‐
бију као истражитељ аустроугарских ратних злочина 1914. године,
је поред свог ратног дневника, оставио многобројне извештаје обја‐
вљене у листовима: Gazette de Lausanne, Le petit Parisien и De Telegra
af. Велики број тих извештаја писао је о Ваљеву. Од лекара из хума‐
нитарних мисија који су дошли у Србију и Ваљево у периоду панде‐
мије пегавог тифуса, ратне дневнике су оставили Холанђанин Тин‐
ховен ван Аријус, руководилац Одељења за хирургију у ваљевској
болници и Пољак Лудвик Хиршфелд, доцент за бактериологију Ме‐
дицинског факултета у Цириху, који је заједно са својом женом, док‐
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торком Ханом Хиршфелд организовао прву микробиолошку лабо‐
раторију у Ваљеву и Србији.
Споменица ђака батаљона 1.300 каплара, као слика људи и до‐
гађаја тога доба, приказана је у књизи Успомене и доживљаји ђака
Батаљона 1.300 каплара. Ратни поход 5. пешадијског пука „Краља
Милана“ кроз балканске ратове и Први светски рат, који је био ста‐
циониран у Ваљеву, може се пратити кроз операциони дневник, Ра
товање Петог пешадијског пука Краља Милана: 1912–1918. Опера‐
циони дневник је приредио за штампу командант пука пуковник
Светомир Николић.
Најзначајнија литература везана за Ваљево у Првом светском
рату, налази се у зборницима радова који су настали поводом обе‐
лежавања годишњице почетка Првог светског рата. Знаменити Ва‐
љевци, учесници Великог рата, описали су своја сећања у зборнику
радова Србија у ратовима 1912–1918. са освртом на ваљевски крај.
Историјски институт је поводом 70 година од Колубарске битке из‐
дао зборник радова Колубарска битка, Ратни напори Србије 1914.
године. Српско лекарско друштво је издало на седамдесет петогоди‐
шњицу пандемије пегавог тифуса зборник радова Ваљевска болни
ца 1914–1915. У зборнику су лекари и историчари, аутори радова,
дали слику Ваљева као једног од најгорих жаришта епидемије ти‐
фуса у целој Србији, са осликаним карактерима знаменитих српских
лекара и лекара из страних хуманитарних мисија. Поводом обеле‐
жавања 85 година од избијања Првог светског рата, а као последица
одржаног научног скупа у Ваљеву у новембру 1999. године из
штампе је изашао зборник радова Ваљево 1914–1918. учесника овог
скупа. У зборнику су објављени радови који су за свој циљ истражи‐
вања имали дејства Друге српске армије 1914. године, седнице срп‐
ске владе које су одржане у Ваљеву, рад српског санитета у услови‐
ма епидемије пегавог тифуса, привреду ваљевског краја на почетку
20. века и друго. На иницијативу Александра Недока, а поводом сто‐
годишњице пандемије изашао је зборник радова Српски војни сани
тет у Првом светском рату. У зборнику је обрађена историја вој‐
ног санитета у Првом светском рату, са посебним поглављима о
епидемији у Ваљеву. Сви наведени зборници по богатству прилога
спадају у ред најзначајнијих дела за историју ваљевског краја у Пр‐
вом светском рату.
Ваљевски историчари и хроничари оставили су многобројна
дела која су вредна помена. Љубисав Андрић је у својој књизи Ваље
во од постања, кроз поднаслов, казивања кроз записе страних и до
маћих путописаца, о граду Ваљеву, најбоље објаснио суштину свог
рада. Једно поглавље је посвећено студијама појединих писаца обја‐
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вљених у публикацијама и књигама о Првом светском рату и улози
коју је Ваљево имало у њему. Аутори чланака су: Милорад Марко‐
вић – Чувено са лака и весела живота, Војислав Јовановић Марабо –
Прљавштина је кружила градом, Милорад Митрашиновић – Време
тифуса и окупације, Ж. Ј. Кезић – Трулеж на све стране, Бранислава
Милошевић–Пандуровић – Ово је земља Србија. Књигу Ваљево град
устаника, писало је шест аутора: Јеротије Вујић, Милан Сикирица,
Милан Нинић, Зоран Јоксимовић, Милован Илинчић и Милан Трип‐
ковић. Политичка слика града за време Великог рата приказана је у
оквиру једног поглавља, са позивањем на оновременску штампу.
Момчило Исић је у свом раду дао вредности пријављене штете по‐
сле Првог светског рата, причињене на приватним предузећима и
код приватних лица за време окупације Ваљева. Привреду града Ва‐
љева за време окупације Милорад Митрашиновић приказао је кроз
пословање пиваре. Прву ратну годину и услове у којима су живели
грађани у Ваљеву под окупацијом приказали су у једном поглављу
Милан Трипковић и Добривоје Недељковић у књизи Сто година Ва
љевске гимназије. Трипковић је у својој објављеној магистарској
студији Ваљево 1900–1941, посебно поглавље посветио окупацио‐
ним годинама грађана Ваљева у Великом рату. Здравко Ранковић
се, у свим наведеним делима бави, поред осталог, и Ваљевом у Пр‐
вом светском рату, док је Милорад Радојчић дао приказ ваљевске
болнице и биографију војводе Живојина Мишића, као и спискове
интернираних лица за срез колубарски из 1916. године, спискове
страдалих лица за период ратова од 1912. до 1918. године и списко‐
ве носиоца Карађорђеве звезде. Значај Радојчићеве књиге је и у ори‐
гиналним документима, ратним дневницима и записима учесника
из поменутог периода. Аутори књиге Сарамандић, Љ. и Максимо‐
вић, Н. настале поводом 90 годишњице повлачења српске војске
преко Албаније, Тамо далеко, једно поглавље су посветили ваљев‐
ској болници у 1915. години и последицама епидемије пегавог ти‐
фуса у Србији. Ваљевски хроничар Велибор Берко Савић је у својој
књизи Солунци на ломачи, која је настала поводом забране књиге
Србија у ратовима 19121918. са освртом на ваљевски крај, дао био‐
графије појединих солунских ратника који су после Другог светског
рата били осуђени на дуге затворске казне од нове власти, као ко‐
лаборационисти, као и Летопис носилаца Албанске споменице са по‐
дацима чланова из Ваљева.
Многобројни истраживачи историчари који нису из Ваљева ба‐
вили су се његовом улогом у Првом светском рату. Докторска сту‐
дија о окупационом режиму у Србији за време Првог светског рата,
са анализом живота у дванаест градова као седиштима округа, била
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је предмет истраживања Божице Младеновић. Једно од седишта
округа које је било анализирано је Ваљево. Крсман Милошевић је у
књизи Србија у Великом рату 1914–1918, написаној поводом 90 го‐
дишњице пробоја Солунског фронта дао опис војничког гробља у
Ваљеву, као највећег и најзначајнијег у Србији данас. У делу Петра
Опачића, кроз биографију војводе Мишића и улоге коју је имао у Ве‐
ликом рату, може се једним делом пратити и живот становника Ва‐
љева у првим годинама Првог светског рата. Важност Ваљева због
стратегијског положаја у Колубарској бици, као и све ратне опера‐
ције у току 1914. године описао је прецизно и јасно у свом делу Ми‐
лан Раденковић.
Највећи број чланака аналитичко‐истраживачког карактера, а
уједно по својој вредности и најзначајнијих, објављен је у Гласнику,
часопису Међуопштинског историјског архива из Ваљева. Већина
радова настала је из пера историчара из Ваљева али свој допринос
расветљавању улоге Ваљеваца и Ваљева дали су и други аутори. Ра‐
дови од изузетне важности за Ваљево и његове становнике написа‐
ли су: Велибор Видић, Драгољуб Дивљановић, Смиљана Ђуровић,
Момчило Исић, Жарко Јовановић, Зоран Јокић, Драгана Лазаревић
Илић, Милорад Митрашиновић, Александар Недок, Милорад Радој‐
чић, Здравко Ранковић, Саво Скоко, Милан Сикирица, Милан Трип‐
ковић и Храбак Богумил.
Распоред наслова у библиографији је азбучни, после презиме‐
на и почетног слова имена аутора наведено је дело, место издања,
издавач, година и број страница. У библиографији, код чланака, на‐
ведено је презиме и почетно слово имена аутора, назив дела, часо‐
пис у коме је рад објављен, место, година издања, број часописа и
странице на којима се рад налази.
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Mag. Nebojša Maksimović

BIBLIOGRAPHY OF THE CITY OF VALJEVO
DURING THE FIRST WORLD WAR
(Summary)
Valjevo had long felt the consequences of being at the center of the Bal
kan front in the First World War. It took more than twenty years for Valjevo
and its citizens to recover from the sufferings in the First World War. No soo
ner had it seemed that the citizens of Valjevo would finally heal from the con
sequences of the Great War than the Second World War began. After the Se
cond World War, Serbian historiography had long dealt with the matter of the
First World War only sporadically and insufficiently. Significant strides in this
respect were made towards the end of the 1960s. Many articles published in
the local history magazine as well as in scholarly anthologies initiated an inte
rest in this topic. There has since been a progressive increase in the number of
bibliographies that include the First World War. Researchers who showed in
terest in studying the history of the local community and its role in the context
of Serbia in the Great War produced many academic works. Of all these works,
the most valuable historical materials are those produced right after the Gre
at War under the patronage of the state and those which authors were direct
participants in the combat operations in the Valjevo region. Their testimonies
through remembrance and memoirs give us a true picture of the aforementio
ned events and the extent of suffering of the citizens of Valjevo. Vastly impor
tant are the works made at WWIthemed scientific conferences which focused
on the Battle of Kolubara and Valjevo Hospital. No less valuable were the con
temporary home and foreign press, with their daily reports from the Balkan
front. Local historians and amateur chroniclers have also played a major role
in ensuring that the horrors and sufferings of the citizens of Valjevo in the
First World War are never forgotten. Valjevo had the misfortune to play a pi
votal role in the First World War, and it suffered numerous and extensive criti
cisms as a consequence.
KEYWORDS: Bibliography, sources, periodical journals, literature, Valje
vo, Valjevo Hospital, The Great War.
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ИЗЈАВА АРМИЈСКОГ ГЕНЕРАЛА ДУШАНА
СИМОВИЋА О УЧЕШЋУ У АПРИЛСКОМ РАТУ –
ПРОБЛЕМИ АНАЛИЗЕ И ТУМАЧЕЊА
АПСТРАКТ: У раду се на основу необјављених извора из Војног
архива у Београду, објављених извора и релевантне мемоар
ске и историографске литературе критички анализира изја
ва армијског генерала Душана Симовића о његовом учешћу у
Априлском рату. Детаљној анализи су подвргнута његова
сведочења о склапању Уговора о пријатељству и ненападању
са СССРом, о понуди непознатог југословенског официра да
Југославија уђе у састав СССРа, о проблемима везаним за мо
билизацију војске Краљевине Југославије за Априлски рат и о
наређењу за закључење примирја са непријатељем које је
14. априла 1941. године упутио генералу Данилу Калафатовићу.

Када је септембра 1939. године почео Други светски рат, Кра‐
љевина Југославија реаговала је проглашењем неутралности. Од
тог тренутка зараћене европске силе тежиле су да стекну југосло‐
венску наклоност и да је прикључе својој страни. Почетком 1941.
године, притисак Лондона и Берлина, бивао је све већи. Краљевина
Југославија, била је стешњена између интереса великих сила, тако
да се назирао крај њене јавно прокламоване неутралности. После
низа састанака са немачким државним врхом, током фебруара и
марта 1941, кнез намесник Павле Карађорђевић1 и влада Драгише
1 Павле Карађорђевић, кнез (Санкт Петербург, Русија, 15/27. април 1893 –
Париз, Француска 14. септембар 1976). Кнез Павле је био син кнеза Арсена Кара‐
ђорђевића и кнегиње Ауроре Павловне и синовац краље Петра I Карађорђевића.
Политиком се није бавио све до погибије краља Александра I Карађорђевића 9. ок‐
тобра 1934. године, после чега постаје један од тројице намесника, али је уситину
он држао власт у својим рукама. На месту намесника остао је до 27. марта 1941. го‐
дине, после чега је био принуђен да оде у егзил. Најпре је отишао у Атину, онда у
Каиро, а затим у Најроби (Кенија). Године 1943. кнез Павле је са породицом преба‐
чен у Јоханезбург (Јужноафричка Република). По завршетку Другог светског рата,
у Југославији је осуђен као издајник народа и забрањен му је повратак у земљу.
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Цветковића2 доносе одлуку да Краљевина Југославија приступи
Тројном Пакту. Уговор је потписан у Бечу 25. марта 1941. године.
Два дана касније, у Београду је извршен државни удар, Цветковиће‐
ва влада је оборена, а кнез Павле је приморан да напусти Југослави‐
ју. Нову владу формирао је армијски генерал Душан Симовић, а на
престо је дошао још увек малолетни, краљ Петар II Карађорђевић.3
Ти и догађаји који су уследили током априла месеца били су по‐
следњи чин у животу Краљевине Југославије.
Сазнавши за догађаје у Београду, Хитлер је одлучио да се војно
обрачуна са Краљевином Југославијом и ову раскомада и уништи
као државу. Непуне две недеље од обарања Цветковићеве владе,
уследио је напад Немачке и њених савезница Италије и Мађарске на
Југославију. Рат је трајао свега 12 дана. Краљевина Југославија је по‐
ражена, а затим и раскомадана. Њена територија подељена је изме‐
ђу њених суседа: Немачке, Италије, Мађарске, Бугарске и Албаније,
а створена је и Независна Држава Хрватска као квислиншка држава.
После рата је живео у Женеви и Паризу где је и умро. Био је ожењен кнегињом Ол‐
гом, са којом је имао троје деце, синове Александра и Николу, и кћерку Јелисавету.
Одлуком Вишег суда у Београду децембра 2011. године, кнез Павле Карађорђевић
је рехабилитован.
2 Драгиша Цветковић, председник владе (Ниш, 15. јануар 1893 – Париз,
Француска 18. фебруар 1969). Био је председник југословенске владе у периоду од
фебруара 1939. до марта 1941. и потписао је уговор о југословенском приступању
Тројном Пакту 25. марта 1941. године. Државним ударом 27. марта Драгиша Цвет‐
ковић је уклоњен са места председника владе и ухапшен. Убрзо је пуштен. До сеп‐
тембра 1944. године, Цветковић се налази у окупираној Краљевини Југославији да
би почетком тог месеца побегао у Бугарску, након чега је продужио пут преко
Турске и Италије до Париза где је и умро. После Другог светског рата Драгиша
Цветковић је проглашен за народног непријатеља и ратног злочинца. Одлуком
Окружног суда у Нишу, септембра 2009. године Драгиша Цветковић је рехабили‐
тован о одлука којом је проглашен народним непријатељем и ратним злочинцем
је поништена.
3 Петар II Карађорђевић, краљ (Београд, 6. септембар 1923 – Денвер, САД, 3.
новембар 1970). Краљ Петар II био је најстарији син краља Александра Карађорђе‐
вића и краљице Марије. На власт је дошао после државног удара 27. марта 1941.
године, са непуних 18 година. У току Априлског рата напустио је земљу. Пут га је
преко Атине, Јерусалима и Каира одвео у Лондон, у коме се налазио све време тра‐
јања Другог светског рата. По завршетку Другог светског рата, у Југославији је
осуђен као народни непријатељ и забрањен му је повратак у земљу. Последње го‐
дине живота живео је у Сједињеним Америчким Државама. После смрти сахрањен
је у америчком граду Либертивилу, а његове кости пренете су у Србију маја 2013.
када су и сахрањене у цркви св. Ђорђа на Опленцу. Био је у ожењен краљицом
Александром, са којом је имао сина Александра. Рехабилитован је одлуком Вишег
суда у Београду јуна месеца 2015. године.
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У наредне четири године на територији некадашње Краљевине во‐
ђен је рат за ослобођење и грађански рат, а истовремено је извође‐
на и револуција. Крај рата донео је стварање нове Југославије, са ре‐
публиканским државним уређењем и Комунистичком партијом Ју‐
гославије на њеном челу.
Из овог кратког прегледа видимо да је период од 1939. до
1945. један од најсложенијих периода наше новије историје. У жур‐
налистици, публицистици и историографији, о овоме периоду је пи‐
сано доста, али је нажалост мало тога поткрепљено историјским из‐
ворима и историографским чињеницама. Оптерећеност идеологи‐
јом један је од кључних разлога зашто још увек нисмо у могућности
да у потпуности сагледамо све оне процесе који су били заступљени
на југословенском простору у наведеном временском периоду. Да
бисмо то урадили морамо се вратити историјским изворима и њи‐
ховој анализи, мада то не представља нимало лак посао. Пример
Априлског рата и догађаја који су му непосредно претходили, најбо‐
ље сведочи о свим тешкоћама са којима се сусреће један истражи‐
вач на том путу.
Сам почетак истраживања довешће истраживача у позицију да
располаже са веома малим бројем извора из прве руке, тј. оних из‐
вора који су настајали паралелно са догађајима о којима говоре. На‐
жалост већина тих извора југословенске провенијенције уништена
је у самом рату, спаљивањем или на неки други начин, а све због то‐
га да не би пала у непријатељске руке. Из тог разлога ће сваки онај
који одлучи да ближе истражи ову тему бити упућен да користи из‐
воре који су настајали накнадно, у месецима и годинама после дога‐
ђаја о којима говоре, тј. на изјаве официра војске Краљевине Југо‐
славије које су ови давали у току и годинама које су следиле Други
светски рат.
Те изјаве се налазе у Војном архиву Министарства одбране Ре‐
публике Србије у Пописнику 17. По времену и месту њиховог наста‐
јања, можемо их поделити у четири групе. Прву групу сачињавају
изјаве 75 истакнутих војних руководилаца војске Краљевине Југо‐
славије, од чега 41 изјава припада генералима. Изјаве из ове групе
дате су на тражење Војноисторијског института 1946. године, и на‐
лазе се у кутијама 4, 5 и 8а. Другу групу сачињавају изјаве 260 ва‐
здухопловаца које су дате крајем 1941. године у Каиру на тражење
Министарства војске и морнарице Краљевине Југославије. Оне се
налазе у кутији 8. У трећу групу спадају изјаве 1932 официра југо‐
словенске краљевске војске које су ови, у току 1941. и 1942. године,
дали органима Независне Државе Хрватске. Ове изјаве налазе се у
кутијама 66, 67 и 68. На концу, четврту групу сачињавају изјаве које
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је 1953. године прикупио Војноиздавачки завод Војно дело, а које се
налазе у кутијама 9 и 10.4 У овој потоњој групи налази се и изјава
армијског генерала Душана Т. Симовића,5 која ће овде бити пред‐
стављена, а који је, поред ње, оставио још једну изјаву која се нала‐
зи у горе поменутој првој групи изјава и мемоаре који се налазе у
истом архиву, али у Пописнику 16. У овом последње поменутом
фонду налази се и заоставштина генерала Петра Недељковића,6 у
којој се поред његових мемоара налази Операцијски дневник Че‐
тврте армије, али и низ изјава које су на његово тражење дали офи‐
цири те армије војске Краљевине Југославије.
Неколико је проблема које ове изјаве носе са собом. Први је
укључивање накнадних сазнања приликом интерпретације догађа‐
ја, а затим следи оптерећење које носе измењене идеолошке прили‐
ке и то што се изјаве дају пред новом влашћу и по сећању, пет, шест,
па чак и дванаест година после догађаја о којима говоре. Све ово не
значи да су ове изјаве неупотребљиве, напротив, већ само да им се
мора прићи са великом опрезношћу и критичношћу, тежећи да се
оне провере што је више могуће, тако што ћемо их упоредити са по‐
неким сачуваним документом или њих неколико, једну са другом
ако говоре о истим догађајима. Мишљења смо да ове изјаве можемо
посматрати и као својеврсне мемоаре активних учесника у прелом‐
ним догађајима из марта и априла 1941. године. Без њих не само да
би нам реконструкција догађаја била готово неизводљива, већ би‐
смо били осиромашени и ускраћени за личне интерпретације дога‐
4 Mile S. Bjelajac, Jugoslovensko iskustvo sa multietničkom armijom 1918–1991,
Beograd 1999, напомена 5, 119.
5 Душан Т. Симовић, армијски генерал, (Крагујевац, 29. октобар 1882 – Бео‐
град, 28. август 1962). Питомац 31. класе Ниже и 13. класе Више школе Војне Ака‐
демије. Завршио је генералштабну припрему, а био је и на усавршавању у Немач‐
кој 1908. У чин армијског генерала унапређен је 6. IХ 1937. Учесник је балканских
и Првог светског рата. Између два рата обављао је дужност, команданта Ваздухо‐
пловства и начелника Главног генералштаба. Председник је Владе од 27. марта, а
у Априлском рату је до 14. априла обављао дужност Начелника Штаба Врховне Ко‐
манде. Са Владом избегао у Лондон. Са места председника Владе смењен је 11. јануара
1942. године. После рата се вратио у земљу. Носилац је више одликовања међу којима
и Карађорђеве звезде са мачевима IV степена, којом је одликован два пута.
6 Петар Ј. Недељковић, армијски генерал (Зајечар, 9. август 1882. – Београд,
1. новембар 1955). Питомац 33. класе Ниже и 17. класе Више школе Војне Акаде‐
мије. У чин армијског генерала унапређен 28. јуна 1940. године. Учесник балкан‐
ских и Првог светског рата. Од 6. септембра 1939. вршио је дужност команданта
Четврте армијске области, а у Априлском рату је био командант Четврте армије.
Заробљен је и одведен у заробљеништво. После рата се вратио у земљу. Носилац је
више одликовања међу којима и Златне медаље за храброст којом је одликован
два пута. У Војном архиву се чувају његова изјава из 1952. године, као и две књиге
мемоара у рукопису које говоре о његовом учешћу у Априлском рату.
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ђаја, коментаре и мишљења људи који су били на најодговорнијим
позицијама, пре и у току рата.
На наредним страницама представићемо изјаву армијског ге‐
нерала Душана Симовића, човека који је у овим преломним догађа‐
јима вршио две кључне функције у држави. Био је председник владе
и Начелник штаба Врховне команде. Из тога разлога његова запа‐
жања и сећања на поједине догађаје могу бити од изузетног значаја.
Поред представљања документа широј научној и читалачкој јавно‐
сти, покушаћемо да исти подвргнемо и анализи како бисмо утврди‐
ли, шта од оног што је написано, можемо сматрати релевантним у
доношењу извесних закључака, а шта представља плод накнадних
сазнања генерала Симовића и његов покушај да догађаје прикаже у
светлу тих нових сазнања. Документ о који овде представљамо, чу‐
ва се, као што смо већ рекли, у Војном архиву у Пописнику 17, кути‐
ји 9, фасцикли 1 и има регистарски број 11. Документ је писан ћири‐
лицом, руком и има десет страна. Потписан је својеручно и датиран
са 17. јануаром 1953. године.
Душан Т. Симовић
армијски ђенерал у пенз.(ији)
Војноиздавачком заводу
„Војно дело”
У вези вашег захтева бр. 1887, од 18.12.(19)52. извештавам Вас:

I

Историјске податке о припремама и извршењу чина од 27.
марта 1941. и догађајима који су истом следовали ја сам обрадио у
главним линијама још 1943. године у иностранству. Једини приме‐
рак истих налазио се код мог брата пок.(ојног) др Милоша Т. Симо‐
вића, резерв.(ног) санитет.(ског) пуковника, коме сам (их) ради
преписа и чувања послао био из Лондона у Каиро. Исти је при по‐
вратку из Египта у Отаџбину, донео тај примерак у Београд 25. јуна
1945. Тај примерак му је одузет од стране делегата Министарства
унутрашњих дела, именом Брауна(?) при царинском прегледу на
аеродрому и предат надлежним државним властима. Вероватно да
се исти налази у архиви Министарства унутр.(ашњих) дела.
Молим да се ти подаци пронађу и да ми се предаду ради уно‐
шења потребних исправака и допуна ради израде траженог изве‐
штаја. Без дотичних података апсолутно ми је немогуће да одгово‐
рим Вашем захтеву и поднесем извештај о извршењу чина од 27.
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марта 1941. и догађајима који су му следовали, како због немања
аутентичних података, тако и из здравствених разлога.

II
Одмах после 27. марта 1941. ја сам као Председник владе, пре‐
ко отправника послова совјетског посланства у Београду, Виктора
Лебедева7 упутио усмену поруку влади СССР за закључење уговора
о узајамној помоћи (подвучено у оригиналу, прим. М. М.).8 Ову пону‐
ду саопштио је у моје име г. Лебедеву, министар вој.(ске) и
морн.(арице) армијски генерал Богољуб Илић.9 Првог априла 1941.
у 1 час после поноћи дошао је у мој стан г. Лебедев у пратњи со‐
вјет.(ског) војног изасланика, ђенерала Александра Сухоњина10 и
Викотор Захарович Лебедев, совјетски дипломата (1900 – Москва, 1968).
Завршио је Московски државни универзитет „М. В. Ломоносов” (1925). Од септем‐
бра 1940. до маја 1941. био отправник послова совјетског посланства у Београду. У
току Другог светског рата од 1943. до 1945. вршио је дужност изванредног и опу‐
номоћеног амбасадора СССР‐а код савезничких влада у Лондону, и то код влада Ју‐
гославије, Белгије, Луксембурга, Холандије и Норвешке. После рата је био амбаса‐
дор у Пољској и Финској, као и ректор Дипломатске академије.
8 Претпоставка је да је генерала Симовића на овај потез инспирисао пуков‐
ник Божин Симић који је одржавао везе са пуковником НКВД‐а Мустафом Голуби‐
ћем, а можда и сам Голубић, за кога се, како наводе Петрановић и Жутић, у исто‐
ријској фељтонистици тврди да је 27. марта седео у колима са генералом Симови‐
ћем. (Branko Petranović, Nikola Žutić, 27. mart 1941 – tematska zbirka dokumenata, Be‐
ograd 1990, 569). Ближи смо мишљењу да је то непосредно учинио Божин Симић,
јер се он исте вечери када и генерал Илић састао са Лебедевим, „као представник
председника владе”. Поред тога Молотов је писао В. З. Лебедеву, да би било добро да у
саставу југословенске делегације, која ће кренути пут Москве буде и Симић. (Slavoljub
Cvetković, „Jugoslovensko‐sovjetski pregovori 1941. oko zaključenja Ugovora o prijateljstvu
i nenapadanju”, Vojnoistorijski glasnik, 1/1991, 19). Нажалост ми данас не располажемо
историјским извором који би у потпуности потврдио ову нашу тезу.
9 До разговора генерала Богољуба Илића и Виктора Лебедева дошло је 30.
марта 1941. и он је трајао око 45 минута. У том разговору, генерал Илић је саоп‐
штио Лебедеву: „Ми желимо војно‐политички савез, под било каквим условима
које предложи Совјетска влада, укључујући ту и извесне социјалне промене, које
су остварене у СССР‐у, које могу и морају бити спроведене у свим земљама. Ми че‐
камо од вас помоћ, макар и невелику, али сигурну. (...) Ми сматрамо да Москва мо‐
же својим иступањем у Берлину да онемогући напад Немачке на Југославију.” (ци‐
тирано према: S. Cvetković, „Jugoslovensko‐sovjetski pregovori 1941. oko zaključenja
Ugovora o prijateljstvu i nenapadanju”, Vojnoistorijski glasnik, 1/1991, 18).
10 Генерал Симовић, погрешно идентификује совјетског војног изасланика у
Београду, ради се о генералуАлександру Георгиевичу Самохину, а не Сухоњину.
7
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једног тумача и саопштио ми поруку совјет.(ског) министра
спољ.(них) посл.(ова) г. Молотова: да упућену понуду прима и да
наша влада одмах упути у Москву, опуномоћене делегате за закљу‐
чење предложеног уговора.11 О предњем одмах сам телефоном оба‐
вестио министра иностр.(аних) посл.(ова) др Момчила Нинчића12 и
наредио му: а) да се за првог делегата одреди др Милан Гаврило‐
вић, посланик у Москви и министар без портфеља у влади, који се
већ налази у Москви и коме наредити да одмах ступи у везу са г.
Молотовом, не чекајући остала два делегата; б) да се за чланове де‐
легације одреде Божин Симић13 и вазд.(ухопловни) пуковник Дра‐
Молотов је заиста 1. априла прихватио предлог о закључењу „Пакта о уза‐
јамној помоћи и савезништву”. Ипак, Вукадин Милетић, писар југословенског по‐
сланства у Москви, сећајући се тог догађаја записао је: „Међутим, иако су Совјети
прихватили предлог о уговору, по њиховом мишљењу, то је требало да буде кла‐
сичан „уговор о пријатељству”, без икаквих озбиљнијих обавеза по једну или дру‐
гу страну.” (Александар Животић, „Једно сведочанство о потписивању југословен‐
ско‐совјетског пакта 5/6. априла 1941”, Архив, 1‐2/2010, 124). Потврду овакве
тврдње можемо пронаћи и у мотивима који су Совјете подстакли да потпишу је‐
дан овакав уговор. О њима је писао професор Бранко Петрановић: „Совјетски мо‐
тиви су садржани у тежњи да скрену пажњу Немцима на своје интересе на Балка‐
ну, да изразе незадовољство њиховом политиком на полуострву, нарочито после
притиска на Бугарску и Југославију, да подрже отпор Југославије, што је одговара‐
ло и Британцима, али да никако не угрожавају односе са Немачком.” (B. Petranović,
N. Žutić, 27. mart 1941 – tematska zbirka dokumenata, 568).
12 Момчило А. Нинчић, политичар, професор, академик и министар (Јагоди‐
на, 10. јун (28. мај по старом календару) 1876 – Лозана 23. децембар 1949). Завр‐
шио је гимназију у Београду и права на Сорбони, где је и докторирао. Био је про‐
фесор на Београдском универзитету. Дописни члан Српске академије наука и
уметности, постао је 1937. године. Био је министар у неколико ресора (финансије,
правда, трговина и индустрија), али је највише упамћен као министар иностраних
послова, што је био у два периода, од 1922. до 1926. и у влади генерала Симовића
од 27. марта. Члан избегличких влада био је до 1943. године. Председавао је Скуп‐
штином Лиге Народа 1926. године. После рата остао је у емиграцији и осуђен
1946. од стране Војног већа Врховног суда ФНРЈ у процесу у коме су између оста‐
лих осуђени генерал Драгољуб Михаиловић и Слободан Јовановић. Одлуком Окру‐
жног суда у Београду, Момчило Нинчић је рехабилитован 2006. године.
13 Божин Симић, потпуковник (с. Велики Шиљеговац, Крушевац 20. октобар
1881 – Београд 1966). Завршио Нижу и Вишу школу Војне Академије. Учесник мај‐
ског преврата и један од најзначајнијих чланова организације Уједињење или
Смрт познатије као Црна рука. Учесник је балканских и Првог светског рата. У од‐
суству је на Солунском процесу осуђен на 18 година затвора. После Фебруарске
револуције прешао у руску војску, где је добио чин пуковника. У Краљевину Југо‐
славију се вратио 1935. године, где је после краткотрајног робијања помилован и
пензионисан. Пре пуча од 27. марта, био је на служби у југословенској амбасади у
Москви, да би после тог чина био члан делегације која је потписала уговор о неу‐
тралности са СССР‐ом. У току окупације Југославије у периоду од 1942. до 1944.
11
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гутин Савић14 с тим да се упуте 1. априла изјутра авионом преко Ца‐
риграда. Ови су кренули из Београда 1. априла пре подне преко Солу‐
на и Цариграда; али су неком грешком од стране Турака упућени у Ан‐
кару одакле су одлетели за Одесу и Москву. Међутим, министар др М.
Гавриловић није – према наређењу – одмах ступио у везу и преговоре
са г. Молотовом, већ је сачекао долазак остала два делегата.
Ноћу 3/4 април примљен је први извештај др М. Гавриловића о
преговорима с г. Молотовом и пристанку за закључење уговора о
узајамној помоћи (подвечено у оригиналу, прим. М. М.). Међутим од‐
мах затим 4. априла изјутра добијен је други извештај од М. Гаври‐
ловића15 да нам Руси нуде уговор о неутралности (подвучено у ори‐
гиналу, прим. М. М.). Према накнадним обавештењима ова је проме‐
на била по наређењу г. Стаљина, а после консултовања са немачким
амбасадором г. Шуленбургом и добијеног мишљења Хитлеровог.
Пошто је уговор о неутралности био од користи само за Немце, јер
им је давао слободне руке за напад против нас, упућен је одговор др
Гавриловићу: да такав уговор не примамо и наређење да се – у слу‐
чају ако уговор о узајамној помоћи не можемо добити – ангажује да
се закључи уговор о пријатељству и ненападању (истакнуто у ори‐
гиналу, прим. М. М.).16 Такав је уговор закључен ноћу 5/6 априла, с
био је делегат владе Краљевине Југославије при Француском националном коми‐
тету, генерала Де Гола. Био је члан проширеног сазива АВНОЈ‐а и посланик у При‐
временој народној скупштини. Био је амбасадор ФНР Југославији у Анкари од
1945. до 1948. године.
14 Драгутин Савић, пуковник (Београд, 9. октобар 1985). Завршио је Нижу и
Вишу школу Војне академије, као и генералштабну припрему и Правни факултет
у Београду. Учествовао је у Првом светском рату. Између два рата био је између
осталог војни изасланик у Паризу (од новембра 1938. до децембра 1940). У току
окупације Југославије, пуковник Савић се налазио на месту шефа југословенске
војне мисије у САД и Канади (1942–1943). Из емиграције се вратио тек 1970. годи‐
не. По речима др Александра Животића, пуковник Савић је „уживао изузетно по‐
верење војног врха, владе и двора, па је поред редовних дужности обављао и изу‐
зетно поверљиве мисије”. Поред тога, „радило се о официру изузетног дипломат‐
ског талента и високог општег и војног образовања.” (А. Животић, „Једно сведо‐
чанство о потписивању југословенско‐совјетског пакта 5/6. априла 1941”, 129).
15 Mилан Гавриловић, политичар и дипломата (Београд, 23. новембар 1882 –
САД, 1976). Завршио је гимназију у Зајечару, Правни факултет у Београду и докто‐
рирао економске науке у Паризу (1924). Од 1911. запослен у Министарству ино‐
страних послова. Као дипломата службовао је у Лондону, Атини, Софији, Берну и
Риму, пре него што је 1924. године пензинисан. После успостављања дипломат‐
ских односа са СССР‐ом, постављен је за првог посланика Краљевине Југославије у
овој земљи (1940). Током рата био је министар у избегличкој влади. Остао у еми‐
грацији. Између два рата био је лидер политичке партије Савез земљорадника.
16 Молотов је на састанку са немачким амбасадором у Москви, Шуленбер‐
гом, истакао да је СССР донео одлуку о потписивању Уговора о ненападању и прија
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тим да је, на изричит захтев Руса, антидатиран, тј. носи датум 5.
април 1941. Ово стога што су Руси били вероватно обавештени о
предстојећем нападу на нас 6. изјутра, па нису хтели да се замере
Хитлеру. Пре потписивања уговора – 6. априла у 1 час после поноћи
–јавио ми се телефоном из Москве др М. Гавриловић, обавестио ме
о резултату преговора и да нам Руси не дају уговор о узајамној по‐
моћи и тражио одобрење за потписивање уговора о пријатељству и
неутралности. Ја сам му то одобрио.17
Вест о закључењу овог уговора била је објављена у београд‐
ском листу Правда18 од 6. априла 1941, али због напада Немаца тога
јутра та вест није добила ширу публикацију. Тако се није осетило
ни морално дејство закључења тог уговора, на које је дејство влада
рачунала.
Интересантно је, да ме је г. Лебедев 1943. год. у Лондону, као
совјет.(ски) амбасадор код чехослов.(ачке) и наше владе, уверавао,
да су Руси имали две оклопне бригаде у Одеси спремне за упућива‐
ње нама у помоћ преко Солуна, да је наш отпор дуже трајао. У ово
ме није могао убедити и сматрао сам само као изговор, што нам Ру‐
си ипак нису притекли у помоћ.

тељству, што није наишло на одобравање немачког амбасадора који је о томе из‐
вестио Берлин. Међутим Совјети су после састанка Молотова и немачког амбаса‐
дора Шуленберга, у 2. члану уговора, реч „пријатељско”, заменили речју „неутрал‐
но”, а све друго је остало исто као и у првој редакцији уговора који су Совјети по‐
нудили југословенској страни. (S. Cvetković, „Jugoslovensko‐sovjetski pregovori
1941. oko zaključenja Ugovora o prijateljstvu i nenapadanju”, 21–22).
17 Милан Гавриловић је дао све од себе да издејствује да се у уговор врати
реч „пријатељско” која се могла имати врло широко тумачење, па и то да ће СССР у
случају рата војно помоћи Краљевину Југославију, што је од самог почетка био
главни циљ југословенске владе и њених делегата. На крају у коначној редакцији
уговора реч „пријатељско” је и враћена, из разлога, како је то у службеном теле‐
граму саопштено В. З. Лебедеву, „да се не би дале основе да се сматра да СССР у
случају напада на другу договорену страну пере руке и остаје равнодушан према
судбини те стране”. (Цитирано према: S. Cvetković, „Jugoslovensko‐sovjetski prego‐
vori 1941. oko zaključenja Ugovora o prijateljstvu i nenapadanju”, 22). Вукадин Миле‐
тић, пише да је југословенска делегација на потписивање уговора кренула, по одо‐
брењу генерала Симовића, мислећи да је у уговору остала реч „неутрално”, а да је
за измену у коначном тексту уговора, а у којем је стајала реч „пријатељско” сазна‐
ла на лицу места, што је у складу са Симовићевом изјавом. Уговор је за совјетску
страну потписао Вјечеслав Молотов, а за југословенску страну то су учинили: Ми‐
лан Гавриловић, Божин Симић и Драгутин Савић (А. Животић, „Једно сведочан‐
ство о потписивању југословенско‐совјетског пакта 5/6. априла 1941”, 128).
18 Уговор је 6. априла 1941. објављен и у московском листу Правда.
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Интересантан је још један предлог. Наиме: 13. априла 1941. у
подне на Палама, после одржане министарске седнице, а у времену
кад се наш отпор ближио крају – нарочито због догађаја у Хрватској
– дошао је прво код министра иностр.(аних) посл.(ова) др М. Нинчи‐
ћа, а потом код мене, један наш пензионисани официр који је слу‐
жио као веза г. Лебедева и ђенерала Сухоњина19 са мном и саоп‐
штио ми следеће: Ако ја, председник владе, објавим да Југославија
улази у састав Совјетске Русије, да ће Руси одмах огласити рат Нем‐
цима и притећи нама у помоћ. Тај сам предлог категорички одбио,
рекавши: „Ни краљ, ни влада, а најмање ја сам, немају права да до‐
несу такву судбносну одлуку и да се одрекну независности државе
и народа. Поред тога да су Руси хтели, они би нам ту помоћ пружи‐
ли раније, а сад је за њихову интервенцију већ доцкан. Ми очекује‐
мо да нам помоћ стигне с друге стране и да продужимо борбу с на‐
слоном на западне савезнике, уздајући се у виталну снагу и дух на‐
шег народа, чији отпор неће престати чак ни у случају да цела Отаџ‐
бина буде поробљена.” У чије име је дотична личност чинила овај
предлог – да ли у своје сопствено име или у име совјетских пред‐
ставника – није ми познато. Имао сам утисак да је то овај други слу‐
чај и да се радило не о помоћи нама која је била илузорна у том тре‐
нутку, већ да нам се једном таквом или сличном изјавом вежу руке
и натуре обавезе на завршетку рата и при закључивању уговора о
миру.20
19 Александар Георгиевич Самохин, генерал мајор (Верхне‐Бузиловка, Руси‐
ја, 7/20. август 1902 – Москва, 17. јул 1955). Завршио је митраљески курс у Пензи
(1921), Велику Војну школу у Кијеву (1923) и Војну академију „М. В. Фрунзе”
(1934). Учесник Грађанског рата у Русији. Од септембра 1940. до маја 1941. године
био је совјетски војни аташе у Београду. У Другом светском рату, између осталог
вршио је дужности помоћника команданта 16. армије и команданта 48. армије.
Вршећи ову последњу, пао је у немачко заробљеништво. У мају 1945. ослобођен из
заробљеништва и у Москви осуђен на 25 година затвора, али је рехабилитован
5. августа 1953. године, после чега му је враћен чин и он је наставио да служи у
војсци. Предавао је на војној катедри Московског државног универзитета „М. В.
Ломоносов”. Носилац је Ордена Лењина и Ордена Црвена Звезда.
20 У расположивој изворној грађи није могуће утврдити идентитет особе ко‐
ја је дала овај предлог, ни то да ли је сам предлог као такав постојао. Родољуб Чо‐
лаковић, истакнути члан КПЈ, забележио је да је Мустафа Голубић виђен у Сараје‐
ву заједно са Врховном командом југословенске војске у току Априлског рата
(B. Petranović, N. Žutić, 27. mart 1941 – tematska zbirka dokumenata, 568). Да ли је Го‐
лубић био личност која је изрекла ову понуду генералу Симовићу? Обзиром да ге‐
нерал Симовић, каже: „један наш пензионисани официр” то је мало вероватно да
је поменута понуда дошла од Голубића. Са друге стране, време у коме настаје ова
изјава наводи нас на помисао да је ова Симовићева тврдња могла бити и одраз са‐
временог тренутка тј. југословенско‐совјетског сукоба који је почео 1948. године
и који је још увек трајао у време писања ове изјаве.
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III
Наређење за мобилизацију издато је са задоцњењем на инси
стирање Главног ђенералштаба, због поремећеног плана мобилиза
ције (подвучено у оригиналу, прим. М. М.). Наиме: активиране једи‐
нице које су ратним планом биле предвиђене за одбрану југоисточ‐
ног и источног фронта, биле су раније – пре уласка Немаца у Бугар‐
ску – избачене према тим угроженим фронтовима. Исте су прво по‐
пуњене својим обвезницима, који су после 4‐недељне вежбе отпу‐
штени кућама и у уместо ових попуњени обвезницима из сасвим
других састава. Ови обвезници других састава морали су се, пре по‐
четка мобилизације, вратити железницом у своја мобилизацијска
места, за шта је било потребно време од неколико дана.21
Ток ствари видеће се из ових чињеница:
1) 27. марта 1941. изјутра, одмах после образовања нове владе,
ја сам – у својству Председника владе – наредио министру вој.(ске)
и морн.(арице), арм.(ијском) генералу Богољубу Илићу да позове
дивиз.(ијског) ђенерала Милутина Николића22, који је – после сме‐
њивања ђенерала Петра Косића23– као Први помоћник истога остао

У својим мемоарима армијски генерал Богољуб Илић, тадашњи министар
војске и морнарице, наводи исти разлог због ког је дошло до кашњења у извођењу
мобилизације, али он не каже ништа о томе, на чију иницијативу је до тога дошло.
Богољуб С. Илић, Мемоари армијског генерала 1898–1942, (приредио М. С. Бјела‐
јац), Београд 1995, 243.
22 Милутин П. Николић, дивизијски генерал (с. Баградан, 15. фебруар 1887 –
Београд, 1967). Питомац 36. класе Ниже и 21. класе Више школе Војне Академије.
Године 1923. завршио је генералштабну припрему. Од 18. октобра 1926. па наред‐
них шест месеци налазио се на студијском програму у Француској. У чин дивизиј‐
ског генерала унапређен 1. децембра 1939. године. Учесник балканских и Првог
светског рата. У Априлском рату, био је помоћник начелника Штаба Врховне ко‐
манде. Одведен у заробљеништво из кога се вратио после Другог светског рата.
Носилац више одликовања, међу којима и Карађорђеве звезде са мачевима IV сте
пена. Написао је два уџбеника за питомце Војне академије: Додатак уз тактику за
Другу годину Ниже школе Војне Академије (1923) и Оперативна интендантска слу
жба (1933).
23 Петар В. Косић, армијски генерал (с. Бујачић, Ваљево, 13. мај 1881 – Бео‐
град 18. мај 1949). Питомац 31. класе Ниже и 14. класе Више школе Војне Акаде‐
мије. Био на усавршавању у Француској и Немачкој. У чин армијског генерал уна‐
пређен је 6. септембра 1937. године. Учесник балканских и Првог светског рата.
Између два рата обављао је дужности начелника Главног генералштаба и гувер‐
нера краља од 3. јануара 1940. до 27. марта 1941. када је уклоњен са дужности.
Пензионисан је два дана касније 29. марта 1941. Ухапшен је 15. фебруара 1949. за‐
једно са Александром Цинцар‐Марковићем, баном Петровићем, министром двора
Антићем. У знак протеста због тога ступио је у штрајк глађу што је довело до ње‐
21
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на челу Глав.(ног) ђ‐штаба и привремено вршио дужност Начелни‐
ка, и да му се изда(ју) потребна наређења за хитно предузимање
припрема за рат и извршење опште мобилизације24 наших оружа‐
них снага, с тим да I дан мобилизације буде 28. април25 (подвучено у
оригиналу, прим. М. М.).26
2) Министар војске, ђенерал Б. Илић одржао је 27. марта пре
подне конференцију са ђенер.(алом) М. Николићем и представни‐
цима Главног ђ‐штаба и после исте саопштио ми је:
а) да су представници Главног ђ‐штаба изјавили:
– да је хитно извршење мобилизације војске немогуће под та‐
дашњим околностима, због поремећеног плана мобилизације, јер су
раније активиране јединице у Јуж.(ној) и Ист.(очној) Србији попу‐
гове смрти. Носилац је више одликовања међу којима и Карађорђеве звезде са ма
чевима IV степена, којом је одликован два пута.
24 У изјави коју је дао 28. јуна 1946. године, генерал Душан Симовић о моби‐
лизацији каже: „Одмах после извршеног чина 27. марта изјутра ја сам наредио Ми‐
нистру вој.(ске) и морн.(арице) да у споразуму са Главним ђен‐штабом предузме
потребне мере за одбрану земље и да нареди извршење мобилизације, с тим да I
дан мобилизације буде 28. март (подвучено у оригиналу, прим. М. М.) и да моби‐
лизација буде тајна (подвучено у оригиналу, прим. М. М.), тј. да се иста не обја‐
вљује, већ да се позивање обвезника изврши по спремљеним списковима. Ово с
тога, да то не би послужило као повод Немцима, да нас одмах нападну и да нам
омету мобилизацију и концентрацију, ‐ као што је Хитлер урадио против Пољске
1. септембра 1939. у моменту када је Пољска наредила мобилизацију.” Војни ар‐
хив, Пописник 17, кутија 5, фасцикла 1, број 18, Изјава армијског генерала Душана
Т. Симовића, 16 (у даљем тексту: ВА). Ово је у ствари било наређење за опште ак‐
тивирање војске, а никако за општу мобилизацију, а да бисмо боље разумели о че‐
му се ради морамо утврдити које су разлике између њих. На самом почетку мора‐
мо рећи да опште активирање никако није исто што и општа мобилизација, иако
имају исти циљ. Општа мобилизација је морала да се објави јавно, преко новина,
радија и плакатима, док је активирање вршено тајно, уручивањем позивних спи‐
скова општинама и поверљивим саопштавањем сваком појединцу, да иде на ве‐
жбу у одређеном року, у своју јединицу. То значи да је поступак при активирању
спорији, јер је било потребно време док се спискови пренесу од команде војних
области до општина и док се после тога обвезници пронађу и позив им се уручи.
При активирању су, то треба нагласити, психолошки утицај и одзив били слабији,
затим, постојала су разна ослобођења обвезника и коморе, а ратни закони нису
важили, што је све отежавало поступак активирања.
25 Мисли се на 28. март. Вероватно да је до грешке дошло случајно током пи‐
сања изјаве.
26 Ово се директно коси са записником седнице владе одржане 29. марта у
коме стоји: „У питању мобилизације закључује се да се засад не објављује, али да
се настави пуно припремање” (B. Petranović, N. Žutić, 27. mart 1941 – tematska zbirka
dokumenata, 488).
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њене не својим обвезницима (који су се после издржане 4‐недељне
вежбе морали отпустити кућама), већ обвезницима из сасвим дру‐
гих састава;
– да се пре почетка мобилизације сви обвезници других једи‐
ница морају железницом вратити са фронта у њихова мобилизациј‐
ска места, и тек тада да је могуће отпочети са предмобилизациј‐
ским превожењем;
– да је за ту операцију потребно неколико дана и да први дан
мобилизације може најраније бити 1. априла (подвучено у оригина‐
лу, прим. М. М.);
– да би наређење за општу мобилизацију Хитлер могао сматра‐
ти као изазивање и узети као повод изговор да нас нападне одмах,
још неспремне (такав је случај већ био са Пољском 1. септембра
1939.); да је стога боље да се нареди активирање (подвучено у ори‐
гиналу, прим. М. М.) јединица, као тајна мера, за који случај су већ
постојале припреме.27
б) Да је он, ђенерал Илић28, у својству министра вој.(ске) и
морн.(арице), на основу таквог захтева Глав.(ног) ђ-штаба наредио:
– да се припреми наређење за активирање свих јединица ору
жане силе (подвучено у оригиналу, прим. М. М.);
– да први дан мобилизације одн.(осно) активирања буде
1. априла (подвучено у оригиналу, прим. М. М).
Примајући ово саопштење, ја сам се сложио са предлогом за ак‐
тивирање јединица из горе наведених разлога, али сам био одлучно
противан одлагању почетка извршења активирања и захтевао да I
дан истога буде најдаље 30. март. Међутим, ђенерал Илић ми је ре‐
као: да Глав.(ни) ђ‐штаб сматра то немогућним и да I дан мобилиза‐
ције из техничких разлога не може бити пре 1. априла. После изве‐
сног негодовања ја сам то морао примити.
27 Види нап. 24. Ако пажљиво анализирамо оно што је генерал Душан Симо‐
вић написао у своје две изјаве видећемо да у првој, из 1946, он сам као разлог тај‐
не мобилизације, тј. општег активирања, наводи страх од изазивања Немаца, док
у другој, из 1953, за страх од немачког напада оптужује Главни генералштаб.
28 Богољуб С. Илић, армијски генерал (Пожаревац, 22. фебруар 1881 – Бео‐
град 23. април 1956). Питомац 31. класе Ниже и 13. класе Више школе Војне акаде‐
мије. Био је на усавршавању у Немачкој 1907. У чин армијског генерала унапређен
је 6. септембра 1937. Учесник балканских и Првог светског рата. По својој молби
пензионисан је 6. децембра 1940. После пуча од 27. марта, активиран је и поста‐
вљен за министра војске и морнарице. Избегао са Владом из земље. Функцију ми‐
нистра војске и морнарице обављао је до разрешења дужности и поновног ста‐
вљања у пензију 1942. године. У земљу се вратио 1953. уз услов да му се млађи
брат ослободи из затвора. Носилац је више одликовања међу којима и Карађорђе
ве звезде са мачевима IV степена.
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3) Немци су нас напали 6. априла 1941. изјутра. Тога дана пред‐
вече стигао сам у Ковиљачу, у штаб Врховне команде, и примио ду‐
жност Начелника штаба Врховне команде. Прво питање, које сам
упутио Помоћнику начелника штаба Врхов.(не) команде дивиз. (иј‐
ском) ђенералу Милутину Николићу, било је: „Је ли завршена моби‐
лизација?” – Он ми је одговорио: „Још није, јер је први дан мобили‐
зације 2. арпил.” (подвучено у оригиналу, прим. М. М). – На моје пи‐
тање: „Откуда то? Зар није 1. април?” – одговорио ми је: „Није било
могуће.”
Међутим идућег дана – проверавајући извршење мобилизаци‐
је – утврдио сам (на моје највеће чуђење) да је у наређењу за акти‐
вирање био наведен као I дан мобилизације 3. април! (подвучено у
оригиналу, прим. М. М.). – На моје питање о томе добио сам одговор:
да је та измена учињена у последњем моменту и на изричит захтев
саобраћајног одељења Глав.(ног) ђ‐штаба. То одељење вршило је
превоз обвезника из Јуж.(не) Србије у њихова мобилизацијска ме‐
ста и руководило је предмобилизацијским превожењем и претпо‐
стављало је уредно извршење мобилизације и концентрације војске
брзини. Тада није било ни време ни место за детаљну расправу тог
питања и одговорности с тиме скопчане.29
*
Дивиз.(ијски) ђенерал Милутин Николић, у свом извештају из
јуна 1946., поднетом по наређењу Глав.(ног) ђ‐штаба од 25.5.1946.,
навео је, колико сам незванично сазнао следеће:
1) Да је 27. марта 1941. он у име Глав.(ног) ђ‐штаба предлагао
Председнику владе и Министру војске да се одмах нареди општа
мобилизација. Али да Председник владе и Министар војске ово ни‐
су примили, као ни доцније када је поново чињен предлог; тако
исто да није усвојен предлог да се јединице из унутрашњости зе‐
мље привуку ближе граничним фронтовима.
2) Да му није било јасно: зашто је 30. марта увече наређено ак‐
тивирање целокупне оружане снаге, а не општа мобилизација и за‐
што је I дан активирања одложен чак за 3. април, уместо да је то био
1. април. Међутим, то је све учињено баш на захтев Главног ђ‐штаба
29 Имајући у виду положаје на којима се налазио генерал Душан Симовић,
овај ниво необавештености је заиста немогућ. Овде се вероватно ради о покушају
пребацивања одговорности на друге и скидања исте са себе. Оно што је у својим
мемоарима записао генерал Богољуб Илић, свакако иде у прилог овој нашој тврд‐
њи. Генерал Илић пише: „Предвиђајући скори напад Хитлеров, председник владе,
ђенерал г. Симовић, издејствовао је указ о тајној мобилизацији и као први дан моби‐
лизације одређен је 3. април.” (С. Илић, Мемоари армијског генерала 1898–1942, 195).
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и вероватно је да су представници Глав.(ног) ђ‐штаба, сигурно и
сам ђенер.(ал) М. Николић, учествовали у доношењу одлука и саста‐
вљању наређења за потпис Министра војске.
Ђенерал М. Николић није са мном, као председником Владе,
непосредно општио, изузев један случај (мислим 29. марта пре под‐
не) кад ми је поднео на увид распоред и груписање наших снага
према ратном плану Р‐41.30 Као заступник Начелника Глав.(ног) ђ‐
штаба, он је био орган министра војске и њему подносио предлоге.
Њихови разговори нису ми у детаље познати, али резултати истих
и донете одлуке били су ми познати и ја сам их напред изнео. Из на‐
веденог тока ствари види се, да горњи наводи ђен.(ерала) М. Нико‐
лића (ако су моја обавештења тачна31) не одговарају стварним чи‐
њеницама и да нису тачни.

IV

Наређење које сам, као Председник владе, издао 14. априла
1941. пре подне пок.(ојном) ђенералу Данилу Калафатовићу32, за за
кључење примирја (подвучено у оригиналу, прим. М. М.) с неприја‐
тељом остало је у архиви Врховне команде. Према забелешкама ко‐
је су ми остале, садржина тог наређења била је следећа:
На личност
У изјави коју је написао јуна 1946, генерал Милутин Николић, каже: „Још
истог дана, 27. марта у 9 часова, помоћник начелника Главног ђенералштаба, (ге‐
нерал Николић изјаву пише у трећем лицу, прим. М. М.) у име Главног ђенерал‐
штаба, упознао је председника владе ђенерала Симовића и министра војске и мор‐
нарице ђенерала Илића са војно‐политичком ситуацијом око земље и у самој на‐
шој земљи...” (ВА, П 17, 5, 1, 1, Изјава дивизијског генерала Милутина Николића,
29). У овој изјави, као што видимо, генерал Николић даје различите податке од ге‐
нерала Симовића, наводећи да су се њих двојица срели већ 27. марта, а не како то
генерал Симовић тврди тек 29. марта. Исто то, генерал Николић је навео и у усме‐
ној изјави датој Велимиру Терзићу, коју је овај објавио у својој књизи о слому Југо‐
славије (Velimir Terzić, Slom Kraljevine Jugoslavije 1941, II, Beograd – Ljubljana – Tito‐
grad 1984, 224–225)
31 Није познато одакле потичу ова обавештења, али она одговарају ономе што
је у својој изјави написао генерал Милутин Николић.
32 Данило Калафатовић, армијски генерал (с. Конарево, Краљево, 27. окто‐
бар 1875 – Мозбург, 1946). Питомац 26. класе Ниже и 8. класе Више школе Војне
академије. Од 1900. до 1902. слушалац Артиљеријске школе у Фонтеноблу (Фран‐
цуска). Од 1904. до 1907. на генералштабној припреми. У чин армијског генерала
унапређен 11. априла 1930. Учесник балканских и Првог светског рата. У Април‐
ском рату командант позадине Врховне команде, а од 14. априла начелник Штаба
Врховне команде овлашћен да поведе преговоре о примирју. Умро је у заробљени‐
штву. Носилац више одликовања међу којима и Карађорђеве звезде са мачевима III
и IV степена.
30
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Господине ђенерале,
Краљевска влада, на својој седници 13. ов.(ог) м.(есеца) на Па‐
лама донела је одлуку:
1. – Да преузме све потребне мере за што брже добијање већ
тражене помоћи од савезника и то: у авијацији, оклопним јединица‐
ма, у осталом техничком материјалу, у потребама за исхрану и
снабдевање наших трупа и у доласку савезничке флоте у наше воде.
2. – Да наша војска продужи отпор (подвучено у оригиналу,
прим. М. М.) по дубини, користећи се нарочито преимућствима те‐
шко проходног и за одбрану погодног планинског земљишта у
Јуж.(ној) и Зап.(адној) Србији, у Босни и Херцеговини и у Црној Го‐
ри. У томе циљу предузети хитне мере за уређење и организацију
погодних одбрамбених линија, према избору Врховне команде.
Обзиром на стање наше војске после првих неуспеха и нарочи‐
то обзиром на деликатну ситуацију наше војске због догађаја у Хр‐
ватској и Далмацији, Краљевска влада Вас овлашћује да одмах за‐
тражите примирје (подвучено у оригиналу, прим. М. М.) од неприја‐
теља, како би се добило у времену и олакшала ситуација војске.33
33 У оригиналном документу који се чува у Војном архиву, а објављен је и у
Зборнику докумената о Априлском рату, који је приредио Војноисторијски инсти‐
тут, овај параграф означен је бројем 3 (три), а иза њега, а пре следећег стоји један
који генерал Симовић на овом месту није написао, а мислимо да је веома значајан.
Он гласи: „Ваше одлуке у томе погледу Краљевска Влада примиће као своје. О Ва‐
шој одлуци и условима обавестите најбржим путем Краљ.(евску) Владу.” (цитира‐
но према: Aprilski rat 1941, ZD, knj. 2, 668–671). Ако упоредимо оригинални запис
са оним који је генерал Симовић овде записао видећемо стопроцентну подудар‐
ност, из чега произилази сумња, која је појачана речима „према забелешкама које
су ми остале”, да је он имао пред собом целокупно наређење. Због чега онда гене‐
рал Симовић није написао овај параграф? Да ли из разлога, што је њиме генералу
Калафатовићу својевољно предао у руке судбину целокупне земље? Било како би‐
ло, генерал Калафатовић је позивајући се баш на тај параграф, издао следеће на‐
ређење: „Због неуспеха на свим фронтовима, због потпуног расула наше војске у
Хрватској, Далмацији и Словеначкој као и због тога, што смо после свестраног
проучавања наше политичке и војничке ситуације дошли до закључка, да је сваки
даљи отпор немогућ и да би могао довести до непотребног проливања крви без
икаквог изгледа на успех, а како с друге стране овај рат није жеља нашег народа
ни његових војничких старешина, то, без обзира на последњу реченицу у тачки 3,
а на основу тачке 4 (ова тачка није означена у оригиналном обавештењу које је
генерал Симовић упутио генералу Калафатовићу, али се може закључити да је то
параграф који је генерал Симовић испустио да напише у својој изјави, прим. М. М.)
овог наређења‐овлашћења, одлучили смо следеће: 1) Да одмах, док цела наша те‐
риторија није окупирана, затражимо прекид непријатељства с немачким и итали‐
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Даље мере предузети сходно ситуацији.
Краљевска влада налази се на путу ка Боки Которској и о свом
месту обавестиће Вас што је могуће пре.
14. април 1941. Председник Министарског савета Пале
Армијски ђенерал
Д. Т. Симовић
Начелнику штаба Врховне команде
Армијском ђенералу
Госп.(одину)
Данилу Калафатовићу
Лично. Стр. Пов. Службено
Пале
_______________________________________________________
17. јануара 1953.
Арм.(ијски) ђенерал Д. Т. Симовић
Београд
Пушкинова 13
Председник Министарског савета у пензији

јанским трупама; 2) да предузмемо све потребно за закључење часног примирја с
немачким и италијанским трупама у циљу да војсци и народу олакшамо све по‐
следице овог нежељеног рата и 3) да се у овом циљу одмах издаду потребна наре‐
ђења и предузму потребне мере.” (Цитирано према: Aprilski rat 1941, ZD, knj.
2, 671–673). Потписници овог наређења су поред генерала Калафатовића, били и
помоћник начелника Штаба Врховне команде, дивизијски генерал Милутин Нико‐
лић, начелник Оперативног одељења Штаба Врховне команде, дивизијски гене‐
рал Радивоје Јанковић и шеф Оперативног одсека Оперативног одељења Штаба Вр‐
ховне команде, генералштабни потпуковник, Бранко Поповић. Поставља се питање
да ли је генерал Симовић накнадно сазнао за ово Калафатовићево наређење и тумаче‐
ње свог овлашћења, па је исто у својој изјави намерно „заборавио” да напише? „Забо‐
рављени параграф”, је био онај који је судбину земље ставио у руке генерала Калафа‐
товића, и сложио се са свим одлукама које овај донесе, што је свакако морало значити
да ће и терет последица донешених одлука поред генерала Калафатовића морати да
падне, и на плећа владе чији је председник био генерал Симовић.
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МОМЧИЛО СПРЕМИЋ, СРБИЈА И ВЕНЕЦИЈА
(VI–XVI ВЕК), СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК,
БЕОГРАД 2014, 340 СТР.
Oдувек je средњи век зао‐
купљао интересовање и машту
људи. Мистичан и пун тајни, ка‐
ко су многи говорили, вредан
проучавања и напора да се схва‐
те ондашње време и прилике, а
нарочито људи, њихово пона‐
шање, мисли, ставови и делање.
Да би се до тога дошло, потреб‐
но је скинути многе и необично
велике цивилизацијске наслаге
наталожене од XV века до да‐
нас. Управо то је радио (а и да‐
нас то чини, између осталог и
овим делом) уважени истори‐
чар др Момчило Спремић (нека‐
дашњи шеф Катедре за Општу
историју средњег века и Помоћ‐
не историјске науке, управник
Одељења историјских наука,
продекан и вршилац дужности
декана и професор на Филозоф‐
ском факултету Универзитета у
Београду) у свом делу из 2014.
године Србија и Венеција (VI–XVI
век), у коме осветљава разновр‐
сне и разгранате односе сред‐
њевековне српске државе и
Млетачке (Венецијанске) Репу‐
блике.
Од многобројне и разновр‐
сне литературе коју је др Мом‐
чило Спремић користио за пи‐
сање овог рада, поменућемо са‐
мо неке од њих: Eugenio Bac‐

chion, Il dominio veneziano su Cor
fu; Cesare Levi Augusto, Venezia e
Montenegro; Милош Милоше‐
вић, Тестамент Ђурђа Црноје
вића; Giulio Lorencetti, Venezia e
il suo estuario; Ристо Ковијанић,
Которски медаљони; Десанка
Ковачевић, Градска насеља
средњевјековне босанске држа
ве; Вујадин Иванишевић, Нов
чарство средњевековне Србије и
др. Од, исто тако бројних и ра‐
зноврсних, објављених историј‐
ских извора, поменућемо: Би‐
љана Марковић, Закон о рудни
цима деспота Стефана Лазаре
вића, превод и правноисториј
ска студија; Шиме Љубић, Ли
стине о одношајих између Ју
жнога Славенства и Млетачке
Републике, I–X; Мавро Орбин,
Краљевство Словена; Giacomo
Luccari, Copioso ristretto degli an
nali di Ragusa; Giuseppe Schiro,
Cronaca di Tocco di Cefalonia di
anonimo; Fran Miklosich, Monu
menta Serbica spectantia histori
am Serbiae, Bosnae, Ragusii; Mar‐
co Sabellici, Historiae rerum Vene
tarium ab urbe condita libri XXIII
и сл. Аутор је, такође, користио
и разне необјављене историјске
изворе у које спадају много‐
бројни документи и фондови из
Дубровачког архива (Historijski
193

arhiv u Dubrovniku) и Млетач‐
ког архива (Archivio di Stato di
Venezia).
Јасним, читким и преглед‐
ним стилом, др Момчило Спре‐
мић је читаоцима дочарао сред‐
њевековни свет и тадашњи на‐
чин живота, као и политичке и
привредне односе међу држава
и ондашњу дипломатску прак‐
су. Такође, приказани су и про‐
блеми обичних људи у унутра‐
шњости Србије и Босне, али и
на источном јадранском при‐
морју које је, у то доба, било
предмет спорења и надметања
између Србије, Босне, Млетачке
Републике, Зете, Дубровника,
бројних локалних градова и ве‐
ликаша, а касније и Турске.
Због тога се слободно може ка‐
зати да ће сви читаоци ове књи‐
ге (не само историчари и други
који се баве неком од осталих
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друштвених наука) бити задо‐
вољни, јер им је аутор одшкри‐
нуо врата у сада већ давно про‐
хујали и заборављени свет, упо‐
знајући их са животом тада‐
шњих људи и политичко‐при‐
вредним односима њихових
владара.
Након главног текста, сле‐
де епилог и резиме на италијан‐
ском језику, а потом списак
историјских извора и литерату‐
ре, регистар географских појмо‐
ва, регистар личних имена и бе‐
лешка о аутору. Књига садржи и
одређени број црно‐белих фото‐
графија. Издавач је Службени
гласник. Књига је штампана у
750 примерака, а извршни изда‐
вач је „Гласник штампарија” из
Београда.
МА Никола Тошић Малешевић

ПРИКАЗИ

?????????

АЛЕКСАНДАР УЗЕЛАЦ, ПОД СЕНКОМ ПСА
– ТАТАРИ И ЈУЖНОСЛОВЕНСКЕ ЗЕМЉЕ
У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIII ВЕКА, УТОПИЈА,
БЕОГРАД 2015, 321 СТР.
Нови научни приступи и
методологије омогућили су да
наша спознаја о многим исто‐
ријским темама постане неупо‐
редиво шира и детаљнија. На
тај начин, многе теме су изашле
из оквира националних истори‐
ја и почеле су да се посматрају
из шире перспективе, док су
друге по први пут добиле заслу‐
жену пажњу. Књига Др Алек‐
сандра Узелца, научног сарад‐
ника Историјског института у
Београду, под насловом Под
сенком пса – Татари и јужно
словенске земље у другој поло
вини XIII века у издању Утопије,
управо доноси нову и ширу на‐
учну перспективу.
Садржај књиге је подељен
у укупно девет већих поглавља,
од којих је прво уводно, а по‐
следње, девето, закључно. У
уводном поглављу књиге, чита‐
лац се упознаје са временским и
просторним оквиром теме,
главним изворима, као и оп‐
штим географским и термино‐
лошким појмовима. Будући да
књига по први пут у својој сре‐
дини на детаљан начин обрађу‐
је историју татарске средњове‐

ковне државе, ова прецизна
уводна упутства корисна су чи‐
таоцу за правилно разумевање
природе татарске државе, при‐
вреде и других елемената њи‐
хове културе. У другом погла‐
вљу под насловом „Олуја над ју‐
гоисточном Европом” изложен
је преглед монголске инвазије
на Европу, са посебним освртом
на југоисток старог континентa
и монголске покрете преко Ср‐
бије и Бугарске током 1242. го‐
дине. Младо и снажно монгол‐
ско царство које је створио
Џингис кан, а које се протезало
од Манџурије до Персије као
вихор се спустило и на европ‐
ске земље. Oд прве појаве њихо‐
ве војске на границама Европе у
пролеће 1223. године, у једном
релативно кратком историј‐
ском раздобљу, татарска држа‐
ва почела је да учвршћује своје
присуство на континенту. Упо‐
редо са војном, ова државна
творевина је успешно ширила и
свој политички уплив створив‐
ши сферу свог утицаја, у коју је
била укључена Бугарска, што је
тема посебног поглавља књиге
„Стварање татарске сфере ути‐
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цаја”. Средином XIII столећа и у
самој татaрској држави десиле
су се значајне промене, али је за
Европске земље најзначајније
било формирање такозване
Златне хорде, односно западног
дела монголског царства, као
фактички самосталне државе.
Током четрдесетих и педесетих
година XIII века, Златна хорда
је учврстила своју власт над го‐
тово свим средњовековним ру‐
ским кнежевинама које су по‐
стале њихови вазали. Ово по‐
главље завршава се описом по‐
хода на Тракију у зиму 1264/5.
и успостављања посебних поли‐
тичких односа између татар‐
ског владара и византијског ца‐
ра Михајла VIII.
У поглављу под насловом
„Време искушења” изложене су
последице монголске инвазије
у југоисточној Европи, док је
превасходна пажња посвећена
унутрашњим приликама у бу‐
гарским земљама и улози Кума‐
на у овим драматичним исто‐
ријским дешавањима. Након
пораза од угарског краља Лади‐
слава IV 1282. године, преживе‐
ли Кумани су избегли код Тата‐
ра којима је ово био повод за
нови поход на Угарску 1285. го‐
дине. Услед оскудице у храни,
временских прилика, он се није
завршио очекиваним успехом,
али то није зауставило ширење
татарског утицаја у Европи.
Књига, треба поменути, пружа
важан и до сада најдетаљнији
допринос осветљавању улоге
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Кумана у средњовековној исто‐
рији јужнословенских земаља.
Кумани су представљали не са‐
мо значајан елемент у војскама
овдашњих држава, већ и поли‐
тички фактор који је у поједи‐
ним раздобљима преузимао од‐
говорност у врху власти, пре
свега у Бугарској.
У следећем поглављу под
називом „Ногај и његово доба”
описана је политичка личност
једног од најутицајнијих лично‐
сти Златне хорде, Ногаја, његов
успон и положај унутар татар‐
ске државе и посебно политика
коју је водио према јужносло‐
венским земљама. Након смрти
Менгке Темура 1282. године
Ногај, који је до тада управљао
западним земљама Златне хор‐
де, постаје готово самосталан
владар. Пажњу посебно привла‐
чи савезништво које је кан ус‐
поставио са византијским ца‐
рем Михајлом VIII, а које је
окончано убрзо након цареве
смрти 1282. године. Ово саве‐
зништво користило је обема
државама, али посебно Ногају
који је на крају успео да проши‐
ри своју власт у области доњег
Дунава. У поглављу „Ногајев
улус – држава у држави” посеб‐
но се осветљава положај и по‐
литичко деловање Ногаја у
оквиру татарске државе. Аутор
је на овом месту дао и шири
преглед татарског друштва, од
његове унутрашње организаци‐
је, преко привреде до званичне
религије и традиционалних ве‐
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ровања. Колико је овакав ши‐
рок поглед на истраживачку те‐
му користан, показало се већ
приликом правилног сагледа‐
вања питања легитимитета Но‐
гајевог уздизања и положаја на
челу Златне хорде.
Поглавље „Под сенком пса”
бави се окончањем политичког
савезништва Ногаја и новог ви‐
зантијског цара Андроника II и
утицаја који је оно имало на од‐
носе између Бугарске, Византи‐
је и Србије. Убрзо је положај Ви‐
зантије додатно ослабио скла‐
пањем брака између српског
краља Милутина и ћерке Бугар‐
ског цара Георгија I Тертера
1284. године. Зближавању две
јужнословенске средњовековне
државе следио је у другој поло‐
вини 1285. године нови татар‐
ски напад на Византију. Поло‐
жај Бугарског царства у таквим
околностима био је посебно
сложен. Оно је до 1273. године
признавало врховну власт та‐
тарских владара, да би услед ја‐
чања византијско‐татарских ве‐
за краткотрајно потпало под
сферу утицаја Византије до
1285. године када Георгије I
Тертер постаје Ногајев вазал.
Међутим, када Србија и Бугар‐
ска ускоро буду увучене у међу‐
собни сукоб, заштита татарског
великаша над северозападним
земљама показаће се као вели‐
ка претња и за српског владара.
Да би предупредио даље ком‐
пликовање односа и евентуал‐
ни татарски напад, краљ Милу‐

тин склапа споразум са влада‐
рем Златне хорде, који је пред‐
виђао и да његов најстарији син,
будући српски краљ Стефан Де‐
чански, уз другу истакнуту вла‐
стелу једно време проведе као та‐
лац на двор кана Ногаја.
Поглавље под називом
„Крај једне епохе” објашњава
околности под којима је окон‐
чана власт кана Ногаја, „Пса”
како гласи његово име на ма‐
терњем језику. Он је изгубио
живот у бици против младог
престолонаследника Токте, си‐
на Менгке Тимура. Ногајевом
погибијом 1299. године завр‐
шено је и једно важно поглавље
у историји јужнословенских зе‐
маља обележено снажним та‐
тарским утицајем на ове про‐
сторе, иако су, како је аутор по‐
казао, татарски бегунци играли
значајну војну улогу у јужно‐
словенским државама и почет‐
ком XIV века. Закључно погла‐
вље садржи осврт на најважнија
питања анализирана у књизи и
оцену татарског утицаја на по‐
литички живот јужнословен‐
ских држава.
Књига Александра Узелца
представља прву синтезу при‐
суства и утицаја Татара на Бал‐
кану. Један од разлога зашто је
ова књига значајна за српску и
регионалну историографију је
то да на прави начин показује
колико је поменута тема важна
за разумевање средњовековне
историје на простору јужносло‐
венских земаља. Са друге стра‐
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не, као прва синетичка моно‐
графија о присуству Татара на
овим просторима, она значајно
доприноси укупном истражива‐
њу средњовековне историје Та‐
тара и Златне хорде у источној
Европи. Књига осветљава сред‐
њовековну историју наших про‐
стора из до сада недовољно ис‐
коришћене перспективе, што је
омогућило и доношење решења
за поједина важна истраживач‐
ка питања из средњовековне
историје јужнословенских зема‐
ља. Резултат овог свестраног,
делимично синтетичког, а де‐
лимично аналитичког присту‐
па, јесте да је Узелац разрешио
више важних питања из регио‐
налне историографије, попут
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политичког статуса бугарског
принца Теодора Светослава то‐
ком његовог боравка у Ногаје‐
вим земљама, као и природе од‐
носа српске државе краља Ми‐
лутина према Татарима. Oва
књига, заснована на широком
корпусу извора и најновијим
историографским и археоло‐
шким сазнањима, представља
значајно научно дело и има пи‐
онирску улогу у увођењу ове
теме у српску, као и остале ју‐
жнословенске историографије.
Може се рећи да је велика срећа
што је то учињено са оваквом
студиозном научном моногра‐
фијом.
мр Марко Алексић
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Hew Strachan (Ed.),
THE OXFORD ILLUSTRATED HISTORY OF THE
FIRST WORLD WAR. NEW EDITION, OXFORD:
OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2014, 379 PP.
Оксфордска илустрована
историја Првог светског рата
први пут је објављена 1998. док
је обележавање стогодишњице
почетка Великог рата 2014. по‐
служило као повод за објављи‐
вање новог, делимично изме‐
њеног и допуњеног издања.
Уредник Хју Стракан (Hew
Strachan, рођен 1949), један од
водећих ауторитета за историју
Првог светског рата и војну
историју уопште, оправдање за
још једну књигу о Првом свет‐
ском рату, поред мноштва већ
постојећих, пронашао је у наме‐
ри да се компаративним и гло‐
балним приступом што потпу‐
није расветли карактер рата и
његов укупан утицај те да се, на
тај начин, уједно, превазиђу на‐
ционалне и локалне расправе
које су одликовале велики део
старије литературе о Првом
светском рату. Аутори прилога
– најугледнији англо‐амерички
историчари који се истражи‐
вачки баве овом темом – у укуп‐
но 24 проблемски структурира‐
на поглавља анализирали су
оне димензије великог рата ко‐
је се у савременој историогра‐
фији сматрају најкарактери‐

стичнијим – од војне, политич‐
ке и дипломатске историје, пре‐
ко друштвене и привредне до
културне и родне историје. У
приказу књиге настојаћемо да
истакнемо поједине контроверз‐
не тезе или, пак, иновативне при‐
ступе које сматрамо важнима за
српску историографију.
Најконтроверзнији судови
заступљени су у првом погла‐
вљу посвећеном узроцима рата
чији је аутор Семјуел Р. Вили‐
јамсон Млађи (Samuel R. Willi‐
amson, Jr.). Полазећи од међу‐
собних односа великих европ‐
ских сила, националистичке
идеологије која је била распро‐
страњена у свим европским зе‐
мљама те трке у наоружању,
аутор је у најкраћим цртама
приказао Сарајевски атентат
као и везе починилаца са тај‐
ном организацијом Црна рука. У
приказу Јулске кризе Вилијам‐
сон се задржао на питању безу‐
словне подршке коју је вођство
Немачког рајха упутило саве‐
зничкој Аустроугарској. Подсе‐
тивши да тзв. „бланко чек” спа‐
да међу питања о којима се нај‐
више расправљало у модерној
европској историји, аутор је ми‐
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шљења да је далеко контро‐
верзније питање да ли је немач‐
ки државни врх сматрао Сара‐
јевски атентат „даром са небе‐
са” који би Немачкој, пред свет‐
ском јавношћу, пружио оправ‐
дање да поведе рат против Ру‐
сије пре но што она постане вој‐
нички супериорна. У односу на
питање одговорности за покре‐
тање рата Вилијамсон заступа
делимично
ревизионистичко
становиште тврдећи да српска
влада није у потпуности при‐
хватила аустроугарски ултима‐
тум који би омогућио аустриј‐
ским властима да „открију сау‐
чесништво Пашића и уопште
његове владе у убиствима” (стр.
21). Истовремено, аутор сматра
да је Сергеј Сазонов, руски ми‐
нистар спољних послова, сво‐
јим деловањем умногоме довео
до избијања рата – тражећи од‐
лучну акцију и уживајући подр‐
шку војске, он је издејствовао
делимичну мобилизацију што
Вилијамсон сматра одлуком ко‐
ја је имала значајне последице.
Истичући да генерације истори‐
чара нису успевале да објасне
како и зашто је ограничени ло‐
кални конфликт тзв. Трећи бал‐
кански рат у року од неколико
дана прерастао у европски рат,
Вилијамсон одговор на ово пи‐
тање проналази у контексту
међународних односа 1914. го‐
дине. Систем војно‐политичких
савезништава, агресивност не‐
мачке спољне политике као и
чињеница да је мобилизација
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немачке војске нужно значила
њено ступање у рат предста‐
вљају, по Вилијамсону, најзна‐
чајније чиниоце који су довели
до светског сукоба. Одатле су
највећу одговорност за започи‐
њање кризе имали немачки и
аустроугарски државни врх док
царска Русија такође сноси
„значајну одговорност” за ко‐
начни исход кризе будући да је
„општа мобилизације Русије 30.
јула гарантовала катастрофу”
(стр. 27).
У наредним поглављима
приказана је стратегија зараће‐
них земаља као и војна димен‐
зија рата на различитим европ‐
ским и светским ратиштима.
Док је Холгер Алфербах (Holger
Afflerbach) анализирао страте
гију Централних сила (1914–1917)
Дејвид Френч (David French) је
то учинио за стратегију сила
Антанте (1914–1917). Приказ
ратних дешавања на источном
и западном фронту пружио је
Денис Е. Шовалтер (Dennis E.
Showalter) у поглављу под нази‐
вом Маневарски рат – источни
и западни фронт 1914–1915. го‐
дине. Ричард Џ. Кремптон (Ric‐
hard J. Crampton) аутор је погла‐
вља посвећеног ратним збива‐
њима на Балкану (1914‐1918).
При томе, особености балкан‐
ског ратишта Кремптон прона‐
лази у чињеници да су сукоби
били спорадични, релативно
кратки и често одлучујући те да
је Балкан био једино ратно по‐
приште у коме је учествовало
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више независних држава које су
имале своје територијалне пре‐
тензије. Својом информативно‐
шћу нарочито су корисни 6. и 7.
поглавље посвећени ратним
збивањима на Блиском истоку
и на афричком континенту. Ул‐
рих Трумпенер (Ulrich Trumpe‐
ner) је у поглављу Рат Турске
приказао рат који је Турска во‐
дила на више фронтова – про‐
тив савезничког напада на Га‐
липоље, против Русије у источ‐
ној Анадолији, против британ‐
ско‐индијских трупа у Месопо‐
тамији (Ираку) као и против
„неутралне Персије” у којој су
биле стациониране руске и бри‐
танске јединице. У кратким цр‐
тама аутор је приказао и поче‐
так растакања Османског цар‐
ства проглашавањем арапске
независности 1916. године. На
Трумпенерово излагање надо‐
везује се поглавље Рат у Афри
ци које је написао Дејвид Ки‐
лингреј (David Killingray). Буду‐
ћи да је највећим делом била
под контролом европских им‐
перијалистичких сила (изузев
Либерије и Абисиније, јединих
независних држава на африч‐
ком континенту), Африка је по‐
стала поприште крвавих сукоба
који се најчешће изостављају из
приказа историје Првог свет‐
ског рата. Обзиром да је подста‐
као националистичке тежње за
ослобођењем, нарочито у му‐
слиманској северној Африци,
Први светски рат, како нагла‐
шава Килингреј, представљао је

вододелницу у модерној исто‐
рији Африке. У осмом поглављу
Пол Џ. Халперн (Paul G. Halpern)
анализирао је Рат на морима
који се водио широм светских
мора. Технолошки напредак
омогућио је и вођење подмор‐
ничког рата – неограничени
подморнички рат који је Немач‐
ка започела почетком 1917. по‐
стигао је током првих неколико
месеци изузетне успехе те
аутор закључује „да су Немци
наставили да потапају бродове
у овој мери они би заиста побе‐
дили у рату”. Џон Х. Мороу Мла‐
ђи (John H. Morrow, Jr.) је у 20.
поглављу анализирао Рат у ва
здуху. Истакавши да на почетку
рата ни једна зараћена страна
није располагала са више од
200–300 авиона као и да је ави‐
оиндустрија свуда била у зачет‐
ку, он је указао да је прави рат у
ваздуху наступио тек од 1916.
године. Сумирајући допринос
ратне авијације коначној побе‐
ди, аутор је закључио да она ни‐
је одлучила о исходу рата али је
контрола неба над бојиштем
постала од суштинске важности
за победу у Првом светском ра‐
ту. Војној димензији рата посве‐
ћена су још четири поглавља:
Источни и Западни фронт
1916–1917 које су написали Ро‐
бин Приор и Тревор Вилсон
(Robin Prior and Trevor Wilson),
Улазак САДа у рат и његове по
следице аутора Дејвида Треска
(David Trask), Немачке победе
1917–1918 Холгера Х. Хервига
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(Holger H. Herwig) те Савезничке
победе 1918 које је написао Тим
Треверз (Tim Travers). Усред‐
сређујући се на најкарактери‐
стичније појаве из војне исто‐
рије, поменути аутори су пру‐
жилу целовит и заокружен пре‐
сек најважнијих војних дешава‐
ња анализирајући њихове ци‐
љеве, постигнућа, ограничења
као и разлоге инхерентних неу‐
спеха праћених големим људ‐
ским жртвама и материјалним
разарањима.
Привредној димензији ра‐
та посвећена су два поглавља:
Брајан Мек Ерчер (B. J. C. Mcker‐
cher) је анализирао стратегије
економског ратовања истакав‐
ши да су обе зараћене стране
настојале да економски униште
противника и на тај начин га
приморају на капитулацију. Са
друге стране, Хју Стракан је
приказао начине на које су се
поједине земље носиле са про‐
блемима обезбеђивања неоп‐
ходних сировина, радне снаге и
индустријских постројења. У
складу са повећаним интересо‐
вањем за родном историјом то‐
ком последњих неколико деце‐
нија, Сјузан Р. Грејзел (Susan R.
Grayzel) је анализирала улогу
жена у рату. Ауторка је указала
на промену родних улога које је
подстакао рат – замењивање
мушке радне снаге у пољопри‐
вреди и индустрији и обављање
важних послова у медицинском
збрињавању рањеника услови‐
ли су промену социјалног поло‐
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жаја жена. При томе, постепена
еманципација жена била је пра‐
ћена и ширењем страха по јав‐
ни морал од њиховог „недостој‐
ног понашања” и нарушавања
традиционалних
мушко‐жен‐
ских односа. Џон Тарнер (John
Turner) је анализирао утицај
рата на „домаће фронтове” твр‐
дећи да је либерализам пред‐
стављао „највећу политичку
жртву Великог рата” – по окон‐
чању рата либерализам као мо‐
дел организовања друштва био
је поражен а рат је условио на‐
станак прве социјалистичке др‐
жаве и снажење револуционар‐
них покрета на једној, као и ра‐
ђање конзервативне реакције
на другој страни, остављајући
предратни либерализам „попут
Пепељуге у међуратној полити‐
ци”. Истовремено, Џеј М. Винтер
(J. M. Winter) је приказао улогу
пропаганде у Великом рату. По‐
лазећи од тезе да је добровољ‐
ни пристанак представљао су‐
штински предуслов масовног
ратовања, аутор је истакао да је
пропаганда постала посебан и
суштински део ратне политике.
Одатле су у „мобилизацији умо‐
ва” нарочити значај имале ви‐
зуелне уметности, посебно
филм. Феномен војних побуна и
војног морала анализирао је
Александер Вотсон (Alexander
Watson) који је побуне и дезер‐
терства које су узеле маха од
1917. нарочито у војскама Руси‐
је, Аустроугарске и Немачке са‐
гледао у контексту ратне исцр‐
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пљености и губљења вере у ско‐
ро окончање рата. Дејвид Сти‐
венсон (David Stevenson) је у
кратким цртама анализирао
различите ратне циљеве зара‐
ћених земаља док је Џон Хорн
(John Horne) указао на поделе у
социјалистичком покрету иза‐
зване избијањем рата, залагање
већине социјалиста за склапа‐
њем споразумног мира и појаву
социјалистичке мањине која је
заговарала револуцију.
Последња три поглавља
посвећена су окончању рата и
његовим последицама. Док је
Зара Штајнер (Zara Steiner) ана‐
лизирала Мировну конферен‐
цију у Паризу, стварање Дру‐
штва народа и карактеристике
Версајског мировног уговора,
Роберт Герварт (Robert Ger‐
warth) је приказао „рат након
рата” на просторима источне
Европе, Балкана и Турске који
су, услед револуције у Русији,
пропасти четири царства и сна‐
жних међунационалних сукоба,
постали поприште огорчених су‐
коба који су настављени све до
1923. године. Коначно, у послед‐
њем поглављу (кога није било у
првом издању књиге) Модрис Ек‐
штајнс (Modris Eksteins) анализи‐
рао је присуство Великог рата у
колективном историјском сећа‐
њу током 20. века.

За разлику од многих исто‐
рија Првог светског рата, Окс
фордска илустрована историја
Првог светског рата није
усредсређена искључиво на рат
на Западном фронту већ пружа
уравнотежени приказ ратних
збивања на осталим европским
ратиштима те у Азији и Афри‐
ци. Стога се са правом може ре‐
ћи да она представља глобалну
историју Првог светског рата. У
односу на слична издања књигу
одликују информативност, је‐
згровитост и изразита про‐
блемска усмереност свих ауто‐
ра прилога. Истовремено, она
пружа добар увид у тенденције
и преовлађујуће приступе у са‐
временој англо‐америчкој исто‐
риографији о Првом светском
рату те, будући да садржи ис‐
црпну тематски уређену библи‐
ографију, она представља одго‐
варајући приручник за упозна‐
вање са овом темом. Обзиром
да на српском језику не постоји
задовољавајући број целовитих
прегледа историје Првог свет‐
ског рата, сматрамо да би пре‐
вођење Оксфордске илустрова
не историје Првог светског ра
та умногоме надоместило по‐
стојећу празнину.
др Михаел Антоловић
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Милић J. Милићевић,
НА ПОГРЕШНОЈ ОБАЛИ. ПОРАЗ ТРУПА
ТИМОЧКЕ ДИВИЗИЈЕ У БИЦИ
КОД ЧЕВРНТИЈЕ (НА ЛЕГЕТУ)
6. СЕПТЕМБРА 1914. ГОДИНЕ, ЗАВОД
ЗА УЏБЕНИКЕ, БЕОГРАД 2015, 138 СТР.
У издању Завода за уџбе‐
нике објављена је монографија
Милића Ј. Милићевића На по
грешној обали. Пораз трупа Ти
мочке дивизије у бици код Чеврн
тије (на Легету) 6. септембра
1914. године. Тема монографије
је из Великог рата. Велики или
Светски рат, како су га назива‐
ли савременици, представља је‐
дан од најважнијих догађаја у
нововековној историји српског
народа. По много чему остао је
запамћен дубоко у историјској
свести и традицији Срба. Посеб‐
но по јунаштву које је показала
и победама које је постигла срп‐
ска војска у првој години Вели‐
ког рата. Аутор је направио упо‐
редни преглед најважнијих ра‐
тишта у Европи и Краљевини
Србији и појаснио војну ситуа‐
цију у Србији у првој години Ве‐
ликог рата. Потом је своју па‐
жњу фокусирао на битку која се
одиграла 6. и 7. септембра. Она
је позната као битка на Чеврн‐
тији, Легету и код Шашинаца.
Монографија се састоји од
три целине. Прву чини Успоме
на на пораз (3–14), са три под‐
наслова: Чеврнтија (Легет) у
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историографији, Материјални
споменици битке и Чеврнтија
(Легет) у књижевним делима.
Потом следи поглавље Пораз, у
оквиру којег је аутор обрадио:
Линије фронта, Савезнички
притисак на Србију и њен одго‐
вор, Извештај са терена, По‐
крет, Тимочка дивизија. Коман‐
дант и људство, Серботехника,
Прелазак, Борбено надиграва‐
ње, Застава 13. пука и Катастро‐
фа. У трећој целини под нази‐
вом Тешко побеђенима следе че‐
тири подтеме: 7. септембар
1914, Одмазда, Владимир Кон‐
дић. Крај једне војничке карије‐
ре, и Куса ћуприја и ћорава
стратегија.
Књига је драгоцена управо
због намере аутора да прикаже,
првенствено на основу историј‐
ских извора првог реда, један
догађај који је маргинализован
и стога остао обрађен само од
лаика и публициста. Ипак, није
пријатно писати о поразима.
Композиција дела је направље‐
на у складу са задатком да се
наброје а потом анализирају
узроци који су довели до исхода
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битке, као и истицања размера
катастрофе у коју је Врховна ко‐
манда српске војске „улетела”
под притиском политичара и
савезника.
Милић Ј. Милићевић је
своје дело написао комбинују‐
ћи две методе, тематску и хро‐
нолошку. Излажући по темат‐
ским целинама он је ''ишао''
хронолошким редом. Тиме је
постигао прегледност, конци‐
зност, а и добру документова‐
ност. Извлачећи успешно из
целине најважније догађаје,
приближио је читаоцу први
пораз српске војске у Великом
рату, и оне обичне, мале људе
који су на својој кожи осетили
последице катастрофе. Јунаци
ове монографије су официри,
подофицири и војници. Поме‐
нут је и славом овенчани по‐
бедник Церске битке, војвода
Степа Степановић, као и Вр‐
ховна команда српске војске
оличена у војводи Радомиру
Путнику. Постављено је пита‐
ње одговорности за катастро‐
фалан пораз и огромно страда‐
ње војника. Монографија је сво‐
јеврсна галерија ликова ратни‐
ка. Издваја се приказ тројице
посебних, ни по чему сличних:
генерала Владимира Кондића,
санитетског капетана др Мили‐

воја Петровића и поручника
Димитрија Јовановића.
Интересантни су и вредни
прилози на крају књиге. Милиће‐
вић је објавио два списка: Ко‐
мандни састав Тимочке дивизије
1. позива 6. септембра 1914. и
Списак заробљених официра код
Чеврнтије (Легета) 6–7. септем‐
бра 1914, који одлично илуструју
обрађену тему у основном делу
рукописа. Као прилог је објавље‐
на и песма В. П. Травице, Србија у
Балканском и Европском рату од
1912. до 1918. Први прелазак Ср‐
ба у Аустрију и њихов пораз на
Легету.
Милић Ј. Милићевић је на‐
правио књигу у којој је сажео
разноврсну литературу о овом
историјском догађају, употпу‐
њујући је изворном грађом,
објављеном и необјављеном.
Аутору се мора одати признање
на дугачком списку коришће‐
них извора и литературе, што
само потврђује већ изнесен суд
да се ради о веома документо‐
ваном тексту. Он је успешно од‐
говорио на методолошке и ис‐
траживачке проблеме на које је
наилазио и направио вредан и
подстичући рад.
др Божица Младеновић
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Немања Девић,
СМЕДЕРЕВСКИ КРАЈ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ
РАТУ: ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ, ИНСТИТУТ ЗА
САВРЕМЕНУ ИСТОРИЈУ, БЕОГРАД 2015, 508 СТР.
Институт за савремену
историју објавио је 2015. годи‐
не монографију младог српског
историчара Немање Девића
(1989), докторанда на Одељењу
за историју Филозофског фа‐
култета у Београду, под насло‐
вом Смедеревски крај у Другом
светском рату: људи и догађаји.
Базирана на мастер раду изра‐
ђеном под менторством проф.
др Мире Радојевић и одбрање‐
ном септембра 2014. године,
ова књига представља већ дру‐
гу монографију коју је колега
Девић објавио из области ло‐
калне историје смедеревског
краја у периоду Другог светског
рата (прва: Истина под кључем.
Доња Јасеница у Другом свет
ском рату, Београд 2008, 2009).
Она представља и извесно зао‐
круживање тематског круга ко‐
јим се млади колега до сада ба‐
вио као и његов до сада највећи
историографски допринос.
Монографија Смедеревски
крај у Другом светском рату:
људи и догађаји састоји се од
предговора („Реч на почетку – о
настанку књиге”), пет обимних
хронолошко‐тематски конципи‐
раних поглавља и закључка, те
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списка коришћених извора и ли‐
тературе и кратке биографске
белешке о аутору. Просторно,
Девићево истраживање ограни‐
чено је на некадашњи Смедерев‐
ски округ Краљевине Југослави‐
је, који се састојао од три среза,
са центрима у граду Смедереву
и варошима Великој Плани и
Смедеревској Паланци, и обу‐
хватао 49 села која су их окру‐
живала. Хронолошки оквир ис‐
траживања знатно је шири него
што наслов књиге сугерише и
практично обухвата период од
1938. године (у деловима о Ди‐
митрију Љотићу и покрету Збор
чак и од времена Шестојануар‐
ске диктатуре) до лета 1950. го‐
дине, када су безбедносни орга‐
ни социјалистичке Југославије
ликвидирали последње одмет‐
нике и њихове јатаке.
У првом поглављу „Оку‐
пација, отпор и жртве” (стр.
23–90) представљени су обриси
живота у смедеревском крају у
предвечерје Другог светског ра‐
та, сажето изложена ратна деј‐
ства током Априлског рата, те
детаљно анализиран период од
почетка окупације до избијања
грађанског рата. Аутор је, и по‐
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ред оскудице историјских изво‐
ра, прилично верно осликао жи‐
вот у Смедеревском округу пре
рата: указано је на доминантни
удео пољопривредне производ‐
ње (виши чак и од државног
просека), упркос постојању зна‐
чајних индустријских построје‐
ња: „Сартида”, „Фармера” и „Ја‐
сенице АД”. Кратак осврт учи‐
њен је и на политичка и идео‐
лошка струјања: сажето је при‐
казан настанак и развој покре‐
та Збор као најзначајније поли‐
тичке снаге у округу, истакнуте
су симпатије мањег дела ста‐
новништва ка левици и КПЈ и
указано на велику масовност
протеста након приступања
Тројном пакту 25. марта 1941.
године.
Немања Девић анализирао
је сва дејства у смедеревском
крају током Априлског рата и
верно представио прве дане
окупације у којима је домини‐
рао мучан утисак срамоте због
војног пораза. Конфузија и не‐
мир обузели су становништво
услед неизвесности даљег раз‐
воја ситуације и присуства оку‐
пационе силе, у чијим су редо‐
вима истакнуту улогу играли
локални фолксдојчери, наору‐
жани и често агресивни према
својим дојучерашњим комшија‐
ма и пријатељима. Судбина нај‐
већег дела Јевреја у Србији није
мимоишла ни њихове сународ‐
нике из смедеревског краја: ве‐
ћина је ухапшена и депортова‐
на у логоре, а веома мало их је

преживело рат. Велика пажњу
аутор је посветио трагедији
изазваној експлозијом усклади‐
штене муниције у смедеревској
тврђави 5. јуна 1941, у којој је
живот изгубило око 500 људи а
порушено је или тешко оштеће‐
но близу 1500 кућа и зграда.
Девић је детаљно описао све по‐
знате околности везане за ову
трагедију и критички се освр‐
нуо на недовољно утемељену
тезу да су експлозију изазвали
комунистички агенти Мустафа
Голубић и Мате Видаковић, ука‐
завши и на велике разлике у
проценама броја жртава у при‐
сутне старијој историографији
и публицистици.
Значајан простор у првом
поглављу монографије Смеде
ревски крај у Другом светском
рату: људи и догађаји посвећен
је напорима за обнову града на‐
кон јунске трагедија, којима је
руководио изванредни комесар
Димитрије Љотић, а у којима су
активно учешће узели и бројни
чланови
његове
породице.
Остварени су респектабилни
резултати у обнови града и
збрињавању угроженог станов‐
ништва што је Љотићу увећало
углед код многих Смедереваца
(посебно оних чији су чланови
породице и рођаци страдали у
експлозији), али је Девић
оправдано истакао да је поли‐
тички програм који је Збор ис‐
такао током окупације наила‐
зио на отпор и гађење великог
дела становништва, па се још
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током лета 1941. могло чути
„Издаде нас Љотић”, чије су до‐
бровољце многи сељаци просто‐
душно називали „наши Немци”.
Користећи се углавном
мемоарском литературом и из‐
јавама савременика и потомака
које је сакупио током свог ис‐
траживања, Немања Девић при‐
казао је и почетке отпора оку‐
патору на територији некада‐
шњег Смедеревског округа. Као
и у другим крајевима окупира‐
не Краљевине Југославије и ов‐
де се прво јавио спонтани от‐
пор појединаца, који није имао
никакве везе са политиком или
организованим покретима от‐
пора који су се касније форми‐
рали.1 Девић је указао на брзо
хватање везе неколицине офи‐
цира из смедеревског краја са
покретом пуковника Михаило‐
вића већ током пролећа и лета
1941. године а нешто детаљније
је описано и формирање првих
партизанских одреда, ослањају‐
ћи се претежно на богату мемо‐
арску и научну литературу која
сведочи о НОП‐у у смедерев‐
ском крају.
Према Девићевој анализи,
већ почетком јула партизански
одред формиран у Смедеревској
____________________
1 Сељаци су, супротно наређе‐
њима окупационих власти, сакупљали
и сакривали оружје и договарали се о
подизању устанка, у фабрикама су вр‐
шене ситније саботаже, грађанство и
ученици на улици и у јавним зградама
манифестовали су грађанску непослу‐
шност и исписивали пароле и поруке
против окупатора.
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Паланци имао је 30‐ак бораца,
Орашка партизанска чета (фор‐
мирана у Марковцу) бројала је
близу 20 бораца док је Смеде‐
ревско‐грочанска партизанска
чета имала 35–40 људи под
оружјем. Партизани су у оружа‐
не сукобе са окупатором и жан‐
дармеријом ступили већ поло‐
вином јула на територији целог
округа, нападајући немачке па‐
троле и жандармеријске поста‐
ве, палећи општинска надле‐
штва и архиве и вршећи сабота‐
же на железници. Млади аутор
је закључио да током дејстава
која су трајала од половине јула
до краја октобра 1941. године
ни окупатору ни жандармерији
нису нанети значајнији ударци.
Упркос томе, одговор окупато‐
ра био је муњевит и суров: већ
крајем јула Немци су у Паланци
стрељали 24 заробљена парти‐
зана, међу којима су се налази‐
ла и три руководиоца партијске
организације. Смрт једног и ра‐
њавање два немачка војника
приликом судара возова у Ку‐
сатку услед партизанске сабо‐
таже довео је до стрељања 200
талаца у логору на Бањици кра‐
јем октобра, а Девић бележи и
више индивидуалних одмазди у
селима околине Смедерева.
Немања Девић детаљно је
описао ширење НОП‐а у селима
смедеревског краја, дајући био‐
графске податке за бројне ис‐
такнуте борце и готово све ко‐
манданте и политичке комеса‐
ре. Анализирајући социјалну
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структуру партизанских одреда
истакао је да су је углавном чи‐
нили сиромашнији сељаци, рад‐
ници смедеревских фабрика,
нешколована омладина, сту‐
денти‐левичари и један мањи
број искуснијих предратних ко‐
муниста илегалаца. Верно је
описан и однос локалних вла‐
сти према партизанима у првим
недељама устанка, током којих
су вођени тајни преговори о на‐
пуштању борбе а устаничка ор‐
ганизација практично штићена
од немачких окупационих орга‐
на. Девић је као образложење
брзог ширења НОП‐а у смеде‐
ревском крају навео традицио‐
нални дух отпора као и тешке
социјално‐економске прилике
које су погодовале ширењу ре‐
волуционарних идеја.
Друго поглавље Девићеве
монографије, насловљено „Об‐
рачуни и затишја” (стр. 91–168),
посвећено је грађанском рату,
гушењу устанка, консолидацији
колаборационистичке управе и
позадинском раду покрета от‐
пора до њихове интензивније
активације у пролеће 1943. го‐
дине. Иако је истакао да је до
„коначног разлаза” између пар‐
тизана и четника у смедерев‐
ском крају дошло тек у пролеће
1942. године, Девић је детаљно
анализирао однос антифаши‐
стичких покрета отпора током
трајања устанка, револуционар‐
но насиље које је подразумева‐
ло ликвидацију имућнијих се‐
љака, као и предратних полити‐

чара и челника локалне самоу‐
праве. Према његовим истражи‐
вањима, партизани су још у сеп‐
тембру 1941. почели са ликви‐
дацијама „представника реак‐
ције”, тј. предратне елите коју
су у револуционарном заносу
доживљавали као продужену
руку окупационог режима. Нека
од бројних убистава одликова‐
ла су се изразитом суровошћу,
односно мучењем и масакрира‐
њем жртава, што је остављало
снажан психолошки ефекат на
локално становништво. Равно‐
горска организација, до јесени
1941. готово потпуно неразви‐
јена у смедеревском крају, није
представљала опасност по пар‐
тизане, који су по потреби лако
и без борбе разоружавали ло‐
калне четничке одреде.
Према анализи Немање Де‐
вића слом партизанског устан‐
ка у сва три среза Смедеревског
округа наступио је 25. октобра,
када су снажне немачке једини‐
це током силовитог напредова‐
ња поразиле низ герилских од‐
реда и заузеле средиште отпора
у овом делу Шумадије – Рачу.
Девић је на страницама другог
поглавља своје монографије де‐
таљно описао трагичне судбине
бројних партизанских бораца
из свог завичаја и њихових по‐
родица, али и указао да су на‐
кон слома устанка многи сеља‐
ци добровољно ступали у ору‐
жане одреде лојалне влади Ми‐
лана Недића. Покушај капетана
Радоша Вучелића да у смеде‐
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ревском крају створи снажнији
огранак Равногорске организа‐
ције осујетили су агенти Геста‐
поа у јуну 1942. године. Изве‐
стан успех у ширењу акције
равногорског покрета постиг‐
нут је тек последњих месеци
поменуте године, понајвише за‐
хваљујући залагању капетана
Владислава Додића који је фор‐
мирао средиште организације у
Кусатку, као и Андре Којадино‐
вића, председника општине из
Старог Села. Супротно тврдња‐
ма које се могу уочити код по‐
јединих аутора југословенске
историографије, четнички по‐
крет у смедеревском крају био
је непрестано прогоњен од не‐
мачких и колаборационистич‐
ких власти, а бројни истакнути
чланови и јатаци покрета завр‐
шили су живот у бањичком и
немачким логорима и на стра‐
тишту у Јајинцима, о чему је де‐
таљно писао и Немања Девић.
Он је читаво потпоглавље по‐
светио поновном снажењу оба
покрета отпора у пролеће 1943.
године, истичући изванредан
стратешки значај Београдског
округа (према административ‐
ној подели Недићеве владе) ко‐
ме је припадало и Смедерево са
околином.
Као и у другим крајевима
окупиране Србије, и у Смедере‐
ву и околини већи део раздо‐
бља од почетка 1942. до краја
пролећа 1943. године протекао
је у учвршћивању и пропаганд‐
ним манифестацијама колабо‐
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рационистичких власти. Посте‐
пено се успостављао привид
нормалног свакодневног живо‐
та: одржан је већи број спорт‐
ских такмичења а позоришни
живот био је веома динамичан,
посебно у Паланци. Поређењем
црквених књига Девић је дошао
и до закључка да је управо
1942. од свих ратних година
склопљено највише бракова.
Извесна истраживачка пажња
била је посвећена и политич‐
ком раду покрета Збор, њего‐
вим добровољачким одредима
као и Заводу за принудно вас‐
питање омладине у Смедерев‐
ској Паланци. Млади аутор одлу‐
чио је да више пажње и простора
посвети грађанском рату у својој
средини, а штета је што Завод за
принудно васпитање омладине и
покрет Збор нису детаљније об‐
рађивани, јер представљају зна‐
чајне феномене и на нивоу целе
окупиране Србије, тј. Краљевине
Југославије.
Треће поглавље Девићеве
монографије (стр. 169–226) по‐
свећено је „горском цару” Жи‐
вану Лазовићу, капетану ЈВуО,
најмаркантнијој личности рав‐
ногорског покрета у смедерев‐
ском крају и његовој борби за
изградњу и учвршћивање орга‐
низације генерала Михаилови‐
ћа. Лазовић – млад, енергичан и
харизматичан официр, имао је
и осећаја за политику што је
представљало реткост међу
четничким командантима, са
којима је делио склоност ка са‐
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мохвалисању, недостатак ди‐
сциплине и тврдоглавост. По‐
стављен на чело Смедеревског
корпуса ЈВуО, крстарио је целим
округом и подстицао изградњу
равногорске организације, а ор‐
ганизовао је и „тројке” које су
почеле са ликвидацијама при‐
падника Збора, ратних профи‐
тера и локалних челника кола‐
борационистичке управе. Убрзо
су отпочела и крвава обрачуна‐
вања са припадницима и симпа‐
тизерима НОП‐а, као и са члано‐
вима њихових породица, у који‐
ма је, према закључцима Нема‐
ње Девића, страдало и много
невиних људи који су свакако
спадали у категорију неборач‐
ког становништва. Насупрот
Лазовићу, међу партизанским
руководством својом харизмом
и симпатијама које је уживала
међу становништвом истицала
се Божидарка Дамњановић Ки‐
ка, у то време заменик политич‐
ког комесара Космајског одреда.
Њен супруг Дража Марковић, као
и његов брат Мома, такође су че‐
сто боравили међу партизанима
смедеревског краја.
Период од лета 1943. годи‐
не па до ослобођења Србије у
смедеревском крају обележен је
изузетно крвавим грађанским
ратом, током кога је, када се
објективно сагледају историј‐
ске чињенице, борба против
окупатора имала сасвим секун‐
дарни значај. Практично свако
страдање чланова или јатака
једног покрета отпора изазива‐

ло је бруталну одмазду на дру‐
гој страни, а жртве су се бројале
у стотинама. Партизанска уби‐
ства националних бораца и њи‐
хових сарадника у Друговцу,
четничке ликвидације у Вучаку
и Селевцу јасно сведоче о томе,
док су истовремено и један и
други покрет отпора били
укључени у ликвидације нека‐
дашњих четника Косте Пећанца
и локалних личности блиских
Димитрију Љотићу.
Последњој фази грађан‐
ског рата Немања Девић посве‐
тио је цело четврто поглавље
своје монографије („Битка за
округ. ЈВуО надомак победе или
на прагу пораза”, стр. 227–364),
у коме су детаљно описани сви
сукоби између партизана и чет‐
ника, али и покрета отпора са
добровољцима и Српском др‐
жавном стражом Недићеве вла‐
де. Детаљно је описао тешке
ударце које је Равногорска ор‐
ганизација задобила у прва че‐
тири месеца 1944. године од
партизана и добровољаца, који
су трајали све до краја априла и
велике четничке офанзиве на
партизанско упориште у Дру‐
говцу. Овом догађају посвећена
је посебна пажња: према архив‐
ским изворима и анализи ауто‐
ра, у нападу на Друговац уче‐
ствовало је око 2100 бораца
ЈВуО, а у селу је након битке из‐
вршен покољ (сматра се да је
тада убијено око 40 од укупно
76 мештана који су тог дана из‐
губили живот) и масовно паље‐
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ње кућа партизанских бораца и
симпатизера.2 Овај масовни
злочин, чије су пропорције до‐
датно преувеличаване у соција‐
листичкој историографији и пу‐
блицистици, неповратно је из‐
менио Друговац и послужио кад
мотив стотинама да се прикљу‐
че Космајском партизанском
одреду. Према анализи Немање
Девића, половином 1944. годи‐
не јавила су се и прва масовна
дезертирања из ЈВуО (углавном
мобилисаних младића), а у се‐
лима Подунавског среза прео‐
владавао је негативан став пре‐
ма Равногорцима, што је било
узроковано раширеним вести‐
ма о клањима и мучењима се‐
љака.3 Истовремено почела су и
многобројна трвења међу ко‐
мандантима која су значајно
слабила снагу Михаиловићевог
покрета.
Лето 1944. године обеле‐
жено је специфичним политич‐
ким и пропагандним радом по‐
крета отпора у народу: у Вучаку
је организован својеврсни течај
____________________
2 Овај масовни злочин делимично
је интерпретиран и у контексту одмазде
за страдање четничких присталица у се‐
лу претходне године.
3 Према Девићевим истраживањи‐
ма (стр. 295), четници су у смедеревском
крају до октобра 1944. године усмртили
219 лица, од чега је око сто убијено хлад‐
ним оружјем. Иако ни друга страна у гра‐
ђанском рату није заостајала у сурово‐
стима, масовна клања остављала су стра‐
ховит психолошки ефекат на становни‐
штво и одбијала га од покрета генерала
Михаиловића.
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за комунисте којим је руково‐
дила Божидарка Дамњановић
Кика, док су у деловима округа
које је контролисала ЈВуО (Јасе‐
нички и Великоорашки срез),
тзв. „Шумадијској Вандеји”, ор‐
ганизоване равногорска омла‐
дина и санитет, као и машин‐
ско‐пиротехничка радионица.
Крајем августа, упркос грађан‐
ском рату који је, према закључ‐
цима Немање Девића и даље бе‐
снео несмањеном жестином,
оснивани су и срески равногор‐
ски народни одбори а ЈВуО вр‐
шила интензивну мобилизаци‐
ју. Равнотежа снага, међутим,
већ се неповратно померила у
корист партизана, што се по‐
тврдило и у боју на Јеловој гори
(9–11. септембра), у којој су
четници потпуно разбијени а
два њихова истакнута коман‐
данта погинула. Велики ударац
за њих био је и говор краља Пе‐
тра преко Радио Лондона, у ко‐
ме је позвао све родољубе де са
сврстају под команду маршала
Тита, а који је изазвао неверицу
и хаос у редовима равногораца.
Свега десетак дана касније, пар‐
тизани су имали потпуну кон‐
тролу над Подунавским и дело‐
вима Јасеничког среза а четни‐
ци су се прегруписали у Палан‐
ци и почели са повлачењем ка
Босни.
Практично цео некадашњи
Смедеревски округ ослобођен је
током друге недеље октобра,
понајвише захваљујући силови‐
том налету Црвене армије. Пар‐
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тизани су са црвеноармејцима
победoносно ушли у Смедерево,
Паланку и Велику Плану, а
ослобођена су и сва села, те на‐
стављено гоњење окупатора
који се повукао ка Београду.
Последње тематско погла‐
вље своје монографије Немања
Девић насловио је „Грађански
рат у миру” (стр. 365–489) и по‐
светио анализи најважнијих по‐
литичких и друштвених проце‐
са у смедеревском крају током
првих послератних година.
Описано је формирање локал‐
них Народно‐ослободилачких
одбора који су постајали главни
органи власти, као и рад тек
формиране Озне и изградња
партијске организације (месних
одбора КПЈ и СКОЈ). Веома де‐
таљно Девић је писао о револу‐
ционарном терору (стр. 377–396),
који је подразумевао хапшења,
малтретирања а веома често и
ликвидације народних неприја‐
теља (како оних стварних, тако
и пуких политичких и класних
противника нових власти). На‐
стојао је да што детаљније
представи и опише сваки поје‐
диначни случај до којег је до‐
шао током свог истраживања,
но управо тај поступак предста‐
вља и највећу слабост његове
монографије. Наиме, страдања
практично више десетина људи
Девић је најчешће описивао на
основу емотивних исказа њихо‐
вих потомака и антикомуни‐
стичке мемоарске литературе,
практично укрштајући ове ис‐

казе само са матичним књигама
умрлих, грађом Окружног на‐
родно‐ослободилачког одбора
Београда и списковима ликви‐
дираних лица од НОВЈ из фонда
БИА. И поред ових недостатака,
о којима ће бити више речи у
наставку, млади аутор је успео
да са великом прецизношћу
утврди број ликвидираних лица
и обим конфисковане имовине,
побијајући произвољне и тен‐
денциозне тезе које су биле у
оптицају у публицистици и на‐
родном сећању. Верно осликав‐
ши призор у коме најугледнији
домаћини, индустријалци и
искусни државни чиновници
(али и њихови потомци и рођа‐
ци) у таласу револуционарног
терора преко ноћи постају обес‐
прављена сиротиња, он се дота‐
као и проблема мобилизације за
Сремски фронт, а у оквиру по‐
себног потпоглавља и изборима
„за Тита или за краља”.4 Поједи‐
ни подаци и искази које је Девић
објавио у својој књизи свакако
ће допринети бољем разумева‐
њу трагичне димензије Срем‐
ског фронта и свих сложених
____________________
4 Девић је детаљно реконструисао
предизборне активности и дао осврт на
саме новембарске изборе (стр. 415–431).
Иако се и овом приликом углавном осла‐
њао на изјаве и мемоаристику антикому‐
нистичке оријентације (уз навођење на‐
учне литературе и извода из локалног
прорежимског листа „Нови дани”) изнео
је довољно уверљивих доказа да се ови
избори (бар у смедеревском крају) не мо‐
гу сматрати поштеним и демократским.
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друштвено‐политичких окол‐
ности које су утицале на ову
војну операцију.
Последње странице по‐
следњег поглавља монографије
Смедеревски крај у Другом свет
ском рату: људи и догађаји Не‐
мања Девић искористио је да
представи коначно страдање
ЈВуО у Босни, као и процес из‐
градње социјалистичке државе
и друштва у првим послерат‐
ним годинама. Посебну пажњу
посветио је ликвидацијама зао‐
сталих четничких група и поје‐
динаца смедеревског краја, а
једну нијансирану и веома сло‐
жену слику новог друштва
представио је и на примеру
партизанске хероине Божидар‐
ке Дамњановић Кике. Остајући
доследна идеалима за које се
борила током рата она није ус‐
пела (ни хтела) да се уклопи у
нову номенклатуру (коју је Ми‐
лован Ђилас сликовито описао
у Новој класи), већ је одступила
из врха политике и провела
радни век у просвети. Девић је
указао и на сложену личност
њеног супруга Драже Маркови‐
ћа, као и на страдања и душев‐
не ломове једног броја позна‐
тих комуниста из смедеревског
краја, који су се током сукоба са
ИБ‐ом нашли на погрешној
страни.
Сажет преглед најснажни‐
јих резултата свог истражива‐
ња Немања Девић објавио је у
форми закључка (стр. 491–497),
који је, с обзиром на сложеност
214

теме и детаљну разраду по по‐
глављима, требало да буде ве‐
ћег обима. Додатну вредност
његовој монографији свакако
даје велики број објављених
фотографија, од којих многе по‐
тичу из приватних колекција и
практично су по први пут изне‐
те на увид јавности. Моногра‐
фија садржи и списак коришће‐
них извора и литературе као и
кратку биографску белешку о
аутору. За жаљење је што су чи‐
таоци остали ускраћени за ин‐
декс личних имена и географ‐
ских појмова, који би заиста
представљали један практичан
и драгоцен додатак. Тираж пр‐
вог издања књиге је 500 приме‐
рака.
Критичким сагледавањем
Девићеве монографије уочавају
се одређени недостаци, пре све‐
га везани за однос према упо‐
треби необјављених историј‐
ских извора и контекстуализа‐
цију основног предмета истра‐
живања у један шири географ‐
ски и проблемски оквир. Упо‐
треба великог броја усмених и
писаних изјава које је Девић са‐
купио приликом вишегодишњег
теренског истраживања свакако
представља додатну вредност
(и на неки начин ексклузиву)
његових монографија, тим пре
јер највећи део интервјуисаних
саговорника више није међу жи‐
вима. Међутим, целокупним
критичким сагледавањем, стиче
се утисак да се млади аутор пре‐
више ослањао на ову врсту
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историјских извора, недовољно
је често укрштајући са изворима
другог порекла. Ово је посебно
проблематично будући да је у
време када је настао највећи
број поменутих интервјуа Девић
био гимназијалац и студент
основних студија историје, те
није у довољној мери био упо‐
знат са методологијом оралне
историје и истраживачког ан‐
кетирања/интервјуисања уче‐
сника догађаја и њихових по‐
томака.5
У научном апарату Девиће‐
ве монографије пречесто доми‐
нирају сакупљене изјаве и ме‐
моарска, публицистичка лите‐
ратура, док је већи број значај‐
них архивских фондова изоста‐
вљен из истраживања. Тако, на
пример, приликом анализе кон‐
троверзне образовно‐казнене
установе какав је био Завод за
принудно васпитање омладине
у Смедеревској Паланци, Девић
____________________
5 Oral history (усмена или орална
историја) у најширем смислу представља
процес истраживања прошлости путем
сакупљања и анализирања историјских
података помоћу планираних интервјуа
или бележењем изјава саговорника у
форми звучних и видео записа. Пуну
афирмацију овај метод проучавања про‐
шлости доживео је седамдесетих година
20. века, са оснивањем Друштва за орал‐
ну историју у Великој Британији (1970) и
покретањем часописа Oral History (у Ен‐
глеској) и Oral History Review (у САД). Ви‐
ше о основним елементима овог метода:
Donald Ritchie, The Oxford Handbook of Oral
History, Oxford University Press 2010;
http://www.ohs.org.uk.

не користи незаобилазну грађу
из фондова Државне (чува се у
Архиву Југославије) и Земаљске
комисије за утврђивање злочи‐
на окупатора и њихових пома‐
гача (Архив Србије), па чак ни
грађу проистеклу из рада саме
установе која се чува у локал‐
ним историјским архивима у
Смедеревској Паланци и Бео‐
граду. О лику и делу Димитрија
Љотића такође је писао и за‐
кључивао на основу веома уске
изворне основе, практично се
ослањајући само на Љотићево
аутобиографско дело и дневник
Милана Јовановића Стоимиро‐
вића, занемарујући притом
збирку „Збор Димитрија Љоти‐
ћа” која се чува у Архиву Југо‐
славије, али и позамашан број
објављених (истина углавном
тенденциозних) биографских
белешки о њему.6 Драгоцена са‐
знања о организацији Збора као
и о деловању овог покрета у
смедеревском крају Девићу су
била на располагању и у фонду
____________________
6 Између осталих: Младен Стефа‐
новић, Збор Дмитрија Љотића: 1934–
1945, Београд 1984; Branislav Božović,
Mladen Stefanović, Milan Aćimović, Dragi Jo
vanović, Dimitrije Ljotić, Zagreb 1985; Ратко
Парежанин, Други светски рат и Дими
трије В. Љотић, Минхен 1971, Београд
2001; Живојин Ђурић, Драган Суботић,
Личности српске деснице 20. века, књ. 3,
Београд 2007. Личност Димитрија Љотића,
биографски подаци о њему као и различи‐
те анегдоте везане за лидера покрета Збор
неизоставан су део готово сваке публика‐
ције тзв. емигрантске/заграничне српске
историографије.
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Безбедносно‐информативне
агенције у Архиву Србије, чије
је друге делове користио.7 Иако
је неспорно да ратна штампа
није тежила објективном ин‐
формисању већ је у знатно ве‐
ћој мери била једно од пропа‐
гандних оружја велика је штета
што се млади аутор одлучио за
употребу само два листа („Ново
време” и „Космајски борац”), бу‐
дући да су информације значај‐
не за предмет његовог истра‐
живања објављиване и у више
других листова.8
Проблем контекстуализа‐
ције стара је бољка српске и ју‐
гословенске
историографије,
посебно када је реч о темама из
локалне историје. Често се о ло‐
калној прошлост пише као да се
живот у месту или заједници
која се описује одвијао готово
потпуно независно од политич‐
ких, војних, друштвених и еко‐
номских процеса у држави или
ширем окружењу. Немања Де‐
вић делимично се повео за ова‐
квом традицијом: до најситни‐
јих детаља анализирао је дога‐
ђаје у бројним селима некада‐
____________________
Мора се приметити и да необја‐
вљена грађа настала из рада више мини‐
старстава Недићеве владе, која се углав‐
ном чува у Архиву Србије, такође није ко‐
ришћена, иако је значајна како за шири
контекст, тако и за основни премет Деви‐
ћевог истраживања.
8 „Обнова”, „Наша борба” и „Српско
село”, да поменемо само оне са највише
текстова који се дотичу тема којима се
Девићева монографија бави.
7
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шњег Смедеревског округа, не‐
довољно се осврћући на исто‐
ријске (у првом реду војне, еко‐
номске и политичке) процесе
који су се одвијали у другим де‐
ловима окупиране Србије, али и
у целој ратом захваћеној Евро‐
пи. Ретка су и упоредна сагле‐
давања, иако је осим тротомне
студије о равногорском покрету
у Чачку коју је Девић користио
објављено још неколико значај‐
них публикација посвећених
локалној историји 1941–1945,
које би му помогле да боље раз‐
уме и контекстуализује ратна
дешавања у Србији и њихов
утицај на локалне средине.9
____________________
9 Између осталих: Извештаји ко‐
манде Српске државне страже за округ
Моравски 1941–1944, приредили: Добри‐
воје Јовановић и Дејан Танић, Јагодина
2001; Извештаји Недићевих органа вла‐
сти у округу Моравском: 1941–1944, при‐
редили: Добривоје Јовановић и Дејан Та‐
нић, Јагодина 2005; Григорије Бабовић,
Дневник 1941–1944, Рума–Шабац 2005;
Југословенска Војска у Отаџбини на тери‐
торији округа Моравског: 1943–1944 (до‐
кументи), приредили: Добривоје Јовано‐
вић и Дејан Танић, Јагодина 2006; Григо‐
рије Бабовић, Летопис Шапца 1933–1944,
приредила Сања Петровић Тодосијевић,
Београд–Шабац 2010. Осим са различи‐
тим срединама у Србији, локалне теме из
ратне историје 1939–1945. могуће је са‐
гледавати и кроз компаративну анализу
сродних примера у другим окупираним
земљама, пре свега у Грчкој и Францу‐
ској, о чијем је искуству окупације у ма‐
њим срединама већ објављен известан
број радова и монографија и на енгле‐
ском језику.
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Својом монографијом Смеде
ревски крај у Другом светском ра
ту: људи и догађаји млади колега
Немања Девић значајно је допу‐
нио постојећа сазнања из истори‐
је Смедерева и околине, а темељ‐
ном анализом једне микроисто‐
рије бацио је ново светло и на по‐
једине сегменте историје Србије
1941–1945. године. Извесни про‐
пусти на које је указано у овом
тексту највећим делом су после‐
дица неискуства младог аутора и
природе историјских извора који‐
ма се најчешће служио. Они не
утичу на објективност и сазнајну
вредност поменуте монографије,
осим у делу који је посвећен пе‐
риоду након ослобођења Србије,
а који је претежно сагледан из
угла жртава револуције и пора‐
жене стране у грађанском рату.
Евидентно је да је Немања Девић
уложио велики напор и енергију
у истраживање и писање ове мо‐
нографије. Иако се бавио веома
сложеном појавом каква је гра‐
ђански рат у једној подељеној и
неразвијеној средини, притом у
условима окупације и тоталног
рата, он је успевао да остане
објективан и довољно дистанци‐
ран од људи и догађаја о којима је
писао, премда је одрастао у истој

средини, слушајући приче прежи‐
велих учесника или потомака о
ратним ужасима и послератним
неправдама. Као највећи допри‐
нос Девићеве монографије издва‐
ја се минуциозна анализа грађан‐
ског рата, ослобођена идеоло‐
шког или интересног гледишта, у
којој су представљене и описане
све страхоте ове појаве: ликвида‐
ције и клања која су чинили и
четници и партизани и Љотиће‐
ви добровољци; пљачкања и па‐
љења кућа, малтретирања и од‐
мазде над невиним неборачким
становништвом, константна ат‐
мосфера страха и ратне психозе
која је трајала читаве три и по го‐
дине. Девић је низом доказа илу‐
стровао да су у злочинима учиње‐
ним током рата много већу улогу
од идеологије имале крвна осве‐
та и „рашчишћавање рачуна”, од‐
носно лични и делом класни су‐
коби. Његова монографија ће, без
сумње, бити значајно полазиште
за бројна будућа истраживања о
Другом светском рату на просто‐
ру Србије и незаобилазна литера‐
тура о историји Смедерева и око‐
лине.
др Александар Стојановић
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Милисав И. Курмазовић,
НАШ КОМЕСАР АЛЕКСА: ЖИВОТ И ДЕЛО
АЛЕКСЕ ДЕЈОВИЋА ПОЛИТИЧКОГ КОМЕСАРА
II ПРОЛЕТЕРСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ,
ГРАДСКИ ОДБОР САВЕЗА УДРУЖЕЊА БОРАЦА
НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА,
УЖИЦЕ 2015, 212 СТР.
Књига „Наш комесар Алек‐
са” је биографија народног хе‐
роја Алексе Дејовића, коју је на‐
писао Милисав Курмазовић, ов‐
дашњи адвокат. Писати Алекси‐
ну биографију 72 године после
његове преране смрти није ни‐
мало лак задатак. На први по‐
глед се чини да се са историјске
дистанце може потпуније и
објективније писати о Алекси‐
ном животу и његовим поли‐
тичким и борбеним активно‐
стима. Међутим, није тако. По‐
што је млад погинуо остало је
веома мало докумената у који‐
ма се помиње Алексино име, а
када је Курмазовић започео ис‐
траживања за његову биогра‐
фију остало је било мало у жи‐
воту Алексиних другова и сабо‐
раца, који би могли сведочити
о њему. Осим тога, у овом пре‐
лазном периоду од социјализма
ка капитализму када се увелико
врши ревизија народноослобо‐
дилачке борбе не постоји више
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интерес за писање и објављива‐
ње биографија народних хероја.
Они су потиснути у заборав са
одузимањем имена установа,
организација и улица по којима
су били познати у јавности и
уместо признања што су се бо‐
рили за слободу свог народа и
равноправност међу људима
неки од њих се проглашавају за
ратне злочинце. Упркос наведе‐
ним тешкоћама, Курмазовић,
иако није историчар, истражи‐
вао је марљиво и упорно по ра‐
зним архивима прикупљајући
документа о Алекси, по библи‐
отекама оно што је било обја‐
вљено о њему, као и анкетира‐
јући његове још живе саборце
да би на основу тих прикупље‐
них података написао ову био‐
графију.
Најпре да се укратко под‐
сетимо садржаја књиге, одно‐
сно Алексине биографије. Алек‐
са је био бескомпромисни бо‐
рац против фашизма и револу‐
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ционар. Веровао је у победу над
фашизмом и остварење идеја
радничке класе за које се пре‐
дано и истрајно борио од ране
младости. Рођен је 1920. године
у Севојну, где је завршио основ‐
ну школу. Није испунио очеки‐
вања родитеља да оствари вој‐
ну каријеру него је желео да по‐
стане индустријски радник.
Радни однос је започео као ше‐
грт у фабрици оружја у Ужицу,
где је завршио пушкарску шко‐
лу 1937. године. Рано се укљу‐
чио у раднички покрет у фабри‐
ци, најпре у синдикат, па у СКОЈ,
а августа 1940. постао је члан
КПЈ. Већ тада је показао смисао
за политички рад међу радни‐
цима, тако да је након форми‐
рања Прве ужичке чете на Та‐
тинцу 28. јула 1941. године од‐
ређен од стране Партије за за‐
меника комесара, односно пар‐
тијског секретара у тој чети. Са
четом је у борбама против Не‐
маца претежно учествовао на
фронту према Ваљеву и против
четника на Трешњици, око По‐
жеге и Карана. Немачка офанзи‐
ва крајем новембра 1941. зате‐
кла га је на Буковима и његова
чета пружила је последњи от‐
пор на Црнокоси и потом се за‐
једно са Другом ужичком четом
повукла у Стапаре, где је због
губитака и осипања бораца од
две чете формирана једна чета
у којој је Алекса био комесар, а
Луне командир. Одатле су се
повукли најпре у Љубање, па у
Кошуту, одакле је Алекса свра‐

тио у Севојну да прикупи зао‐
стале борце. У брдима Кошуте
чета је водила последњу борбу
у ужичком крају против сарад‐
ника окупатора крајем децем‐
бра 1941. и била је принуђена
да се повуче у Санџак.
У Санџаку је најпре био за‐
меник комесара батаљона, а кад
је формирана Друга пролетер‐
ска бригада у Чајничу 1. марта
1942. одређен је за заменика
комесара 4. батаљона, саста‐
вљеног претежно од Ужичана.
Када је у јуну 1942. одлучено да
пролетерске бригаде крену на
марш у Босанску Крајину, у
Врбници је изабран за комесара
4. батаљона да би на крају 27.
августа 1942. постао комесар
бригаде. Од ових бројних пода‐
така само ћу објаснити како је
постао комесар бригаде. На
маршу пет пролетерских брига‐
да према Крајини, Друга проле‐
терска се кретала у десној коло‐
ни заједно са 4. црногорском
бригадом којима је командовао
Оперативни штаб, који су чини‐
ли Милован Ђилас, делегат Вр‐
ховног штаба, и Арсо Јовановић,
начелник Врховног штаба. Ђи‐
лас је био незадовољан стањем
у другој пролетерској бригади,
а посебно њеним штабом па је
написао писмо Титу 24. јула у
коме је затражио смену штаба.
Писмо сличне садржине упутио
је Крцун Сретену Жујовићу,
члану Врховног штаба. Кад је
Тито примио ове извештаје, од‐
лучио је у Гламочу 26. августа
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да смени комесара Милинка Ку‐
шића и његовог заменика Цану
Бабовић и да их пошаље на дру‐
ге дужности. Истовремено је
одредио за политичког комеса‐
ра Друге пролетерске бригаде
Алексу Дејовића, а за заменика
Крцуна. Већ 1. септембра Крцун
је известио Врховни штаб да је
„Алекса ступио на дужност и
добро се сналази. Ми ћемо му
пружити помоћ да буде што бо‐
ље”. После два месецу у изве‐
штају је додао: „Алекса напре‐
дује сваким даном. Има велику
вољу за рад и добро се развија,
само је потребна већа помоћ”.
Са овом примедбом хтео је да
нагласи своју улогу као секре‐
тара партијске организације
бригаде. Алекса је за само једну
годину борбе против окупатора
и његових сарадника од младог
индустријског радника изра‐
стао у једну од десет водећих
личности комесара и команда‐
ната у пет пролетерских брига‐
да. Када је постао комесар друге
пролетерске са 22 године живо‐
та био у рангу раван Кочи По‐
повићу, Фићи Кљајићу, Љубу
Ђурићу, Пеку Дапчевићу, Митру
Бакићу и другим иако је од њих
био млађи по годинама и по ис‐
куству у Партији. Узгред да на‐
поменем да је Крцун био његов
заменик, Јешо Поповић комесар
батаљона, Никола Љубичић ко‐
мандант батаљона, а Мирко По‐
повић комесар чете. Сви су они
на одређен начин били подре‐
ђени Алекси.
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Из свих партијских карак‐
теристика које су о њему писа‐
ли разни партијски руководио‐
ци од Анђе Ранковић до Крцуна,
види се да је био одан Партији и
ослободилачкој борби „до крај‐
ности”, да је био истрајан, енер‐
гичан и будан при остваривању
свих задатака које је добијала
бригада. Наглашавала се њего‐
ва склоност да се бави политич‐
ким радом, јер се за разлику од
многих старешина успешно
сналазио у међуљудским одно‐
сима и умео је прићи, разумети
и прихватити сваког борца са
његовим проблемима третира‐
јући их једнако. Његови сабор‐
ци истицали су његову љубав и
бригу према људима. У свим, па
и најтежим ситуацијама умео је
да подигне борбени морал сво‐
јих бораца. Био је отворен пре‐
ма њима и наступао је другар‐
ски. Поседовао је храброст и
хладнокрвност и његово прису‐
ство на борбеном положају ули‐
вало је сигурност борцима. Сво‐
јом скромношћу и пожртвова‐
њем подсећао је на прве вође
радничког покрета, који се себе
умели да поистовете са покре‐
том и да се жртвују без обзира
на опасности, без помисли на
било какав лични интерес.
Мирко Поповић ми је причао да
никад није користио да јаше ко‐
ња иако му је формацијски при‐
падао, него би га уступио изну‐
реном другу или другарици, а
он би се на маршевима кретао
пешке. У бригади је владала ве‐
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лика носталгија за завичајем па
су борци често запиткивали Алек‐
су „кад ћемо у Србију” на што им је
Алекса одговарао: „кад дође време
кренућемо у Србију, али знајте да
сваки овде убијени непријатељ
неће доћи у Србију”.
Алексом и његовим дру‐
гарством посебно је био одуше‐
вљен Луне, јер су били нераз‐
двојни другови од почетка
устанка у Србији до Алексине
погибије. Ретко се може срести
такво другарство између рад‐
ника и интелектуалца. Луну је
Алекса служио као узор борца.
„Учићу се према Алекси” запи‐
сао је у дневнику. Заједнички су
поднели напоре за време битке
на Неретви „никада се нисмо
осећали уморније него тада” за‐
писао је Луне. Када је после
битке на Неретви бригада изби‐
ла на реку Дрину почетком
априла 1943. Алекса је желео да
својој бригади обезбеди што
бржи прелаз преко набујале ре‐
ке. Да би то остварио, сам је ко‐
вао кланде да споји балване у
сплав преко ког би се борци
пребацили преко реке. Изнена‐
да пала је граната упућена са
италијанске стране и смртно га
ранила. У том критичком тре‐
нутку био је са њим његов нај‐
бољи друг Луне који је лакше
рањен. Кад је Алекса умро 9.
априла 1943. године, Луне је
свом дневнику изразио тугу за
изгубљеним другом. Крајем
истог месеца Алекса је прогла‐
шен за народног хероја.

Кад је у питању Алексина
биографија у јавности се поми‐
њао Алексин дневник који је
постојао, али је нестао и Курма‐
зовић није успео да га пронађе.
Када сам први пут 1959. писао о
Алекси имао сам га у рукама,
јер се налазио у Заводу за исто‐
рију радничког покрета у Срби‐
ји где сам радио. То и није био
дневник у правом смислу речи
него црквени календар у коме
је било мало простора за писа‐
ње у који је Алекса уписао два
за њега важна празника 1. мај
дан рада и 7. новембар дан ок‐
тобарске револуције у Русији. У
том календару је у 2‐3 реченице
бележио имена места у којима
је бригада боравила и наводио
сусрете са водећим личностима
бригаде од 15. маја 1942. до
прославе нове 1943. године.
Дневник са осталом архивском
грађом ЦК Србије предат је
1969. године Архиву Србије. И
да је сачуван тај кратки Алек‐
син дневник не би допринео да
откријемо појединости из Алек‐
синог живота и да употпунимо
његову биографију, јер у њега
није уписао ни када је постао
комесар бригаде.
Иако нисам упознао Алек‐
су за њега сам чуо још 1941. јер
су са њим пошла у Прву ужичку
чету два младића који су битно
обележили моје детињство. Пр‐
ви је био мој учитељ Пера Радо‐
вановић у другом разреду
основне школе у Злакуси, а дру‐
ги мој кум Милутин Чолић, син
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сеоског домаћина Радисава Чо‐
лића из Севојне који ме је кр‐
стио на кога је Алекса утицао да
пође у партизане. Пера је нама
деци у школи на часовима у
пролеће 1941. говорио да су на‐
ши непријатељи Немци и да је
наша дужност да се против њих
боримо. Од нас тражио да то за‐
памтимо као неку врсту завета.
Био је командир чете у другој
пролетерској. Погинуо на Гату у
Херцеговини јуна 1942. На њега
нас подсећа име дома за не‐
збринуту децу у Коштици у
Ужицу. Милутин Чолић није
имао среће да се дуже бори про‐
тив окупатора. Заробили су га
Рачићеви четници 8. новембра
1941. у Карану када су надира‐
ли према Ужицу, спровели га на
Равну Гору и са осталих 250 за‐
робљених партизана изручили
га Немцима у Ваљеву који су га
стрељали крајем новембра
1941. године. Алексину сестру
Радомирку упознао сам непо‐
средно после рата када смо
ишли у ужичку гимназију.
Вероватно је ово посредно
интересовање за Алексин жи‐
вот утицало да сам два пута пи‐
сао Алексину биографију. Први
пут у септембру 1959. године
када ме је партијски секретари‐
јат „Првог партизана” замолио
да напишем Алексину биогра‐
фију, која им је била потребна
приликом откривања Алексине
бисте у кругу фабрике да онај
који буде откривао бисту каже
нешто о њему. Ту краћу Алекси‐
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ну биографију објавио сам у ло‐
калном листу Вести у два на‐
ставка. Други пут сам писао
Алексину биографију за Збор
ник народних хероја, друго допу‐
њено издање које је објавио Ин‐
ститут за савремену историју.
Што се тиче Алексине био‐
графије коју је написао Мили‐
сав Курмозовић, то је најпотпу‐
нија његова биографија. Упркос
мањкавости разне врсте извора
Курмазовић је успешно написао
биографију свог ујака Алексе од
рођења до смрти описујући
историјске догађаје у којима је
учествовао, а посебно борбене
активности Друге пролетерске
бригаде. Са овом књигом поди‐
гао је трајан споменик Алекси,
јер само што је записано и обја‐
вљено остаје да траје, а све дру‐
го, споменици, бисте, плоче,
подложно је пропадању и руше‐
њу. Вредност ове биографије
није само у тексту који је напи‐
сао Курмазовић него и на оних
150 страна на којима је прику‐
пио и објавио све што је до на‐
ших дана остало од помена
Алексиног имена кроз разне вр‐
сте прилога од докумената,
Алексиних фотографија, кази‐
вања његових сабораца, разне
записе о њему, хронологију ње‐
говог живота и кратак опис
установа, удружења, културно‐
уметничких и спортских дру‐
штава које носе Алексино име,
што нам потврђује да Алекса
није заборављен у ужичком
крају.
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На нас ђаке из 1941. годи‐
не, Алекса и његови саборци су
пресудно утицали да се опреде‐
лимо за њихов пут наде. После
рата били смо голи, боси и
гладни, али смо гајили наду у
бољи живот. Градили смо гра‐

дове и путеве за своју будућ‐
ност, али смо кроз те напоре из‐
грађивали и себе кроз образо‐
вање, тако да смо на одређен
начин остварили своје снове.
др Венцеслав Глишић
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Међународна научна конференција
„СЕЛО БАЛКАНА. КОНТИНУИТЕТИ
И ПРОМЕНЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ”,
СИРОГОЈНО, 10–11. ЈУН 2016.
У организацији Историјског института из Београда и Музеја на
отвореном „Старо село”, у Сирогојну је 10. и 11. јуна 2016. одржан
међународна научна конференција „Село Балкана. Континуитети и
промене кроз историју”. Конференцију су отворили Бранко Благоје‐
вић, директор Музеја на отвореном „Старо село” у Сирогојну, др Ср‐
ђан Рудић, директор Историјског института Београд, и др Недељко
Радосављевић, председник Организационог одбора.
На конференцији су учествовали историчари, етнолози, антро‐
полози, историчари књижевности и историчари уметности. Саоп‐
штења је пријавило 24 учесника из Србије (Сузана Антић, музејски
саветник, Народни музеј Зајечар; др Бојана Богдановић, виши ку‐
стос, Музеј на отвореном ,,Старо село” Сирогојно; др Гордан Бојко‐
вић, истраживач сарадник, Институт за српску културу, Лепосавић;
др Александра Вулетић, научни сарадник, Историјски институт Бе‐
оград; др Гордана Гарић Петровић, истраживач сарадник, Историј‐
ски институт Београд; Душица Живковић, музејски саветник, Етно‐
графски музеј Београд; др Милина Ивановић Баришић, научни са‐
радник, Етнографски институт САНУ, др Срђан Катић, виши научни
сарадник, Историјски институт Београд; др Никола Крстовић, виши
кустос, Музеј на отвореном ,,Старо село” Сирогојно; др Милош Ма‐
тић, музејски саветник, Етнографски музеј у Београду; проф. др Ми‐
лош Миленковић, Филозофски факултет Универзитета у Београду;
потпуковник др Миљан Милкић, научни сарадник, Институт за
стратегијска истраживања Београд; др Бојана Миљковић Катић, ви‐
ши научни сарадник, Историјски институт Београд; проф. др Сини‐
ша Мишић, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета
у Београду; др Владета Петровић, научни сарадник, Историјски ин‐
ститут Београд; др Радомир J. Поповић, виши научни сарадник,
Историјски институт Београд; др Драгана Радојичић, научни савет‐
ник, Етнографски институт САНУ; др Недељко B. Радосављевић, на‐
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учни саветник, Историјски институт Београд; проф. др Сузана Ра‐
јић, Филозофски факултет Универзитета у Београду; др Љубодраг
Ристић, виши научни сарадник, Балканолошки институт САНУ, Бео‐
град; проф. др Данијел Синани, редовни професор, Филозофски фа‐
култет Универзитета у Београду; др Ана Столић, виши научни са‐
радник, Историјски институт Београд; Снежана Томић, музејски са‐
ветник, Музеј на отвореном ,,Старо село” Сирогојно; Снежана Шапо‐
њић Ашанин, музејски саветник, Народни музеј Чачак). Међународ‐
ни карактер конференције дало је учешће осморо истраживача и
универзитетских професора из иностранства (доц. др Селим Аслан‐
таш, Јунус Емре Институт – Турски културни центар Београд; др
Ксенија Буњак, истраживач сарадник, Технички универзитет, Мин‐
хен, Немачка; др Зигрфрид Грубер, научни сарадник, Универзитет
Карл Францен, Грац, Аустрија; проф. др Рајмонд Детрез, редовни
професор, Универзитет у Генту и Католички универзитет у Лувену,
Белгија; др Жарко Лековић, научни сарадник, Историјски институт
Универзитета Црне Горе, Подгорица, проф. др Михаи Радан, редов‐
ни професор, Западни универзитет у Темишвару, Румунија; доц. др
Веселка Тончева, Институт за етнологију и фолклористику, Етно‐
графски музеј, Бугарска академија наука; др Миклош Чери Музеј на
отвореном, Сент Андреја, Мађарска).
Током два радна дана на конференцији је у оквиру пет панела
презентовано 25 реферата у којима су анализиране теме од перио‐
да средњег века до питања развоја савременог села. Званични јези‐
ци скупа били су српски и енглески. Организатори конференције
планирају објављивање зборника радова.
потпуковник др Миљан Милкић
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XVI годишња конференција Евроатлантске
радне групе за студије конфликта (CSWG):
”VETERANS AND SOCIETY, DEMOBILIZATION AND
REINTEGRATION OF EXCOMBATANTS TROUGH
HISTORY”, ЉУБЉАНА (СЛОВЕНИЈА)
4–7. ЈУЛ 2016. ГОДИНЕ
У Љубљани (Словенија) је од 4. до 7. јула 2016. године одржана
16. годишња конференција Евроатланске радне групе за студије
конфликта “Veterans and Society, Demobilization and Reintegration of
ex‐Combatants”. Организатори су били Министарство одбране Репу‐
блике Словеније (Војни музеј, Институт за новију историју и Факул‐
тет друштвених наука из Љубљане) и Управа за ветеране и жртве
рата МО Републике Француске. Радни језик конференције био је ен‐
глески. Радни део конференције реализован је у два радна дана, 5. и
7. јула, док је 6. јула организована стручна екскурзија која је укљу‐
чивала посету Музеју словеначке војне историје у Пивци. На конфе‐
ренцији, која је представљала и део програма обележавања дваде‐
сетпетогодишњице словеначке независности, узело је учешћа 25
војних и цивилних експерата из 16 земаља (Словеније, Француске,
Немачке, Аустрије, Канаде, Чешке, Словачке, Румуније, Мађарске,
Холандије, Данске, Грчке, Пољске, Републике Кореје и Србије).
На отварању конференције учесницима су се обратили мини‐
старка одбране Републике Словеније Андреја Катич и генерал Фре‐
дерик Шарле, заменик начелника Управе за ветеране и жртве рата
Министарства одбране Француске. Као представник Одељења за
војну историју Института за стратегијска истраживања Сектора за
политику одбране Министарства одбране Републике Србије на кон‐
ференцији је учествовао потпуковник мр Далибор Денда.
У радном делу конференције учесници су представили 17 ре‐
ферата у оквиру шест панела, док је уводно предавање одржао др
Владимир Пребилич из Љубљане. Првог радног дана у оквиру пр‐
вог панела који је имао наслов „Ветерани као напредна снага у рату
и миру”, реферате су поднели др Надин Акунд из Француске (Vete
rans and Philanthropy after the Great War), др Јерг Ехтернкамп из СР
Немачке (From Foe to Friend? Veterans as a driving force international
conciliation after World War II) и пуковница др Кристина Санмарги‐
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тан из Румуније (World Wars Veterans and modern conflicts Veterans in
Romania). Тема другог панела била је „Ветерани из Првог светског
рата и њихов утицај на послератно друштво и војну организацију”.
У оквиру овог панела излагања су имали поручник Денис Верберг
из СР Немачке (The Stahlhelm – Bund der Frontsoldaten. Ideology and
Culture in Wrimar Germany 1918–1933) и потпуковник мр Далибор
Денда из Србије (War Veterans and peacetime Military Service – Yugo
slav experience after WWI). Трећи панел окупио је експерте који су из‐
лагали на тему: „Демобилизација – непредвидив процес са непред‐
видивим последицама”. У оквиру тог панела реферате су предста‐
вили потпуковник др Ласло Веспреми из Мађарске (The Black Army’s
Retirement (1490–1494) и др Валерија Берник из Словеније (Women
Veterans of the Second World War in Slovenia). Другог радног дана до‐
маћини су организовали стручну екскурзију у оквиру које је упри‐
личена посета Војном музеју у Пивки, подземном бункеру у Готени‐
ци и регионалном музеју у Кочевљу. Трећи радни дан почео је че‐
твртим панелом под насловом „Повратак цивилном животу – нови
облик борбе”. У оквиру овог панела излагања су имали Мартин
Еландс из Холандије (The Reintegration of Dutch Veterans: policy, pu
blic image, public opinion and private initiatives (1990–2015)), мајор
Иван Кадо из Француске (French Veterans of the 1940 Campaign: Disre
gard, Oblivion and Redemption), др Матеј Медвецки из Словачке (Ex
combatants and development of post1945 Slovakia) и Кармен Ријновеа‐
ну из Румуније (The Reprisal of veterans’ status in postCommunist socie
ties. Romania’s case). Пети панел је био посвећен ветеранским удру‐
жењима, друштвеним асоцијацијама и политичким организацијама.
Овде су реферате поднели др Дамјан Гуштин из Словеније (Four ge
nerations of volunteer organizations in Slovenia), потпуковник др Пјотр
Лотарски из Пољске (Activities of the Veterans in the society on the basis
of the activities of Polish Association of veterans of UN peacekeeping missi
ons) и Јакоб Бринк Рамусен из Данске (The invention of the Danish “ve
teran” and contemporary group mobilizations in Danish veteran politic).
Шести и последњи панел у оквиру кога су излагали пуковник др
Едуард Стехлик, начелник Управе за ветеране Министарства одбра‐
не Чешке (The Care of War Veterans in the Czech Republic then and now)
и Хар Ју Сунг, начелник Одељења за ветеране у Министарству за па‐
триотизам и ветеранске послове Републике Кореје (Benefits for Vo
lunteers in the Republic of Korea) бавио се друштвеном бригом о вете‐
ранима у разним земљама.
Конференција је завршена округлим столом о односима држа‐
ве и друштва према ветеранима у коме су поред представника вете‐
ранских организација Словеније и присутних излагача учешће узе‐
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ли и госпођа Карен Меккримон чланица канадског парламента и
парламентарни секретар при Министарству за питања ветерана и
пуковница Кристина Санмаргитан, начелница Одељења за помоћ
ветеранима Министарства одбране Румуније.
Саму организацију конференције и излагања учесника карак‐
терисало је сагледавање проблема ратних ветерана из више пер‐
спектива и углова. Излагања учесника имала су често критички ка‐
рактер на рачун ветерана и њихове улоге у послератном друштву.
На завршној сесији одређено је да наредна 17. годишња конферен‐
ција буде одржана у Букурешту у коорганизацији Данске и Румуни‐
је. Учешћем српског представника на овој конференцији наставље‐
на је плодотворна сарадња између Војног музеја Словеначке војске
и Института за стратегијска истраживања Сектора за политику од‐
бране Министарства одбране Републике Србије.
потпуковник др Далибор Денда
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