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БИТКА КОД ДАРЕ, ЈУН 530. ГОДИНЕ
АПСТРАКТ: Тема рада је свеобухватна војноисторијска
реконструкција значајне битке која се збила у јуну 530. године
код римског пограничног утврђења Дара. У првом делу дат је
кратак опис сложених политичких и војних односа Источног
римског и Сасанидског царства на крају 5. и почетком 6. века.
Потом су наведени разлози за изградњу новог утврђења Дара
и у кратким цртама дат је ток његове градње. Средишњи
део рада посвећен је самој бици код Даре, припремама
супротстављених војски и њиховим тактичким дејствима
током боја. На крају рада дат је кратак осврт на завршне
грађевинске радове на утврђивању Даре.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Дара, битка код Даре, Анастасије I, Јустини
јан I, Велизар, Кавад I, Пероз, Прокопије

У пролеће, највероватније у априлу 529. године,1 римски цар
Јустинијан I (527–565) поставио је тада младог и на бојном пољу не
сасвим успешног2 Флавија Велизара, војног заповедника провинци‐
је Месопотамије (лат. dux Mesopotamiae), на место стратега Истока3
(лат. magister utriusque militiae per Orientem). Велизар тада није имао
више од 30 година. На овом положају он је заменио Хипатија, се‐
стрића цара Анастасија I (491–518). Нашавши се на најодговорнијем
месту када је одбрана источне границе Царства у питању, Велизар
1

G. Greatrex, 1994, 168.
A. Cameron, 157.
3 Прокопије, Ратови, I, 13, 9; Јован Малала, XVIII, 34; Теофан Исповедник,
AM 6021.
2
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је морао да припреми војску Истока за нови сукоб, који је већ био на
помолу. Разлог за ове ратне припреме били су у неуспешно заврше‐
ни преговори које је средином 529. године са сасанидским влада‐
ром Кавадом I (488–496; 498–531) водио управитељ дворског чи‐
новништва (лат. magister officiorum) Хермоген, један од највиших
дворских дужносника. Персијски шах је знао да је истовремено док
су вођени ови преговори избио устанак Самарићана у римској про‐
винцији Палестинa I (лат. Palestina Prima).4 Самарићани су били сек‐
та која се са једнаком жестином противила и Јеврејима и хришћани‐
ма, а побуна је избила због Јустинијановог покушаја да их насилно
покрсти.5 Устанак који је попримио велике размере угушен је у кр‐
ви – 20.000 Самарићана је изгинуло, а једнак број најмлађих заро‐
бљеника продат је у робље на тржницама Персије и Индије.6 Прео‐
стали Самарићани понудили су Каваду савезништво у сукобу са Ри‐
мљанима.7 Због тога је сасанидски владар, у писму које је Хермоген
предао Јустинијану I, самоуверено затражио безусловну исплату
данка у злату, у противном запретивши ратом. Римљанима је дари‐
вао годину дана да се припреме за сукоб, да нико не помисли да је
победу стекао захваљујући обмани или превари.8
Нови рат на помолу био је повод да се неуобичајено бројна
римска војска, са Велизаром на челу, крајем пролећа 530. године
окупи код утврђења Дара.9 Ово стратешки важно римско упориште
имало је кратку, али више него занимљиву историју.10 Наиме, након
трагичне погибије цара Јулијана (361–363) током похода на саса‐
нидску престоницу Ктесифон, његов наследник Јовијан (363–364)
био је принуђен на понижавајуће територијалне уступке. Сасаниди‐
ма је, поред осталог, предат Нисибис, најзначајније римско утврђе‐
ње на овом делу границе. Од тада су кривњу за своје неуспехе у ра‐
4

Јован из Никијуа, XCIII, 4–9.
J. A. S. Evans, 116.
6 Јован Малала, XVIII, 35.
7 „Завера Самарићана би разоткривена јер они беху задржани код Амодија,
на повратку из Персије. Тих пет богатих Самарићана предати су стратегу Велиза‐
ру. Након што су испитани, одали су пуну истину.” (Теофан Исповедник, AM 6021).
Ово се десило након битке код Даре, у јесен 530. године.
8 Јован Малала, XVIII, 44.
9 Данас село Оуз у Турској.
10 C. Brian, J. Crow, 144.
5
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товима против Персијанаца римски војни заповедници пребацива‐
ли на недостатак одговарајућег утврђеног града у пограничном
подручју. Уколико су нападали, били су ускраћени за фортификаци‐
ју снажнију од палисаде походног логора. Ако су због бројнијег не‐
пријатеља морали да узмакну, војска је трпела велике губитке јер у
близини границе није било утврде која би им пружила уточиште.11
Постојећа утврђења била су предалеко од подручја где су се најче‐
шће водили окршаји, или су била на неповољном месту да би пру‐
жила одговарајућу заштиту већим војним одредима.
Захарије Митиленски забележио је жестоку критику коју је Ана‐
стасије I упутио високим римским заповедницима због низа неуспеха
на бојном пољу. Цар им је посебно замерио што нису успели да потисну
Персијанце из Амиде, коју је он спасио плативши позамашну своту из
царске ризнице. Заповедници су зато молили цара да одобри изградњу
утврђеног града што је могуће ближе Нисибису.12 Пожељно би било да
се то утврђење подигне у залеђу неке планине, на месту где воде има у
изобиљу и одакле се с лакоћом могло одговорити на честе упаде Перси‐
јанаца и њихових арабљанских савезника. Након што је размотрио овај
предлог, цар се одлучио да ново римско упориште буде изграђено на
месту тада готово заборављеног насеља које се звало Дара. Његова од‐
лука била је добро промишљена. Дару је, према предању, основао парт‐
ски владар Аршак I (око 250–211 пре н. е.). У подножју планине Апаор‐
тенон подигао је град на месту које је било једнако безбедно колико и
пријатно за живот. Планинско залеђе обиловало је изворима питке во‐
де и шумама пуним дивљачи, што је употпуњавало слику о готово иде‐
алном месту за утемељење града.13 За цара Анастасија I важнији је био
стратешки положај места на којем је намерио да подигне утврђење. Но‐
во упориште налазило би се на северном крају широке долине која се
простирала правцем север‐југ. Из њега се могао надгледати важан пут
који је из Нисибиса водио на југоисток ка сасанидској престоници Кте‐
сифону, односно на запад ка Амиди, Едеси и сиријској метрополи Анти‐
охији14 (в. слика 1. Мапа пограничне римске провинције Месопотамије).
Одлуком Анастасија I прекршен је споразум из времена цара
Теодосија II (408–450), према коме је обема странама било забрање‐
11 Јошуа Стилит, XC.
12 Захарије Митиленски, VII, 6.
13 Јустин, XLI, 5, 2–4.
14 Данас градови Дијарбахир, Шанлијурфа и Антакија у Турској.
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но да граде нове тврђаве у близини заједничке границе.15 Упркос
томе, тренутак је био веома повољан јер су 504. године Римљани
повратили Амиду.16 Због тога је римски владар, не штедећи ни људе
ни средства, наредне 505. године започео изградњу нове утврде.17
Према Захарију Митиленском, радове су надгледали Тома, епископ
града Амиде и обласни војни заповедник Феликисим.18 Комес Мар‐
целин помиње извесног Калиопија, касније постављеног за патри‐
кија Антиохије, као главног руководиоца радовима.19 Глас о изград‐
њи утврђења пронео се надалеко. Како новца није недостајало, са
свих страна пристизали су радници и занатлије – столари и камено‐
ресци. Унутар зидина које су брзо расле изграђена су нова склади‐
шта, зграде за смештај војника и пространо јавно купатило. Сазида‐
на је и велика цистерна да би драгоцене воде увек било у изобиљу.
На највишој тачки градских бедема подигнута је кула, названа Хе‐
раклова, са које се видело на далеко – на југоистоку све до Нисибиса
и на северу до Амиде, ако је веровати Комесу Марцелину.20 Нови
утврђени град, практично на самој граници са Персијом,21 изникао
је за мање од три године. Рат против Хуна и снажна римска дипло‐
матска активност спречили су Кавада I да силом оружја прекине за‐
почете грађевинске радове на новом утврђењу.22 По завршетку ра‐
дова град је добио статус метрополе23 и понео име свога оснивача –
Анастасиопољ.24 Истовремено је постао ново седиште војног запо‐
ведника провинције Месопотамије.25

15 Прокопије, Ратови, I, 3, 15. Споразум је склопљен 441. године.
16 Исто, I, 9, 1–4; 10, 1.
17 C. Brian, J. Crow, 150.
18 Захарије Митиленски, VII, 6.
19 Комес Марцелин, (518), XI.
20 Исто.
21 Дара је од Нисибиса била удаљена око 30 km.
22 Прокопије, Ратови, I, 10, 15–17. Јошуа Стилит, XC.
23 C. Brian, J. Crow, 150.
24

Јован Лид, III, 47; Јован Малала, XVIII, 50. Прокопије, Ратови, I, 13, 10. Ко‐
мес Марцелин је, супротно од наведеног, забележио да је место задржало име Да‐
ра (Комес Марцелин, (518), XI).
25 Прокопије, Ратови, I, 22, 3. Велизар је овде боравио од 527. до 529. године
управо као дукс Месопотамије.
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II
Брзина градње није прошла без последица. Она никада није
била добро друштво постојаности, забележио је Прокопије, једнако
као што је журба ретко када за последицу имала прецизност.26 Камен у
бедемима није био правилно сложен, а малтер који је требало да га по‐
веже био је лоше направљен. Хладне зиме смењивала су врела и сушна
лета па су зидине почеле да се круне, а куле да пропадају.27 Чак и у та‐
ко лошем стању Дара је сметала Персијанцима, који нису скривали да
на сваки начин желе да је освоје и разруше. Пад овог значајног упори‐
шта пореметио би осетљиву равнотежу на најосетљивијем делу ис‐
точне римске границе. Уколико би некаква невоља задесила Дару, која
је попут бедема штитила Источно римско царство и била трн у оку не‐
пријатеља, запазио је Прокопије, несрећа која би задесила Римљане не
би се зауставила тамо, него би велики део Царства пострадао. Драма‐
тичан тон античког историчара донекле оправдава изненадно и нео‐
чекивано појављивање сасанидске војске пред стратешки важном
Амидом, која је након вишемесечне опсаде пала у јануару 503. годи‐
не.28 То су били разлози због којих је цар Јустинијан I донео одлуку да
обнови и ојача Дару и учини је једнако снажном колико је била значај‐
на.29 Након неколико неуспешних покушаја претходних година да по‐
дигне нова утврђена упоришта на граници са Персијом,30 није желео
да изгуби ово већ постојеће.
Ужурбани грађевински радови били су један од разлога због
којих се римска војска са стратегом Истока на челу налазила у Дари.
Јован Малала и Теофан Исповедник смештају Велизарову војску у
околину града.31 Могуће је да сва римска војска није могла да се рас‐
пореди у утврђење, па се један њен део налазио у логору, ван град‐
ских бедема. Велизара је у стопу пратио већ поменути magister offi
ciorum Хермоген.32 Његова широка овлашћења обухватала су кон‐
26 Прокопије, О грађевинама, II, 1, 8.
27

Исто, II, 1, 8–10. О Прокопијевој пристрасности види: C. Brian, J. Crow, 153,
155, 156.
28 Прокопије, О грађевинама, I, 8, 29.
29 Исто, II, 1, 11, 13.
30 Прокопије, Ратови, I, 13, 2–8.
31 Јован Малала, XVIII, 50; Теофан Исповедник, AM 6021.
32 Више о Хермогену видети: J. R. Martindale, Volume III, vol. IIIA, 590–593.
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тролу разгранате царске обавештајне службе, организацију рада
државних мануфактура за производњу војне опреме (лат. fabricae
scutarie et armorum), те редован увид у стање пограничних трупа.33
Magister officiorum није био војни заповедник и није непосредно ко‐
мандовао трупама у боју. То је разлог зашто Прокопије као првог
увек наводи Велизара, а тек потом Хермогена.34 Задатак овог пото‐
њег током припрема за битку и у самом боју није био да се из сенке
меша у заповедање војском. Он је код Даре првенствено био поузда‐
но царево око и ухо. Редовно је обавештавао двор у Константинопо‐
љу о току радова на обнови утврђења, расположењу војске, могу‐
ћим непожељним сукобима између римских заповедника, али је из‐
над свега пажљиво мотрио на намере противника.35 Заједнички на‐
ступ искусног Хермогена и младог Велизара позитивно је утицао на
остале римске заповеднике.36 Они су због тога са више поверења и
без оспоравања извршавали наређења и поверене задатке. Тесна са‐
радња Хермогена и Велизара била је сигурно један од најважнијих чи‐
нилаца будућег успеха Римљана у наступајућој бици. Присуство иза‐
сланика и преговарача Руфина,37 још једног царевог човека од повере‐
ња, у Јерапољу, на пола пута између Даре и Антиохије,38 додатно је по‐
тврдило Јустинијанову спремност да се према потреби реагује или је‐
зиком дипломатије, или силом оружја. Јован Малала39 и византијски
летописац с краја VIII и почетка IX века Теофан Исповедник40 смештају
Руфина у Дару, заједно са Велизаром и Хермогеном, али би у овом слу‐
чају Прокопију као сведоку требало више веровати.
На одговор Персијанаца није морало дуго да се чека. До Вели‐
зара су средином лета 530. године пристигле не сасвим неочекива‐
не,41 али поуздане вести да се у Нисибису окупља бројна персијска
војска. Иако се на обе стране границе много говорило о мировним
преговорима, иако су Јустинијанови изасланици очекивали да буду
33 C. Kelly, 39–40, 208, 209.
34 Прокопије, Ратови, I, 13, 10; 14, 1, 20, 28, 44, 53.
35 G. Greatrex, 1994, 168–169.
36 C. Whately, 2016, 107.
37 Више о Руфину видети: J. R. Martindale, Volume III, vol. IIIB, 954–957.
38 Прокопије, Ратови, I, 13, 11.
39 Јован Малала, XVIII, 50.
40 Теофан Исповедник, AM 6021.
41 Прокопије, Ратови, I, 13, 12.
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примљени на сасанидском двору, стари шах Кавад I је изгубио стр‐
пљење.42 Сматрао је да Римљани сносе пуну одговорност јер су њи‐
хови цареви престали да исплаћују договорени данак, па је сав тро‐
шак за одржавање сасанидске војске која је чувала Каспијска врата
од упада варвара пао на плећа Персије. Дволичност Римљана само је
додатно потврђена изградњом Даре.43 Шах је због тога одлучио да
оствари своју раније изречену претњу и отпочне рат. О озбиљности
његових намера сведочило је 40.000 ратника44 који су се тада саку‐
пили у Нисибису. Јован Малала је забележио да је ова персијска вој‐
ска бројала око 70.000 ратника,45 што је свакако претерано. Нешто
раније за сличну персијску походну војску он наводи реалнији број
од 30.000 ратника.46
Велизар је време које му је до тада било на располагању иско‐
ристио да увежба војску и припреми је за окршај. Наредио је да се у
близини југоисточних зидина Даре ископа дугачак шанац, тактич‐
ки потез примењиван и раније у римској војној традицији.47 Дуж
шанца су постављени бројни прелази који су служили римским рат‐
ницима да га према потреби прелазе, било у нападу или у повлаче‐
њу. О тачној дужини, дубини и ширини шанца можемо тек да нага‐
ђамо. Прокопије је забележио да се шанац налазио недалеко од ка‐
пије окренуте према Нисибису, на растојању колико да се добаци
каменом.48 Античког аутора овде не треба разумети дословно. Он је
фразу „колико да се добаци каменом” употребио не као сликовити
опис него као војнички термин којим се дефинише домет пројекти‐
ла избаченог из праћке.
Наиме, праћке су биле уобичајено оружје ондашње римске ла‐
ке пешадије и чаркаша. Праћкаши су избацивали пројектиле од
олова или керамике, али су једнако често користили камење.49 До‐
мет овог данас унеколико потцењеног стрељива био је задивљују‐
42 Теофан Исповедник, AM 6021.
43 Прокопије, Ратови, I, 16, 4.
44 Prokopije, Ratovi, I, 13, 23.
45 Јован Малала, XVIII, 50.
46 Исто, XVIII, 26.
47 О томе видети: Плутарх, 21.1; Фронтин, II, 3. 17; Цезар, 51, 60. О томе тако‐
ђе: H. P. Judson, § 105. Нешто другачије мишљење износи I. Shahid, 78.
48 Прокопије, I, 13, 13.
49 Н. Керавица, 35.
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ћи. Вешти праћкаши избацивали су пројектиле на већу раздаљину
од оне до које су досезале стреле избачене из најјачих лукова.50 По‐
ред тога, Прокопије истоветан израз „колико да се добаци каменом”
користи да би описао удаљеност између капије Аурелије (у Проко‐
пијево време позната као капија Светог Петра) на зидинама града
Рима и маузолеја цара Хадријана (117–138), који се налазио на су‐
протној, десној обали реке Тибар.51 Настављајући опис у наредној
реченици Прокопије одређује дужину једне странице Хадријановог
маузолеја користећи исти израз „колико да се добаци каменом”.52
Због тога Велизаров шанац са сигурношћу можемо да поставимо на
удаљеност не мању од 100, али не и већу од 250 метара југоисточно
од бедема Даре.53 Римски војсковођа имао је на располагању више
него довољно простора да распореди војску по дубини, а да су при‐
том зидине утврђења пружале значајну заштиту од сваког покушаја
противника да изведе обухватни маневар и угрози браниоце с леђа.
Средишњи део шанца био је прилагођен на посебан начин. Био
је издвојен у односу на остатак шанца, са којим је био повезан рово‐
вима који су били ископани под правим углом у односу на крилне
делове. Овај средишњи део шанца био је знатно краћи од крилних
делова на које се наслањао. О томе да ли је средишњи део био исту‐
рен или увучен у односу на крилне стране шанца Прокопије није
оставио јасну забелешку.54 То је основни разлог зашто међу савре‐
меним војним историчарима о томе не постоји јединствено мишље‐
ње.55 За коју год варијанту се определили, намера младог римског
војсковође била је недвосмислена: шанцем је желео да заштити сво‐
ју војску од фронталног напада бројчано и квалитетом надмоћније

50 Ксенофонт, III, 4, 16; Вегеције, II, 23; Прокопије, Ратови, II, 26, 9.
51 Прокопије, Ратови, V, 22, 12.
52 Исто, V, 22, 13. Интересантно је како C. Lillington‐Martin правилно запажа
овај податак, али игнорише нешто другачији који Прокопије наводи у претходној
реченици (C. Lillington‐Martin, 2007, 302).
53 Без посебног образложења А. Голдсворти поставља ров на „не више од
пар стотина метара” од градских бедема (A. Goldsworthy, Chapter 15, Belisarius and
the Battle of Dara, AD 530).
54 Прокопије, Ратови, I, 13–14.
55 G. Greatrex, 1994, 177; C. Lillington‐Martin, 2013, 605; D. Taylor, 91–92; I. Hug‐
hes, Chapter 4, The Battle of Dara, Diagram 1; С. П. Кондратьева, 25; A. Goldsworthy,
Chapter 15, Belisarius and the Battle of Dara, AD 530; A. Brogna, 33.
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персијске тешке коњице.56 Посебно издвојен средишњи део шанца
и многобројни прелази били су део тактичке замисли којом је про‐
тивнику намеравао да наметне начин вођења битке. Положај шан‐
ца, односно његова релативна близина у односу на градске зидине
и то што се леви крај наслањао на природно узвишење имали су
пресудан значај у наступајућем боју (в. слика 2а. и слика 2б. Шема
битке код Даре, почетак боја трећег дана).
III
Персијска војска је у јуну 530. године напустила Нисибис, улого‐
ривши се код места Амодија57, неких осам километара јужно од Даре.
Прокопије по имену помиње тројицу сасанидских заповедника.58 Пити‐
акс, кога првог помиње, највероватније није лично име одређеног запо‐
ведника него је пре у питању звање персијског провинцијског управи‐
теља – витакса,59 односно петиакса.60 С извесном сигурношћу исто се
може рећи и за другог заповедника кога Прокопије назива „једнооки”
Варешман. Ово име је највероватније погрешно читање персијског зва‐
ња намесника војне граничне области – марзбана.61 За нијансу мање не‐
тачно Прокопије именује и главнокомандујућег62 „чија је титула била
михран (тако Персијанци називају овај положај) по имену Пероз.”63 Ми‐
хран је било име персијске властелинске породице која је по традицији
давала највише војне заповеднике.64
Дошавши под Дару персијска војска распоредила се на уобича‐
јени начин – пешадија у дубоком построју заузела је центар, док је
већина коњице распоређена на крилима. Левим коњичким крилом
заповедао је Варешман, док је десно предводио Питиакс. Центром је
56 H. P. Judson, § 102.
57 Данас град Амуда у Сирији.
58 Прокопије, Ратови, I, 13, 16.
59 Марцелин, XXIII, 6, 14.
60

Захарије Митиленски, IX, 5. У време битке код Даре извесни Хормизд био
је петиакс области Агхдзник (Арзанена).
61 R. N. Frye, 224.
62 Јован Малала наводи да је један од високих сасанидских заповедника био
Ксеркс, син персијског шаха Кавада I (Јован Малала, XVIII, 26, 50).
63 Прокопије, Ратови, I, 13, 16.
64 G. Greatrex, 1994, 173.
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заповедао Пероз, који је одред „такозваних Бесмртних”65 распоре‐
дио као резерву иза пешадијских линија. Иако је имао велику број‐
чану надмоћ, одлучио се да не започне одмах битку. Одуговлачење
са отпочињањем напада био је уобичајен тактички потез персиј‐
ских војсковођа.66 Неочекивана спремност Римљана да прихвате бој
на отвореном сигурно је утицала на ову Перозову одлуку. Своју нео‐
длучност прикрио је самоувереном, готово обесном поруком коју је
послао Велизару. Поручио му је да припреми градско купатило у
Дари, јер је намеравао да се на крају дана тамо освежи и окупа. За‐
нимљива је помисао да је Пероз можда био добар познавалац рим‐
ског права, или је у свом окружењу имао саветнике који су то свака‐
ко били. Наиме, према посебном закону римске војсковође и високи
војни заповедници имали су право да користе било приватна, било
јавна купатила како и када им је то одговарало. Истовремено, то
право било је ускраћено заповедницима нижег ранга под претњом
двоструке надокнаде за почињену штету.67 Тражећи за себе право
које је припадало само највишим римским војним заповедницима
Пероз је желео да се представи као у свему једнак, ако не и бољи од
младог и неискусног Велизара.
Не марећи много за Перозове увреде, римски војсковођа рас‐
поредио је своју војску иза тек ископаног шанца. Иза левог крила
шанца, сасвим на левом крају бојног построја био је Вуза68 с вели‐
ким одредом римске коњице. Уз овај одред ближе центру било је
распоређено 300 Херула, такође коњаника под командом Фаре.69
Оба коњичка одреда заједно су покривала највећи део левог крила
шанца. На месту где су се спајали ров под правим углом и лево кри‐
ло шанца, Велизар је поставио 600 хунских коњаника, које Проко‐
пије назива Месагети.70 Њих су предводили Суника71 и Иган.72 Рас‐
65 Прокопије, Ратови, I, 14, 31.
66 Маврикије, XI, 1.
67 Јустинијанов зборник, Codex Justinianus, I, 47, 1.
68 Више о Вузи видети: J. R. Martindale, Volume III, vol. IIIA, 254–257.
69 Више о Фари видети: Исто, Volume III, vol. IIIB, 1015–1016.
70 Прокопије, Ратови, I, 13, 20. Није неуобичајено за античке ауторе да за по‐
једине народе користе архаична имена. Прокопије на другом месту наводи да се
Месагети у његово доба називају Хуни (Исто, III, 11, 9).
71Више о Суники видети: J. R. Martindale, Volume III, vol. IIIB, 1206–1207.
72 Више о Игану видети: Исто, Volume III, vol. IIIA, 32–33.
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поред хунских коњаника није био случајан. Њима је римски војско‐
вођа наменио улогу тактичке резерве која је требало да нападне не‐
пријатеља с бока или с леђа уколико Персијанци успеју да потисну
римску коњицу на левом крилу. Једнако тако, уколико би римска
коњица натерала сасанидску на узмицање, Суника и Иган је треба‐
ло да се придруже гоњењу.
Десно крило одсликавало је у потпуности распоред левог. Иза
десног крила шанца био је распоређен други велики одред римске
коњице под заповедништвом Јована Никитиног,73 коме су били
подређени Кирил,74 Марцел,75 Герман76 и Доротеј77. На месту где су
се спајали ров под правим углом и десно крило шанца такође је би‐
ло распоређено 600 Хуна које су предводили Симас78 и Аскан79. Ова
двојица заповедника добила су истоветан задатак као Суника и
Иган на левом крилу, односно да подрже и у одбрани и нападу од‐
ред Јована Никитиног. Римска пешадија се поставила у једну линију
велике дубине80, иза средишњег, издвојеног дела шанца. Одмах уз
пешадију, а у близини јужних бедема Даре, Велизар је поставио ре‐
зерву, којом је лично заповедао. Њу су чинили букеларији, искусни
тешки коњаници његове телесне гарде.81 Заједно са Велизаром био
је Хермоген, највероватније такође праћен коњичким одредом за‐
дуженим за његову личну безбедност. Велизар је располагао са око
25.000 војника, забележио је Прокопије,82 али нам је ускратио по‐
дробније податке о тачном броју ратника појединачних одреда
римске војске.83 Једине бројке које је Прокопије прецизно навео од‐
носе се на већ поменута два хунска и одред херулске коњице.84
73 Више о Јовану Никитином видети: Исто, 642–643.
74 Више о Кирилу видети: Исто, 271–272.
75 Више о Марцелу видети: Исто, Volume III, vol. IIIB, 814.
76 О Герману: Исто, Volume III, vol. IIIA, 527.
77 О Доротеју: Исто, 420.
78 О Симасу: Исто, Volume III, vol. IIIB, 1152–1153.
79 О Аскану: Исто, Volume III, vol. IIIA,133.
80

Н. Керавица, 46. Највероватније 8 или чак 16 редова војника по дубини.
Велизар није планирао да пешадија учествује у окршају.
81 Више о букеларијима види: O. Schmitt, 147–74.
82 Прокопије, Ратови, I, 13, 23.
83 C. Whately, 2015, 396–397.
84 Прокопије, Ратови, I, 13, 19–21. О могућем присуству арабљанске коњице
видети: I. Shahid, 131–134.
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Обе војске су већи део дана остале непокретне – римска за‐
штићена шанцем, персијска чекајући наређења за напад. На десном
персијском крилу се у касним поподневним сатима издвојио ко‐
њички одред, који је пошао према положају који су на левом рим‐
ском крилу заузимали коњаници Вузе и Фаре. Персијанци су одлу‐
чили да нападну малобројнији одред Херула, па се Фара заједно са
својим коњаницима уређено повукао пред њиховим јуришем. Иако
се напад наизглед повољно одвијао Персијанци су се убрзо зауста‐
вили, можда плашећи се некакве замке или не желећи да растуре
уређени поредак приликом нимало лаког преласка шанца. Римља‐
ни су знали тачну локацију сваког прелаза, док Персијанци, ишче‐
кујући окршај, нису имали времена да их пронађу.85 Запазивши нео‐
длучност противника Фара је својим коњаницима заповедио да се
прегрупишу, окрену, пређу шанац и нападну. Чарка се завршила бр‐
зим повлачењем Персијанаца, при чему су седморица од њих поги‐
нула у окршају.86 Одуставши од прогона Херули су се вратили зау‐
зевши положај који им је био одређен према првобитном распоре‐
ду.87 Хунски одред Сунике и Игана није се умешао у чарку. Велизар
је, правилно проценивши сврху персијског напада, одлучио да сачу‐
ва у тајности једну од својих најважнијих тактичких замисли.
Иако је изгледало да ће овом чарком бити окончан први дан
битке, то се није догодило. Један Персијанац, млад и свакако надо‐
будан ратник, изјахао је испред шанца изазивајући на мегдан било
кога од Римљана, који за то има храбрости. Двобоји смелих ратника
били су уобичајени део сасанидске ратничке традиције.88 Нико из
Велизарове војске није одмах прихватио изазов, да би се након кра‐
ћег оклевања јавио извесни Андрија, један од служитеља из пратње
заповедника Вузе, задужен за његове телесне вежбе. Овај Андрија
био је учитељ рвања у Константинопољу и није био војник по зани‐
мању.89 На изазов се одазвао својом вољом и без ичијег наређења.
Док се млади Персијанац премишљао како да нападне непознатог
противника, Андрија је хитнуо копље и погодио га равно у груди.
Персијанац је пао са коња, а Андрија је сјахавши притрчао и ножем
85 A. Goldsworthy, Chapter 15, Belisarius and the Battle of Dara,
86 Прокопије, Ратови, I, 13, 28.
87 C. Whately, 2016, 83.
88 B. Henning, 11
89 Прокопије, Ратови, I, 13, 30.
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му одрубио главу. Када је подигао крвави трофеј високо у ваздух за‐
орили су се усхићени поклици међу римским војницима. Њима су се
у радости због Андријине победе придружили и грађани, који су са
зидина Даре без даха посматрали борбу мегданџија.90
На супротној страни завладао је мук, али само накратко. У празан
простор између две војске ујахао је нови персијски изазизвач, овог пута
крупан и искусан ратник, за кога Прокопије каже да су му косу красиле
прве седе власи. Поново се нико од римских војника није одмах одази‐
вао на презриве позиве Персијанца, који им је такорећи пред носем раз‐
игравао коња, често га ударајући корбачем.91 Андрија је поново прихва‐
тио изазов иако му је то строго забранио сам Хермоген, још након првог
двобоја. Овога пута су обојица без устезања и наперених копаља јурну‐
ли један на другога. Коњи су се сударили збацивши јахаче из седла, а ко‐
пља су им од силине удара испала из руку. Андрија је био умешнији од
противника и први се осовио на ноге. Док је Персијанац неспретно по‐
кушао да се придигне, овај сналажљиви рвач је притрчао, оборио га на
земљу и без оклевања погубио. Победнички поклици који су се поново
заорили из редова римске војске и са градских зидина били су још гла‐
снији него први пут. Било због тога што је Персијанцима понестало мег‐
данџија, било због тога што се ближила ноћ, Пероз је одлучио да војску
повуче назад у Амодиј. Велизар је своје осокољене и распеване ратнике
повео на преноћиште.92 Тако се неочекиваним херојством до тада непо‐
знатог рвача завршио први дан битке код Даре – дан на чијем крају је
сасанидски војсковођа морао да потражи неко друго место да би се
освежио, уместо оног које је тако самоуверено захтевао.
Наредног дана персијској војсци стигло је појачање из Нисиби‐
са – нових 10.000 ратника,93 већином пешадинаца.94 Иако је Пероз
сада располагао са два пута више војника него Велизар, на непоу‐
здане пешадинце који су чинили већину његове војске није могао
да се ослони уколико је желео да хитрим нападом порази римску
војску. Због тога је претећи звекет оружја, макар на кратко, заменио
префињени језик дипломатије. Велизар и Хермоген позвали су у пи‐
сму Пероза да одустане од битке, заклињући се да су Римљани скло‐
90 Исто, I, 13, 32.
91 Исто, I, 13, 33–34.
92 Исто, I, 13, 38.
93 Исто, I, 14, 1.
94 A. Goldsworthy, Chapter 15, Belisarius and the Battle of Dara,
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нији миру него рату. Упозорили су га да ће на крају, уколико се од‐
лучи за сукоб, бити оптужен као главни виновник неизбежне пер‐
сијске пропасти. Пероз им је одговорио да би га њихове пробране
речи можда и увериле да одустане од боја да Римљани нису лаки на
обећањима која готово никада не остваре, поготово ако су пропра‐
ћена чврстим и уверљивим заклетвама.95 Персијски војсковођа по‐
ручио је да ће, било да сви изгину или остаре чекајући, правда на
крају бити на његовој страни. Римљани су у одговору подсетили Пе‐
роза да у Сирији борави царски изасланик Руфин, овлашћен да
одмах отпочне званичне преговоре о миру. Велизар и Хермоген
поручили су да их ништа неће омести да уз божју помоћ построје
своје ратнике под барјак на који ће окачити сва ова писма као по‐
тврду своје истинољубивости. Пероз је у одговору од Римљана зах‐
тевао да му поред спремног купатила припреме и храну за вечеру
коју је намеравао да обедује наредног дана, унутар покорене Даре.96
Овај охоли захтев97 персијског заповедника окончао је преписку и
ставио тачку на неуспешне преговоре, најавивши одлучујући окр‐
шај последњег дана битке.
IV
Сасанидска војска покренула се пре свитања трећег дана, пре‐
шавши за неколико сати раздаљину између Амодија и Даре. Постро‐
јили су се на готово истоветан начин као и првог дана. Пешадија је
заузела центар, а коњица оба крила бојног поретка. Десним коњич‐
ким крилом је, као и првог дана, заповедао Питиакс, док је лево
предводио Варешман. Ипак, постојала је једна битна разлика у пер‐
сијском бојном построју – сада је био подељен у две линије, по дуби‐
ни. Саснидски војсковођа је, захваљујући појачању, имао на распо‐
лагању резерву која је омогућавала да се ангажовани ратници ре‐
довно смењују са оним одморнијима.98 Пероз је био окружен „Бе‐
смртнима”, одредом елитних тешких коњаника, који је требало да
нанесе одлучујући удар противнику.99 Пред саму битку одржао је
95 C. Whately, 2016, 81.
96 Прокопије, Ратови, I, 14, 1–13.
97 C. Whately, 2016, 82.
98 Прокопије, Ратови, I, 14, 30.
99 Више о „Бесмртнима” видети: M. Charles, 289–311.
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говор својим војницима, хвалећи њихову храброст и говорећи им да
не треба да их чуди неуобичајени бојни распоред Римљана. Ови ни‐
су напречац постали бољи борци, рекао је Пероз, него су показали
да су још већи страшљивци кријући се иза шанца. Уколико Перси‐
јанци одлучно нападну, неискусни римски новаци ће одмах узмаћи
и разбежати се, као што су раније то много пута учинили. На крају,
Пероз се позвао на неизбежни суд персијског владара, запретивши
да ће све оне који не покажу узорну храброст својствену Персијан‐
цима задесити праведна и срамотна казна.100
Велизар је распоредио своје војнике исто као и првог дана, са
једном изменом која је у потпуности заокружила тактички план
скован у данима пред битку. Наиме, током уобичајеног договора за‐
поведника пре формирања бојног поретка Фара, предводник ко‐
њичког одреда Херула изнео је следећи предлог: „Мислим да, ако
останем овде са својим Херулима, тешко да ћемо непријатељу нане‐
ти озбиљније губитке. Али, ако се прикријемо на оној падини, па се
онда, када Персијанци започну бој, стуштимо на њих са брда и ста‐
немо их гађати с леђа, несумњиво да ћемо им тако нанети велику
штету.”101 Крајње лево крило римске војске наслањало се на једно
од узвишења која су са обе стране затварала широку долину пред
Даром. Фара је извесно извукао добру поуку из претходног окршаја
са Персијанцима, правилно закључивши да је јуриш дела кадисен‐
ске коњице био нека врста пробе за прави напад. Велизар се одмах
сложио са његовим предлогом. Римски војсковођа је потом наредио
Вузи, заповеднику левог коњичког крила, да ширењем фронта при‐
крије недостајуће Херуле које су Питиаксови ратници несумљиво
запазили крајем првог дана боја.
Велизар је у говору пред битку позвао римске ратнике да слу‐
шају и покоравају се наређењима својих надређених, похваливши
их да су они несумњиво у свему једнаки Персијанцима, ако не и бо‐
љи од њих. Укорио их је да за дотадашње поразе могу да окриве са‐
мо сопствену својеглавост и недисциплину. Затим је нагласио да
колико год да их има, персијски пешадинци нису ништа више до го‐
мила јадних и бедних сељака способних само за опсадне и тежачке
радове, јер су тек слуге правих ратника. Они немају оружје вредно
помена, а велики штитови које носе служе им само да се кукавички
100 Прокопије, Ратови, I, 14, 13–19.
101 Исто, I, 14, 33.
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сакрију пред противником. Уколико се Римљани покажу достојни
свог имена, завршио је Велизар говор, не само да ће победити ову
персијску војску, него ће Персијанцима послати недвосмислену по‐
руку да убудуће не нападају римске земље.102 Говори главнокоман‐
дујућих, онако како их је забележио Прокопије, били су пуни уоби‐
чајених општих места, али су ипак указивали на неке од особености
предстојећег окршаја.103 Пероз је посебно истакао римски шанац,
али га је на своју несрећу тек исмејао, иако ће се он показати пре‐
судним за крајњи исход битке. Велизар је истакао важност дисци‐
плине и нагласак ставио на лош квалитет персијске пешадије, чије
ће деловање на бојном пољу само потврдити истинитост његових
речи.
Обе војске су се потом распоредиле за битку, али уместо изви‐
кивања наредби, војничких узвика, гласања животиња и звекета
оружја над бојним пољем завладала је неуобичајена тишина. Сати
су протицали, али очекивани персијски напад није уследио.104 Пе‐
роз је, као искусан војсковођа, знао да римска војска обедује око
средине дана, па је зато одуговлачио са почетком напада. Држећи
Римљане у неизвесности, под оружјем и без заклона од сунца, же‐
лео је да их што више исцрпи и тако умањи њихов борбени морал.
Осим тога, могао је да се поузда у издржљивост својих ратника, који
су много лакше од противника подносили велике летње врућине,
жеђ и недостатак хране.105 Након поднева персијски коњаници уре‐
ђено су пришли противнику на стреломет. Персијанци су због број‐
чане надмоћи и због начина106 на који су затезали лукове избацива‐
ли већи број стрела, али је пробојност њихових лаких стрела била
мала.107 Линије персијског бојног распореда смењивале су се у ре‐
довним размацима, омогућујући тако стрелцима да се одморе и по‐
врате дах.108 Римљани су, супротно њима, теже стреле избацивали
са таквом снагом да су оне с лакоћом пробијале противничке шти‐

102 Исто, I, 14, 21–27.
103 C. Whately, 2016, 79–80.
104 B. Henning, 11.
105 Маврикије, XI, 1.
106 H. Elton, 546.
107 Маврикије, XI, 1.
108 Прокопије, Ратови, I, 14, 36.
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тове и оклопе.109 На руку им је ишао и снажан ветар, који је дувао у
правцу персијских редова. Тако су римске стреле падале дубоко иза
првих линија непријатеља, даље него што је то било уобичајено,
док су персијски стрелци често подбацивали, не погодивши циљ. У
овој фази битке највероватније је узела учешће и римска лака пе‐
шадија – чаркаши, наоружани луковима и праћкама.110
На обе стране многи су пали погођени, али битка се није могла
добити само стрељивом. Након што су Персијанци одапели послед‐
ње стреле, отпочео је коњички напад. Са персијског десног крила
први су у јуриш пошли коњаници из Кадисије, којима је заповедао
Питиакс.111 Етничко порекло Кадисена данас није у потпуности раз‐
јашњено, те претпоставке иду од тога да су били хунског порекла,
до тога да је у питању неко од локалних племена потчињено саса‐
нидској власти.112 Бројчано слабија римска коњица на левом крилу
брзо је надвладана и натерана на узмицање, које је можда унапред
било договорено. Не наводећи тачан број жртава, Прокопије је за‐
писао да су многи Римљани страдали током овог напада.113
Опис борбених дејстава коњице на крилима захтева додатно
појашњење.114 Како је већ наведено, римска коњица била је распо‐
ређена на удаљеност не већу од пар стотина метара од бедема Даре.
Овакав распоред коњице условио је начин борбе у овој бици. Данас
се добар тркачки коњ у касу креће брзином од око 16 km/h,115 што
значи да су, иако свакако спорији, коњаници обеју страна раздаљи‐
ну између шанца и бедема могли да пређу за само један минут. Ме‐
ђутим, брзина кретања персијских коња, посебно оних који су носи‐
ли оклопљене јахаче, а неки и сами били под оклопом, није могла
бити велика.116 То је римским војним заповедицима оставило до‐
вољно маневарског простора да спроведу унапред договорене так‐
тичке замисли.
109 Исто, I, 1, 15.
110Н. Керавица, 34–35, 49.
111

О Кадисији и легенди о рођењу сасанидског шаха Ардашира I (224–241)
видети: Агатија, II, 27.
112 О Кадисенима видети: G. Greatrex, 1994, 180–181.
113 Prokopije, Ratovi, I, 14, 38.
114 Н. Керавица, 50.
115 E. H. Edwards, 63.
116 P. Sidnell, 147.
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Почетни успех напада кадисенске коњице117 био је кратког ве‐
ка. Њихов замах био је успорен прелажењем шанца, да би одмах по‐
том уследио римски противнапад. Суника и Иган су, следећи прво‐
битну Велизарову замисао, повели свој одред у окршај. Избацивши
стреле Хуни су свом силином ударили у леви бок персијског постро‐
ја, изазвавши метеж међу Кадисенима. Истовремено са овим напа‐
дом до тада скривени Херули спустили су се низ падину брда право
у леђа непријатељу. Изненађење је било потпуно. Бојни поредак
персијског десног крила повио се и урушио. То више није био окр‐
шај равноправних противника него прогон непријатеља који је пре‐
стао да се бори као уређена војска. Кадисенски коњаници покуша‐
вали су на сваки начин да окрену коње и избегну погибељ. Уочив‐
ши да се све одвија онако како је Велизар предвидео, Вуза је окупио
римске коњанике, прегруписао њихове редове и повео их у напад
на већ растројене Кадисене. Прокопије је забележио да је потом
уследило право крвопролиће, у коме је изгинуло преко 3.000 непри‐
јатељских коњаника,118 док су преостали једва некако стигли до за‐
штите зида од пешадијских штитова. Насупрот обичају да се пора‐
жени непријатељ гони без застајања, римски коњаници су се дисци‐
плиновано вратили и заузели почетне положаје на левом крилу.119
Пероз није знао за прави узрок пораза кадисенске коњице. Ис‐
куснији војсковођа од њега прозрео би да оно што се догодило на
десном, може да се понови и на левом крилу. Надајући се да ће ње‐
гов потез проћи неопажено, сасанидски војсковођа престројио је
део резерве, пославши већину коњаника „Бесмртних” на лево кри‐
ло. Брзина и начин на који је организовао други напад потврђују
претпоставку да није био благовремено обавештен о Велизаровој
стратегеми. Иако је Прокопије персијске нападе описао као два из‐
двојена догађаја120, много је ближе истини да је Пероз ове покрете
трупа по крилима извео усклађено, као део унапред осмишљене
тактике.121 Он је намеравао да груписањем великог броја коњаника
једним јуришем порази римску коњицу на десном крилу и тако пре‐
117 О кадисенској коњици видети: В. Л. Дмитриев, 36–37.
118 Prokopije, Ratovi, I, 14, 41–42.
119 О значају дисциплине у Прокопијевом опису битке код Даре види: C.
Whately, 2016, 89–90.
120 Prokopije, Ratovi, I, 14, 44.
121 О нешто другачијем погледу на ово питање видети: C. Whately, 2016, 75–76.
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окрене битку. Перозове припреме за нови напад нису остале непри‐
мећене. Велизар се налазио или на некаквом природном узвишењу
са добрим прегледом бојног поља, или је на једној од високих град‐
ских кула122 поставио извиђаче да прате сваки покрет непријатеља
и о томе га најбрже могуће обавесте. Прозревши намеру супарника
Велизар је заповедио Суники и Игану да своје коњанике са левог
крила, користећи се прелазима на шанцу, што пре пребаце на десно
и придруже се хунском одреду Симаса и Аскана. Заједно са овим но‐
воствореним одредом, који је бројао око 1.200 коњаника, Велизар је
распоредио и своје букеларије.
Све ово обављено је у прави час јер је Варешман, предводећи
елитне сасанидске коњанике, ударио на римску коњицу распоређе‐
ну иза шанца на десном крилу. Хиљаде коњаника у покрету дослов‐
но је затресло земљу, подигавши готово непрозиран облак праши‐
не. Смањена видљивост, заглушујућа бука копита, звекет оклопа и
рзање коња узнемирили су и најодлучније међу Велизаровим рат‐
ницима. Зато су, као и нешто раније на левом крилу, коњаници Јо‐
вана Никитиног били принуђени на узмак под борбом. Док су пер‐
сијски коњаници прелазили шанац уследио је стреловити против‐
напад здруженог одреда Хуна и букеларија, који је противнике по‐
ново затекао потпуно неспремне. Персијско лево крило нападнуто с
бока поцепало се на два неједнака дела. Већи део и даље је нападао
римску коњицу која се уређено повлачила, док је други, малоброј‐
нији, одсечен и натеран на одступање. Суника је запазио ратника
који је носио Варешманово ратно знамење и не оклевајући хитнуо
копље, убио Персијанца и преотео симболично веома вредан зна‐
мен.123 Персијски коњаници, међу којима је био знатан број „Бе‐
смртних”, потом су престали да узмичу. Гнев и стид због скрнавље‐
ња за њих готово светог ратног знамења били су, макар на кратко,
јачи од страха за сопствени живот. Сабравши редове огорчено су
напали своје прогонитеље.
Варешман је такође обуставио напад на римску коњицу и по‐
том ударио на Хуне и коњанике Велизарове телесне гарде. Окршају
који је потом уследио придружили су се и прегруписани римски ко‐
њаници предвођени Јованом Никитиним, напавши Варешманове
122 Можда управо на Херакловој кули која је доминирала читавим крајем,
односно окружењем Даре (Комес Марцелин, (518), XI).
123 О значају знамења видети: C. Whately, 2016, 98–99.
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кољанике с леђа. Смели Суника поново је искористио погодан тре‐
нутак да нападне самог Варешмана. Након кратког мегдана хунски
заповедник збацио је племенитог Персијанца с коња и погубио
га.124 Прокопије је забележио да је Сасаниде потом захватила таква
паника да више нису били способни да се посвете борби, него су се
у потпуном расулу разбежали куд је ко стигао. Они којима то није
пошло за руком страдали су тамо где су се затекли. У овом окршају
на римском десном крилу погинуло је око 5.000 најбољих сасанид‐
ских коњаника.125 Прокопије није забележио број жртава на побед‐
ничкој, римској страни, док је за укупне персијске губитке тврдио
да су били велики. Он претерује када каже да је већи део персијске
војске страдао, особито што након битке није било упорнијег рим‐
ског гоњења.126 Укупан број персијских коњаника који су изгубили
животе у бици био је око 8.000, ако се Прокопију може веровати. Ан‐
тички историчари, али не само они, имали су склоност да преувели‐
чају противничке, а умање губитке сопствене стране у сукобу.
Обе војске биле су у великим покретима – римска у напредо‐
вању и гоњењу, а персијска у узмицању и повлачењу. Персијски
пешадинци, видевши злу судбину својих саплеменика, побацали
оружје и дали се у бежанију. Уследила је сеча у којој су многи од
њих страдали погођени мачем, копљем, или стрелом римских ко‐
њаника. У разгону персијске пешадије посебно се истакао одред
Херула, заједно са римском коњицом са левог крила, коју је пред‐
водио Вуза.127 Сурово гоњење није потрајало дуго.128 Не без разло‐
га Велизар се забринуо да би његови коњаници, понесени побед‐
ничким жаром, могли да улете у неочекивану невољу.129 Због то‐
га је издао наређење да се прогон обустави и да се сви римски
војници уређено врате под зидине Даре. Персијска војска се прво
повукла у Амодиј, а потом највероватније даље на исток, у Ниси‐
124 Јован Малала, XVIII, 50. Малала персијског заповедника зове „егзарх Са‐
гос”, мада не спори да је Суника био заслужан за његову погибију. Могуће је да је
Сагос заиста било право име овог саснидског великодостојника.
125 Прокопије, Ратови, I, 14, 50–51.
126 Исто, I, 17, 26.
127 Захарије Митиленски, IX, 3.
128 H. Elton, 546.
129 Прокопије, Ратови, I, 14, 53; видети такође: Вегеције, III, 21; Марцелин VII,
2, 12; о различитим приступима двојице аутора античких војних приручника шта
је било ваљано чинити након добијене битке.
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бис. Захарије Митиленски забележио је да су Персијанци након
битке похарали територије под контролом арапских племена
верних Римском царству.130
Вест о Велизаровом подвигу одјекнула је Царством. Наиме,
прошло је више од једног столећа од када су Римљани славили
овако значајну победу на својој источној граници – Ардавурије,
војсковођа цара Теодосија II, у више наврата је 421/422. године
потукао персијску војску погубивши неколико виђенијих саса‐
нидских заповедника и ако је веровати познијим изворима свих
10.000 „Бесмртних” само у једном окршају.131 Победа у бици код
Даре доказ је Велизаровог тактичког генија, његове способно‐
сти да, корак по корак, правилно испланира сложену одбрамбе‐
ну битку против далеко надмоћнијег непријатеља. 132 То што се
ретко дешавало на бојним пољима антике, а изузетно је и данас,
догодило се управо током овог боја. Претходна припрема бојног
поља, готово беспрекорно деловање подређених заповедника,
правилно предвиђање потеза противника, благовремено деј‐
ство употребом одговарајућих за то унапред спремних трупа,
правовремена примена изненађења, а изнад свега јединствена
командна структура, омогућили су тактичку усклађеност и
флексибилност по којима је римска војска била позната од дав‐
нина. Када је битка била неизбежна Римљани су се по традицији
ослањали на дисциплину и обученост трупа, много пре него на
варљиву бројчану надмоћ. Флавије Велизар је победом у бици
код Даре започео мукотрпан, али славан пут који га је на крају
довео међу највеће војсковође свих времена.
На Хиподрому у Константинопољу одата је посебна почаст
овом великом успеху на бојном пољу. Ту су Јевстатије, епарх Кон‐
стантинопоља133 и преторијански префект Истока Јулијан,134 поста‐
вили величанствену бронзану скулптуру цара Јустинијана I на коњу
који гази непријатеље, по узору на сличне које су раније подизане
победоносним владарима Рима. У подножју скулптуре постављене
на високом стубу били су исписани следећи стихови:
130 Захарије Митиленски, IX, 3.
131 Теофан Исповедник, AM 5918. У бици код Даре страдало је, према Проко‐
пију, око 8.000 Персијанаца. Тако гледано податак Теофана Исповедника не изгле‐
да сасвим невероватно.
132 P. Sidnell, 17; C. Whately, 2016, 109.
133 О Јевстатију видети: J. R. Martindale, Volume III, vol. IIIA, 469–470.
134 О Јулијану видети: Исто, 729–730.

29

Војноисторијски гласник 2/2017.

Овај поклон, теби о царе убицо Међана,
твога Рима рођени син Јевстатије, дарује.
Коња за твоју победу, још једну овенчану Победу,
и тебе како седиш на ату хитром попут ветра.
Моћни Јустинијане, ти си узвишен, под твојим ногама
у ланцима заувек леже Међана и Скита заточници.
‐‐‐
Коња, јер пострада господар Вавилона,
излих од бронзе заплењене асирске.
Ово је Јустинијан, који је Међане побио,
сведочим ја Јулијан, чувар границе Истока.135
***
Повод за битку, обнова Даре, настављена је несмањеном упорно‐
шћу.136 Бедеми су проширени, учвршћени и подигнути на 18 метара ви‐
сине. На месту некадашњих грудобрана остављени су узани отвори тек
длан широки, кроз које су стрелци лако могли да гађају непријатеља. По‐
стојеће полукружне куле споља су озидане новим, чвршћим правоугао‐
ним зидовима. На свакој је био дозидан торањ са грудобранима, па је њи‐
хова укупна висина прелазила 30 метара.137 Са три стране зидине Даре
биле су готово неприступачне непријатељу јер су изграђене на стрмим
стеновитим падинама. Само је југосточна страна бедема стајала на доне‐
кле равном и меком тлу, подобном за опсадне и саперске радове.138 Због
тога је тамо ископан дубок шанац који је увек био испуњен водом и са
спољашње стране био заштићен каменим зидом. Вода за пуњење шанца,
али и за све остале потребе утврђења, доведена је преусмеравањем реке
Кордис,139 мале притоке реке Хабур. Прокопан је канал који је пролазио
кроз градске зидине, пунио цистерне, а потом поново кроз зидине испу‐
штао вишак воде ван града. Улаз и излаз канала препречени су дебелим
гвозденим решеткама,140 које су пропуштале воду, али не и непријатеља.
Један од војника градске посаде, казује Прокопије, надахнут сном
или потакнут својеглавошћу, најмио је групу радника који су усред
135 Грчка антологија, V, XVI, 62, 63, 193–194.
136 C. Brian, J. Crow, 153.
137 Прокопије, О грађевинама, II, 1, 14–16.
138 Исто, II, 1, 23, 24.
139 Комес Марцелин, (518), XI. Данас речица Дарачај у Турској.
140 Прокопије, О грађевинама, II, 2, 5.
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утврђења ископали велику и дубоку јаму. Војник је тврдио да ће на
том месту наћи богат извор воде за пиће, што се није догодило. Пока‐
зало се да је овај наизглед јалов подухват био веома значајан за будућ‐
ност Даре.141 Једног изузетно кишовитог пролећа река Кордис набуја‐
ла је у неконтролисану бујицу која је пробила северну градску капију,
урушила део зидина и потопила велики део Даре. Поводањ је носио
све пред собом, плавећи градски трг, складишта, цркве и домове. На
срећу грађана Даре, она голема јама примила је у себе највећи део во‐
де набујале реке и тако их поштедела још веће невоље. Као неким чу‐
дом ова иста вода, препуна градских отпадака, избила је наредног да‐
на на површину у близини Теодосиопоља, неких 60 километара од Да‐
ре.142 Тако је игром случаја ова недаћа добила и корисну страну. Спо‐
знаја да се речна вода може на овај начин усмерити далеко од града
допринела је да Дара постане још теже освојива. У доба мира река је
неометано протицала кроз град, наводњавајући плодна поља у доли‐
ни испод утврђења. Када би запретила ратна опасност јужна решетка
на бедемима затварана је неком врстом уставе, па је вода преусмера‐
вана у велику јаму. На тај начин је сваком ко би покушао да освоји Да‐
ру била ускраћена преко потребна вода за пиће, па су непријатељи би‐
ли принуђени да одустану од напада.143 На другом месту144 Прокопије
као да је заборавио оно што је раније написао, наводећи да је река не‐
сметано протицала кроз град, да би у близини јужног бедема понира‐
ла у бездан који је природно настао након што је цар Анастасије I по‐
дигао град. Прокопије наглашава да је постојање овог бездана разлог
зашто су персијски опсађивачи били ускраћени за воду.
Упркос труду градитеља, опасност од нових бујица била је и даље
велика. Зато је неимар Хрис из Александрије,145 до тада задужен за ве‐
ћину радова у Дари, предложио цару Јустинијану I изградњу бране се‐
верно од градских зидина.146 Након што се посаветовао са ученим Анте‐
мијем из Трала и Исидором из Милета,147 Јустинијан I одобрио је његов
141 Исто, II, 2, 10–12.
142 Исто, II, 2, 13–15.
143 Исто, II, 2, 18, 19.
144 Прокопије, Ратови, VIII, 7, 7–9
145 A. Kaldellis, 359.
146 Прокопије, О грађевинама, II, 3, 2.
147

Исто, II, 3, 7. Знаменити творци и градитељи цркве Свете Софије у Кон‐
стантинопољу.
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план. Између две литице у близини северних бедема подигнута је висо‐
ка брана, која је требало и у случају највишег водостаја да задржи набу‐
јалу реку. Начињене су и две уставе, једна при дну и друга на врху ове
грађевине. Њихова намена била је да пропусте тек толико воде да осла‐
би притисак на брану, а да притом град не буде угрожен поплавом. Ка‐
пија кроз коју је бујица продрла у град била је зазидана, а нова је отво‐
рена на другом, вишем делу зидина.148 Унутар града изграђене су две
нове цркве и сазидане зграде за смештај војника, који су тако мање би‐
ли на терету грађанима. Попут свог претходника Јустинијан I је овом
стратешки изузетно значајном утврђеном граду даровао пригодно име,
назвавши га Јустинијана Нова.149

148 О овоме видети: C. Brian, J. Crow, 156.
149 E. Dignas, 103.
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BATTLE OF DARA, JUN 530 AD
(Summary)

The comprehensive reconstruction of the battle which took place in June
530 AD at the Roman border fortification Dara is presented in this paper. The
first part of the paper is a brief description of the complex political and mili
tary relationships between the Eastern Roman and the Sasanian Empire at
the end of the 5th and the beginning of the 6th century AD. A list of reasons for
the need to build a new fortification Dara follows together with a brief de
scription of its construction. The central part of the paper is dedicated to the
battle of Dara and the preparations that both armies have made, and the tac
tics they have been applying during the battle itself. At the end of the paper a
summary of the Dara fortress’ final construction works has been provided.
KEYWORDS: Dara, Battle of Dara, Anastasius I, Justinianus I, Belisarius,
Kavadh I, Peroz, Procopius.
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О НОРМАНСКИМ ОПСАДНИМ КУЛАМА
ПРЕД ДРАЧЕМ (1081. и 1108.)
АПСТРАКТ: у раду се, након разматрања специфичности упо
требе опсадних кула на француском северу и италском југу XI
века, сугерише један од разлога због кога је у обе норманске
опсаде византијског Драча коришћена опсадна кула са мо
стом, до тада неуобичајена међу Норманима.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: опсадна кула, опсада средњовековна, Норма
ни, Драч, Робер Апулски, Боемон Антиохијски

Опсадне куле1 у Нормандији и другим историјским областима
француског севера X и XI века, као и већине земаља раносредњове‐
ковног Запада, припадају наслеђу опсадног арсенала позног Рим‐
* Рад је настао у склопу пројекта Министарства науке Републике Србије
„Традиција, иновација и идентитет у византијском свету” (бр. 177032).
1 За раносредњовековне опсадне куле: P. Purton, A History of the Early Medie‐
val Siege c.450–1220, Woodbridge 2009 (даље: Purton, Siege); L.I.R. Petersen, Siege
Warfare and Military Organization in the Successor States (400‐800 AD). Byzantium, the
West and Islam, Leiden‐Boston 2013; J. Bradbury, The Medieval Siege, Woodbridge
2008; G. Hindley, Medieval Sieges and Siegecraft, New York 2009; за опсаде Драча
1081–1082. и 1107–1108: F. Chalandon, Histoire de la domination normande en Italie
et en Sicile, vol. I, Paris 1907, vol. I; Исти, Essai sur le règne d'Alexis Ier Comnène (1081‐
1118), Paris 1900; J. W. Birkenmeier, Development of the Komnenian Army, Leiden‐
Boston 2002; G. Theotokis, The Norman Campaigns in the Balkans, 1081‐1108, W‐
oodbridge, 2014 (даље: Theotokis, Campaigns); G. A. Loud, The Age of Robert Guiscard:
Southern Italy and the Norman Conquest, London 2000 (даље: Loud, Age).
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ског царства.2 На њихову структуру и функције, у овом периоду, по‐
највише је утицало нагло ширење донжона на вештачком брегу,
окруженог палисадом,3 који се појављује управо у војводству Нор‐
мандије, као и грофовијама Анжу и Блоа. Вештачки брег на коме је
донжон почивао, а нарочито угао његове косине, готово увек је оне‐
могућивао употребу моста‐врата на опсадној кули,4 па су норман‐
дијске и друге севернофранцуске опсадне куле дуго остале специја‐
лизоване само за функцију платформе која је опсађивичима омогу‐
ћивала да са њеног највишег спрата гађају бранице стрелама и дру‐
гим пројектилима (углавном камењем); оваква кула (berfredum) че‐
сто се градила у висини донжона или бедема, како би опсађивачи
могли равноправно да гађају браниоце, мада је све чешћа била тен‐
2 Један од последњих прецизних помена опсадних кула које је саградила по‐
зноримска војска везан је за опсаду Амиде (503). Како би повратили овај град, не‐
давно заузет од Персијанаца, вође експедиције Патрикије и Ипатије саградили су
три покретне дрвене куле, ојачане гвозденим плочама, које су имале за циљ да
отежају њихово спаљивање и оштећивање комадима камена које су бацали брани‐
оци. Извор изричито каже да су опсађивачи хтели да се помоћу ових кула попну
на бедеме (The Chronicle of Joshua the Stylite, ed. and tr. W. Wright, Cambridge 1882,
lvi), што сугерише да су имале мостове. Опсадну кулу усвојили су германски наро‐
ди на римском западу, за шта најречитије примере дају Остроготи под краљем Ви‐
тигисом. При опсади Рима он је 537. саградио дрвене куле на точковима, ставио
на њихове врхове балисте и упрегао их запрегама волова, како би их одвукли до
бедема; међутим, по Велизарововој заповести, стрелци су побили волове, оставив‐
ши куле недовољно приближене бедемима (Procopius, History of the Wars, vol. III,
ed. and trans. H. B. Dewing, London –New York 1919, V. xxi‐xxii). Очигледно имајући у
виду то искуство, Витигис је при опсади Ариминија својим техничарима наредио
да саграде покретну кулу која се може гурати изнутра. Браниоци су на то додатно
ископали јарак, који су опсађивачи потом затрпали недовољно чврстим материја‐
лом, па се кула при нападу обрушила у њега (Исто, VI.xii). Најпотпунији опис оп‐
садне куле код западних Франака односи се на кулу коју је 985. саградио краљ Ло‐
тар III с намером да поврати Верден, који је био освојио Теодорих од Горње Лоре‐
не; кулу су покретали волови, а из ње су се могле испалити куке са ужетом, којима
је на крају и оборена кула коју су унутар бедема браниоци подигли да би јој пари‐
рала (Richer, Histoire de son temps, vol. II, ed. J. Gaudet, Paris 1846, III.ciii‐cvi).
3 За развитак донжона на вештачком брегу: S. W. Gondoin, Châteaux forts: As‐
siéger et fortifier au Moyen Age, Coudray‐Macouard 2006; N. J. G Pounds, The Medieval
Castle in England and Wales, Cambridge 1994; J‐D. Lepage, Castles and Fortified Cities
of Medieval Europe, Jefferson‐London 2002.
4 Ово будући да су, због стабилности куле, врата‐мост била дуга најчешће
око једну четвртину висине куле, а максимално једну трећину; при опсади донжо‐
на, због његове висине и просечног угла косине вештачког брега (просечно педе‐
сет степени), мост опсадне куле морао би бити дуг барем половину висине куле.
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денција да берфред буде виши од бедема како би нападачи са виси‐
не гађали браниоце бедема, али и људство унутар тврђаве. Употре‐
ба берфреда релативно се брзо ширила по француском северу, бу‐
дући да су припадници ситнијег и средњег племства све чешће при‐
бегавали подизању донжона са јарком, као ефикасном и јефтином
средству проширивања самосталности на рачун сениора, или ути‐
цаја на штету суседа; природно, ово је њихове сениоре и суседе при‐
моравало да освајају и руше њихове донжоне, што је било тешко из‐
водљиво без повећане употребе берфреда. Овај тип опсадне куле ја‐
сно се види у сукобима између Фулка III, грофа од Анжуја и Ода II,
грофа од Блоа и Шампање – напавши 1026. Фулков замак Монбоајо,
Од је подигао опсадну кулу, високу као донжон, како би његови
стрелци могли да савладају браниоце.5 Опсадну кулу са које делују
само стрелци подигао је 1091. и Робер од Белема, нормандијски
магнат и будући гроф од Шрузберија, при опсади замка свог суседа
Робера од Курсија, након сломљеног покушаја да на његовим посе‐
дима изгради свој донжон.6 Луј VI подигао је 1114. два берфреда
при опсади донжона у Амијену, који је држао један од присталица
Томаса од Марла, узурпатор поседа лаонског бискупа.7 Употребу
француског берфреда налазимо и у Првом крсташком рату, као у
случају опсаде мањег утврђеног места Марат (у јесен 1098); том
приликом, Гијом V од Монпељеа предводио је напад опсадне куле,
са које су стрелци и самострелци Марка „Боемона” д’Отвила и Ремо‐
на IV Тулуског гађали браниоце бедема.8
На француском југу, где се употреба донжона са јарком ши‐
рила спорије и у мањем обиму, опстала је употреба опсадне куле са
мостом. Гаскоњски племић Гастон од Беарна конструисао је за Ре‐
мона Тулуског, током опсаде Јерусалима (1099), дрвену кулу (castel‐
lum ligneum) на точковима, опремљену вратима‐мостом; истом при‐
ликом такву кулу је и окситански племић Гијом Рику конструисао
за Готфрида Бујонског. Обе куле су потом покривенe воловским и
5 Annales Vindocinenses, Recueil d'annales angevines et vendômoises,
ed. L. Halphen, Paris 1903, mxxvi.
6 Orderici Vitalis Ecclesiaticae Historiae, PL 188, Paris 1890, VIII. xvi; даље: OV.
7 Vita Ludovici Regis VI, PL CLXXXVI, Paris 1854, xxi; даље: VL.
8 OV, IX.xv. Anonymi Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum, ed. H. Ha‐
genmeyer, Heidelberg 1890, xxxiii. 2‐3; даље: GF. Raimundi de Agiles Historia Franco‐
rum qui ceperunt Jerusalem, xxii, PL CLV, ed. Migne, Paris 1880; даље: RA.
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камиљим кожама, опремљене катапултима и одгуране пешадијом
до бедема; доњелоренски војвода успео је да са куле пређе на бе‐
дем, после чега је уследило заузеће града.9 Овај успех је широм За‐
пада убрзао повратак коришћења опсадне куле са мостом, па тако и
на француском северу. И сам Луј VI, при опсади Гурнеја (1107), са‐
градио је троспратну опсадну кулу са мостом при врху; кула је била
много виша од бедема, што је омогућило да се мост спусти изнад
њега.10 У XII веку опсадна кула са мостом постала је преовлађујућа
на европском Западу.11
Када је реч о Норманима у Италији, чини се да се први помен
њихових опсадних кула може уочити при првој опсади Транија
(1042). Опсевши ову тврђаву, коју су држале византијске снаге, Нор‐
мани су саградили кулу за коју се у изворима истиче да таква није
виђена у скорије време,12 не прецизирајући да ли мисли на њену ве‐
личину или структуру. При вишегодишњој опсади лангобардске
9

Ремонови људи одгурали су кулу до бедема, али нису успели да кроче, па
су се повукли због напада течном ватром; RA, xxxiii‐xxxvi; GF, xxxvii‐xxxviii. Треба
имати у виду и да су савремене исламске војске поседовале сопствене опсадне ку‐
ле. Селџучка опсадна кула учествовала је опсади Едесе, коју је 1070/71. водио Алп
Арлсан, али се обрушила на десет колских запрега на којима је била саграђена
(The Chronicle of Matthew of Edessa, tr. A. E. Dostourian, Lanham 1993, II. 56). Гранад‐
ски емират располагао је сложеним опсадним арсеналом, у који спада и опсадна
кула снабдевена балистама, коју је емир саградио 1089. при опсади замка Аледо, а
коју су хришћански браниоци услепи да спале (Purton, Siege, 201). Селџучки опсад‐
ни арсенал преузет је од арапског света, а овај је комбиновао персијско и хелени‐
стичко наслеђе опсадне вештине. Један од последњих помена персијских опсад‐
них кула везан је за опсаду Даре 573/574. године (Theophylacti Simocattae histori‐
ae, ed. C. de Boor, Leizpig 1887, III.xi).
10 Стрелци и самострелци заузимали су највиши спрат ове куле; браниоци
су благовремено припремили греде којима су блокирали мост када су опсађивачи
почели да га спуштају ка бедемима; сама опсада представљала је краљеву казну за
господара Гурнеја, Ига од Кресија, будући да је отимао трговце који су путовали
краљевским друмовима; VL, x.
11 Од свих опсадних кула са мостом, у XII веку најзнаменитија је вероватно
она којом су 1147. крсташи освојили Лисабон –Purton, Siege, 242. Tреба додати да
се у овом периоду међу Западњацима поново појављује и опсадна кула комбино‐
вана са овном. Налазимо је приликом крсташке опсаде Тира 1111; тада су опсађи‐
вачи провели 75 дана у градњи две опсадне куле ове врсте (Fulcheri Carnotensis
Historia Hierosolymitana, ed. H. Hagenmeyer, Heidelberg 1913, II.xlvi).
12 Annales Barenses a. 605‐1043, Annales et chronica aevi Salici, MGH, SS vol. V,
ed. G. H. Pertz, Hannover 1844, a. 1042. Тврђаву Трани освојио је тек 1054. Пјетр II
Амика.
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Капуе (1052–1058), Ришар од Аверзе дао је да се подигну три при‐
времена замка (chastels),13 премда није јасно да ли су то били „дрве‐
ни замкови” (под којим се понекад, као у случају опсаде Јерусалима,
подразумевала опсадна кула опремљена мостом), или опсадне твр‐
ђаве (под којима се, од краја XI века, све чешће подразумевају непо‐
кретне фортификације које блокирају прилазе опседнутој тврђави).
При опсади замка калабријског градића Милета 1062. године, Робер
Лукави, војвода Апулије и Калабрије, подигао је такође два дрвена
„замка” (castella), од којих је вероватно барем један био опсадна ку‐
ла.14 Недвосмислени и прецизни помени типичног норманског бер‐
фреда без моста односе се на опсадне куле које је Робер користио
при опсадама византијског Барија (1068–1071) и лангобардског Са‐
лерна (1076–1077). Пошто се тврђава Барија налазила на полустр‐
ву, које је са копном спојено уском превлаком, Нормани су напад
концентрисали на копнене бедеме, усмеривши на њих катапулте и
овнове; потом је Робер градио неколико дрвених кула заредом, ви‐
ше од бедема, како би са њих стрелци и катапулти надгледали коп‐
нене бедеме, али су их браниоци успешно спаљивали. Како би спре‐
чио бариотске лађе да побегну, направио је луку за своје бродове, а
међу њима поморски мост, на који је такође ставио кулу, како бра‐
ниоци не би могли да учине испад; међутим, Бариоти су заробили
13 Ystoire de li Normant par Aimé, par O. Delarc, Rouen 1892, IV.viii; даље: Ama‐
tus; град се, понајвише због глади која је настала услед опсаде, предао Ришару од
Аверзе; о опсади –Loud, Age, 126‐127; Purton, Siege, 178, не разматра могућност да
се овде могло радити о опсадним кулама са мостом, него о опсадним кулама у оп‐
штем смислу.
14 Gaufredo Malaterra, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Ro‐
berti Guiscardi Ducis fratris eius, II.xxiii, ed. E. Pontieri, Rerum Italicarum Scriptores 2,
V/1, Bologna 1928. У тренутку проласка енглеског краља Ричарда I кроз Милето и
његове посете тамошњој опатији Св. Тројице (21. септембра 1190), поред опатије
се налазила дрвена кула (turris lignea) којом је Роберт Вискард освојио замак у
Милету. Chronica magistri Rogeri de Houedene, vol. III, ed. W. Stubbs, London –Cam‐
bridge 1870, an. 1190 (Sept. 21.); његове податке је касније дословно преписао Вол‐
тер из Кoвентрија, Memoriale fratris Walteri de Coventria, vol. I, ed. W. Stubbs, London
1872, an. 1190 (Sept. 21.). О години освајања Милета; P. Dalché, Du Yorkshire a l’Inde.
Une „Géographie” urbaine et maritime de la fin du XII‐ siècle, Genève 2005, 274. Могуће
је да је Робертова опсадна кула служила као звоник цркве поред које је стајала,
тим пре што је чувана пуних 130 година, а занимљиво је да термин „berfredum” од
XIII века почиње да означава и црквени звоник и извиђачку кулу, са које се зво‐
ном шаље знак за узбуну (C. du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae la‐
tinitatis, Frankfurt am Main 1681, s. v. Belfredus, col. 520).
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кулу и уништили поморски мост.15 При опсади Салерна Робер је
спољну тврђаву такође напао опсадним кулама и катапултима.16
Главну норманску опсадну кулу при опсади Драча (1081–
1082) Робер Апулски саградио је и користио у лето 1081, између ју‐
на и октобра, када је, након пораза својих поморских снага од мле‐
тачке флоте, а ишчекујући долазак војске Алексија I, водио најин‐
тензивнију опсаду града, с намером да град заузме пре царевог до‐
ласка; та намера испољена је још јаче после избијања епидемија ко‐
је су норманску војску смањиле за трећину. Ова опсадна кула била
је много виша од градских бедема, опремљена вратима‐мостом и
заштићена са свих страна кожама; на њен врх Робер је распоредио
ритере и катапулте. Драчки дукс Георгије Палеолог одлучио се да
кули блокира мост, пре него што се спусти, те да је спали течном ва‐
тром; у ту сврху, очито према упутствима ромејских војних прируч‐
ника,17 саградио је кулу унутар Драча, наспрам Роберове, на чијем
се врху налазио механизам са гредом, подешен тако да греда блоки‐
ра врата на Роберовој кули пре него што се отворе. Робер је наре‐
дио општи напад на бедеме, а његова опсадна кула, пошто се у њу
укрцало наводно пет стотина пешака и ритера, одгурана је до беде‐
ма. Греда је блокирала отварање врата, да би потом ромејски стел‐
ци натерали ратнике са врха куле да се повуку на ниже спратове;
потом је кула и запаљена, приморавши ратнике са виших спратова
15 Amatus,V.xxvii; Guillermi Apuliensis gesta Roberti Wiscardi, Chronica et anna‐
les aevi Salici, MGH SS IX, ed. D. R. Wilmans, Hannover 1851, II, ln 499 ff; даље: GRW.
Град се предао тек пошто су Нормани добили поморску битку и спречили снабде‐
вање града морем. Предаји је допринело и то што је Роберт придобио обећањима
део градског племства.
16 Chronica monasterii Casinensis, MGH SS xxxiv, Hannover 1980, ed. H. Hofmann,
III.45. Спољна тврђава се, услед глади, предала након пола године опсаде, а принц
Гисулф II се повукао у цитаделу и предао тек наредне године.
17 Већ Стратегикон Псеудо‐Маврикија препоручује да се против опсадних
кула, уколико не помогну течна ватра и катапулти, саграде куле унутар бедема
(Das Strategikon des Maurikios, ed. G. T. Dennis, trans. E Gamillscheg, CFHB XVII, Wien
1981, X.iii). Преузимајући ове савете, тактике Лава VI упућују да контракула буде
напуњена браниоцима, како би из ње могли да се боре против ратника из непри‐
јатељске куле (The Taktika of Leo VI, ed. ad trans. G. T. Dennis, Washington 2014,
XV.iliv). Иначе, Ромејима препоручују да при опсади користе овнове да разбију бе‐
деме, корњаче да потокапају њихове темеље, а дрвене куле, покривене кожама
или другим материјалима који их штите од ватре, да војници на њиховом врху са‐
владају непријатеља на бедемима (Исто, XV.xxvii).
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да скоче, те су њени остаци докрајчени секирама Палеологових љу‐
ди који су учинили испад.18 Робера то није обесхрабрило, него је по‐
чео да прави другу кулу, сличну уништеној, што је Алексија навело
да пожури на путу за Драч; о важности коју је византијски цар при‐
давао овој кули јасно говори и то што је од Палеолога и својих оба‐
вештајаца тражио детаљне податке о њој.19
Централна опсадна кула, коју је Боемон I саградио при опсади
Драча (1107–1108), требало је да одигра одсудну улогу у заузимању
града,20 након претходно неуспешних јуриша пешадије, напада оп‐
садне корњаче опремљене овновима и поткопавања бедема; намеру
за брзим заузимањем града појачали су губици изазавани великом
епидемијом дизентерије, као и мањим биткама у којима су визан‐
тијски пешадијски стрелци и копљаници потукли одреде норман‐
ске коњице. Градња куле започета је годину дана пре свих осталих
опсадних справа (за чију градњу знамо да је почела када и опсада,
октобра 1107), а дејствовала је вероватно у пролеће 1108. године.
Опремљена са више мостова, била је знатно виша од Роберове, над‐
висујући градске куле за минимално 5–6 лаката, како би мостови
били спуштени укосо, изнад бедема.21 У целини заштићена кожама,
имала је неколико спратова, а одасвуд је имала отворе кроз које су
дејстовали стрелци, док се на последњем спрату налазила тешка
18

GRW, ln 225‐251; Annae Comnenae Alexias, ed. D. R. Reinsch –A. Kambylis, vol.
I, Berlin, 2001, IV.i, ii, iv (даље: Als.); Theotokis, Campaigns, 207. Пре Драча Роберт је
заузео Крф и Валону, с намером да обезбеди несметан доток појачања и намирни‐
ца из Италије. Византијски неуспех да ово спречи или омете имао је великог ути‐
цаја на исход опсаде. Ана Комнина Робертову кулу назива термином ἑλέπολις, ко‐
јим је у Антици стандардно и означавана грчка и римска опсадна кула.
19 Als, IV.v. Највероватније су управо ове обавештајне вести укључене у Алек‐
сијаду.
20 Исто, XIII.iii; за његову опсадну кулу Ана Комнина изричито каже да је још
пре почетка опсаде планирана као Боемундово главно оружје.
21 Иако Ана Комнина као разлог оваквог спуштања моста надоле наводи мо‐
гућност да се тиме, под теретом силаска низбрдо, појача налет опсадних војника
на браниоце бедема, такође је могуће да је Боемунд овај начин спуштања моста
увео да би избегао његово блокирање неким новим балваном, који је у Палеолого‐
вом механизму могао деловати само водоравно; стоји чињеница да Алексије (Иса‐
ков) Комнин није покушао да користи балван против врата Боемундове куле.
Околност да је Боемундова кула имала више од једног моста можда се може обја‐
снити њеном величином и могућношћу да њена посада окуша срећу на више мер‐
лона истовремено.
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пешадија. Најупечатљивија разлика, у односу на претходницу из
1081, била се у томе што се Боемонова кула кретала преко много‐
бројних ваљака, изнутра покретана механизмом чије су полуге
окретали војници.22 Драчки дукс Алексије, царев синовац, супрот‐
ставио јој се подизањем контракуле, којој је једино врх био покри‐
вен, будући да није било потребе за заштитом њеног највећег дела;
она је саграђена за лакат виша од непријатељске, како би са ње бра‐
ниоци пустили млазеве течне ватре на Боемонову кулу.23
Поставља се питање разлога зашто су се апулски војвода, као и
његов син, при опсади Драча определили за кулу са покретним вра‐
тима, која је била релативни новитет како у њиховој старој постој‐
бини, тако и у Италији. Осим чињенице да се, након много векова,
она полако враћала у употребу управо у време двеју опсада Драча,
те неоспорне намере Робера и Боемона да, из виталних стратешких
и тактичких разлога, што пре заузму град, чини се да би могао по‐
стојати још један разлог.24 Наиме, спољни (велики) бедем Драча, ко‐
ји је изградио Анастасије I, а ојачао Јустинијан I, имао је, на првом
спрату испод мерлонског појаса, изузетно велики број густо нани‐
заних нишанских рупа за стрелце; овај спрат био је непосредно
22 Због своје комплексности и значаја, проблематика механизма покретања
Боемундове куле захтева посебну студију. Занимљиво је да Ана Комнина и за Бое‐
мундову опсадну корњачу са овном тврди да је била покретана од унутрашњим
механизмом, који су покретали људи окретањем полуга. Als, XIII.iii.
23 Исто, XIII.iii. Пошто млазеви течне ватре нису досезали циљ, браниоци су у
простор између бедема и опсадне куле постављали запаљив материјал и уља, па
на то бацили угарке; када је ова ватра досегла делове течне ватре који су раније
доспели у Боемундову кулу, она је брзо букнула, тако да се њен пламен видео на
тринаест стадија даљине. Ана Комнина верује да су нормански оспађивачи одлич‐
но познавали оптичку теорију, полазећи од претпоставке да без ње не би могли
проценити висину зидова. Она помиње да је и Боемундова кула била предмет из‐
вештаја цару. За самог Боемунда каже да је као опсађивач превазишао Деметрија
Полиоркета (Исто, XII.ix) и да је целу зиму пре опсаде провео испитујући сваку
тачку где је Драч рањив (Исто, XIII.ii).
24 Поред разлога који ће бити сугерисан, треба приметити да је драчко оп‐
садно бојиште испуњавало један битан предуслов за коришћење куле са мостом,
какав нису испуњавала дожонска утврђења северне Француске, као ни знатан
број тврђава јужне Италије – концентрацију бедема на релативно равном терену.
Пошто се већина драчких бедема не налази на узвишењима, није било угла косине
неповољног за коришћење опсадне куле са мостом. О одликама терена драчке
тврђаве и околине: Archaeological survey in the territory of Epidamnus / Dyrrachium,
Hesperia 72 (2003), 41‐119.
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снабдеван стрелама и другим оружјима, складиштеним на спрату
ниже.25 Ова околност и не чуди јер је Византија сачувала античку
праксу градње отвора за стрелце. При проширивању тврђаве Дара,
Јустинијан је, ради заштите бедема од стрелаца из персијских дрве‐
них кула (натоварених на слонове), дао да се мерлони зазидају тако
да уместо њих остану отвори за стрелце; над овим спратом подиг‐
нут је унутрашњи портик са стубовима, а над њим мерлонски појас.
Исто је учињено и са кулама.26 У време похода из 859. године Миха‐
ило III обновио је бедеме Анкире, при чему су у јужни зид унутрашње
тврђаве уграђене рупе за стрелце.27 Пракса градње отвора за стрелце
заживела је и у исламским земљама Блиског истока.28 Насупрот томе,
на европском Западу пракса градње отвора за стрелце готово се изгу‐
била након V века, да би била трајно обновљена тек од средине XII ве‐
ка. Најистакунтији примери ове обнове (односно уградње отвора за
стрелце у постојеће бедеме и куле) јесу замкови Лош, Удон, Куси, Фоа,
Ла Рош Гујон, Довер, Фрамлингам, Кенилворт, Корф и сл.29
Отвори за стрелце имали су, наравно, општу функцију да омогуће
бољу заштиту од оне коју су нудили мерлони при борби са свим опсађи‐
вачима, дајући уз то стрелцу довољно простора, комоције и услова за
концентрацију, што најчешће није могао имати у мерлонском појасу,
25 A.

Hoti, Archeological and historical data for Dyrrachion during the transition
from Late Antiquity to the Middle Ages, Interdisplinary Journal of Research and Deve‐
lopment, Vol I‐1, 2014, 85‐86; изворна висина бедема износи 12 m, а ширина 4. За
шири контекст: A. Gutteridge, „Cultural geographies and ‘The ambition of Latin Euro‐
pe’: the city of Durres and its fortifications c. 400‐c. 1501”, Archeologia Medievale 30
(2003), 19‐65.
26 Procopii Caesarensis Opera Omnia (De aedificiis), vol. IV, ed. J. Havry – G. Wirth,
Leipzig 1964, II.i.
27 C. Foss, Late Antique and Byzantine Ankara, DOP 31 (1977), 79.
28 Нпр: C. Tonghini – N. Montevecchi, „The Castle of Shayzar; the fortification of
the access system”, Muslim military architecture in Greater Syria from the Coming of
Islam to the Ottoman Period, ed. H. Kennedy, Leiden–Boston 2006, 216.
29 S. Toy, Castles. Their Construction and History, New York 1985, 111‐114; Pur‐
ton, Siege, 282, 377‐378; D. Renn, „Arrow‐loops in the Great Tower of Kenilworth ca‐
stle”, The Castle Studies Group Journal 25 (2011/12), 175‐179; F. Gébelin, The Châteaux
of France, Putnam 1964, 63‐67; P. Warner, Sieges of the Middle Ages, Barnsley 2004, 20;
J. France, Western Warfare in the Age of the Crusades 1000‐1300, London 1999, 89; пр‐
ви познати отвори за стрелце приписују се Архимеду, у доба опсаде Сиракузе, а
познато је да су у бедеме града Рима били уграђивани и у IV веку –S. Toy, op. cit,
110‐111.
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углавном преоптерећеном пешадијом, као основним ослонцем одбране
бедема. Но најчешћа и карактеристична функција стрељачких отвора
била је борба са посадом опсадних кула, односно максимална заштита
коју су одбрамбеним стрелцима пружали у борби са стрелцима опсад‐
них кула (будући да су опсадне куле све чешће бивале више од бедема,
обезвређујући мерлоне као заштиту од стрељачких посадника опсадне
куле и омогућујући стрелцима‐опсађивачима да са висине гађају стрел‐
це смештене у мерлонској зони), као и могућност коју су пружали
стрелцима одбране – да стрелце опсадних кула гађају равноправно, од‐
носно хоризонталном или благо косом линијом. Уз то, стрељачки отво‐
ри имали су унутрашња угаона проширења, која су браниоцима омогу‐
ћавала да гађају удесно и улево, под углом који је просечно варирао од
20 до 50 степени (најчешће, зависно од дебљине зидова куле).30 Тако су
и у случају драчких бедема и кула постојале све предиспозиције да
стрелци из нишанских комора гађају стрелце смештене на неколико
спратова и вертикалних низова опсадне куле (зависно од тренутне уда‐
љености опсадне куле), брзо снабдевани пројектилима са нижег спрата
и одморном заменом која је стајала у комори отвора; не треба посебно
наглашавати величину опсега који су стрелци из нишанских отвора
имали када су у питању носачи лествица, неопходни у опсади која се во‐
ди без опсадне куле са мостом, и ратници који су се лествицама пењали
ка бедемима. У таквим условима тешко се могла применити дотад пре‐
овлађујућа пракса да стрелци из опсадне куле „очисте” део бедема од
бранилаца, како би се потом на њега, уз помоћ мердевина, попели пе‐
шаци и ритери. Кула са мостом наметала се као далеко извесније реше‐
ње, при коме би њени стрелци задржавали пажњу бранилаца из бедем‐
ских нишанских комора, како би тешка пешадија и ритери, смештени
на њеном врху, могли да се сукобе са браниоцима мерлонске зоне. Уз то
треба приметити да је висина обеју опсадних кула, иако планирана пре‐
васходно због дужине врата‐моста, драстично смањивала домашај
стрелаца из ромејских нишанских отвора, барем када су у питању
последњи спратови кула. Као што смо видели, обе су биле знатно више
од бедема – за Боемонову се може израчунати минимална висина од
око 17 m – што је њен највиши спрат, на којем су се налазиле ударне

30 О

функцији бедемских отвора за стрелце у борби против опсадних кула: S.
Toy, op. cit., 113‐114; Purton, op. cit., 282, 376, 378.
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трупе, потпуно стављало ван домашаја стрелаца из бедемских нишан‐
ских комора.31
Mag. Marko Drašković
Dr. Miloš Antonović

A NOTE ON NORMAN SIEGE TOWERS
IN THE SIEGES OF DYRRACHIUM
(1081 AND 1108)
(Summary)

After considering the contemporary data on predominat use of siegeto
werswithoutbridge in northern France and southern Italy, the paper sug
gests one of the reasons for the fact that both Robert „Guiscard” and Bohe
mond I used siegetowerwithbridge during their sieges of Byzantine Dyrrac
hium. The reason here suggested, beside the indisputable ones (gradual return
of siegetowerwithbridge in use and Robert`s and Bohemond`s strategic and
tactic reasons storm the city as soon as possible), is a presence of thick row of
arrowslits in Anastatius` wall of the city. The arrowslits in Byzantium, like in
the other medieval civilizations, were specialized to parry with siegetower`s
crews, by enabling shots at several floors and several vertical rows of siege to
wer, and by offering best avaible protection from siegetower`s archers. The
stanadard northernfrench siege tower, designed primerely for archers, whose
only task was to „clear” walls of defenders and enable attacking infantry to
scale them with ladders, could hardly be match for wall repleted with such
dense row of arrowslits. Considering that, it seems that only match to dyrrac
hian arrowslits could be a siege tower equipped with bridge. Furthermore, the
height of Bohemond`s siege tower (ca. 17 m), designed primarely to enable
slant falling of bridge, also enabled the siege tower`s attacking force (infantry
situated at top floor of it) to be out of range to wall`s arrowslits.
KEYWORDS: siege tower, medieval siege, Normans, Dyrrachium,
Robert of Apulia, Bohemond I of Antioch

31 Будући да је Ана Комнина саопштила да је Боемундова кула била барем за
5–6 лаката виша од градских кула, те да су драчке куле за 11 стопа више од бедема
(Als, XIII.iii), а пошто је археолошка анализа као изворну висину драчких бедема про‐
ценила 11 m (Hoti, loc. cit.), произилази да је висина (Боемундове) куле износила ми‐
нимално око 17 m.
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„РИМОВАНА ХРОНИКА” ОТОКАРА 
ШТАЈЕРСКОГ О УЧЕШЋУ СРБА У РАТУ
ЗА УГАРСКУ КРУНУ ПОЧЕТКОМ XIV ВЕКА
АПСТРАКТ: На основу вести „Римоване хронике” Отокара
Штајерског, у раду се истражује податак о српском учешћу
на страни угарског краљапретендента Карла Роберта про
тив чешког краља Вацлава II и његовог сина и наследника
Вацлава III током 1301. и војни ангажман српских одреда у
коалицији Карла Роберта за време угарскочешког сукоба
1304. године. Посредством анализе вести „Римоване хронике”
и постојећих ставова историографије о ондашњим српско
угарским односима аутор износи претпоставку да је учешће
Срба у поменутим догађајима било врло извесно и да су они
проистекли из пријатељских и савезничких односа Карла Ро
берта и Стефана Уроша Драгутина током прве фазе сукоба
око угарске круне.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Срби, Стефан Урош Драгутин, Карло Роберт,
угарскочешки сукоб 1304.

Учешће Срба у ратним збивањима на тлу Средње Европе који
су се одиграли у периоду од друге половине XIV века позната је те‐
ма у историографији. Односи Срба са средњоевропским народима у
периоду раног и развијеног средњег века посматрани су кроз при‐
зму обавештења забележених у дипломатичким изворима. У истом
светлу у историографији је посматрано српско присуство у сукобу
за угарску круну вођено почетком XIV века. Велики помак у том по‐
гледу пружају истраживања Михаила Динића, у којима преко изне‐
тих података о савезничким односима између угарског протукраља
Карла Роберта Анжујца (Károly Róbert) и бившег српског краља Сте‐
53

Војноисторијски гласник 2/2017.

фана Уроша Драгутина Немањића, добијамо основу за постављање
хипотезе о до сада непознатом војном ангажовању Срба у овом су‐
кобу.1 Додатно поткрепљење, с друге стране, дају чињенице о уче‐
сницима овог сукоба на страни Анжујаца, до којих je посредством
анализе текста „Римоване хронике” Отокара Штајерског дошao Тур‐
де Радек (Türde Radek).2 Пре него што пређемо на саму тему рада,
најпре је неопходно осврнути се на опште прилике у ондашњој
Угарској и Србији.
Срби су крајем XIII и почетком XIV столећа живели у две држа‐
ве, настале споразумом између Стефана Милутина и Стефана Уроша
Драгутина на сабору у Дежеву 1282. године. Након сабора Стефан
Милутин је преузео управу над Србијом, тачније над оним области‐
ма које су чинили старо језгро српске државе, док се Стефан Урош
Драгутин повукао са власти и себи за издржавање узео северне
области ондашње српске државе око Ариља и Рудника. Тим обла‐
стима је 11. јуна 1284. додао поседе које је добио од угарске краљи‐
це Јелисавете V (Erzsébet V) на име брака са њеном ћерком принце‐
зом Каталином (Katalin): Мачву (онострани Срем), Београд, Усору и
Соли, а 1292. и област Браничева и Кучева, које је присвојио након
обрачуна са бугарским вазалима Дрманом (Дърман) и Куделином
(Куделин). За време нестабилне владавине Андрије III Драгутинова
област, која се наслањала на јужноугарско гранично подручје према
Босни и Србији, добила је сва обележја самосталне државе. Краљ
Драгутин је из свог двора у Дебрцу деловао као независни владар,
самостално водећи унутрашњу и спољњу политику.3 Према сведо‐
1

Михаило Динић, „Средњовековни Срем”, Гласник Историског друштва у
Новом Саду, 8/1931, 9/10; Михаило Динић, „Однос између краља Милутина и
Драгутина”, Зборник радова С.А.Н, 3/1955, 49‐82; Михаило Динић, „Област краља
Драгутина после Дежева”, Српске земље у средњем веку, Београд 1978, 123–145.
2 Türde Radek, Das Ungarnbild in der deutschsprachigen Historiographie des
Mittelalters, Frankfurt am Main 2008, 154.
3 М. Динић, Средњовековни Срем, 8/1931, 9/10; М. Динић, Однос између
краља Милутина и Драгутина, 51–58; Сима Ћирковић, Историја средњовековне
босанске државе, Београд, 1964, 75; М. Динић, Област краља Драгутина после
Дежева, 123–145; Васил Гюзелев, Любомир Йончев, „България в края на XIII и
първите две десетилетия на XIV в”, История на България, Том III, София 1982, 290‐
292; Константин Јиречек, Историја Срба, Прва књига до 1537. године , Београд,
1988, 189/190; Сима Ћирковић, „Унутрашње борбе почетком XIV века”, Историја
српског народа, Од најстаријих дана до Маричке битке 1371, Прва књига, Београд
1994, 441–445; Ђура Харди, „Господари и банови оностраног Срема и Мачве у XIII
веку”, Споменица историјског архива „Срем”, 8/2009, 77/8; Милош Благојевић,
Српска државност у средњем веку, Београд, 2011, 177/8, 195; Aleksandar Uzelac,
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чењима савременика поменутих дешавања архиепископа Данила II,
Стефан Урош Драгутин је на своје поседе у Угарској након абдика‐
ције са собом повукао и значајан део властеле која је располагала
добро опремљеном војском.4
Несугласице између Драгутина и Милутина довеле су 1301. до
избијања отвореног сукоба, који је са краћим паузама трајао све до
1312. године. Паралелно са овим сукобом Драгутин, као угарски ва‐
зал, нашао се уплетен у сукоб око угарске круне, који је избио након
смрти последњег представника мушке линије династије Арпадовић
– Андријe III (III András) 14. јануара 1301. године. Први потез у осва‐
јању власти предузела је странка предвођена католичким надби‐
скупом Гргуром Бичкеием (Bicskei Gergely), која је 13. маја 1301.
крунисала у Острогону за краља унука краљице Марије – Карла Ро‐
берта. Супарничка странка, са Иваном Гисинговацем (Johann I
Güssing) на челу, Карлово крунисање доживела је као узурпацију и
27. aвгуста 1301. у Стоном Београду за угарског краља крунисала је
сина чешког краља Вацлава II (Václav II) и праунука угарског краља
Беле IV (IV Béla) Вацлавa III (Václav III). Убрзо након крунисања Вац‐
лава III у Угарској избио је грађански рат између присталица Анжу‐
јаца и Пшемиславића. За време трајања сукоба значајну дипломат‐
ску подршку Карлу Роберту пружио је папа Бонифације VIII (Bonifa‐
cio VIII). Папа посредством свог легата у Угарској Николе Бокаcиниа
(Nicola Boccasini) и слањем опомена до лета 1303. успева да стави
велики део угарских бискупа и племства у његову службу. До краја
исте године на страну Карла Роберта прешли су и немачки краљ
Албрехт I (Albrecht I) и аустријски херцег Рудолф Хабзбуршки (Ru‐
dolf von Habsburg). Промена односа снага у Угарској почетком 1304.
навела је Вацлава II да се током лета, заједно са својим сином Вац‐
лавом III, повуче назад у Праг. Паралелно са овим догађајима, на са‐
станку одржаном 24. августа у Пожуну Карло Роберт је са својим
ујаком херцегом Рудолфом склопио савез и постигао договор о за‐
једничком нападу на Чешку. До напада је дошло крајем септембра
или почетком октобра. Рат је укупно трајао два месеца и свео се на
опсаду највећег чешког рудника сребра Кутне Хоре. Мир је између
зараћених страна закључен 5. јуна 1305. године. Вацлав III је након
„Tatars and Serbs at the end of the Thirteenth Century”, Revista de istorie Militara, 5‐
6/2011, 13/14.
4 Данило II, Животи краљева и архиепископа српских. Службе, ур. Гордон
Мак Данијел, Дамњан Петровић, Београд 2008, 73/4,82.
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очеве смрти 6. децембра 1304. године своја права на угарску круну
пренео на свог рођака војводу Баварске Отона III Вителсбаха (Otto
III von Wittelsbach).5
Михаило Динић и Сима Ћирковић мишљења су да се Стефан
Урош Драгутин у првом периоду сукоба за угарску круну од 1301.
до 1307. године поставио као бранилац своје државе. Због географ‐
ског положаја Драгутинове области у Угарској и претходних веза са
Анжујцима, они Драгутина и његовог сина Владислава проналазе
међу присталицама Карла Роберта.6 Њихова мишљења на другој
страни потврђују вести забележене у делу „Римована хроника” (Ot‐
tokars Reimchronik) аустријског хроничара Отокара Штајерског (Ot‐
tokar von Steirmark). Штајерски племић Отокар живео је у периоду
од 1265. до 1320. године. Током своје службе на двору свог патрона
Отона II Лихтенштајна (Otto II von Liechtenstein) пропутовао је већи
део Западне и Средње Европе и прикупио грађу за писање своје хро‐
нике.7 Поред писаних извора, користио се казивањима очевидаца

5

Mór Wertner, Árőadok családi törtéte, Nagy Becskerek, 1892, 580/1; Ferdo
Šišić, „Studije iz historije anžuvinske dinastije”, Vjesnik Kraljevskog‐slavonsko‐
dalmatinskog Zemaljskog Arkiva, III/1901, 8–15; Fеrdo Šišić, „Itinerarij Karla I”, Vjesnik
Kraljevskog‐slavonsko‐dalmatinskog Zemaljskog Arkiva, 4/1902, 133; Vilmos Fraknói,
„Wencel magyar király megválasrása 1301‐bem” Századok, 47/1914, 81–88; Balint
Homan, Gli Angioini di Napoli in Ungheria 1290‐1403, Roma 1938, 88‐92; Hóman Bálin,
Geschichte des Ungarische Mittelaltes,Band II, Berlin 1940, 275, 291‐295; Аlfons
Lhotsky, Geschishte Osterreichs,seit der Mitte des 13. Jahrhunderts (1281‐1358), Wien
1967, 271‐282; Erich Zölner, Geschichte Österreich, Von den Anfängen bis Gegenwart,
Wien 1984, 119‐121; Gyula Kristó, Ferenc Makk, Károly Róbert emlékezete, Budapest
1988, 15‐16, 144‐147; Gyula Kristó, Az Anjoukor haborui, Budapest 1988, 9‐24; Gyula
Kristó, Die Arpaden Dynastie. Die Geschichte Ungarn von 895 bis 1301, Budapest, 1993,
253‐257; Jörg K. Hoensch, Geschichte Böhmes, München 1997, 109; Engel Pál, The
realam of St. Stephan, А History of medieval Hungary 896‐1526, London‐New York
2001, 129; Renáta Skorka, ”With a Little Help from the Cousins – Charles I and the
Habsburg Dukes of Austria during the Interregnum”, Hungarian Historical Review
2/2013, 243‐260.
6 М. Динић, Однос између краља Милутина и Драгутина, 57/8; С. Ћирковић,
Унутрашње борбе почетком XIV века, 451.
7 Ottokars Reimchronik, Band 1, еd. Joseph Semüller, Hanover, 1893, I‐VI, 9;
Ebenhard Krenzmayer, Die Steierische Chronik Ottokars und Ihre Sprache, Wien, 1950,
6, 9‐11,13; Alphons Lhotsky, Quellenkunde zur mittelalterlichen Geschichte Österreichs,
Graz‐Köln, 1963, 288; Fritz Peter Knapp, Die Litaratur des Spätmittelalters, Geschichte
der Literatur in Österreich, Band 2/1, Graz, 1999, 372/3; Ursula Leibertz‐Grün, „Ottokar
v. Steiermark”, Lexikon des Mittelalters, 6, 2000, München, 1587‐1588; Ernst Ralf Hintz,
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догађаја, а у текст хронике убацио је и лична искуства које је стекао
током боравка у Угарској и Чешкој.
У историографији преовладава мишљење да је Отокарева „Ри‐
мована хроника”, позната још и као „Штајерска хроника” („Steirische
Reimchronik”), прво озбиљно дело аустријске историографије, док
због специфичног стила и начина писања, комбиновањем поезије
са историјским чињеницама, она се такође узима за један од најва‐
жнијих споменика аустријске књижевности позног средњег века.8
Писана је на аустријско‐баварском дијалекту XIII века и укупно са‐
држи 98.598 стихова. Настала је у четири фазе од 1301. до 1319. го‐
дине и обухвата период од смрти цара Фридриха II (Friedrich II)
1250. до јужноаустријске побуне против херцега Фридриха I (Frie‐
drich I) 1309. године. Отокар је писао у виду светске историје прика‐
зане из угла штајерске аристократије. Највећу пажњу у свом делу
посветио је историји Штајерске и Салцбурга, али у њој се налази бо‐
гатство вести везаних за аустријске суседе: немачке кнежевине, Че‐
шку, италијанске градове и Угарску. Поред тога у хроници су забе‐
лежене вести о свим важнијим дешавања у Шпанији, Јерменији,
Златној хорди и Блиском истоку.9
Одељак у коме Отокар описује сукоб око угарске круне од
1301. до 1305. године по мишљењима Јосифа Семилера (Joseph
Semüller), Маје Лер (Maja Loehr) и Еберхарда Кренцмајера (Ebenhard
Krenzmayer) највероватније је настао током четврте фазе писања
хронике од 1315. до 1319. године. Предмет нашег интересовања у
овом раду јесу два цитата поменутог одељка. Први се односи на до‐
лазак Вацлава III на власт 1301. и поделу Угарске на два табора, а

„Ottokar von Steiermark”, The Encyclopedia of the Medieval Chronicle, Vol. 2, Leiden‐
Boston 2010, 1177/78.
8 Ottokars Reimchronik, Band 1, XXII; E. Krenzmayer, Die Steierische Chronik
Ottokars und Ihre Sprache, 12/13; A. Lhotsky, Quellenkunde zur mittelalterlichen
Geschichte Österreichs, 280.
9 Ottokars Reimchronik, Band 1, XIII; E. Krenzmayer, Die Steierische Chronik
Ottokars und Ihre Sprache, 12/13, 20‐22; A. Lhotsky, Quellenkunde zur
mittelalterlichen Geschichte Österreichs, 280, 289/290; Ernst Englisch, „Ottokars
Steierische Reimchronik, Versuch Einen Realienkundischen Interpretation”, Die
Funktion der schriftlichen Quelle in der Sachkulturforschung, 304/4/1976, 8; Fritz
Peter Knapp, Die Litaratur des Spätmittelalters, Geschichte der Literatur in Österreich,
371‐373; U. Leibertz‐Grün, Ottokar v. Steiermark, 1587/8.
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други је везан за чешко‐угарски сукоб 1304. године.10 Отокар Шта‐
јерски у оба цитата износи вести о народима који су убрајани у са‐
везнике краља Карла Роберта. Анализом изнетих вести, поред до‐
пуне наших досадашњих сазнања о овој епохи угарске и српске
историје, добијамо нове податке о вредности „Римоване хронике”
као извора за српско‐угарске односе са почетка XIV века. У проду‐
жетку описа о дешавањима у Угарској 1301. године Отокар је запи‐
сао следеће:
„darumbe sich ernant,
zwischen in dui diе fruintschaft.
swaz der Unger ist wonhaft
gegen der Tizach und niederhalben –
bi den wonten die Valben,
Sirven, Zokel und Walach,
der wonung und gemacht,
stoz an die taetaerischen marc....”11
Отокар Штајерски у наведеном цитату скреће пажњу на чиње‐
ницу да су на страну Карла Роберта у првој години сукоба око угар‐
ске круне прешли они народи који су настањивали јужне и источне
области Угарске, с друге стране реке Тисе. Међу њима нашао се и
народ који Отокар Штајерски назива „Sirven”, а иза чијег имена се,
по мишљењу уредника „Римоване хронике” Јозефа Семилера, нала‐
зе Срби.12 Српско присуство у овој коалицији највероватније је веза‐
но за боравак Карла Роберта између Саве, Дунава и Драве на посе‐
дима свог заштитника Угина Чака (Csák Ugrin) у периоду од друге
половине 1301. до прве половине 1304. године. На одлуку Карла Ро‐
берта да се повуче на југ земље и своју прву резиденцију смести у
манастир Белефонс код Петроварадина поред подршке Угрина Ча‐
ка, по свему судећи утицала је близина поседа још једног верног са‐

10 Mаја Loehr, „Der Steirische Reimchronist: her Otacher oûz der Geul”,
Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, 51/1937, 89‐130; E.
Krenzmayer, Die Steierische Chronik Ottokars und Ihre Sprache, 20/21.
11 „И тако се збило између њиховог пријатељства, преполови он Угарску,
преко Тисе и у доњој половини земље, где живеше Кумани, Срби, Секељи и Власи,
што у свом пребивалишту и деловању, наслањали су се на татарску марку...”,
Ottokars Reimchronik, Band 1, 1054.
12 Ottokars Reimchronik, Band 2, 1304.
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везника Анжујаца, на чију је подршку засигурно рачунао – Стефана
Уроша Драгутина.13
Везе напуљских Анжујаца и Стефана Уроша Драгутина, по
увреженом мишљењу историографије, успостављене су након смр‐
ти Ладислава IV (IV László) у јеку борби Карла Мартела (Carlo Mar‐
tello) и Андрије III око угарског престола. Драгутин је будно пратио
ондашњи развој догађаја у Угарској, који су му као супругу принце‐
зе Каталине, сестре угарског краља Ладислава IV, ишли на руку. У
погодном тренутку могао је да се умеша у сукоб и у име својих сино‐
ва истакне право на угарску круну. Како би придобили подршку
Драгутина за своју ствар у Угарској, Карло Мартел 19. августа 1292.
због Драгутинових тобожњих заслуга за пружање помоћи Анжујци‐
ма издаје Драгутиновом старијем сину Владиславу повељу по којој
му у наследни посед предаје херцеговину Славонију. Из даровнице
су били изузети поседи бана Радослава Бабонића и његовог брата,
кнежева модришких, крчких и винодолских. 14 Наредне године Сте‐
фан Урош Драгутин прелази на страну Андрије III. Угарски краљ
Андрија III Драгутиновом сину Владиславу даровницом потврђује
права на Славонију и додатно га везује за себе браком са својом ро‐
ђаком Констанцом Моросини (Constanca Morosini). Почетком 1300.
године Драгутин се одазвао молби Карла Мартела за помоћ њего‐
вом унуку Карлу Роберту и тако поново прешао у анжујски табор.15
Присуство Карла Роберта у овостраном Срему током прве фазе
сукоба око угарске круне од 1301. до 1304. године било је на корист
и њему и Драгутину. Млади анжујски протукраљ могао је да, у слу‐
чају напада олигарха супарничке странке од Стефана Уроша Драгу‐
13 F. Šišić, Studije iz historije anžuvinske dinastije, 8‐15; Gy. Kristó, F. Makk,
Károly Róbert emlékezete, 11; Gyula Kristó, „I. Karoly kiraly fıuri elitje (1301‐1309)”,
Századok, 113/1999, 44; E. Pál, The realam of St.Stephan, 129; Ђура Харди, „Петрова‐
радин – ’престолница’ једног Анжујца”, Средњовековна насеља на тлу Војводине,
Историјски догађаји и процеси, Сремска Митровица, 2013, 268–272.
14 М. Динић, Однос између краља Милутина и Драгутина, 52; К. Јиречек,
Историја Срба, 190, 192/3; С.Ћирковић, Унутрашње борбе почетком XIV века,
450/1; Петер Рокаи, Золтан Ђере, Тибор Пал, Алесандар Касаш, Историја Мађара,
Београд, 2002, 53; Aleksandar Krstić, „The rival and the vassal od Charles Robert of
Anjoj: King Vladislav II Nemanjić”, Banatica, 26/2016, 39/40.
15 Magyar diplomacziai emlékek, Acta Extera, I, ed. Gusztav Wenzel, Budapest,
1874, 419‐420; Stanoje Stanojević, „Bračni ugovor srpske kraljice Konstance”, Narodna
Starina, 4/1923, 69; М. Динић, Однос краља Милутина и Драгутина, 66; A. Krstić,
The rival and the vassal od Charles Robert of Anjoj, 40.
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тина, очекује војну помоћ, а у случају крајње нужности сигурно уто‐
чиште на његовој територији.16 На другој страни, пружањем подр‐
шке Карлу Роберту Стефан Драгутин настојао је да у исто време по‐
стигне два циља. Први се односио на безбедност његове државе, чи‐
је је непосредно суседство од 1301. године постало поприште борби
угарских олигарха. Његове поседе у Усори и Соли угрожавала је хр‐
ватска великашка породица Шубић. Она је искористила заокупље‐
ност Немањића међусобним сукобима, као и сукобима вођеним око
престола у Угарској и до пролећа 1302. потиснула, а затим и утам‐
ничила Драгутиновог зета и савезника Стјепана Котроманића.17 У
исто време борбе су 1303. и 1304. вођене између присталица Анжу‐
јаца и Ивана Гисинга у Славонији на северозападним границама
Драгутинове државе.18 Поред сигурности својих поседа у Угарској,
Стефан Урош Драгутин настојао је да утицајне Анжујце, а преко њих
и њиховог још утицајнијег покровитеља папу Бонифација VII, при‐
добије на своју страну у сукобу са братом Милутином.19
У светлу поменутих пријатељских односа Стефана Уроша Дра‐
гутина и Карла Роберта потребно је посматрати наредни цитат „Ри‐
моване хронике”, везан за вести о српском учешћу у угарско‐че‐
шком сукобу 1304. године. До овог открића у својим истраживањи‐
ма први је дошао медиевиста Турде Радек. 20 Оно мења досадашње
виђење историографије о учесницима овог сукоба са угарске стра‐
не, настало на основу сведочанстава других савремених извора, по
којима су у састав угарске војске улазили само „Ungarorum et Coma‐
norum”. Отокар Штајерски се, по закључцима Маје Лер и Ебенхарда
Кренцмајера, за време трајања угарско‐чешког рата налазио у прат‐
њи Карловог савезника и рођака аустријског херцега Албрехта I и
16 Franjo Rački, „Rukopisi tičući se južnoslovenske povjesti u arkivih srednje i
dolnje Italije”, Rad JAZU, XVIII/1872, 223, Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae
et Slavoniae, Sveska VIII, (ur. Tadija Smičiklas), Zagreb 1910, 367; М. Динић, Однос
краља Милутина и Драгутина, 57, Ђ. Харди, Петроварадин, 270.
17 С. Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, 78–80.
18 Vjekoslav Klaić, Povijest Hrvata, Knjiga druga, Zagreb 1988, 17; Pál Engel, „Die
Güssinger im Kampf gegen die Ungarischen Krone”, Wissenschaftliche Arbeiten aus dem
Burgenland, 79/1989, 87.
19 М. Динић, Однос краља Милутина и Драгутина, 57; С. Ћирковић, Унутра‐
шње борбе почетком XIV века, 451, Ђ. Харди, Петроварадин, 271.
20 T. Radek, Das Ungarnbild in deutschsprachigen der des Historiographie
Mittelalters, 154.
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тако имао прилику да присуствује догађајима које је касније описао
у својој хроници. 21 Потврду ове тврдње даје сам хроничар преко
стиха у којем казује да је угарску војску Карла Роберта „сам видео”,
на који у наредним стиховима надовезује опис састава угарских вој‐
них одреда:
„uf der kunic Wenzla,
mit kunic Karl stande dan,
wol aht tausent man.
so heten in lazen
die Bozen und die Razen,
wol sieben tausent bogen,
die man do mit sach zogen.
do sanden die Siebenburgaere,
ob ir niht mere waere,
wol seachzen tausent dar,
die zageheit waren bar.
Die bishof waren sieben,
die die reise triben,
und ouch selben riten mit.”22
По Отокаревом сведочанству, у састав угарске војске Карла Ро‐
берта, поред Секеља и одреда седморице угарских бискупа, ушао је
одред седам хиљада добро опремљених стрелаца из Србије и Босне
(Razen‐а). Јозеф Семилер у критичком издању „Римоване хронике”,
без дубљег сагледавања ширег контекста пољско‐руских односа на
почетку XIV века, Razen23 погрешно поистовећује са поданицима ру‐
ског краља, владара Галиције и Волоније Данила Романовича (Да‐
нило Романовичь). При овој констатацији он прави дуплу грешку. У
историографији је познато да је Данило преминуо 1264. године,
стога би се поменути цитат пре могао односити на поданике Лава
Даниловича (Лев Данилович) или неког од његових наследника ко‐
21 M. Loehr, Der Steirische Reimchronist, 89‐130; E. Krenzmayer, Die Steierische
Chronik Ottokars und Ihre Sprache, 20/21.
22 „На краља Вацлава са краљем Карлом послао је тада скоро осам хиљада
људи.Тако су му дозволили (да иду) они из Босне и од Рашке скоро седам хиљада
стрелаца који су том приликом марширали. Тако су јавили они из Трансилваније
да не би било њих више са скоро шеснаест хиљада, који су ненаоружани били и
тако обесхрабрени. Бискупа беше седморо који су их предводили и са њима јахали
многи јашући као у лову ратоборни људи, тачно не могу растумачити и рећи
њихов број....” Ottokars Reimchronik, Band 2, 1098.
23 Ottokars Reimchronik, Band 2, 1301.
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ји су се као савезници краковског кнеза Владислава Локотека (Wł‐
adysław I Łokietek) борили против Владислава III у Пољској.24 На
другој страни, Семилер погрешно тумачи термин који Отокар на
овом месту употребљава за назив српске средњовековне државе –
Razen. Маја Лер је у својим истраживањима везаним за Отокарев
живот и стваралаштво утврдила да је он овај термин највероватни‐
је преузео из данас непознатих угарских извора.25 У њима су терми‐
ни Rassa, Rasia, Rascia – Рашка, као назив за српску средњовековну
државу и Rasciani – Рашани за њене житеље, наставили да се упо‐
требљавају и након Драгутинове смрти 1316. године.26
Преко односа снага у сукобу Милутина и Драгутина у Србији
1304. Михаило Динић указује на извесност учешћа поданика Стефа‐
на Драгутина у војној коалицији Карла Роберта.27 Додатну основу
за постављање ове хипотезе даје Отокар Штајерски, који у истом
стиху „Римоване хронике” помиње Босанце и Србе. Независно од
Отокареве хронике Антал Пор (Pór Antal), на основу угарске дипло‐
матичке грађе, идентификује предводинка одреда Босанаца као он‐
дашњег босанског бискупа Николу.28 Узимајући у обзир општепри‐
хваћено становиште историографије по којем су католички биску‐
пи у Босни током развијеног средњег века за спровођење својих за‐
мисли зависили од добре воље локалне властеле и владара, као и
ширење патаренске јереси које је додатно погоршало њихов поло‐
жај, мало је вероватно да су били способни да подигну војску у овој
области и пошаљу је у помоћ угарском краљу.29 По свему судећи,
свог покровитеља имали су у савезнику католичке цркве у Босни,
бившем српском краљу Стефану Драгутину, чијом заслугом су успе‐
ли да се задрже свој утицај у Усори и крајевима око ушћа реке Босне
24 Михаи́л

Груше́вский, Історія‐України‐Руси, Том III, Львів, 1905, 90, 97‐99;
Леонтій Войтович, Кнъз Лев Данилович, Львів, 2012, 150‐156.
25 M. Loehr, Der Steirische Reimchronist, 89‐130.
26 Михаило Динић, „О називу српске средњовековне државе, Склавонија,
Србија, Рашка”, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, 32/1966, 168.
27 М. Динић, Однос између краља Милутина и Драгутина, 60.
28 Codex diplomaticus Hungariae ecclestiaticus ac civilis, Tomi VIII/I, ed. György
FEJÉR, Budae, 1832, 158, 160; Pór Antal, Trencséni Csák Máté 1260‐1321. Budapest
1888, 55; Tamás Kádár, „Harcban a koronáért. I. Károly (Róbert) király uralkodásának
első évei 1305 végéig”, Történeti Tanulmányok. Acta Universitatis Debreceniensi,
XXIII/2015, 93.
29 С.Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, 75–80.
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у Саву након пресељења средишта бискупије у Ђаково 1252.30 Он
босанским бискупима дозвољава да на његовим поседима убирају
црквени порез и врше канонске визитације. Године 1291. симбо‐
лично је признао врховну власт Свете столице и од папе успео да
измоли да му пошаље два фрањевца која су знала словенски језик
за потребе борбе са патаренима. На име његових резултата у иско‐
рењивању патаренске јереси, папа Драгутина и његову државу ста‐
вља под своју заштиту.31 По мишљењу Симе Ћирковића, заузврат,
очекивано је да представницима католичке цркве у Босни он пружи
подршку.32 Сасвим је извесно да је до повољне прилике за реализа‐
цију овог савезништва дошло током чешко‐угарског сукоба 1304.
године, у току којег Стефан Урош Драгутин пружа војну помоћ сла‐
њем добро опремљене војске босанском бискупу Николи.
На крају рада из свега наведеног следи закључак да се вести
јединог непосредног извора о војном присуству Срба у Угарској у
периоду од 1301. до 1304. „Римованој хроници” Отокара Штајерског
односе на војну помоћ коју је владар оностраног Срема краљ Сте‐
фан Урош Драгутин пружио угарском противкраљу Карлу Роберту
у борби против Вацлава III и његових присталица током прве фазе
борби око угарског престола. Подршка Драгутина Карлу Роберту
била је мотивисана потребом да обезбеди сигурност својих поседа у
Угарској и привуче подршку Анжујаца за решење сукоба који је у
исто време водио са својим братом Милутином у Србији. Слањем
војних одреда у угарску коалицију Карла Роберта Драгутин је до‐
принео његовој победи у угарско‐чешком сукобу 1304. године над
Вацлавом III. Овај пораз приморао је Вацлава III на абдикацију и
отворио простор за сукоб Стефана Уроша Драгутина и његовог сина
Владислава са Карлом Робертом. Из овог сукоба Карло Роберт иза‐
шао је као неприкосновени владар Угарске.

30 Codex

diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Sveska IV, ur. Tadija
Smičiklas, Zagreb, 1906, 494; С. Ћирковић, Истoрија средњовековне босанске
државе, 75.
31 Vetera Monumenta historica Hungariam sacram illustrantia, tomus I, ed.
Augustin Theiner, Osnabrück, 1968, 375.
32 С. Ћирковић, Истoрија средњовековне босанске државе, 75.
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Nikola Milivojević, MA

OTTOKAR OF STYRIA „RYMMED CHRONICLE”
ABOUT THE PARTICIPATION OF SERBS
IN THE WAR FOR THE HUNGARIAN CROWN
AT THE BEGINNING OF THE 14TH CENTURY
(Summary)

Regarding his kinship and friendship relations with the Angevins, for
mer Serbian King Stefan Uroš Dragutin, motivated by the need for security
of his possesions in Hungary and for gaining an ally in his conflict with his
brother Milutin in Serbia, decided to support the young Hungarian coun
terking Charles Robert, who had retired to the estate of Ugrin Csak during
the first phase of the conflict over the Hungarian crown. Dragutin sent mi
litary aid to Charles Robert during 1301 („Sirven”) against Bohemian king
Vaclav II and his son and successor, Vaclav III in Hungary, and participa
ted in the Charles Robert's military coalition during the HungarianBohe
mian conflict of 1304 by sending him his well equipped military units. („Ra
zen”). Dragutin's subjects from the Usora area („Bozen”) were also found
in the same coalition under leadership of the Bosnian bishop Nikola who
had recived them in the name of Dragutin's allied relations with the Catho
lic Church in Bosnia. To these fact we came on the basis of one and only im
mediate source for those mentioned events  the „Rymmed Chronicle” of Ot
tokar of Styria, who's testimony coincides with the existing historiography
wiews about the HungarianSerbian relations at the begining of the XIV
century and gives us the basis for establishing a hypothesis about until
now unknown Serbian participation in the conflict for the
Hungarian crown on the side of Charles Robert.
KEYWORDS: Serbs, Stefan Uroš Dragutin, Charles Robert,
HungarianBohemian conflict of 1304.
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ВОЈНЕ КОАЛИЦИЈЕ КНЕЗА ЛАЗАРА
ПРЕ КОСОВСКЕ БИТКЕ 1389. ГОДИНЕ
АПСТРАКТ: Циљ овог рада је да на основу доступне изворне подлоге и ранијих
сазнања о геополитичкој ситуацији у српским земљама у другој половини XIV века
реконструише она збивања у којима је долазило до склапања војних коалиција кнеза
Лазара и друге српске властеле или владара околних држава. Будући да је питање
Косовске битке у науци већ небројено пута разматрано, у раду се преиспитује да ли
је и у којим околностима долазило до овакве сарадње пре 1389. године.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: кнез Лазар, обласни господари, војска, савез, XIV век
Српско царство нашло се у другој половини XIV века у вртлогу разједињу‐
јућих процеса који су, напослетку, довели до његовoг преображаја у збир само‐
сталних области под управом дојучерашње царске властеле.1 Процес осамоста‐
љивања силних као потребу је наметао склапања савеза међу њима. За поједину
властелу то је био начин опстанка, док су други окупљањем већег броја ситније
властеле око себе истицали државничке претензије и војно‐политички снажили
своје државе. Неретко савези су учвршћивани брачним везама међу породицама
велможа, иако оне нису биле гарант њихове дуготрајности, а поред политичке и
родбинске конотације није занемарљива ни војна функција ових коалиција.2
Кнез Лазар није био изузетак од ове појаве, нити је својим деловањем значај‐
није одступао од уобичајених норми епохе којој је припадао.3 Сам кнез потицао је из
редова дворске властеле чији се углед у држави није мерио пространством поседа,
бројем војника које су опремали или имућношћу, већ чињеницом да су се налазили
у непосредној близини владара и могли имати известан утицај на доношење разли‐
читих одлука.4 О томе сликовито сведоче и дарови које је, као ставилац на царском

1 О променама државне структуре у годинама после смрти цара Душана уп. Раде Михаљчић, Крај срп
ског царства, Београд 19892; Јованка Калић, Срби у позном средњем веку, Београд 1994; Милош Благојевић,
Српска државност у средњем веку, Београд 2011; Марко Шуица, Немирно доба српског средњег века: властела
обласних господара, Београд 2000 (даље: М. Шуица, Немирно доба српског средњег века).
2 О значају родбинских веза у средњем веку и политици орођавања обласних господара в. М. Шуица,
Немирно доба српског средњег века, 156–161.
3 О владарској идеологији кнеза Лазара у историографији је писано у више наврата, уп. О кнезу Лаза
ру, Научни скуп у Крушевцу 1971 (ур. Иван Божић и Војислав Ј. Ђурић), Београд 1975; Раде Михаљчић, Лазар
Хребељановић: историја, култ, предање, Београд 19892 (даље: Р. Михаљчић, Лазар Хребељановић).
4 Синиша Мишић, „Од земаљског кнеза до кнеза Срба – уздизање до владарске моћи”, Власт и моћ –
властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године, Тематски зборник радова са међународног научног скупа
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двору, Лазар добио од Дубровчана у време склапања мира са српском државом
1362. године, иако немамо података да је лично узео учешћа у процесу измирења.5
Међутим, измењене политичке околности до којих је дошло након што је цар Урош
узео Вукашина Мрњавчевића за савладара 1365. године, битно су утицале и на Ла‐
зарев положај у оквирима Царства. Ранг ставиоца на двору цара, чији је утицај би‐
вао све незнатнији, губио је на значају.6 Поред тога, чињеница да до тог времена ни‐
је добио државу на управу битно је ограничавала Лазареве капацитете, учинивши
савезе са другом властелом политичком неопходношћу.
Коалиције кнеза Лазара разликују се према начину на који су склапане, циљеви‐
ма и дометима. У овом раду нисмо посвећивали једнак простор свима њима, будући
да је наша пажња усмерена превасходно на оне савезе који су за резултат имали зајед‐
ничку војну делатност. Вести које говоре о хронолошки најранијој таквој коалицији
налазимо у Орбиновом Краљевству Словена.7 Крунисање Вукашина Мрњавчевића
краљевским венцем није наишло на једногласно одобравање у оквирима Царства, али
она властела која није благонаклоно гледала на успон Мрњавчевића, чини се, није
предузимала конкретнијe акцијe у првом тренутку.8 Међутим, нарушавање односа
међу савладарима, до кога је извесно дошло, утицало је да према краљу и његовом
брату деспоту Јовану Угљеши непријатељски настројена властела одлучније иступи.9
Вође савеза против Мрњавчевића били су, према Орбиновом казивању, жупан Никола
Алтомановић и кнез Лазар, који су успели да придобију и цара Уроша да им се придру‐
жи. Две војске наводно су се сукобиле 1369. године на Косову, а када се битка замет‐
нула кнез Лазар се повуче са својим четама и побеже. Никола Алтомановић, пак, који се
хтео борити, беше поражен, његови људи поубијани, те се и сам једва успео спасити. Цар
Урош беше ухваћен жив са неколицином властеле свога двора док су други били поубијани.10
Питање Орбинове битке на Косову у историографији није до краја разјашње‐
но, будући да не постоји ниједан други извор који би извештај потврдио, нити је са‐
чуван предложак на који се бенедиктински монах ослањао пишући о реченој бици.
Из поменутих разлога старија историографија одбацивала је његово казивање као
легендарно, док се у скорије време она чешће посматра као могућност која се не сме
занемарити.11 Нема сумње да су и жупан Алтомановић и кнез Лазар имали разлоге
одржаног од 20. до 22. септембра 2013. године у Крушевцу, Великом Шиљеговцу и Варварину (ур. Синиша
Мишић), Крушевац 2014, 8–9 (даље: С. Мишић, Од земаљског кнеза до кнеза Срба).
5 Том приликом кесар Гргур Голубић и логотет Дејан, директни учесници у мировним преговорима
награђени су са по сто дуката, док је ставилац Лазар добио три свитка тканине, в. Monumenta Ragusina. Libri
Reformationum. Tomus III. A. 1359–1364, Zagreb 1895, 210, 212.
6 О рангу и значају ставилаца у средњовековној Србији в. Раде Михаљчић, „Ставилац”, Историјски ча
сопис, XXIII/1976, 13–19.
7 Мавро Орбин, Краљевство Словена, Београд 20062, 50.
8 О узроцима непријатељског односа дела властеле према Мрњавчевићима в. Иван Ђорђевић, Зидно
сликарство српске властеле у доба Немањића, Београд 1994, 23–24.
9 Нарушени односи међу савладарима посведочени су одметањем Балшића, Вукашинових сродника, од
царске власти, као и чињеницом да су Дубровчани 1369. године тражили потврду ранијих повластица искључиво
од краља Вукашина, занемарујући цара Уроша. В. Šime Ljubić, Listine o odnošajih izmedju južnog Slavenstva i Mletačke Re
publike IV: Od godine 1358. do 1403, Zagreb 1874, no CLXXI, 95–96; Сима Ћирковић, „Повеља краља Вукашина Дубровни‐
ку којом потврђује повеље ранијих српских владара”, Стари српски архив, 4/2005, 161–172.
10 М. Орбин, Краљевство Словена, 50.
11 О различитим тумачењима Орбиновог казивања о сукобу рашке властеле и краља Вукашина уп.
Константин Јиречек, „Српски цар Урош, краљ Вукашин и Дубровчани”, Зборник Константина Јиречека I (ур.
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за анимозитет према Мрњавчевићима. Краљ Вукашин је, ширећи свој утицај и тери‐
торије, обухватио и баштинске поседе кнеза Лазара, што је могао бити узрок кнеже‐
вог антагонизма, док је Никола Алтомановић, овладавши пространом облашћу Во‐
јиновића, исказивао амбицију да наследи политичку улогу свог стрица, кнеза Воји‐
слава, у чему су му Мрњавчевићи били главна препрека.12 Нарушени односи, засеб‐
но посматрани, не могу бити довољан ваљан аргумент за прихватање Орбинових
вести као истинитих, али их свакако не треба ни у потпуности одбацивати.
Важно је приметити и да коалицију окупљену против краља Вукашина и деспо‐
та Угљеше нису чинили само жупан Никола и кнез Лазар, на шта нас Орбин упућује
када говори о другој властели која је заробљена са царем или погинула током битке.13
Оно што није могуће са сигурношћу рећи јесте да ли је аутор у ову властелу убрајао
истакнуте велможе српске државе, или је реч о властели подложној Алтомановићевој
и Лазаревој власти. Земљишни посед био је у средњем веку темељни извор војног и
економског потенцијала властеле. Од величине и насељености баштинских поседа за‐
висило је колико поједини властелин може подићи војника на оружје, док је економ‐
ски потенцијал велможе одређивао геостратешки положај његовог феуда.14 Терито‐
рија под влашћу краља Вукашина и његовог брата, као и властеле која је признавала
њихову власт, премашивала је по свом пространству земљу Алтомановића, а посебно
кнеза Лазара, што нас наводи на закључак да кнез, уколико је Орбиново казивање
истинито, није могао бити доминантан у оквирима савеза уз који се сврстао.15
Поред тога, нема индикација да је кнеза Лазара и жупана Николу везивало ишта до
заједничког непријатеља. Међу њима није било јачих спона, родбинских или каквих других.
У времену у којем је политичка вештина била темељ успона, кнез Лазар заиста није морао
осећати обавезу да са Алтомановићем дели евентуални терет пораза. Жупан Никола био му
је такмац у процесу уздизања, истоветно као и Мрњавчевићи, што је посебно видљиво на
примеру области Рудника који је, са значајним рударским коповима, ковницом новца и
стратешки важним утврђењима која су контролисала даље путеве ка унутрашњости, био од
виталног значаја за стицање позиција у старим српским земљама, а која се крајем седме и
почетком осме деценије XIV столећа налазила у интересној сфери оба властелина.16
Када је реч о другој значајнијој властели која је у овој бици могла узети учешћа, Орбин
изричито одриче умешаност Балшића у сукоб, а мало је вероватно да се ико од властеле из
Михаило Динић), Београд 1959, 375–376. нап. 101; Михаило Динић, О Николи Алтомановићу, Београд 1932,
21–22; Р. Михаљчић, Крај српског царства, 137–146; Сима Ћирковић, „Коментари” уз Орбин, Краљевство Сло
вена, 330–331; Сима Ћирковић „Извори Мавра Орбина” уз Орбин, Краљевство Словена, 519.
12 О питању држања кнеза Лазара према Мрњавчевићима в. С. Мишић, Од земаљског кнеза до кнеза Срба, 8–
9; Владимир Алексић, „Расподела моћи у српском царству и успон кнеза Лазара”, Власт и моћ – властела Моравске
Србије од 1365. до 1402. године, Тематски зборник радова са међународног научног скупа одржаног од 20. до 22. сеп‐
тембра 2013. године у Крушевцу, Великом Шиљеговцу и Варварину (ур. Синиша Мишић), Крушевац 2014, 63–66.
13 М. Орбин, Краљевство Словена, 50.
14 М. Шуица, Немирно доба српског средњег века, 129–132.
15 Уп. Георгије Острогорски, Серска област после Душанове смрти, Београд 1965; Р. Михаљчић, Крај српског
царства, 72, 99–100; М. Динић, О Николи Алтомановићу, 7–10; Р. Михаљчић, Лазар Хребељановић, 42–43; Милош
Благојевић, „Територије кнеза Лазара на Косову и Метохији”, Косово и Метохија – прошлост, садашњост, будућност,
Зборник радова са научног скупа одржаног у Београду 16–18. марта 2006. године (ур. Коста Михаиловић), Београд
2007, 8–9 (даље: М. Благојевић, Територије кнеза Лазара); С. Мишић, Од земаљског кнеза до кнеза Срба, 9.
16 О значају рудничке области в. Марко Шуица, „Средњи век”, Рудник – шапат висина (ур. Борисав Че‐
ликовић и Милојко Кнежевић), Београд 2014, 260–284.
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јужних области Царства приклонио Алтомановићу и кнезу Лазару, будући да су оне биле
под директном или посредном контролом Мрњавчевића.17 Момчило Спремић везивао је ко‐
совског властелина Вука Бранковића за сукоб, сматрајући да он због места на којем се битка
одиграла није могао остати по страни у овим збивањима.18 У прилог Вуковом учешћу у суко‐
бу са Мрњавчевићима могли би говорити и од раније нарушени односи Бранковића са поро‐
дицом краља Вукашина, због чега су Вук и његов брат Гргур били принуђени да напусте
Охрид и повуку се на своје баштинске поседе на Косову, а не треба занемарити ни сродничке
односе жупана Алтомановића и Бранковића.19 Такође, Србобран Милојевић није имао сум‐
ње да је у сукобу учешће узео и челник Муса, поткрепљујући свој став тврдњама да је госпо‐
дар Брвеника и његове жупе био одан властелин цара Уроша и зет кнеза Лазара.20 Ипак, у
оба случаја, недостатак расположивих извора који би боље осветлили Орбиново казивање
чини да извлачење сваког закључка остаје у домену претпоставки.
Било да је Орбинов наратив о Косовској бици заснован на истинитим збивањима или
не, тек будући односи међу обласним господарима српског царства развијали су се у духу на‐
веденог. Непријатељство краља Вукашина и Николе Алтомановића потврђено је и походом
из 1371. године, о којем сведоче дубровачка документа,21 а још 1369. или 1370. године кнез
Лазар је одузео Алтомановићу рудничку област, која ће у наредним годинама остати превас‐
ходно поприште њихових трвења.22 Природа односа кнеза и жупана навела је Михаила Ди‐
нића на закључак да је Лазар, као и босански бан Твртко, заузео „пријатељско држање” пре‐
ма походу који су против жупана Николе спремали Мрњавчевићи и Балшићи уз подршку
Дубровчана, убрајајући га на тај начин, посредно, у оквире шире коалиције окупљене против
Алтомановића.23 Извесно је да кнез Лазар није учествовао у припремама за наведени сукоб,
нити се војнички у њега мешао, а изворна подлога не даје нам за право ни да га смештамо
међу оне који су на било који начин подржавали акције краља Вукашина. Кнез је у датом
тренутку заиста био у лошим односима са жупаном Николом, али није имао никаквог разло‐
га да буде наклоњен Мрњавчевићима, будући да му је погодовало одржавање перманентне зау‐
зетости сукобом краља Вукашина и жупана Николе, остављајући му више простора за деловање.
Поход краља Вукашина није резултирао конкретним акцијама, будући да се он одазвао
позиву свог брата, деспота Угљеше, да заједно крену на изгнање Османлија који су већ неко
време угрожавали деспотову земљу. Погибија Мрњавчевића на Марици ослободила је прео‐
стале обласне господаре притиска амбициозног краља и дала полета њиховим стремљењима.
Новонасталу ситуацију искористио је и кнез Лазар, који је, према Орбиновом казивању, на‐
17 Р. Михаљчић, Крај српског царства, 99–100.
18 Момчило Спремић, „Вук Бранковић и Косовска битка”, Прекинут успон: српске земље у позном сред
њем веку, Београд 2005, 238.
19 Детаљније о односима Мрњавчевића и Бранковића в. Марко Шуица, Вук Бранковић: славни и велмо
жни господин, Београд 2014, 32–37. (даље: М. Шуица, Вук Бранковић); Мајка Николе Алтомановића, Ратослава
(у неким читањима оштећеног натписа са нагробне плоче њено име наводи се погрешно као Витослава), би‐
ла је сестра севастократора Бранка; в. Љубомир Стојановић, Стари српски записи и натписи I, Београд 1902,
бр. 136, 45 (даље: Љ. Стојановић, Записи и натписи I).
20 Србобрад Милојевић, „Мусићи: проспографско истраживање једне српске средњовековне породи‐
це”, Историјски часопис, XXIII/1986, 26 (даље: С. Милојевић, Мусићи).
21 Јорјо Тадић, Писма и упутства Дубровачке републике I, Београд 1935, бр. 220. и бр. 221, 229–232 (да‐
ље: Ј. Тадић, Писма и упутства); О ранијим сукобима Николе Алтомановића са Дубровником в. М. Динић, О
Николи Алтомановићу, 7–18.
22 Р. Михаљчић, Лазар Хребељановић, 47; М. Орбин, Краљевство Словена, 59–60. доноси легенду о Ал‐
томановићевом покушају да помоћу преваре убије кнеза Лазара.
23 М. Динић, О Николи Алтомановићу, 18.
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следницима краља Вукашина одузео Приштину и Ново Брдо, као и околне области.24 Нема
сумње да је овом приликом кнез повратио своје баштинске поседе у околини Новог Брда, али
је за нас далеко значајнији помен Приштине.25 Познато је да је она у наредним деценијама би‐
ла столно место Вука Бранковића, али извори не пружају јасну слику када је и у каквим окол‐
ностима град дошао под његову власт.26 Изворна подлога не бележи да је Вук узео учешћа у
првом таласу запоседања територија Мрњавчевића, али је његов успон немогуће раздвојити
од уздизања кнеза Лазара, чијом се ћерком Маром оженио свакако пре битке на Марици.27 И
поред тога што нема директног помена да је Вук Бранковић учествовао у проширивању кнеза
Лазара ка југу, готово је немогуће објаснити како би се другачије Приштина нашла у његовим
рукама.28 Међутим, ни у овом случају извођење конкретнијих закључака није могуће, пре свега
због сиромаштва расположивих извора и немогућности контролисања Орбинових вести у
другим писаним споменицима, али се не сме одбацити могућност да је у проширивању тери‐
торија после битке на Марици кнез Лазар наступао у савезништву са зетом.
Један од оних којима је погибија краља Вукашина погодовала био је и жупан Нико‐
ла Алтомановић. Необично умешан да ствара непријатеље, Алтомановић се није либио да
силом оружја решава бројне неспоразуме са Мрњавчевићима, кнезом Лазаром, али и су‐
седним Дубровником и босанским баном Твртком Котроманићем.29 Ослонац за своју по‐
литику он је пронашао у Угарској, пре свега у лику палатина и мачванског бана Николе
Горијанског, за кога дубровачки извори сведоче да је био maçor amigo del ditto Nicola.30 Си‐
гуран у подршку коју је уживао, жупан Никола ушао је у савез са Венецијом и Балшићима
против Дубровника, Котора и Драча, који су признавали власт угарског краља, начинивши
превид који ни добри односи са мачванским баном нису могли оставити без последица.31
Његову лошу политичку процену свесрдно је искористио кнез Лазар, који је, пре‐
ма Орбиновом казивању, упутио поклисаре краљу Лудовику, нудећи му савез против
Алтомановића уз обећање да ће му дати десет хиљада фунти сребра и да ће му убудуће
бити покоран и веран слуга, док је истовремено водио преговоре са још једним жупано‐
вим непријатељем, босанским баном Твртком.32 Осигуравањем подршке угарског дво‐
ра, кнез Лазар је одагнао сваку могућност да се моћнији сусед умеша у његове и Твртко‐
24 М. Орбин, Краљевство Словена, 54, 93.
25 Раде Михаљчић, „Кнез Лазар и обнова српске државе”, О кнезу Лазару, Научни скуп у Крушевцу
1971 (ур. Иван Божић и Војислав Ј. Ђурић), Београд 1975, 6.
26 У старијој историографији претпостављано је да се Приштина налазила под Бранковићима можда још
1365. године, а свакако пре битке на Марици, на основу погрешног датирања повеље којом Вук дарује „обе Гади‐
мље” у околини Приштине Хиландару у време владавине цара Уроша, иако се у њој помињу „бивши цареви”; в.
Franz Miklosich, Monumenta Serbica, Viennae 1858, бр. CLXX 181‐182; Љубомир Ковачевић, „Вук Бранковић (1372–
1389),” Годишњица Николе Чупића, X, Београд 1888, 229; Михаило Динић, „Област Бранковића”, Прилози за књижев
ност, језик, историју и фолколор, XVI св. 1–2/1960, 5–6; М. Благојевић, Територије кнеза Лазара, 12.
27 М. Шуица, Вук Бранковић, 60–62; Детаљније о времену склапања брака Вука Бранковића и Маре Ла‐
заревић в. Марко Шуица, „О могућој улози Вука Бранковића у Косовској бици – прилог разматрању средњо‐
вековне ратне тактике”, Споменица академика Симе Ћирковића, (ур. С. Рудић), Београд 2011, 235, нап. 42.
28 Р. Михаљчић, Кнез Лазар и обнова српске државе, 6.
29 О сукобима бана Твртка и жупана Николе в. М. Динић, О Николи Алтомановићу, 11–15; Сима Ћир‐
ковић, Историја средњовековне босанске државе, Београд 1964, 133–134.
30 Monumenta Ragusina. Libri Reformationum. Tomus IV. A. 13641396, Zagrabiae 1896, 120–121; М. Динић,
О Николи Алтомановићу, 15–16.
31 Дубровчани су у два наврата маја 1373. године обавештавали угарског краља о намерама Алтома‐
новића и његових савезника; в. Ј. Тадић, Писма и упутства, бр. 260–261, 273–274.
32 М. Орбин, Краљевство Словена, 60.
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ве планове да сломе Алтомановића, али и обезбедио значајну војну подршку. Удружени,
босански бан Твртко, кнез Лазар и угарски одред под командом Николе Горјанског про‐
дрли су септембра 1373. у Алтомановићве земље, где, према живописном Орбиновом
казивању, ставише све под огањ и мач.33 Вести српских летописа много су сиромашније
информацијама, будући да бележе само да rasipa sveti knezý `oupana Nikolou.34
Склапање савеза често је било иницирано тренутним циљевима, али је оста‐
вљало далекосежне последице. Српске велможе нису се либили да за решавање својих
сукоба помоћ потраже и ван граница некадашњег Царства. Господари јужних области,
наследници краља Вукашина и Драгаши, свој опстанак тражили су ступањем у вазал‐
ни однос према нарастајућој сили на Балкану, Османлијама, док се кнез Лазар опреде‐
лио да веже своје позиције уз Угарску. Уз њихову помоћ успео је да сломи Николу Ал‐
томановића, али се пред Угрима, макар номинално, одрекао своје политичке само‐
сталности, поставши вазал круне Св. Стефана, што ће неупитно утицати на његову по‐
литику, али и судбину његових наследника непосредно након Лазареве погибије.35
Поред коалиција склопљених са босанским баном Твртком и краљем Лудови‐
ком, у сукобу са Алтомановићем кнез Лазар је могао рачунати и на подршку властеле
која је од раније признавала његову власт. Војна организација Лазареве државе није
одступала од добро утврђених норми немањићког периода.36 Основу његове војске
чинио је феудални посед са којег је војска подизана, а како је ширена Лазарева власт и
њена бројност је увећавана. Због тога је стављање што већег броја ситније властеле
под своју власт било од изузетног значаја. Понекад се то чинило ратовима, а тамо где
је то било могуће властела је потчињавана путем различитих уговора, који су, у скла‐
ду са феудалним нормама, садржавали и обавезу учешћа у Лазаревим војним акцијама.37
Српски летописи и Орбин слажу се да је жупана Николу Алтомановића победник
казнио ослепљењем, за које се у спису бенедиктинског монаха одговорност приписује
кнежевом сестрићу Стефану Мусићу.38 Својство у којем су Мусићи узели учешће у походу

33 Исто.
34 Љубомир Стојановић, Стари српски родослови и летописи, Ср. Карловци 1927, бр. 586 а‐б, 214 (да‐
ље: Љ. Стојановић, Родослови и летописи).
35 О вазалном односу сведочи и једна угарска повеља из времена краља Жигмунда, а у којој се наводи
да је кнез Лазар дуговао seruicia et easdem краљу Лудовику. В. Arnold Ipolyi, Imre Nagy, Dezső Véghely, Hazai
okmánytár. Codex diplomaticus patrius VII, Budapest 1880, 436; О значају потчињавања угарској круни за полити‐
ку кнеза Лазара в. Марко Шуица, „Моравска Србија на крају XIV века – питање државно‐правног континуите‐
та у светлу ограниченог суверенитета”, Моравска Србија: историја, култура, уметност, Зборник радова са
међународног научног скупа одржаног 29. септембра у Крушевцу и 30. септембра 2007. године у манастиру
Наупаре (ур. Синиша Мишић), Крушевац 2007, 35–51 (даље: М. Шуица, Моравска Србија).
36 О организацији војске у средњовековној Србији в. Gavro Škrivanić, „Organizacija srednjovekovne voj‐
ske u Srbiji, Bosni i Dubrovniku”, Vojnoistorijski glasnik, 1/1967, 141–168; Andrija Veselinović, „Vojska u srednjove‐
kovnoj Srbiji”, Vojnoistorijski glasnik, 1–2/1994, 385–422.
37 Према Орбиновом казивању, кнез Лазар се током процеса изградње сопствене државе неретко су‐
кобљавао са интересима суседне властеле, од којих је једне затворио у тамницу, друге протерао, а неке пу
тем разних уговора потчинио својој власти в. М. Орбин, Краљевство Словена, 93; Сличе вести доноси и Кон‐
стантин Философ, Живот Стефана Лазаревића деспота српског (пр. Гордана Јовановић), Београд 2009, 37. О
структури властеоског сталежа у држави кнеза Лазара в. Милош Ивановић, „Структура властеоског слоја у
држави кнеза Лазара”, Власт и моћ – властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године, Тематски зборник ра‐
дова са међународног научног скупа одржаног од 20. до 22. септембра 2013. године у Крушевцу, Великом
Шиљеговцу и Варварину (ур. Синиша Мишић), Крушевац 2014, 75–94.
38 Љ. Стојановић, Родослови и летописи, бр. 586 б, 214; М. Орбин, Краљевство Словена, 61.
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јесте питање које изискује подробнију пажњу.39 Присни односи две породице, учвршћени
браком челника Мусе и Лазареве сестре Драгане, за последицу су имали виђење у истори‐
ографији Мусића као поуздане властеле кнеза Лазара, која је, захваљујући блиским срод‐
ничким везама могла имати нешто повлашћенији статус у односу на друге вазале Лазаре‐
вића, а који се, пре свега, огледао у привилегији да кују сопствени новац.40 Недоумице око
улоге Мусиће у „расапу” Алтомановића исходе из различитих тумачења хронологије успо‐
стављања вазалних односа Мусића према кнезу.41 Прихватимо ли мишљење да је већ
1363. године челник Муса признавао Лазара, тада још увек ставиоца на царском двору, за
„старијег”, онда не би било сумње да је и Стефан Мусић у походу против Алтомановића
учествовао као кнежев властелин.42 Међутим, у скорије време указано је на одређене не‐
достатке оваквог виђења.43 Наиме, у време када се 1363. године први пут јавља у извори‐
ма, челник Муса је, као царски властелин, заповедник стратешки изузетно значајне тврђа‐
ве Звечан, а после размене са кнезом Војиславом господар Брвеника, док је Лазар тада још
увек дворски властелин, сразмерно утицајан, али без контроле над значајнијим војним
или економским ресурсима.44 Ни податак да је Лазар био милосник челника Мусе прили‐
ком размене поседа са кнезом Војиславом није поуздан доказ његове надређености, наро‐
чито имајући у виду специфичност исправе цара Уроша којом одобрава размену.45 Јасно је
да кнезу Војиславу, као најмоћнијем властелину свог доба, није био потребан други га‐
рант извршења правног чина, због чега је још Раде Михаљчић опрезно постављао питање
да ли се улога кнеза Лазара као милосника у овом случају своди на обичног сведока?46
Уколико вазални односи Мусића према кнезу Лазару нису успостављени до 1363.
године, питање је када је то заиста учињено. О овоме у изворима нема података, али је,
по свему судећи, исправно виђење да је цела ствар текла постепено.47 Важно је, при то‐
39 Да ли је у реченом походу учествовао још неко из куће Мусића, осим већ поменутог Стефана, није
могуће поуздано утврдити. Други син челника Мусе и Драгане, Лазар, рођен је око 1356. године и већ је могао
бити стасао да носи оружје до овог доба. Такође, Милојевић је претпостављао да је сам челник Муса учество‐
вао у сукобу, иако извори не поврђују његово учешће, в. С. Милојевић, Мусићи, 26, 34.
40 М. Шуица, Немирно доба српског средњег века, 115; О могућности да је Стефан Мусић ковао сопстве‐
ни новац уп. Сергије Димитријевић, „Новац кнеза Лазара у односу на новац других обласних господара”, О
кнезу Лазару, Научни скуп у Крушевцу 1971 (ур. Иван Божић и Војислав Ј. Ђурић), Београд 1975, 194; Вујадин
Иванишевић, Новчарство средњовековне Србије, Београд 2001, 171.
41 Прва непосредна потврда постојања вазалних односа Мусића према Лазару јесте повеља коју је
кнез издао манастиру Св. Пантелејмона 1380/1381. године, а у којој дозвољава челнику Муси да манастиру
приложи неке поседе у Лабу, које је, по свему судећи, од кнеза добио у државу, в. Стојан Новаковић, Законски
споменици српских држава средњег века, Београд 1912, 516 (даље: С. Новаковић, Законски споменици).
42 Милош Благојевић, Државна управа у српским средњовековним земљама, Београд 1997, 124–126
(даље: М. Благојевић, Државна управа).
43 Марија Копривица, „Успон и моћ властеоске породице Мусић”, Власт и моћ – властела Моравске Србије
од 1365. до 1402. године, Тематски зборник радова са међународног научног скупа одржаног од 20. до 22. септембра
2013. године у Крушевцу, Великом Шиљеговцу и Варварину (ур. Синиша Мишић), Крушевац 2014, 96–97.
44 О Звечану и Брвенику, њиховом положају и значају, детаљније в. „Брвеник”, Лексикон градова и тр
гова српских средњовековних земаља: према писаним изворима (ур. Синиша Мишић), Београд 2010, 56 (даље:
Лексикон градова и тргова); „Звечан”, Лексикон градова и тргова, 112–115.
45 Марко Шуица, „Повеља цара Уроша о замени поседа између кнеза Војислава и челника Мусе”, Ста
ри српски архив, 2/2003, 143–166; Детаљније о милосницима у средњовековној Србији в. М. Благојевић, Др
жавна управа, 99–158.
46 Р. Михаљчић, Лазар Хребељановић, 25–26.
47 С. Милојевић, Мусићи, 13.
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ме, нагласити да је кнез Лазар тек 1365. године започео са формирњем своје области,
притешњен између моћнијих господара, а да је између 1369. и 1373. године готово пер‐
манентно био укључен у сукобе различитих облика и обима, било да је реч о могућој
конкретизацији непријатељстава рашке властеле и Мрњавчевића, окршајима са Алто‐
мановићем или проширивању јужних граница своје области. У датим околностима кнез
Лазар тешко да је имао простора да значајније развија управни апарат унутар своје
области и могућности да намеће вазалне обавезе у пуном обиму другој властели.
У контексту политичких околности савремених догађају, чини се да улогу Мусића у по‐
ходу против жупана Николе треба тумачити првенствено као савезничку. Мало је вероватно
да су Мусићи до 1373. године имали потребе да се вазално потчине кнезу Лазару, који је тек из‐
лазио из сенке моћнијих обласних господара, али нема сумње да су деловали у сагласју са њим,
посебно што им је Лазар као сродник представљао најмању опасност међу бројним амбицио‐
зним суседима.48 Додатне мотиве за узимање удела у „расапу” Алтомановића Мусићи су могли
пронаћи у опасности коју је жупан Никола представљао по њихове територије, посебно пошто
се у саставу његове области нашао Звечан.49 Брвеничка жупа и Мусићи нашли су се тада изме‐
ђу Звечана и Рудника, око којег су вођени сукоби жупана Николе и кнеза Лазара и готово да не‐
ма сумње да су током њиховог трајања трпели последице, а могуће је и да се жупа Брвеник чак
у неком тренутку нашла под Алтомановићевом влашћу,50 што је могао бити довољан разлог
Стефану Мусићу и другој властели из ове и околних области да горљиво учествују у походу
против жупана Николе, довољно да буду окарактерисани као његови смртни непријатељи.51
Увршћивање Стефана Мусића у ред савезника кнеза Лазара пред нама отвара питање
односа друге српске властеле, која није потпадала под директну Лазареву власт, према кам‐
пањи покренутој против жупана Николе. Као и у претходним случајевима, и овог пута се у
историографији помишљало да је у походу могао учествовати Вук Бранковић. За разлику од
Мусића, међутим, у изворима нема индиција које би нас могле навести да закључимо да је у
прошлости било сукоба између њега и жупана Николе, а већ смо напомињали да их је вези‐
вало и блиско сродство. У историографији је раније изношена могућност да су односи међу
жупаном Николом и Вуком Бранковићем нарушени у времену после битке на Марици, када
је кнез Лазар заузео Ново Брдо, а Балшићи Призрен, због чега је Алтомановић могао да рачу‐
на на проширење једино у правцу Вукове области, кога је, могуће, у неком тренутку и потчи‐
нио, а индикативним је сматрано и то што у тренутку невоље жупан Никола није потражио
уточиште у области свог сродника.52
Такође, запис из Летовника писаног у манастиру Св. Арханђела код Призрена, на те‐
риторији Вука Бранковића 1386. или 1387. године наводи да су кнез Лазар и Вук vý èdinstvä
i vý lõbvÿ pobä`daõðe vragÿ svoe, указујући на дуготрајну и успешну сарадњу кнеза и Ву‐
ка.53 Међутим, ко су били „непријатељи” које су таст и зет у јединству побеђивали није могу‐
48 Исто, 12.
49 Познато је из писма које је упутио у Дубровник да се 1370. године град налазио под влашћу челни‐
ка Милоша Повића, властелина цара Уроша, који је 1372. године био заробљеник Алтомановићевог човека
Степоша Степановића до плаћања откупа. Податак да је тамничар био властелин жупана Николе упућује на
закључак да је, највероватније, челниковом заробљавању претходило Алтомановићево заузимање Звечана,
в. Медо Пуцић, Споменици српски II, Београд 2007, бр. 32, 25–26 (фототипско издање из 1862); Ј. Тадић, Писма
и упутства, бр. 241, 251–252; М. Шуица, Немирно доба српског средњег века, 87.
50 Р. Михаљчић, Кнез Лазар и обнова српске државе, 6; М. Шуица, Немирно доба српског средњег века, 114–115.
51 М. Орбин, Краљевство Словена, 61.
52 Р. Михаљчић, Крај српског царства, 235; Р. Михаљчић, Кнез Лазар и обнова српске државе, 6.
53 Љ. Стојановић, Записи и натписи I, бр. 157, 50.
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ће установити. Хронологија настанка записа упућује нас на закључак да се он морао, бар у јед‐
ном делу, односити на прве додире са Османлијама, о којима ће више речи бити касније, али
није искључено да је у њему садржано и сећање на раније војне успехе које су у савезништву
остваривали кнез Лазар и Вук Бранковић. Пре свега се то може односити на акције усмерене
ка југу, ка земљама наследника краља Вукашина и сукоб са Алтомановићем, уколико је Вук
Бранковић у њима заиста узео удела, иако се то не може са сигурношћу утврдити.
Једно од питања које је у историографији оставило недоумице, а које би нам могло помоћи
да дођемо до поузданијих закључака, јесте подела жупанових земаља међу савезницима. Уколи‐
ко су Вук Бранковић и Мусићи заиста узели учешћа у походу у својству савезника, може се очеки‐
вати да је и њима припао део ратног плена. О поседима које су Мусићи евентуално могли добити
расположиви извори ништа не говоре. Једна од могућих претпоставки јесте да су се ти поседи на‐
лазили у звечанској жупи, где се налазила породична баштина, обухватајући можда и саму утвр‐
ду Звечан.54 Исти град навођен је у прошлости у склопу територија које су после победе над Алто‐
мановићем припале Вуку Бранковићу, за кога извори потврђују да је заиста држао Звечан после
Косовске битке, али не и када и на који начин га је стекао, што би нам у многоме олакшало сагле‐
давање могуће улоге Вука Бранковића у збивањима из 1373. године.55
Победа над Алтомановићем и припајање значајног дела његових територија изне‐
дрили су кнеза Лазара као најмоћнијег међу преосталим српским господарима, али и увећа‐
вали потребу да војне успехе испрати одговарајућим државотоворним радњама, првенстве‐
но кроз обезбеђивање благонаклоности српске цркве, у чијем је измирењу са Цариградском
патријаршијом 1375. године одиграо кључну улогу.56 На наредну војну акцију чекало се до
1379. године када летописи бележе да rasipa knezý Lazarý Radi~a Brankovi}a ù Brani~evù.57
Околности у којима се наведени поход одвијао нису најјасније. Наиме, у годинама после смр‐
ти цара Душана, господари Браничева и Кучева Растислалићи постали су вазали угарске
круне, чију је власт од слома Алтомановића признавао и сам кнез Лазар.58 Његове акције
против Радича Бранковића Растислалића из тог разлога изазивају посебно интересовање,
превасходно у погледу односа кнеза Лазара и угарског двора у датом периоду.
Иако штуре вести које извори доносе не потврђују да је кнез овом приликом наступао
у коалицији са другим господарима, извесне недоумице у сагледавању његове победе над
Растислалићима уноси документ краља Лудовика од 28. јануара 1378. године, којим одлаже
парницу својим поданицима који су заузети походом на Србију.59 Нејасно је да ли су речене
акције имале за циљ заштиту Растислалића од агресивне политике кнеза Лазара или је по‐
ход био усмерен против њих, у ком случају би се могло помишљати да је угарски двор подр‐
54 М. Копривица, Успон и моћ властеоске породице Мусић, 102; Милош Благојевић је подржавао идеју
да се Звечан нашао под управом Мусића после слома жупана Николе Алтомановића, али је налазио да су град
на управу добили као вазали кнеза Лазара в. М. Благојевић, Територије кнеза Лазара, 14.
55 М. Динић, Област Бранковића, 7. посебно нап. 5.
56 М. Благојевић, Српска државност у средњем веку, 302–309; В. прилоге Р. Михаљчића, В. Мошина, Ф.
Баришића и Д. Богдановића у зборнику радова О кнезу Лазару, Научни скуп у Крушевцу 1971 (ур. Иван Божић
и Војислав Ј. Ђурић), Београд 1975, 1–92.
57 Љ. Стојановић, Родослови и летописи, бр. 587, 214; О потчињавању Растислалића зна и Орбин, иако
овај догађај погрешно смешта на сам почетак Лазаревог успона. В. М. Орбин, Краљевство Словена, 93.
58 О Растислалићима в. Михаило Динић, „Растислалићи. Прилог историји распадања српског цар‐
ства”, Зборник радова Византолошког института, II/1953, 139–144.
59 Борис Стојковски, „Кнез Лазар и Угарска”, Власт и моћ – властела Моравске Србије од 1365. до 1402.
године, Тематски зборник радова са међународног научног скупа одржаног од 20. до 22. септембра 2013. го‐
дине у Крушевцу, Великом Шиљеговцу и Варварину (ур. Синиша Мишић), Крушевац 2014, 228. нап. 12.
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жао Лазареву војну или је, можда, и помогао.60 Додатне тешкоће у разоткривање природе
односа српског кнеза и угарског двора у реченом периоду уноси повеља коју је 1381. године
Лазар издао својој задужбини Раваници, а у којој манастир дарује бројним селима у Мачви и
жупи Битви, за које је могуће да су се још годину дана раније нашле у његовим рукама.61 Де‐
таљи раваничке повеље откривају да је кнез Лазар у овом периоду постао не само gospodiný
Srbýlèmý i Podùnaviõ, како се од 1380. године титулисао, пошто је овладао земљама Расти‐
слалића, већ је северне границе своје области приближио Сави у нејасним околностима.62
Сима Ћирковић истицао је могућност да је кнежево запоседање Мачве било последи‐
ца уговора са угарским двором у оквиру којег је угарски краљ задржао под својом јурисдик‐
цијом утврђења на јужним обалама Саве и Дунава, док је српском кнезу припало подручије у
унутрашњости које се већ граничило са његовим земљама.63 Прихватимо ли овај став, гото‐
во извесно би угарски двор могли убројити у Лазареве савезнике током сламања Растисла‐
лића, било да је њихова подршка била војна, или само дипломатска. Постоје, међутим, и они
који наведено становиште оповргавају и освајања кнеза Лазара на северу везују за одсуство
краља Лудовика из балканске политике.64
Када је о другим могућим савезницима реч, изворна подлога остаје нема. Кнез је јед‐
ном створене коалиције брижљиво чувао, што показују и ненарушени односи са босанским
баном Твртком после његовог крунисања двоструким венцом Босне и Србије 1377. године,
али је извесно да у овом походу није рачунао на помоћ из Босне.65 Такође, раније је Љубомир
Ковачевић истицао да је јамачно Вук Бранковић помагао таста у борбама са Угрима 1387. го‐
дине, што нас упућује да преиспитамо могућност његовог ангажовања у победи над Расти‐
слалићима.66 У периоду после смрти Ђурђа I Балшића 1378. године Вук Бранковић овладао
је Призреном, што нам указује да су таст и зет деловали координисано, ширећи своје тери‐
торије на супротним странама.67 Уочљиво је и да нису ширили своје територије истовреме‐
но, што је могући показатељ да се њихова војна сарадња остваривала превасходно кроз за‐
штиту залеђа, која је обојици господара омогућавала да делују у правцу својих интереса, си‐
гурни да им са друге стране не прети опасност. Уколико је Вук Бранковић имао икакав од‐
нос према Лазаревим акцијама против Растислалића, он би се најпре могао тумачити на овај
начин. Када је сама војна у питању, изузев трупа сакупљених у његовој области, нема пода‐
така да је кнез имао непосредну подршку друге српске властеле.
60 Р. Михаљчић, Крај српског царства, 217.
61 Александар Младеновић, Повеље кнеза Лазара, Београд 2003, 54, 80–81, 94, 112; Pal Engel, The Realm
of St. Stephen: A History of Medieval Hungary (8951526), London 2001, 165.
62 С. Новаковић. Законски споменици, 449; Miloš Ivanović – Boris Stojkovski, „Reka Sava kao granica između
Srbije i Ugarske u srednjem veku”, Rijeka Sava u povijesti, Zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavonskom
Brodu 18–19. listopada 2013, (ur. Branko Ostajmer), Slavonski Brod 2015, 96.
63 Сима Ћирковић, „Земља Мачва и град Мачва”, Прилози за књижевност историју, језик и фолклор,
LXXIV св. 1–4/2008, 14.
64 Б. Стојковски, Кнез Лазар и Угарска, 228.
65 Говорећи о односима кнеза Лазара и краља Твртка, Сима Ћирковић наводи да су два владара коор‐
динирала своје деловање, истичући да је српском кнезу приликом ратовања са Растислалићима била неоп‐
ходна подршка, посредно указујући на могућности сарадње овом приликом, иако о томе нема помена у изво‐
рима, нити је босански краљ, угарски вазал и сродник угарског краља, имао потребу или интерес да у овим
акцијама учествује. В. Сима Ћирковић, „Сугуби венац. Прилог историји краљевства у Босни”, Работници, Вој
ници, Духовници: друштва средњовековног Балкана, Београд 1997, 283.
66 Љ. Ковачевић, Вук Бранковић, 231.
67 М. Динић, Област Бранковића, 6; Момчило Спремић, „Вук Бранковић и Косовска битка”, Прекинути
успон. Српске земље у позном средњем веку, Београд 2005, 238.
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Недуго пошто је успео да увећа своју територију на северу, кнез Лазар суочио се са
османском опасношћу која је надирала према његовој држави. Под вођством Мурата I
Османлије су се већ наметнули као доминантна сила на Балкану,68 а њихове чете, саставље‐
не од лаке коњице – акинџија, прелазиле су често преко територија својих вазала и упадале
у оне области које још увек нису признавале њихову врховну власт, са задатком да чине гра‐
ницу порозном и шире страх међу локалним становништвом.69 Први такав упад у државу
кнеза Лазара забележен је на Божић, 25. децембра 1380/1381. године, када, како летописац
бележи, Ùbi Cräp i Vitomirý Tùrke na Dùbravnice или bìýstý Cräpov boi na
Dúbravnice.70 „Црепов бој” био је сукоб локалног карактера, али од изузетног значаја за раз‐
умевање војног устројства Лазареве државе. Ослањајући се на законе цара Душана, кнез је у
својим источним областима управу поверио оданој властели крајишницима, чији је примар‐
ни задатак била заштита граница и значајних путева, нарочито Цариградског друма дуж ко‐
јег се ширио османски притисак ка северу.71 Први османски упад у области кнеза Лазара
успешно је сузбијен управо реакцијом двојице крајишника, Црепа Вукославића, једног од
најугледнијих Лазаревих властелина и управника Петруског крајишта на чијој се територи‐
ји битка и одиграла и Витомира, за кога се претпоставља да је управљао суседним Липовач‐
ким крајиштем, које је током наведеног османског упада било изложено нападу.72
Конкретнија манифестација османске опасности уследила је неколико година доцни‐
је, када је 1386. османска војска у оквиру једног од својих похода избила на Плочник.73 Иако
је у старијој историографији био општеприхваћен став да је том приликом дошло до битке
између Срба и османске војске, чини се да је ово уверење било погрешно. Српски летописи о
збивањима код Плочника редом бележе:
ishodi carý Mouratý na Plo~niký;
ishodi Mouratý carý na kneza, i vrati se opetý ø Plo~nika;
ishodi carý Mouratý na Plo~niký i prñemletý Ni{ý;
ishodi carý Mouratý na kneza Lazara i primi Ni{ý;
pobe`e Amouratý i knez Lazarý ø Plo~nika is Toplice;
pobä`e carý Mouratý ø kneza Lazara ø Plo~nika is Toplice74
68 Детаљније о доласку Османлија на Балкан и успостављању њиховог доминантног положаја в. М.
Шуица, Вук Бранковић, 46–57. са релевантном домаћом и страном литературом.
69 Ова појава остала је упамћена као страх турски или страх исмаилићански. За више података Мар‐
ко Шуица, „Приповести о српско‐турским окршајима и ’страх од Турака’ 1386. године”, Историјски гласник,
53/2006, 114–119 (даље: М. Шуица, Приповести о српско турским окршајима); Јованка Калић, „Страх турски
после Косова”, Свети кнез Лазар, Споменица о шестој стогодишњици Косовског боја, (ур. епископ рашко‐при‐
зренски Павле и др), Београд 1989, 185–191.
70 Љ. Стојановић, Родослови и летописи, бр. 589 а‐б, 214.
71 Обавезе и улога властеле крајишника одређени су члановима 49. и 143. Душановог законика. В. Ни‐
кола Радојчић, Законик цара Стефана Душана, Београд, 1960, 52, 70; Детаљније о крајиштима и њиховом вој‐
ном значају уп. Милош Благојевић, „Крајишта средњовековне Србије од 1371. до 1459”, Историјски гласник,
1–2/1987, 29–43; А. Veselinović, Vојska u srednjovekovnoj Srbiji, 414–418; Синиша Мишић, „Петруско и Липовач‐
ко крајиште”, Историја Поморавља и два века од Варваринске битке, Тематски зборник, (ур. Синиша Мишић,
Андреј Шемјакин), Крушевац 2010, 122–124.
72 М. Шуица, Немирно доба српског средњег века, 90–91, 117–119; С. Мишић, Петруско и Липовачко кра
јиште, 124.
73 Детљаније о збивањима код Плочника 1386. године в. М. Шуица, Приповести о српскотурским окр
шајима, 93–122.
74 Љ. Стојановић, Родослови и летописи, бр. 591 а‐е, 215; Ништа се више о походу не може сазнати ни
из вести византијских кратких хроника. Хроника бр. 72а бележи само да је султан Мурат кренуо на кнеза
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Из наведених белешки о овом походу може се извући неколико кључних инфор‐
мација: сам султан Мурат предводио је османску војску која је стигла до Плочника, ода‐
кле се повукла, а приликом овог похода заузет је Ниш. Директног сведочанства да је том
приликом дошло до отвореног сукоба нема.75
Нешто богатији подацима су два познија извора, дела османског писца Мехмеда
Нешрија и Дубровчанина Мавра Орбина, чије приче се у многоме подударају, што и не
чуди с обзиром на то да је Орбину као извор за ове догађаје послужио Леунклавијев
спис Historia musulmanae Turcorum, који је, заправо, латински превод Нешрија.76 Ипак, у
њиховим описима збивања код Плочника постоји једна, за нас значајна, разлика. Према
Нешрију, дошавши у српску земљу Мурат је очекивао да ће Лазар доћи да се бије. Него
ваљда беше чуо (Лазар) да је велика множина скупљене војске. Остаде 14 дана, неприја
тељ се жив не појави.77 За разлику од њега, Орбин овом приликом у већој мери осветља‐
ва активности српске стране. Пошто је османски владар продро у покрајине које су биле
под влашћу кнеза Лазара и његова зета Вука. И Лазар и Вук сакупили су такође много пе
шака и војника да му се супротставе. Али увидевши после да се не могу с њиме огледати,
нису се усудили изићи на бојно поље, већ су ишли надомак непријатељске војске по брдови
тим и сигурним местима. Кад је, дакле, Мурат видео да их не може победити, дошао је
под Приштину. Пошто је није могао заузети на јуриш, задржао се у тим странама от
прилике месец дана без веће штете за онај крај. Затим се вратио у своје покрајине.78
Одакле је Орбин дошао до податка о учешћу Вука Бранковића у наведеним збива‐
њима није познато.79 Такође, вести да је Мурат усмерио свој напад на Приштину не могу
се сматрати веродостојним, будући да град није био значајније утврђен, због чега је ма‐
ло вероватно да би могао одолети османском нападу.80 И поред тога, становиште да су и
земље Вука Бранковића пострадале од Османлија посредно потврђује сведочанство да
је око овог времена горела Грачаница.81 После бројних претпоставки о остваривању вој‐
не сарадње кнеза Лазара и Вука Бранковића у прошлости, Орбинове вести о догађајима
из 1386. године први су у изворима недвосмислено посведочен пример заједничке ак‐
ције. Војна сарадња кнеза Лазара и Вука Бранковића разликовала се по својој природи
од других Лазаревих коалиција, будући да је представљала манифестацију дугогоди‐
шњих уређених односа таста и зета, за коју нису биле неопходне посебне припреме или
уговори, нарочито у тренуцима опасности која се надвијала над обојицом.
Збивања на Плочнику представљају увод у разматрање Косовске битке, којом се
нећемо бавити у детаљима, али је неопходно посветити дужну пажњу догађајима који
Лазара и да ништа није постигао, в. Божидар Ферјанчић, „Вести кратких хроника о српској средњовековној
историји”, Глас CCCXXXVIII САНУ. Одељење историјских наука, 3/1983, 154.
75 Својевремено је Миленко Веснић веровао да је код француског хорничара Фроасара нашао место
које говори о оружаном сукобу који се догодио код Плочника, али је то оповргао Михаило Динић. Уп. Милен‐
ко Веснић, „Фроасар о битци на Плочнику (1387)”, Летопис Матице српске, год. XCVI – књ. 300 (за године
1914–1921), Нови Сад 1921, 60–75; Михаило Динић, „Жан Фроасар и бој на Плочнику”, Прилози за књижев
ност, језик, историју и фолклор, 18, св. 1–2/1938, 361‐365.
76 М. Шуица, Приповести о српско турским окршајима, 106.
77 Глиша Елезовић, Огледало света или историја Мехемеда Нешрије, Београд 1957, 22 (даље: Г. Елезо‐
вић, Огледало света).
78 М. Орбин, Краљевство Словена, 94‐95.
79 С. Ћирковић, „Коментари” уз М. Орбин, Краљевство Словена, 330–331.
80 Сима Ћирковић, „Србија уочи битке на Косову”, Косовскометохијски зборник, 1/1990, 19. нап. 54.
81 Сима Ћирковић, „Косовска битка у међународном контексту”, Глас CCCLXXVIII, САНУ, Одељење
историјских наука, 9/1996, 59.
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су јој претходили и кроз које се сажето може посматрати политика коалирања чији је
кнез Лазар био најистакнутији представник у времену раслојавања јединствене српске
државе. Већ 1386. године, свакако понукан османском опасношћу, једну кћи кнез је удао
за Јована Александра, сина бугарског цара Шишмана, а још исте, или наредне године зет
му је постао и Ђурађ II Страцимировић Балшић.82 Удајом својих кћери кнез је, пре свега,
настојао да обезбеди мир неопходан за припрему већег сукоба са Османлијама. Да ли је
од нових зетова очекивао и конкретну војну подршку немогуће је поуздано утврдити,
али се њихов положај према кнезу значајно разликовао од оног који су имали Вук Бран‐
ковић или властела са којом су родбинске или друге везе стваране у другачијим окол‐
ностима и која је својим деловањем током претходних деценија доказала посвећеност
кнезу, попут Стефана и Лазара Мусића, или Црепа Вукославића који је, иако немамо по‐
датака о родбинским односима, стекао привилегију да га кнез назива bratomý svoimý.83
Мисао Константина Јиречека да је Лазар створио породични савез у оквиру којег су
зетови признавали његову власт тешко да се може одржати.84 Индикативно је да су односи
међу њима морали бити оптерећени Вуковим проширењима на рачун Балшића, а трагове
антагонизма међу зетовима налазимо и у Орбиновој приповести, историјски неутемељеној,
у којој се Ђурђу II приписује погубљење Вука Бранковића.85 Иако сама вест о Ђурђевој улози
у Вуковој смрти није веродостојна, није искључено да су у њој садржани трагови традиције о на‐
рушеним односима међу зетовима. Чини се да су Лазареви политички и војни савези склапани
партикуларно, без инсистирања на добрим односима између појединачних савезника. Ову тврд‐
њу поткрепљује и истакнута улога Ђурђа Балшића у походу против још једног Лазаревог дугого‐
дишњег сарадника, босанског краља Твртка, уз учешће османских одреда 1388. године,
завршеног босанском победом код Билеће, али и односи кнеза Лазара са самим Твртком.86
Њихова сарадња, отпочета на темељима заједничког непријатељства према Алтома‐
новићу и учвршћена припадношћу вазалном кругу угарске круне, доживела је наставак у
оквирима борбе за наслеђе круне Св. Стефана, распламсаним после смрти краља Лудовика
1382. године. Међутим, пошто је Твртков и Лазарев противник Жигмунд Луксембуршки ус‐
пео да се устоличи као угарски краљ, у време када се кнез већ озбиљно суочавао са осман‐
ском опасношћу Лазар је морао занемарити личну нетрпељивост према новом сизерену
против којег је претходно ратовао.87 Један од знакова заокрета у његовој политици била је и
удаја још једне кћери за Николу Горјанског Млађег, који се истакао баш у борби против Срба
и 1387. постао мачвански бан. Управо се њему приписују највеће заслуге за враћање кнеза
Лазара под пуно окриље угарског суверенитета, о чему је сведочио и сам краљ Жигмунд.88
82 Миодраг Пурковић, Кћери кнеза Лазара, Београд 1996, 67–69, 73.
83 Раде Михаљчић, „Прилог српском дипломатару. Даровнице властеоске породице Вукославића”, Про
шлост и народно сећање, Београд 1995, 89; О томе да ли је Цреп заиста био у некој врсти сродства са кнезом Лазаром
нема података, а обичај називање властеле „браћом” није био стран српским средњовековним владарима, в. Милош
Благојевић, „Сродствена терминологија и друштвена хијерархија у средњовековној Србији. Брат и браћа”, Зборник
Етнографског музеја у Београду 1901–2001 (ур. Јасна Бјеладиновић‐Јергић), Београд 2001, 118–119.
84 Константин Јиречек, Историја Срба, I, Београд 1952, 232.
85 М. Орбин, Краљевство Словена, 102–103.
86 Г. Елезовић, Огледало света, 34–35; Ђуро Тошић, „Босна и Турци од Косовске до Ангорске битке”,
Зборник за историју БиХ, 1/2005, 85–86.
87 Детаљније о овим збивањима в. Историја српског народа II, Београд 1982, 43, 47; Јованка Калић Ми‐
јушковић, Београд у средњем веку, Београд 1967, 78–80; Петар Рокаи, Золтан Ђере, Тибор Пал, Александар Ка‐
саш, Историја Мађара, Београд 2002, 122–125.
88 Ferdo Šišić, „Nekoliko isprava iz početka XV st.”, Starine, 39/1938, 279.
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Када се тачно Лазар потчинио Жигмунду није могуће утврдити, а најчешће се претпоста‐
вљало да је до тога дошло 1389. године, будући да је током фебруара угарски краљ планирао
поход на Србију од којег је, на крају, одустао.89
Краљ Твртко, са друге стране, остао је заклети Жигмундов противник. Да ли
је, и у којој мери, разилажење око угарског питања оптерећивало његове односе
са кнезом остаје недоречено.90 Извесно је да је Твртко пружио подршку кнезу Ла‐
зару на Косову, да ли због османске опасности која је већ добацивала и до босан‐
ских територија или из других, нама непознатих разлога, пославши одреде пред‐
вођене Влатком Вуковићем, уз могуће учешће хрватских племића браће Хорват и
Иваниша Палижне, такође Жигмундових противника. Изостале су трупе угарског
краља и Лазаревог сизерена и помоћ зетова Николе Горјанског и Ђурђа Балшића,
за које је тешко било очекивати да интересе свога вазала и таста претпоставе соп‐
ственим непријатељствима с другим савезницима, још једном потврђујући прет‐
поставку о појединачном карактеру Лазаревих коалиција, као и постојању значај‐
них разлика између односа уређиваних у освит Косовске битке и дуговечнијих савеза.91
Slobodan Rudić, MA

PRINCE LAZAR'S MILITARY ALLIANCES
BEFORE THE BATTLE OF KOSOVO 1389
(Summary)
The process of disintegration of Serbian Empire in the late 14th century and the
emergence of new lords from the nobility ranks brought upon assembling different alliances
among them as a political necessity. For some this was an instrument for emphasizing their
statesman like pretensions, while the others saw the opportunity for survival in connecting with
more powerful nobleman. These alliances were made through various means and under
different pretenses. Their significance was predominantly political, but also military during the
restless times in which they were made. Prince Lazar and his activities represent an excellent
example of the significance of alliancing, both political and military. From his emergence as a
courtly nobleman in the early 1360’s to the Battle of Kosovo in 1389, Prince Lazar made a
number of coalitions some of which resulted in military actions. These coalitions were often
made as a necessity in one particular moment in time, with the aim of uniting against a
common enemy, as it was the case with Lazar’s alliance with Bosnian ban Tvrtko and
Hungarian king Louis I, but could also have longstanding consequences. In the case of above
mentioned alliance, Lazar’s acceptance of vassal status towards Hungarian kingdom,
significantly influenced not only his politics, but also the position of his heirs after the Battle of
Kosovo in 1389. Other coalitions were rooted deeper in familiar relationships Lazar made. He
could always count on the support of his nephews, Musić brothers, who ware latter his vassals
and it’s also assumed that his firs son in law, lord Vuk Branković, contributed in a number
occasions to Lazar’s military campaigns, although we only have confirmation that he
participated in the events of 1386 and 1389.
KEYWORDS: Prince Lazar, Army, Coalitions, 14th century.

89 Lajos Thallóczy, Antal Áldásy, Magyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára 11981526, Buda‐
pest 1907, 23; С. Ћирковић, Србија уочи битке на Косову, 17‐18.
90 Исто, 19–20.
91 Sima Ćirković, „O snazi i sastavu Lazarevog tabora na Kosovu”, Vojnoistorijski glasnik, 2/1989, 155–157.
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБУКЕ У
СРПСКОЈ ВОЈСЦИ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ
XIX ВЕКА
АПСТРАКТ: Све до средине XIX века у српској војсци није се по
клањала довољна пажња обуци војника. Обука се сводила на
учење правила гарнизоне службе и егзерцир, што је војника
припремало за стражарску службу. Са развојем наоружања и
променама у тактици, а под утицајем развијених европских
војски, уводе се нови садржаји и методе у обуку српских војни
ка. Обука војника у Србији изводила се по угледу на велике
европске војске, али прилагођена условима организације и
формације српске војске и заснована на властитом ратном
искуству из српскотурских ратова и рата са Бугарима 1885.
године. Крајем XIX века обука у српској војсци била је савреме
на и изводила се од јединачне обуке до дивизијских маневара.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: српска војска, војничка обука, егзерцир, правила

Обука војника1 у српској војсци започела је 1808. године, у вре‐
ме када је вожд Карађорђе у Тополи вежбао своје регулаше. Када је
Милош Обреновић основао стајаћу војску у Србији, 1826. године, за‐
веден је и европски војни егзерцир, под утицајем официра из
1

Опширније: Д. Вуксановић‐Анић, Стварање модерне српске војске, Београд
1993; Б. Ђорђевић, Историја српске ратне вештине, Београд 2000; Ж. Ђорђевић,
Српска народна војска 1861–1864, Београд 1984; Р. Љушић, С. Бојковић, М. Пршић,
Б. Јововић, Официри у високом школству Србије 1804–1918, Београд 2000; М. Ми‐
лићевић, Реформа војске Србије 1897–1900, Београд 2002; С. Ратковић‐Костић,
Европеизација српске војске 1878–1903, Београд 2007; Ђ. Станић, З. Килибарда, Ј.
Марчек, Обука српске војске 1804–1918, Београд 2007; P. Tomac, Ratovi i armije XIX
veka, Beograd 1968.
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аустријске Војне границе. „Није ово чудо никада било, да сада у Сер‐
бљи уче егзерцир”, писао је изненађено Јоаким Вујић у јулу 1826. го‐
дине.2 По казивању војног лекара др Карла Белонија, војничка обу‐
ка била је сасвим проста и лака: јутарњи и вечерњи „ценцир” и
стража у кнежевом конаку, то је било све. У оквиру „ценцира” вој‐
ник се вежбао стајању у строју „пету на пету”, равнању на десно и
лево, окретању појединачном и групном, престројавању у колони;
упознавао се са пушком и њеним деловима, учио како се пуни и па‐
ли, како се доноси „пред прси”, „у раме”, „к нози”, „држи у паради”;
затим како се чува барут, како се праве фишеци и друго.3
У првој половини XIX века обученост војника у Србији била је
слаба. Саксонац В. Рихтер, који је посматрао српске војнике, записао
је „да се највећа вештина војника састоји у побожном скидању капе
и укрућеном ставу приликом приближавања официра”, што је ина‐
че у то време био војнички поздрав.4 Револуција 1848–1849. године
и ратна дешавања која су се одиграла у суседној Хабзбуршкој мо‐
нархији, подстакла су власти у Србији да посвете већу пажњу обуци
војника. Гађање у нишан први пут је уведено у српској војсци 1850.
године, када је одобрено „да све три струке војске сваке године ни‐
шан гађају”, тако да „сваки пешак и каваљерист по пет бојни фише‐
ка, а топџијска батерија свега 50 ђулета и 20 картечних фишека из‐
баци”.5 Наредне године војници из Велике касарне у Београду изво‐
дили су своје вежбе на Врачару. Новине Србске забележиле су 1851.
године да је гарнизона војска приликом вежбања „не малу вештину по‐
казала” ,поготову што су велики део војске чинили „све сами новаци”.6
И поред напора да се побољша обученост српских стајаћих вој‐
ника средином XIX века, није се постигло много. Један од главних
узрока слабе обучености тицао се организације војске у Србији. Гар‐
низони војници су наизменично проводили три месеца у касарни, а
затим три месеца код својих кућа. У једном извештају Главног вој‐
ног штаба пише, да се војници за прва три месеца службе „још ни с
најглавнијим својим дужностима неупознају па се већ кућама одпу‐
штају, и све оно што су у служби за три месеца сватили, код кућа ба‐
већи се забораве”.7 Осим тога Гарнизона војска је имала мали број
2 Р. Марковић, Војска и наоружање Србије кнеза Милоша, Београд 1957, 68.
3

В. Ђорђевић, Историја српског санитета, књ. I, Београд 1879, 370; Р. Марко‐
вић, Војска и наоружање Србије кнеза Милоша, Београд 1957, 68.
4 П. Васић, Униформе српске војске 1808–1912, Љубљана 1980, 43.
5 Архив Србије, Државни Савет, 1850, 10.
6 Новине Србске, број 59, 1851, 228.
7 Архив Србије, Државни Савет, 1857, 721.
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школованих официра и недовољан број савремених правила и про‐
писа. Обука се углавном сводила на егзерцир, наставу из унутра‐
шње службе и дисциплинску уредбу. О новим садржајима обуке, као
што су тактичка обука, пољски радови, кретање у борби и гађање у
нишан, у Србији се мало знало. Млађи српски официри који су били
на усавршавању у Пруској постепено су уводили нове садржаје и
примењивали нове методе у обуци.
Први кораци у правцу побољшања обуке у српској војсци на‐
прављени су 1873. године, када је на дужност министра војног по‐
стављен генерал Коста С. Протић, а за команданта пешадијске бри‐
гаде стајаће војске пуковник Коста Бучевић. Од тада је војска била
ослобођена „тежачких невојничких радова”, а расположиво време је
искоришћено за војничку обуку.8 За промене у обуци српских војни‐
ка највише су се залагала два млада генералштабна официра: мајор
Стеван Велимировић и капетан Коста Укропина. Оба српска офици‐
ра била су 1873. године на стажирању у пруској војсци. Стеван Ве‐
лимировић је још 1869. превео са немачког и објавио у часопису Во
јин рад под насловом „Шта се тражи од војника”. Поред тога, превео
је дела пруског официра Фридриха фон Валдерсеа Упут за упра
жњавање стрељачке борбе 1875. године, а годину дана касније
Упут за изображавање пешадије у пољској служби. Што је најважни‐
је, ови прописи нису остали мртво слово на папиру и обука је посте‐
пено добијала све већи значај.9
Године 1875. године, у време припрема за рат са Турцима, штам‐
пани су Упути и прописи за пољску службу, у којима је јасно наглашено
да је циљ војничке обуке спрема војника и официра за рат: „С тога сва
упражнења треба да су удешена према рату; све радње треба тако да
се примењују како ће се наличити онима у рату, а сем тога да пробуђу‐
ју и утврђују оне врлине, које рат захтева”.10 Друга важна новина, која
је уведена овим упутом, огледала се у томе да је јединачној обуци по‐
клоњена велика пажња. Требало је сваког војника појединачно научи‐
ти како да своје оружје употреби, како да користи земљиште, укратко,
како да се бори са противником када је сам.

8

С. Стокић, Упут за командовање четом пешадије стајаће војске, Београд
1879, реч унапред.
9 У току Првог српско‐турског рата 1876. године, после једне битке, мајор
Стеван Велимировић изгубио је контролу над својом јединицом, због чега је кри‐
тикован од генерала Черњајева. Мајор Велимировић није могао да преболи увре‐
де које је изрекао генерал Черњајев, због чега је извршио самоубиство.
10 Упути и прописи за пољску службу, Београд 1878, 1.
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Јединачна обука добила је на значају од када је у наоружање
свих европских војски уведена изолучена пушка острагуша, вели‐
ког домета, положене путање зрна и велике брзине пуцања. Захва‐
љујући пуњењу са задње стране, пушка острагуша могла је да се ко‐
ристи из стојећег, клечећег и лежећег става, што је утицало на по‐
ступке војника на бојишту. Раније, у време кад су се војске бориле у
густим „смакнутим” стројевима под непосредним надзором офици‐
ра, било је довољно да војник држи равнање у строју и механички
извршава наређења старешина.11 Употреба пушака острагуша нате‐
рала је војнике да напусте густе, смакнуте стројеве и боре се у расу‐
том строју – стрељачком ланцу, где је растојање између војника би‐
ло и по неколико метара. Због ширине фронта официри су изгуби‐
ли непосредни надзор над војницима, који су постали самосталнији
у борби, па им је у борби требало више знања и вештине. Борба је
започињала на већој удаљености од противника и дуже је трајала,
што је од војника захтевало нова физичка и психичка напрезања:
„Што је борац од борца даље, то треба све више дара и комбинација, па
да се из извесног положаја што већа корист извуче, треба што више
хладнокрвности и присуства духа да се пркоси смрти која из далека
долази и коју никакво телесно усиљавање одклонити не може”.12
После српско‐турских ратова 1876–1878. године Кнежевина
Србија је стекла пуну државну независност и знатно проширила
своју државну територију, чиме су створени повољни услови за да‐
љи развој војске, а тиме и обуке. Године 1879. у Ратнику је објављен
Пропис за обуку регрута, пешачке бригаде стајаће војске, у којем је
наглашено да војнике треба обучавати у извршавању радњи које ће
им у рату бити корисне, са тежиштем на обуци појединца. Да би сте‐
као увид у степен обучености војника и јединица, командант стаја‐
ће војске пуковник Коста Бучевић извршио је обилазак јединица
стајаће војске 1880. године. Том приликом извршио је смотру у гар‐
низонима: Кладово, Неготин, Зајечар, Ниш, Лесковац, Врање, Проку‐
пље, Куршумлија, Алексинац, Крушевац, Параћин, Ћуприја, Јагоди‐
на и Крагујевац.13 Осим „изображења трупа”, пуковник Бучевић је
контрилисао: оружје и оружни прибор, одело и спрему људи, стано‐
11 С. Стокић, „Поглед на васпитање војника”, Ратник, књ. I, св. I и II, 1879, 99.
12 С. Велимировић, „Шта се тражи од војника”, превод, Војин, 33 и 34, 1869, 513.
13 „Смотра

над трупама стајаће војске дислоцираним по унутарњости Србије
у јесен 1880. године”, СВЛ, број 25. од 16. јуна 1881, 551–552.
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ве, болнице, храну, здравље војника, дисциплину, војни дух и дру‐
жељубивост. После смотре трупа пешадија је пред пуковником Бу‐
чевићем изводила престројавања, затим парадни марш обичним и
трчећим кораком „све у добром поредку”, а артиљеријске батерије
су маневрисале. У Нишком гарнизону, где је било пет артиљериј‐
ских батерија, изведено је пуковско учење.
Пуковник Бучевић је у извештају министру војном записао:
„Изображење трупа задовољавајуће је нарочито кад се узме у обзир
раштрканост трупа, а и сва средства с којима се располаже”. Боља
обученост и једнобразност у обуци могла би се постићи када би
„гарнизони били јачи и боље груписани.”14 Територијални систем
попуне, где је петнаест кадровских батаљона било распоређено у
двадесет гарнизона широм Србије, лоше је утицао на обученост ве‐
ћих тела, батаљона и пукова. Једино се у Београду, Крагујевцу и Ни‐
шу обука изводила од регрутне до батаљонске школе у потпуности.
У мањим гарнизонима није било довољно војника за батаљонску и
пуковску обуку, па се она није ни изводила. Груписање војске у веће
гарнизоне имало је благотворно дејство и на обуку официра, јер
официри у мањим гарнизонима нису имали прилике да се увежбају
у командовању већим тактичким телима.
Значајан корак у процесу завођења модерне обуке у српској
војсци било је оснивање „Учевног батаљона”. На предлог Одбора за
организацију и наставу војске новембра 1880. године IV пешадијски
батаљон стајаће војске преименован је у „Учевни”. Овај батаљон
имао је двоструки задатак: „да буде представник и модел стручног
образовања и да се у њему постепено усавршавају официри и нижи
чинови.” Учевни батаљон се налазио у Београду и био је непосредно
потчињен команданту бригаде стајаће војске. Батаљон је „зарад
свог образовања” био ослобођен сваке службе, осим стражарске.15
Учевни батаљон је добро радио, па је Одбор за организацију наставе
предложио је да се образују сталне „Учевне команде” за артиљерију,
коњицу и инжињерију. Свака учевна команда је требало да има два
курса, теоријски (зимски) и практични (летњи). Командант Актив‐
не војске проследио је предлог војном министру, који је одговорио

14 Исто,

553–554.
учевних команада”, Ратник, књ. IV, св. XI, 1880,
„Образовање учевног батаљона”, СВЛ, број 8, од 25. фебруара 1881, 122.
15 „Уређење

543–544;
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да „није за ту установу”, јер недостају материјална средства и пре‐
давачи.16
Пешадијски „Учевни батаљон” радио је веома успешно и оди‐
грао велику улогу у завођењу модерне обуке у српској војсци. Попу‐
њавао се регрутима као и остали пешадијски батаљони стајаће вој‐
ске, с том разликом што су у њега ступали имућнији и образованији
младићи из целе Србије. У другој половини октобра сви пешадијски
батаљони стајаће војске слали су „Учевном батаљону” на једногоди‐
шњу обуку: 4–8 каплара, 2–3 поднаредника и једног наредника. Ови
каплари и подофицири, пошто заврше једногодишњи курс и поло‐
же испит у „Учевном батаљону”, враћали су се у своје пешадијске
батаљоне. По истом принципу батаљони су слали на обуку једног
трупног официра „оскудног у теоријској спреми”.17 У састав Учевног
батаљона улазили су и сви ново‐произведени официри и у њему су
остајали једну до две године на стажирању. Официри и подофици‐
ри, који су се после годину дана проведених у „Учевном батаљону”
враћали у своје јединице, били су расадник правилног и једнобра‐
зног образовања у српској војсци.18
Законом о војсци 1883. године у Србији је уведена општа оба‐
веза личног служења у кадру, без могућности откупа или замене.
Војници су у касарни, где се уједно развијала дисциплина и војнич‐
ки дух, имали организовану обуку уз примену савремених настав‐
них метода и средстава. Пошто није било материјалних и финансиј‐
ских услова да се сви регрути приме на прописани двогодишњи рок
службе, законом су били предвиђени и скраћени рокови службе:
једномесечни, петомесечни и једногодишњи. Највећи број регрута у
Србији служио је петомесечни рок службе, што је било минимално
време за обуку војника. Регрути са скраћеним роком службе дола‐
зили у касарну почетком марта, а крајем јула, после завршене четне
обуке, отпуштани кућама. Војници са пуним роком службе остајали
су у касарни током зимских месеци, када се углавном реализовала ‐
теоријска настава.
У складу са модерним схватањима, обука војника у српској вој‐
сци подељена је на: регрутску, четну, батаљонску и пуковску школу.
Регрутска школа почињала је 1. марта, одмах након пријема регру‐
16 Bојни Архив у Београду, П‐1, К‐2, Ф‐2, р.б. 23/1 (Комитет за организацију и
наставу војске – министру војном, 3. априла 1882); Војни Архив у Београду, П‐14,
к. 2, ф. 2, р.б 22/1 (Команда Активне војске – министру војном, 16. јун 1884).
17 „Образовање учевног батаљона”, СВЛ, број 7, од 18. фебруара 1881, 122–124.
18 „Образовање учевног батаљона”, СВЛ, број 8, од 25. фебруара 1881, 141.
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та. После купања, шишања и задужења униформе, мерена је висина
регрута, а затим је вршено ранжирање (распоред) по одељењима и
водовима. Обука се изводила по четама, као основним тактичким
јединицама. Четни командир одређивао је једног официра као глав‐
ног наставника и по једног подофицира на сваких десет регрута. У
обуци регрута обично су учествовали и најбољи редови из чете, ко‐
ји су прошли целокупну обуку. За време регрутске школе, која је трајала
два месеца, војници су имали обуку из предмета: a) Пешачка правила, б)
Опис пушке и муниције, в) Настава гађања у нишан са оценом одстоја‐
ња, г) Настава о маршевима, д) Унутрашња и гарнизона служба, ђ)
Уредба о дисциплини, е) Војно‐судски закон, ж) Слободно телесно веџ‐
бање, веџбање с пушком, гимнастика, борба с пушком.19
Од првог дана боравка у војсци регрути су се упознавали са
Прописима унутрашње и гарнизоне службе, Дисциплинском уред‐
бом и Војносудским законом, што их је спремало за живот у касар‐
ни. Официрима је било веома важно да од самог почетка регруте на‐
уче „подједнаком и ваљаном вршењу службе, дисциплини”. Војници
су учили: правила за просте војнике, опхођење војника с друговима,
о посилнима, о поретку у касарнама, о дужности на стражи, о вечер‐
њој и јутарњој смотри, али и дисциплинским и судским казнама у
случају кршења реда у касарни. Ови садржаји обуке нису били нови,
али је метод и приступ овим предметима био другачији. Теоријска
настава у српској војсци напредовала је у правцу развијања свесне
дисциплине, што раније није био случај. Међу школованим српским
официрима сазрела је мисао да покорност војника развијена на
страху од физичке казне ствара „слуге на очима, који терају одмах
свој стари занат, чим нису старешини на очима”. Официри су се тру‐
дили да убеде војника и развију свест о „нужности извршења запо‐
вести старешина”. Васпитање војника заузело је „достојно место у
изображењу војске.”20 У Упутству наставницима за рад са регрутима
1879. године официрима је скренута пажња на „обхођај са рекрути‐
ма”. Наставници треба да „објаснују рекрутима и зашто се то овако
или онако ради, јер тако ће их убедити о нужности радње и неће он‐
да бити према упражнењу равнодушни”. Даље се препоручује да се
све ради тачно по постојећим прописима и да се сва „упражнења из‐
вршују оштро, брзо и где треба једновремено, јер оваке радње, по‐
19 „Рекрутска школа”, Ратник, књ. II, св. VII, 1879, 24–27.
20 С. Стокић, „Поглед на васпитање војника”, Ратник, књ. I, св. I и II, 1879, 104.
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ред тога што доприносе изображењу војника, још су јако средство
за учвршћавање дисциплине”. На крају пуковник Коста Бучевић опо‐
миње официре да исправљају грешке регрута речима и примером „а
никако руком”, напомињући да „наставници најчешће у овом греше”.21
Међу првим српским официрима који су били укорени због
физичког кажњавања војника био је млади потпоручник Живојин
Мишић. Он је направио преступ приликом увежбавања кретања че‐
те у развијеном фронту, на Врачару јула 1880. године. „Опомињући
стално 4. вод”, који је кварио равнање, „сваког војника тога вода
онако узгред врло лагано опалих својом необично лаком сабљицом
по туру”, присећао се Мишић. Сутрадан командир чете и командант
батаљона одвели су Живојина Мишића у Горњи Град на рапорт ко‐
манданту стајаће војске пуковнику Кости Бучевићу. После рапорта ка‐
петан Милан Андрејевић прочитао је наредбу пуковника Бучевића ко‐
јом је Мишић кажњен са три дана затвора. „Уздржавам се од давања
под суд” – рекао је Бучевић – „зато што потпоручник Мишић, по увере‐
њу командира чете и команданта батаљона, као и мом властитом уве‐
рењу, спада у ред врло добрих и ревносних млађих официра”.22
Успех у обуци није зависио искључиво од официра, већ и од
војника који су осамдесетих година XIX века у великом броју били
неписмени. Године 1880/1881. у Србији су регрутована 14.942 два‐
десетогишњака, од којих је било 2.963 писмених (20%) и 11.979 не‐
писмених (80%).23 У поређењу са развијеним европским војскама,
на које се српска војска угледала, увиђа се велика разлика. У Немач‐
кој је 1887. године било регрутовано 176.900 младића способних за
војску, од којих је писмених било 175.740, односно 99 одсто. Исте
године је у Аустроугарској регрутовано 95.474 младића, од којих је било
72.088 писмених (75%9), а 23.386 неписмених (25%).24 У Француској је
1893. године било 93% писмених и 7% неписмених регрута.25
Извођење теоријске наставе у војсци било је повезано са ни‐
зом практичних проблема. У Кнежевини Србији није било довољно
касарни за смештај војника, а самим тим ни учионица у којима би се
21 „Рекрутска школа”, Ратник, књ. II, св. VII, 1879, 24–27.
22 Ж. Мишић, Моје успомене, Београд 1984, 111–112.
23 „Бројни преглед рекрутованих младића за стајаћу војску у 1880/81. годи‐
ни”, СВЛ, број 9, од 4. марта 1881, 161.
24 „Белешке”, СВЛ, број 24. и 25, од 17. јуна 1889, 755.
25 „Белешке”, СВЛ, број 36, од 27. августа 1894, 962.
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изводила теоријска настава. Војници су били размештени у држав‐
ним зградама и изнајмљеним приватним кућама. Тамо где су посто‐
јале старе касарне, није било просторија за теоријску наставу. У Бе‐
оградском гарнизону „гди су можда касарне понајбоље, нема наро‐
читих соба за спавање, ручавање и предавање, већ се све то ради у
једној истој соби. Поред тога, што је са чисто хигијенског гледишта
то јако штетно, још је и за само предавање неугодно, јер се често
због кревета не могу ни да сместе сви војници као што треба.”26
После доношења закона о војсци 1883. године започело је зи‐
дање касарни у Горњем Милановцу, Пожеги и Ваљеву. Добар део ка‐
сарни подигли су родитељи регрута, како им деца не би ишла у вој‐
ску далеко од куће. Народ среза Пожешког подигао је 1885. године о
свом трошку касарну „Краљевић Александар” и уступио држави на
коришћење. Исте године саграђене су касарне у Пожаревцу, Кња‐
жевцу и Пироту.27 Да би се стекли услови за извођење теоријске на‐
ставе у српској војсци, министар војни генерал Милојко Лешјанин
наредио је 9. јануара 1882. године да се војска снабде столовима и
клупама „који би имали служити за обучавање војника у читању и
писању, а уједно и за ручавање и вечеравање”. Предвиђено је да на
сваких десет војника буде по један сто, односно у свакој чети десет
столова и двадесет клупа, а у артиљеријској батерији и коњичком
ескадрону осам столова и шеснаест клупа.28
Регрути су били различите физичке способности, у зависно‐
сти од физичке развијености и занимања пре доласка у војску. Због
тога се велика пажња поклањала физичкој обуци. Физичко вежба‐
ње је први пут прописано Пешадијским егзерцирним правилом 1866.
године, да би 1875. штампан Упут за упражњавање гимнастике и
телесно вежбање, којим је био прописан начин и метод развијања
физичке снаге и издржљивости војника. Физичка обука у војсци би‐
ла је подељена на гимнастику, телесно вежбање и вежбање с оруж‐
јем. Физичко вежбање је, поред телесне снаге, требало да развије и
одважност војника. Гимнастичка вежбања требало је постепено да
26 М.

С. Миловановић, „Једна реч о теоријској настави код пешадије”, Ратник,
књ. IX, св. II, 1883, 172.
27 М. М. Магдаленић, Касарне у Пожаревцу, Књажевцу и Пироту у поређењу
са онима у Горњем Милановцу, Пожези и Ваљеву, Београд 1891; „Наредба”, СВЛ,
број 27. и 28. јула 1885, 867..
28 „Прописи, наређења и објаснења министарска”, СВЛ, број 3, од 22. јануара
1882, 69–71.
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напрежу регрутово тело, тако да се од војника не тражи оно што он
није у стању да изврши. „Новајлија ради ова упражнења са натегом
врло траљаво па и бојазљиво, но доцније налеће и на опасност –
уверен да ће моћи савладати својом снагом, уметношћу и одважно‐
шћу.”29
Регрути су из предмета Опис пушке и муниције и Настава га
ђања у нишан са оценом одстојања требали да науче: „шта бива кад
се пушка опали; како зрно лети кад из пушке изађе и како се пушка
управља, па да се мета погоди; нишанење; изношење пушке у став
за нишанење; окидање; сјединење свих преднаведених радњи; соб‐
но гађање; гађање ћоравцима; оцена одстојања.” Приступ у обуци и
методи обучавања војника у руковању пушком били су потпуно но‐
ви: „Пређе се оно вршило по команди: пунење – пуни, али сад овога
више нема.”30 Када војницима подели оружје официр треба да им се
исто опише и покаже само у главним деловима, у колико је то ну‐
жно да војник може одмах после тога да приступи пунењу и пра‐
жњењу пушке, чишћењу и нишанењу. Присиљавање војника да на‐
памет уче делове пушке „избегавати треба што је могуће више, јер
памтење истих долази само по себи.” Пушке су биле сложеније и
војници су морали боље да познају конструкцију наоружања како
би сами знали да расклопе и склопе пушку и по потреби отклоне за‐
стој у току гађања. За време линијске тактике војници су из смакну‐
тог строја са малих растојања отварали једновремену плотунску
паљбу, без прецизног појединачног нишањења. Са новим пушкама
било је сасвим другачије. Иако је плотунска паљба задржана, она је
по важности уступила место јединачној ватри, коју су војници отва‐
рали самостално без команде. Војници су због тога морали да науче
оцену одстојања до циља, избор циља, нишањење и самостално
отварање паљбе.31
За обуку у нишањењу наставник је прво постављао пушку на
сто, или џак са песком, вадио затварач и пушку усмеравао у правцу
мете. Објаснио би како се врши нишањење, а затим изводио једног
по једног војника да види како се само нишањење врши. „Пошто су
овако сви војници прошли и видели, онда наставник поквари поло‐
29 С.

Стокић, „Мисли о вежбању пешадије и здружених родова војске у пољ‐
ској – ратној – служби”, СВЛ број 11, 19. марта 1883, 575–580; „Рекрутска школа”,
Ратник књ. II, св. VII, 1879, 24–27.
30 „Обука рекрута у гађању пушком по новој настави”, СВЛ, број 18. и 19. од 5.
маја 1895, 455–474.
31 Настава за пушку модел 1880 године, Београд 1883; „Обука рекрута у гађа‐
њу пушком по новој настави”, СВЛ, број 18. и 19. од 5. маја 1895, 455–474.
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жај пушке и поново сад позива једног по једног војника, да они сад
сами наместе пушку, како је била.” Наставом за гађање пушком
1882. године било је предвиђено да војници који испуне прописане
услове за гађање једнометном пушком маузер‐кока М80 добијају
медаљу, коју су носили празником и радним даном „с десне стране
спрам другог дугмета”. Војници су по одслужењу војног рока имали
право да носе знак са собом кући.32
Из предмета Правила пешачке службе регрути је требало да на‐
уче: „јединачно учење – став (стојање), движење главе, марш и обр‐
тање; врстачно учење – равнање, марширање, заодење, марширање
редовима; водно учење – стројење и престројавање”. Осим тога ре‐
грути су учили основе стрељачке борбе: расипање, скупљање у
стрељачки строј и кретање у ланцу. У делу наставе О маршевима ре‐
грути су учили о дужностима на маршу, о дужностима у авангарди,
аријергарди и крилним патролама, о логорном поретку.
Војници су у регрутној школи у току два месеца обуке требали
физички да ојачају, да се упознају са основама дисциплине и да
стекну знања из стројеве обуке и познавања наоружања.33 Пошто
добију основну спрему, војници су у четној школи, која је трајала
три месеца ,требали да науче: четни егзерцир; гађање у мету; пољ‐
ску службу (маршевање и тактичку обуку); прављење заклона и
најнужнијих логорских потреба; пољску гимнастику.34
У четној школи почињала је обука из главног предмета Пољске
службе, односно тактичке обуке. Војници су на обуци требали да
примене стечена знања у конкретним земљишним и временским
условима и одређеној борбеној ситуацији: нападу, одбрани, марше‐
вању и сл. Требало је да науче да се прикривено крећу на земљи‐
шту, тако да буду заклоњени од погледа непријатеља, да врше из‐
бор циља за гађање, врше оцену одстојања и да самостално, или, по
команди, отварају ватру и у датом моменту изведу јуриш. Пољска
служба била је најзначајнији предмет у обуци војника, али уједно и
најтежи за наставнике. Пешадијска егзерцирна правила прописива‐
ла су како се војник креће, којом брзином у ком поретку, са које ли‐
није почиње развијање за борбу, са ког одстојања почиње отварање
ватре или јуриш на непријатеља, али нигде није била прописана ме‐
тодика извођења наставе из Пољске службе.
32 Исто.
33 С. Стокић, „Мисли о вежбању пешадије и здружених родова војске у пољ‐
ској – ратној – служби”, СВЛ број 11. од 19. марта 1883, 575–580.
34 Исто, 599.
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Капетан Павле Јуришић Штурм, који је био на служби у Учев‐
ном батаљону, изводио је пољско упражњење чете 30. јануара 1880.
године у околини села Мали Мокри Луг. Искуства и запажања са
обуке капетан Штурм је пренео пешадијским официрима на скупу
пешачке бригаде, а цео извештај је штампан у часопису Ратник.
Штурм је детаљно изложио рад четног командира и показао свој
начин учења чете у Пољској служби, који је садржавао необичне но‐
вине. Пре почетка увежбавања Штурм је војницима и старешинама
своје чете саопштио општу и посебну идеју, податке о непријатељу
и сопственим снагама. С обзиром на то да је „оријентовање у општој
и посебној идеји” обавезно у рату, капетан Штурм је сматрао да се и
током обуке мора практиковати. На скупу официра пешачке брига‐
де закључено је да „има места овој идеји” и да убудуће приликом
пољског упражнења чете треба увек вршити оријентацију. Тако је
узајамно обавештавање официра о начинима обуке у почетку оди‐
грало велики значај, јер је метод обуке највише зависио од лично‐
сти наставника и његове стручне спреме.35
Прва методска упутства за извођење наставе из Пољске слу‐
жбе изнео је генералштабни мајор Станојло Стокић у својој студији
Мисли о вежбању пешадије и здружених родова војске у пољскојрат
нојслужби 1883. године. Стокић је сматрао да обуку у Пољској слу‐
жби треба започети одбраном као једноставнијим видом борбе, а
затим прећи на увежбавање напада. Стокић је предложио да се пре
почетка обуке одвоје стари војници од регрута. За време док се ре‐
грути обучавају у извођењу одбране, стари војници су требали да
маркирају напад непријатеља. Сваку радњу у одбрани наставник је
прво требало да покаже, а затим да увежбава са војницима уз над‐
зор и контролу подофицира. Све радње у одбрани треба увежбати
поступно по фазама у току развијања непријатеља, наступања и ју‐
риша. Тек када би се војници добро увежбали у извођењу једне рад‐
ње показивала им се наредна радња, а затим се поступак понављао.
Пошто се увежба одбрана, треба прећи на увежбавање извођења на‐
пада. Методика извођења напада још је сложенија, јер се војници у
расутом строју крећу према непријатељу, због чега је наставнику
теже да оствари надзор и исправља грешке.36
Из године у годину, највише захваљујући Учевном батаљону,
обука у српској војсци је напредовала, што се види из извештаја.
35 С.

Стокић, „Официрски зборови у пешачкој бригади”, Ратник, књ. IV, св. IX,
1880, 976–979.
36 С. Стокић, „Мисли о вежбању пешадије и здружених родова војске у
пољској – ратној – служби”, СВЛ број 11, од 19. марта 1883, 575–580.
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Пољска упражнења у IV батаљону учевном изведена су у околини
Жаркова 1882. године. Том приликом официри и војници радили су
по одређеном тактичком задатку, који је изражен у виду опште и
посебне идеје. При решавању тактичких задатака официри су се ве‐
жбали у избору положаја за борбу, а војници у маршевању са осигу‐
рањем, у борби око појединих земљишних објеката: села, висова,
шума, река итд., затим у предстражној служби и то прелазећи из
једне радње у другу „онако како то у рату бива.” На крају извештаја
напоменуто је да би било добро да „војници при свима овим упра‐
жнењима носе увек са собом и ашовчиће, те да се веџбају у правље‐
њу заклона поред осталих радњи”.37
Нов садржај у обуци српске војске били су и пољски радови. У
свим европским војскама војници су почели да израђују заклон за
дејство и заштиту, да би смањили губитке од пешадијске ватре. За‐
клон је штитио војника од ока и метка непријатеља, пружао је пре‐
гледност и подесност за гађање, а у исто време био препрека про‐
тивнику. Први пут у српској војсци извођени су пољски радови на
Топчидерском брду 1880. године. Војници су радили укупно пет и
по дана, шест и по сати дневно, од 7.30 до 11.30 часова пре подне и
од 14 до 16.30 часова после подне. Свака чета Учевног батаљона за
то време израдила је све видове стрељачких ровова од 12–20 кора‐
ка дужине, стрељачке рупе за десетину стрелаца и просто огњиште.
Једна чета израдила је округлу колибу, једна четворострану, једна
земуницу, а једна сложеније огњиште. Свака чета израдила је по
једну пећ. Цео батаљон израдио је један полуредут, нужник и засе‐
ку. Недостајало је да се израде проста и подупрта брвна, па да бата‐
љон „прође сву школу” из пољских радова. На тај начин се показало
да се за мало времена може доста урадити, а да се „неоштети остало
образовање.”38
Дуго је у српској војсци владало погрешно мишљење да пољ‐
ским радовима треба да се бави само инжињерија. Прекретницу у
том смислу представља књига Настава пешадије у пољским радови
ма инжињеријског капетана Чедомиља Миљковића, штампана
1881. године. Од тог тренутка у српској војсци почиње да преовла‐
дава став да се, поред пионира, и војници пешадије морају обучава‐
ти у пољским радовима. У ту сврху једна трећина војника у пешади‐
ји опремљена је малим вишенаменским Линемановим ашовима. По‐
ставило се питање у ком периоду обуке треба да се изводе пољски
37 „Пољска упражнења у IV батаљону учевном”, СВЛ, број 33, од 14. августа
1882, 953–956.
38 Исто, 651–652.

91

Војноисторијски гласник 2/2017.

радови. Капетан Станојло Стокић, који је 1872. године присуствовао
пољским радовима једног пука пруске војске, предложио је да се
ова обука изводи по пруском моделу, у склопу Пољске службе, одно‐
сно тактичке обуке. Стокић је предложио да се у четној школи изра‐
ђују стрељачки ровови за „чучање, клечање и стајање и проста ог‐
њишта”; да се у батаљонској школи врши „израда стрељачких рово‐
ва са басамацима у позадњем рову, нужника и засеке”; да се за вре‐
ме пуковске школе врши „израда брвна за обуку”; док би се после
маневра војници вежбали у изради „колеба и пољског шанца”.39
Обука у пољским радовима видно је напредовала у српској вој‐
сци, нарочито у Нишу, где се налазио инжињеријски батаљон. То‐
ком обуке у септембру 1881. године пионирски батаљон у Нишу из‐
радио утврђење већих размера: дебљина грудобрана 3 m, висина
грудобрана 2,30 m, ширина предњег рова 6,0 m са унутрашњим ро‐
вом, предвором и препонама од жице и курјачких рупа у њему. То је
било најсложеније и најобимније утврђење које су српски пионири
до тада направили. Могло је да прими посаду јачине две пешадијске
чете од по 250 војника. Утврђење је рађено деветнаест дана, са про‐
сечно 160 до 180 војника дневно. Трећи артиљеријски пук из Ниша
извршио је пробу пуцањем на утврђење. Испаљена су 23 метка са
одстојања од 300 метара, од којих је седамнаест ударило у сам гру‐
добран и „бонете кроз које су топарнице прорезане биле”. Утврђено
је да је после пробног пуцања било мало „квара” на утврђењу, што је
српске официре уверило у велику важност фортификације.40
Једна од новина у обуци српске војске била је „употребљива
гимнастика”, која је подизала физичку снагу и развијала смелост
војника. Први Упут за упражњавање употребљене гимнастике про‐
писан је у руској војсци 1859. године и убрзо је прихваћен у другим
европским војскама. Капетан Станојло Стокић се током школовања
у Пруској упознао са употребљивом гимнастиком и пренео овакав
вид вежбања у Србију. Тако је већ 1880. године на Топчидерском бр‐
ду Учевни батаљон изводио вежбе „пужање уз лествице, мотке, уже‐
та и балансовање на греди”. Капетан Стокић је предложио да се у
оквиру „употребљивог вежбања” у српској војсци уведе „прескака‐
ње ровова, прескакање травераза, ускакање у ров, пресамићивање
преко високих зидова, пужање уз ескарпу, савлађиване палисада и

39 С. Стокић, „Мисли о вежбању пешадије и здружених родова војске у пољ‐
ској – ратној – служби”, СВЛ број 14. и 15, 14. април 1883, 653–654.
40 „Белешке”, СВЛ, број 51, од 9. децембра 1881, 1235.
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т. д.”41 Он је осмислио полигон са осам препрека на простору од 150
метара дужине и 6 метара ширине. Савлађивање ових препрека
требало је вршити најпре без пушке, потом са пушком, а затим и са
осталом пољском спремом. „Обука би била најпре појединце, а по‐
сле са 4–8 војника у исто време”. Први ред препрека савлађивао се у
четној школи, а други и трећи у батаљонској, уз понављање и уве‐
жбавање.42
Крајем јула, после завршене регрутске и четне школе, војници
са петомесечним роком службе отпуштани су кућама. Војник је са
четном школом завршавао своје војно васпитање: оно је за њега би‐
ло „и основна школа и универзитет”. У батаљонској и пуковској
школи, а још мање при маневрима, војник није имао шта ново да
научи, „већ само да се утврди у ономе што му је дотле показано”. Од
почетка августа до краја октобра реализована је батаљонска и пу‐
ковска обука са војницима који су служили двогодишњи рок слу‐
жбе. У батаљонској и пуковској школи војници су утврђивали стече‐
но знање, а официри су се вежбали у командовању већим тактич‐
ким јединицама. Егзерцир као садржај обуке био је заступљен и у
батаљонској и пуковској школи. Војници су увежбавали постројава‐
ње у дубоке и плитке батаљонске поретке по четама. Егзерцир је
био компликован с обзиром на то да је пешадијски батаљон имао
четири чете са око 1.000 војника, а постројавао се на 25 различитих
начина, а егзерцир пешадијског пука, који је имао четири батаљона

41 С. Стокић, „Мисли о вежбању пешадије и здружених родова војске у
пољској – ратној – служби”, СВЛ број 14. и 15, 14. април 1883, 653–654.
42 Распоред и редослед препрека: ров од 2 m ширине за прескакање; „травер
за од 0,90 висине и 1,20 ширине основице, такође за прескакање; ров од 3 m
ширине за прескакање; травер за са ровом позади за ускакање преко траверзе у
ров (профил траверзе као под 2, а дубина рова 1–1,50 m); препрека (зид) од дасака
1,50 m висине за пресамићивање; направа за ескаладирање од дасака 3,5 до 4 m
висине, где је са једне стране уже за пужање, обла дрва, мотке, а с' друге стране
глатко за скакање одозго; ров од З m дубине (преко кога иде брвно за
прелажење), а до њега одмах зид за пужање у виду ескарпе; гласија са палисадима
(прелаз преко палисада)”. Ових осам препрека требало је да буду подељене у три
реда. У првом реду 1, 2, 3, 4. и 5. препрека, у другом реду 6., а у трећи 7. и 8.
Одстојање препрека било би: између прве и друге 20 m, између друге и треће 30
m, између треће и четврте 20 m, измођу четврте и пете 15 m, између пете и шесте
15 m, напослетку између шесте и седме и ове осме такође по 15 m. Остало до 150
m заузимљу препреке.”
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и више од 4.000 војника, био је још сложенији. У батаљонској школи
су извођења бојна гађања, уз одређену тактичку претпоставку.
Врхунац обуке војника и официра били су маневри, који су се
изводили после завршетка пуковске школе. По наредби министра
војног генерала Милојка Лешјанина, трупе Београдског гарнизона
извеле су новембра 1881. године двострани маневар дуж пута који
води ка Гроцкој, на простору између Београда и Болеча. Пројекат за
маневар, као и задатак који трупе треба да изврше, саставио је ко‐
мандант стајаће војске, а одобрио војни министар. Командант Ис‐
точног одреда био је пуковник Димитрије Ђурић, а западног пуков‐
ник Јован Петровић. Димитрије Ђурић је са војском кренуо из Бео‐
града 27. новембра са тркалишта у шест часова изјутра и истога да‐
на стигао у Гроцку, где се Источни одред улогорио. Пуковник Јован
Петровић је 28. новембра кренуо у наступање из Београда, а пуков‐
ник Ђурић из Гроцке. До сусрета је дошло у околини Болеча, где су
изведени двострани маневри. Извештај о маневрима трупа Бео‐
градског гарнизона штампан је у Службеном војном листу, уз оцену
да су били „успешни и веома корисни за војску”.43
После завршетка пуковске школе и маневара, један број војни‐
ка је ради уштеде превремено отпуштан кући. Војници којима је у
марту наредне године истицао двогодишњи рок службе пуштани су
кућама почетком новембра, после двадесет месеци службе у стал‐
ном кадру. Од 1. новембра до 1. марта у јединицама је боравио само
минималан број војника, неопходан за вршење стражарске службе
и других касарнских обавеза. У том периоду организоване су зим‐
ске школе, у којима је тежиште било на теоријској настави. У окви‐
ру сваке чете војници су учили читање и писање и понављање гра‐
дива из теоријске наставе: гарнизоне и градске службе, војносуд‐
ског закона и слично. У сваком пуковском округу организоване су
школе за капларе, а у дивизијским областима школе за поднаред‐
нике и нареднике. На тај начин су зимски месеци искоришћени за
теоријску припрему војника и школовање подофицира, који су би‐
ли веома важни за обуку регрута.44 Највећи број каплара је по од‐
43 „Команданту

стајаће војске”, СВЛ, број 43. од 14. октобра 1881, 966; „Дво‐
страни маневар трупа београдског гарнизона”, СВЛ, број 47. од 11. новембра 1881,
1087–1091.
44 Програм предавања у зимским школама био је следећи: а) за чин каплара:
унутрашња и гарнизона служба; пешачко правило; пољска служба; опис пушке и
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служењу двогодишњег рока службе излазио из војске, а мањи број
је остајао на поновљеном року службе. У српској стајаћој војсци
1880. године била су 562 каплара, од којих је само 74 (13%) изрази‐
ло жељу да остане у војсци на поновљеном року службе још две го‐
дине.45 С обзиром на то да се подофицирски кадар у почетку регру‐
товао искључиво међу капларима, српска војска је дуго оскудевала
у поднаредницима и наредницима.46
Пораз на Сливници подстакао је српске официре да разми‐
шљају о узроцима неуспеха у рату са Бугарском. Доласком пуковни‐
ка Саве Грујића на место војног министра 1887. године створена је
могућност за брже и радикалније промене у војсци. Војни министар
је извршио обилазак трупа Београдског гарнизона како би се упо‐
знао са спремношћу, стањем и смештајем јединица у гарнизону. Пр‐
во је обишао логор на Бањичком пољу, где су у шест барака били
смештени VIII и XX батаљон сталног кадра. VIII батаљон је изводио
батаљонско учење, а XX батаљон је био „измаршовао ради упражне‐
ња у пољској служби”. Министар је био задовољан како је текла обу‐
ка војника: „Радња са оружијем ишла је врло добро, еволуције доста
добро. Петомесечари оба батаљона у настави дошли до водна уче‐
ња и како радњу са оружјем, тако и кретања вршили су добро”.47

муниције и настава за гађање у нишан; администрација; пољски радови; из дисци‐
плинске уредбе и војносудског закона; хигијена; земљопис и историја; читање и
краснопис; рачун; гимнастика; б) за чин поднаредника све што и за капларе само
у мало ширем обиму; в) за чин наредника све оно што и за капларе и поднаредни‐
ке осим: пољских радова, дисциплинске уредбе и војно судског закона, читања и
краснописа, а поред тога још и: Појмови тактике, Цртање и крокирање; г) за на‐
реднике који се спремају за официрски испит – све из унутрашње, пољске и гар‐
низоне службе, пешачка правила, дисциплинарна уредба и војносудски закон, ад‐
министрација чете и батаљона, рачуница, земљопис, историја Срба и гимнастика,
а уз то још и: Тактика пешадије, Наука о оружју, Наука о земљишту, Фортификаци‐
ја. М. С. Миловановић, „Једна реч о теоријској настави код пешадије”, Ратник, књ.
IX, св. II, 1883, 166–176; „Програм предавања у зимској школи”, СВЛ, број 7. од 18.
фебруара 1881, 122–124.
45 „Преглед бројног стања нижих чинова у стајаћој војсци у години 1880
(стање 1. aвгуста)”, Ратник, књ. IV, св. XI, 1880, Прилог 21.
46 М. С. Миловановић, „Једна реч о теоријској настави код пешадије”, Ратник,
књ. IX, св. II, 1883, 168–169.
47 „Обилазак трупа београдског гарнизона”, СВЛ, број 28. и 29. од 5. августа
1887, 775–780.

95

Војноисторијски гласник 2/2017.

Војни министар ипак није био у потпуности задовољан оним
што је видео. Није му се свидела укоченост у кретању и држању код
војника. Министар је запазио „како је сасвим не природно држање и
кретање у строју нашег војника и да укоченост тела мора јако да их
замара, а ружно и изгледа.”48 Након тога пуковник Грујић је дао
упутства инспекторима пешадије, артиљерије и инжињерије и ко‐
манданту коњице сталног кадра. Наредио је да надлежни инспекто‐
ри обрате пажњу „да се обука односно става војничког, како на ме‐
сту, тако и при кретању изводи једнообразно и потпуно у духу пра‐
вила, а тако исто да се војници обуче правилном кораку при марше‐
вању избегавајући оно навалично лупање, које условљава и укоче‐
ност ногу и скраћење дужине корака”.49
Одбацивањем чврстог стројевог корака, који је из Пруске пре‐
нет у Србију, министар војни је наговестио заокрет у дотадашњој
политици и све веће окретање ка Русији и Француској. Генерал Сава
Грујић наредио је да му се што пре поднесу на оцену и одобрење
пројекти пешадијских и других правила, која су већ дуже време би‐
ла на преради код стручних комисија. Пошто је у исто време вршена
прерада пешадијских, артиљеријских и коњичких правила, одређе‐
на је комисија која је требало да прегледа сва правила и међусобно
их усклади, тако да где год је то могуће важе исте норме.50
Ново Пешадијско егзерцирно правило, које је ступило на снагу
1889. године, разликовало се и по форми и по суштини од претход‐
ног. Правило из 1885. било је подељено у четири свеске: јединачну,
четну, батаљонску обуку и правила за поретке здружених тела. У
сваком од ових делова прописана су правила за „смакнути и расип‐
ни строј”, односно прописи за стројеву и норме за тактичку обуку. У
новим Пешадијским егзерцирним правилима целокупна стројева
обука „веџбања у смакнутом строју” груписана су у једној књизи
48 Исто.
49 „Наређење

инспекторима пешадије, артиљерије и инжињерије и коман‐
данту коњице сталног кадра”, СВЛ, број 3. и 4. од 26. јануара 1888, 72.
50 Председник комисије био је генерал Антоније Богићевић, а чланови: ин‐
спектор инжињерије пуковник Коста Протић, пуковник Љубомир Остојић и ко‐
мандант коњичке бригаде потпуковник Димитрије Ц. Марковић. На изради Пеша‐
дијских егзерцирних правила радила је комисија у саставу: пешадијски пуковник
Љубомир Остојић, генералштабни мaјор Божидар Јанковић и пешадијски мајор Јо‐
ван Ковачевић. „Наређење министра војног”, СВЛ, број 6, од 11. фебруара 1889,
185.
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(први део) и одвојена од тактичке обуке – „борбе у расипном стро‐
ју” (други део).
У првом делу Пешадијских егзерцирних правила, који говори о
стројевој обуци, направљене су измене. Величина и брзина корака
остала је иста, али је марширање било природније. Избачено је лу‐
пање ногама и неприродно круто држање тела код војника. Радње с
пушком, као и радње добошара, трубача, музиканата тачније су
прописане и објашњене сликама, што у старим правилима није би‐
ло. Укинута је паљба целом четом по врстама, а број престројавања
батаљона смањен је са 25 на 16. Обртање, кретање и пушчане радње
избачене су из пуковске обуке, а престројења су укратко прописана.
Ново Пешадијско егзерцирно правило било је краће, прегледније, са
приложеним сликама које су јасније објашњавале поједине радње.
Замисао официра који су писали ново правило била је да се смањи
укупан број постројавања, а радње у „смакнутом строју” упросте.51
Други део пешадијских егзерцирних правила био је подељен
на седам делова и обухватао је све што се односи на тактичку обуку
пешадије: јединачну, одељењску, водну, четну, батаљонску и пуков‐
ску обуку. У седмом одељку штампана су начела за вођење борбе. У
посебном додатку обрађена је попуна муниције за време борбе, по‐
ступак са рањеним војницима и служба носилаца рањеника. Најва‐
жније промене у другом делу пешадијских егзерцирних правила би‐
ле су следеће: тактичка обука је почињала раније, за време јединач‐
не обуке и даље се настављала у одељењској – врстачној – водној
школи итд. Тиме је тактичкој обуци дат већи значај него што је до
тада имала. Борбена обука је прописана систематичније и јасније за
све јединице, почевши од војника и одељења, до пука закључно. За
сваку јединицу прописан је начин на који се врши развијање за бор‐
бу, кретање, како се издају заповести, како се врши паљба, ојачање
борбеног ланца, јуриш и др. У седмом одсеку прописана је ноћна
борба у нападу и одбрани, чега у претходном правилу није било.52
У новим Пешадијским егзерцирним правилима промењен је
однос и између стројеве и тактичке обуке. Тактичкој обуци дат је
већи значај у односу на стројеву обуку, која је упрошћена и сведена
у основне форме. И поред тога млађи официри су сматрали да Пе‐
шадијско егзерцирно правило није довољно савремено и да није на‐
51 „Књижевност”, Ратник, књ. XX, свеска V, 1889, 579–582.
52 „Књижевност”, Ратник, књ. XXI, свеска. V, 1889, 627.
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правило потребан радикалан заокрет у односу на претходно. Међу
првима који су критиковали ново Пешадијско егзерцирно правило
огласио се пешадијски поручник Милош Васић. Он је сматрао да
број стројева у српској војсци треба прилагодити основним тактич‐
ким радњама, тако да их „буде најмањи, дакле најнужнији број”.
Што је стројева мање, лакше се памте, троши се на њих мање време‐
на, „те следстевено остаје га више за прави тактички рад, који и је‐
сте главна ствар”.53
„Војник је прост човек, њега не треба оптеретити многим фор‐
мама ни теоријама; што је мање облика и радња, боље их зна, и бо‐
ље ће их у рату примењивати”, сматра Васић. Он је тврдио да су за
српску војску потребна „проста – врло проста пешадијска правила”
и додаје: „Ми не морамо да пишемо правила, која морају да личе на
немачка и француска. Треба нам да задовоље потребу”.54 Анализи‐
рајући правила за јединачну обуку у српској војсци поручник Васић
је дошао до закључка да се из целокупног наставног плана у пеша‐
дији 1/3 садржаја треба избрисати: „Тако на пример наш војник учи
неке три силе што на зрно дејствују, ал он нигде не може имати ја‐
сна појма о њима, а нарочито н.пр. о привлачној снази земљиној.
Све он то лепо изговори и припамти, ал брзо и заборави. Боље би
било да он зна, а не зна тачно, да л се на 200 гађаше у трбух ил у бу‐
тине, па да се погоди у груди”. Васић је био против тога да се теориј‐
ска настава уздиже на ниво науке, залагао се да војници уче само
основне ствари, а да тежиште буде на практичном вежбању.55
По новој Настави за гађање код пешадије, која је штампана
1888. године, уведено је наградно гађање. Прво такво гађање одр‐
жано је у Београду 18. септембра 1895. године. Победио је водник
VIII батаљона поручник Стеван Вукомановић, који је освојио прву
краљеву награду – златни часовник.56 Промењен је начин требова‐
ња медаља за најбоље стрелце, с обзиром на то да се дотадашњи на‐
чин показао као потпуно непрактичан: „Јер док се по свршетку га‐
ђања увидело колико је војника стекло право на медаље, и док се
према томе медаље добију, протекло је обично толико времена, да
се известан број војника, ма из каквих узрока, пре одпусти из стал‐
ног кадра но што им се медаље издати могу, те им се оне и немогу
предати пред четом, онако како то распис Ф/ЂН 6287 од 1883 годи‐
53 М. Васић, „Јединачна обука у нашој војсци”, Ратник, књ. XXIII, св. V, 1890, 391.
54 Исто.
55 Исто,

391–395.

56 „Извештаји и реферати”, СВЛ, број 38 од 23. септембра 1895, 937–938.

98

ПРОБЛЕМИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБУКЕ У СРПСКОЈ ВОЈСЦИ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА

не прописује, па дакле ни само одликовање нема оног ефекта, који
се одликовањем жели постићи”. Свим командама и установама на‐
ређено је да медаље требују унапред. На сваки пешадијски батаљон
долазило би по 200 медаља за добре стрелце, „са принадлежећим
пантљикама.”57
У последњој деценији XIX века учињен је значајан корак да се
унапреди теоријска настава у српској војсци. Ради обуке војника у
читању и писању војно министарство је 1889. године штампало
3.000 штица – азбука, штампаних и рукописних слова, које су раза‐
слате свим четама, батеријама и ескадронима српске војске.58 Капе‐
тан Коста Јокић написао је 1893. године Војнички буквар, који је био
много лакши и примењивији од штица које су до тада коришћене за
описмењавање војника. Речи и слике у буквару биле су написане
просто и јасно, а појмови су били везани за свакидашњи живот вој‐
ника. У Буквару су дати и одломци из народних песама које „под‐
стрекују војника на његов позив, те тиме буде дух његов”. Што се
тиче географских појмова, направљен је такав избор да војник мо‐
же да научи „да сем његовог места, његове реке, његовог брда, –
има још српских места, река, брда и планина”. На крају буквара из‐
ложена су основна војничка знања, тако да војник учи оно „што се
од њега тражи и што он као војник мора знати”.59 Министарство
војно откупило је прво издање и упутило 1.275 примерака Војнич
ког буквара јединицама „ради раздавања на поклон и читање ваља‐
ним редовима”.60 Колико је Војнички буквар био потребан српској
војсци сведочи чињеница да је до 1912. године доживео тринаест
издања.
Васпитање српских војника употпунило је и олакшало штампа‐
ње Војничке читанке капетана Милоша Васића 1893. године. У пр‐
вом делу читанке писац упознаје војнике са њиховом отаџбином и
српском историјом, тако да сваки војник зна „какава је била про‐
шлост нас Срба, каква нам је садашњост, и какав је главни задатак
српске војске, који нам славна наша Историја задаје”. Милош Васић
на самом почетку подсећа војнике на њихову дужност: „Ви сте срп‐
ски војници за то, да ослободите Србе, који робују под Турцима, Бу‐

57 „Прописи, наређења и објашњења”,
58 „Распис

СВЛ, број 14. од 7. априла 1889, 451.
министра војног свим командама”, СВЛ, број 16, од 28. априла

1889, 506.
59 „Војнички буквар”, Ратник, књ. XXVIII, св. II, 1893, 199–200.
60 „Решење министра војног”, СВЛ, број 23 од 7. јуна 1893, 619.
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гарима, Маџарима и Аустријанцима”.61 У другом делу писац на леп и
поучан начин излаже војницима њихове дужности, тако да науче
„како да постану храбри, ваљани и срчани те да своме превеликом и
светом задатку сигурно могу одговорити”. Последње поглавље са‐
држи народне песме: Косовски бој, Царица Милица, Синђелићев
гроб, Курсула, Таково. На крају читанке налази се карта Балканског
полуострва, на којој су уцртане државне границе и границе Душа‐
новог царства.62 Више од 1.000 примерака Војничке читанке отку‐
пило је војно министарство и 31. октобра 1898. године поделило је‐
диницама и командама српске војске „ради давања подофицирима
и писменим војницима на читање”.63
Col. Dr. Slobodan Đukić

PROBLEMS OF ORGANISATION OF MILITARY
TRAINING WITHIN SERBIAN ARMY DURING
THE SECOND HALF OF 19TH CENTURY
(Summary)

Mid 19th century when the process of modernization within the Ser
bian Army started, there were lots of problems to be solved. The consisting
organizational model was not suitable for introduction of permanent and
comprehensive military education and training system. The situation im
proved with the introduction of military conscription after the adoption of
new Military law in 1883. From then on the conditions for performing of
military training on personal, company and battalion level were created
including the introduction of division level maneuvers. At the beginning
there was a lack of modern regulations and most of the officers were wit
hout any experience regarding the methodology of modern military trai
ning. New regulations and methods of training were introduced following
the patterns of modern European armies. Tactical training and military
engineering works become obligatory content of military training process.
Slow but permanent updates of infantry training manuals improved mili
tary training of Serbian Аrmy units. Material conditions for its implemen
tation at the beginning were very poor. That was especially the case with
the theoretic education which presented almost only type of military trai
ning during the winter months. After construction of new modern bar
61 М. Васић, Војничка читанка, Београд 1893, 71.
62 „Огласи”, СВЛ, број 16. и 17. од 24. априла 1893, 463.
63 „Прописи,
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racks, military playgrounds and spreading of number of well educated and
trained officers and NCOs material conditions were gladly improved. Du
ring the last decade of 19th century Serbian army was able to conduct jo
int combat maneuvers of all three branches (Infantry, Artillery and Cava
lry). Thanks to permanent and stubborn work of its personnel regarding
the education and training of troops Serbian army reached high level of
combat readiness. The best proof that confirms this statement was its per
formance during the liberation and unifications wars fought between 1912
and 1918.
KEYWORDS: Serbian Army, military training, squarebashing, regu
lations
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РАСПОРЕД И ЈАЧИНА СРПСКЕ ВОЈСКЕ
У ПОЗАДИНИ СЕПТЕМБРА 1915.
АПСТРАКТ: У раду се на основу архивских и мемоарских извора
војне провенијенције анализирају распоред и бројност коман
ди, јединица и установа Српске војске ван састава потчиње
них Штабу Врховне команде. Текст садржи податке о дисло
кацији и попуњености резервних трупа, Трупа Нових области
и Моравске дивизијске области које су се налазиле по коман
дом Министарства војног непосредно пред почетак напада
аустроугарских, немачких и бугарских војних снага на Србију
1915. године.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Први светски рат, Србија, Македонија, Алба
нија, 1915, војска, Трупе нових области

Аустроугарска објава рата Србији и почетак Првог светског ра‐
та затекли су главнину расположивих снага Србије на простору Ко‐
сова, Метохије и Македоније. Нестабилност и несређеност политич‐
ких прилика, чести упади албанских и бугарских оружаних група,
као и опасност од могуће нове албанске попуне, условили су посе‐
бан војни ангажман на том простору. По извршеној мобилизацији
српске војске, с обзиром на непосредну ратну угроженост северних
и западних делова земље и сходно претходно усвојеном ратном
плану, територија Краљевине Србије је подељена на оперативну зо‐
ну (војишну позадину) и позадину. Оперативна зона је обухватала
територије Ибарске, Дринске, Дунавске и Шумадијске дивизијске
области, као и простор 15. пуковског (параћинског) округа из Ти‐
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мочке дивизијске области. Касније, услед могуће угрожености се‐
верних делова Тимочке дивизијске области са аустроугарске тери‐
торије, читава Тимочка дивизијска област ушла је у састав опера‐
тивне зоне. Сходно томе, све команде, јединице и установе српске
војске које су се нашле на тој територији потчињене су Штабу Вр‐
ховне команде. Остатак српске војске – Трупе Нових области,1 без
Ибарске дивизијске области и Моравска дивизијска област чинио је
позадину и био потчињен директно Министарству војном.2 Према
подацима тадашњег начелника Оперативног одељења штаба Вр‐
ховне команде пуковника Живка Павловића, у саставу оперативне
војске на почетку рата налазило се око 250.000 људи, док је у поза‐
дини било око 100.000 људи.3
Сам почетак рата је показао да започети ратни пожар неће би‐
ти брзо заустављен, нити да ће исход рата, како на европским рати‐
штима, тако и на Балканском ратишту, бити решен једном битком,
те да из тог разлога треба створити јачу резерву, која би у критич‐
ним моментима попунила редове оперативног дела војске. За Срби‐
ју као земљу ограничених материјалних и демографских ресурса
стварање резервне војске представљало је велики проблем. Већ ју‐
ла 1914. образоване су резервне трупе за обуку регрута, формирање
допунских јединица и обуку јединица сва три позива, уколико нису
биле до тада употребљене. Командовали су резервни и пензиониса‐
ни официри. Том приликом су формиране Нишке резервне трупе,
јачине четири пука, са штабом у Нишу, под командом потпуковника
Јована Поповића, Крагујевачке – јачине два пука, с командом у Кра‐
гујевцу, под командом потпуковника Петра Мишића и Крушевачке
– јачине два пука, с командом у Крушевцу, под командом потпуков‐
ника Косте Кнежевића. Након што је потпуковник Мишић с пет ба‐
таљона упућен у састав Ужичке војске, команду над Крагујевачким
резервним трупама преузео је потпуковник Михаило Јанковић, док
је по одласку потпуковника Кнежевића у Ваљево команду над Кру‐
шевачким резервним трупама преузео пуковник Јовица Милетић. С
1

Трупе Нових области чиниле су: Вардарска, Битољска, Брагалничка и Ко‐
совска дивизијска област. Формиране су 16. августа 1913. у склопу припрема за
демобилизацију војске после балканских ратова и војнотериторијалног уређења
новослобођених области
2 Ж. Павловић, Битка на Јадру августа 1914 год, Шабац 2014, 604.
3 Исто, 95–96.
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обзиром на бројност и значај резервних трупа, било је нужно обје‐
динити команду над њима. Зато је 6. новембра 1914. образована
Инспекција резервних трупа и подофицирских школа, а за инспек‐
тора је одређен смењени командант Тимочке дивизије првог пози‐
ва генерал Владимир Кондић. На предлог штаба Врховне команде
те трупе су фебруара 1915. у потпуности изузете из састава опера‐
тивне војске и у сваком погледу потчињене министру војном. У по‐
гледу саме дислокације, решењем министра војног из децембра
1914, Нишке резервне трупе базирале су у Нишу, Алексинцу, Пиро‐
ту и Књажевцу, Крагујевачке у Битољу, Кичеву, Прилепу и Ресену,
Крушевачке у Скопљу, Велесу, Тетову, Митровици, Урошевцу, Вучи‐
трну и Приштини. Пошто дислокација није била стална, касније је
штаб Крагујевачких резервних трупа прешао у Чачак, а његови пу‐
кови у Чачак и Горњи Милановац, док је штаб Крушевачких резер‐
вних трупа пресељен у Митровицу. Након пензионисања и ставља‐
ња под суд генерала Кондића због пораза Тимочке дивизије првог
позива на Чеврнтији, за инспектора резервних трупа марта 1915.
одређен је инжињеријски пуковник Стеван Илић, некадашњи војни
изасланик у Цариграду и официр без значајнијег командног иску‐
ства. За команданта Крагујевачких резервних трупа постављен је
артиљеријски пуковник Милун Катанић, а Крушевачких пешадиј‐
ски пуковник Михаило Јанковић, док је дужност команданта Ни‐
шких резервних трупа вршио мајор Ђорђе Јовановић.4
Трупе Нових области су образоване непосредно по отпочиња‐
њу Првог светског рата. Дотадашњи командант Маћедонско‐косов‐
ских трупа генерал Петар Бојовић именован је за команданта Прве
армије, а на место команданта Трупа Нових области, формираних
од некадашњих Маћедонско‐косовских трупа, генерал Дамјан Попо‐
вић који је с те дужности пензионисан априла 1914. услед спора о
приоритету између војних и цивилних власти. Задаци Трупа Нових
области су били вишеструки и кретали су се од обезбеђења неси‐
гурних граница према Бугарској и Албанији, осигурања опште без‐
бедности на самој територији до обуке људства намењеног попуни
проређених редова српске војске након првих битака 1914. године.
Везано за обезбеђење границе према Бугарској, посебан терет поне‐
ле су трупе Брегалничке дивизијске области, које су имале задатак
4

В. Радојевић, Д. Миленковић, Пропаст српских регрута, Нови Сад, 2016,

27–31.
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да штите српску државну територију од упада бугарских комита,
обезбеђују несметан транспорт ратног материјала железничком
пругом од Солуна, преко Скопља, ка Нишу, што је било од пресудног
значаја за одржавање војног потенцијала Србије, али и снабдевање
Русије посебним пошиљкама недостајуће опреме из Француске и да
осигуравају јавни ред и општу личну и имовинску безбедност на те‐
риторији на којој је знатан део становништва гајио пробугарска на‐
ционална осећања.5 На другој страни, несигурност границе с Алба‐
нијом, чести упади наоружаних група с албанске територије, јачање
протурског и антисрпског покрета у Албанији, утицали су на одлу‐
ку српске владе да приступи припреми трупа за запоседање погод‐
них стратегијских тачака у Албанији ради заштите српских граница
од албанских упада. Притисци савезника, страх штаба Врховне ко‐
манде да би акција у Албанији изазвала одвајање знатних војних
снага с фронта и изазвала мешање Италије, а можда и Бугарске, од‐
ложили су намеравану акцију. Нов албански упад у пролеће 1915.
утицао је на формирање Призренског одреда у Косовској дивизиј‐
ској области, Подримског одреда у саставу Вардарске дивизијске
области и Охридског одреда у саставу Битољске дивизијске обла‐
сти, укупне јачине око 20.000 људи, који су након низа узастопних
албанских напада прешли границу 29. маја и брзо сломили неорга‐
низован отпор слабо наоружаних албанских фисова. Јула исте годи‐
не, наредбом министра војног Радивоја Бојовића, обједињена је ко‐
манда над српским војним снагама у Албанији. Новоформиране Ал‐
банске трупе, за чијег команданта је одређен искусни и образовани
пешадијски пуковник Драгутин Милутиновић, биле су потчињене
команди Трупа Нових области.6
Важан сегмент рада Трупа Нових области био је везан за ре‐
грутацију и попуну јединица оперативне војске. Регрутација млади‐
ћа из новоослобођених крајева започела је тек у децембру 1913, на‐
кон стишавања албанске побуне. Регрутовани су мушкарци старо‐
сти од 21 до 28 година. Требало је да служе свега три месеца, одно‐
сно да прођу само основну војну обуку. Ради спровођења регрута‐
5

О упадима бугарских комита на територију Брегалничке дивизијске обла‐
сти опширније: Љ. Марић, Брегалничка дивизија I позива у рату 1915–16. године,
Београд 1931, 6–62.
6 Д. Батаковић, Косово и Метохија у српско‐арбанашким односима, Београд
2006, 327–329.
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ције у сваком пуковском округу формирана је посебна регрутна ко‐
мисија. Прва класа регрута из Нових области започела је служење
војног рока у гарнизонима преткумановске Србије у априлу 1914.
године. Према одредбама Цариградског уговора, муслимани су би‐
ли ослобођени регрутовања у року од три године, али су према на‐
редби министра војног могли бити примљени у стални кадар као
добровољци. Пошто је Турска ушла у рат на страни Централних си‐
ла, Цариградски уговор је 1. децембра 1914. престао да важи. На тај
начин су створени законски услови да се војна обавеза прошири и
на муслиманско становништво. Након одлуке владе, штаб Врховне
команде је 31. децембра 1914. наредио да се у свим дивизијским
областима на територији новоослобођених крајева изврши регру‐
тација муслиманских младића рођених 1892, 1893. и 1894, као и
хришћана рођених 1895. и 1896. године. Јануара 1915. регрути су
стигли у кадар. Регрути хришћани из Косовске и Ибарске дивизиј‐
ске области упућени су у Скопље, као и сви остали, и хришћани и
муслимани.7 Средином септембра 1914. командант Трупа Нових
области генерал Дамјан Поповић наредио је да се у сваком пуков‐
ском округу под његовом командом вежба по један обвезнички ба‐
таљон првог позива од по 600 пушака, односно укупно 16 батаљона,
ради смањења расхода споредне службе у кадровским јединицама и
стварања неопходне резерве за попуну губитака оперативне војске.
Обука је трајала од шест до осам недеља. На захтев генерала Попо‐
вића, сви кадровски пукови на албанској граници попуњени су јану‐
ара 1915. до пуног формацијског састава, док су муслимани старо‐
сти до 30 година, који нису регрутовани, позивани на војну обуку,
али је одлучено да не буду употребљавани ван Нових области.8 У
више наврата с простора Нових области у јесен 1914, између 30.000

7

О регрутовању младића муслиманске вероисповести у српску војску оп‐
ширније: М. Јагодић, Нови крајеви Србије (1912–1915), Београд 2013, 212–216; М.
Милкић, Верска служба у српској војсци у Првом светском рату, Београд 2016; Д.
Шаренац, Топ, војник и сећање. Први светски рат и Србија 1914–2009, Београд
2014, 125–128; Ј. Шаљић, „Муслимани нових области Србије у српској војсци током
Првог светског рата”, Срби и Први светски рат, Београд 2015, 349–363; Ј. Шаљић,
М. Стијовић, „Регрутовање Албанаца у Српску војску 1915. године: узроци и после‐
дице”, Век српске Голготе, I, Косовска Митровица 2016, 454–470.
8 М. Јагодић, Нови крајеви Србије (1912–1915), Београд 2013, 209–213.
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и 40.000 обучених војника упућено је у различите јединице опера‐
тивне војске.9
У лето 1915, након завршетка војних операција крајем 1914. и
епидемије тифуса, у саставу оперативног дела српске војске било је
296.222 официра, подофицира, војника, војних чиновника и војних
мајстора, као и 55.648 коња и 47.592 вола. Ван оперативних једини‐
ца, у саставу дивизијских области, на војишној просторији било је
укупно 48.672 човека, 2.940 коња и 6.783 вола. Односно, по дивизиј‐
ским областима: у Шумадијској – 12.881 човек, 179 коња и 1.46 во‐
лова, у Дринској – 4.012 људи, 668 коња и 1.398 волова, у Дунавској
– 11.594 човека, 581 коњ и 1.268 волова, у Тимочкој – 12.789 људи,
1.252 коња и 2.610 волова, док је у Ибарској дивизијској области би‐
ло 2.496 људи, 280 коња и 448 волова. Укупно се на војишној про‐
сторији налазило 339.897 људи, 58.888 коња и 54.875 волова.10 Не‐
што касније, септембра исте године, у предвечерје напада на Срби‐
ју, према подацима Главне интендантуре штаба Врховне команде у
саставу оперативне војске био је 351.241. човек, 62.077 коња и
56.677 волова, док се у Новим областима налазило 69.356 људи,
9.123 коња и 9.023 вола. Односно, укупно се у саставу српске војске
налазило 420.597 људи, 71.200 коња и 65.700 волова.11 Ако се ту до‐
дају и ефективи Моравске дивизијске области који нису узети у об‐
зир приликом прављења тог пописа, може се закључити да је број‐
но стање људства остало готово непромењено, док је број ангажо‐
ваних сточних грла повећан.

Трупе Нових области
Почетком септембра 1915. Трупе Нових области чиниле су Ал‐
банске трупе, Брегалничка, Вардарска, Битољска и Косовска диви‐
зијска област.
9 О попуни јединица оперативног дела Српске војске с простора Нових обла‐
сти опширније: Д. Милутиновић, Шумадијска дивизија другог позива (1914–1915),
Београд 2015; Д. Стефановић, Дневник из 1914, Београд 2017; М. Јагодић, Нови
крајеви Србије (1912–1915), Београд 2013; Д. Шаренац, Топ, војник и сећање. Први
светски рат и Србија 1914–2009, Београд 2014.
10 Архив Српске академије наука и уметности (у даљем тексту АСАНУ),
14447/11, Бројно стање у месецу јулу 1915.
11 Ђ. Богдановић, Повлачење Српске војске ка Приморју и оснивање
интендантске базе у Драчу и Скадру, Загреб 1927, 10.
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Албанске трупе, образоване јула 1915, у свом саставу имале
су Призренски, Подримски и Охридски одред. Командант трупа био
је пешадијски пуковник Драгутин Милутиновић, који је на то место
прекомандован с положаја команданта Ибарске дивизијске обла‐
сти, а начелник штаба генералштабни пуковник Душан Поповић,
који је до тада обављао дужност начелника Економског одељења
Министарства војног. Штаб Албанских трупа био је дислоциран у
Дебру.12 Албанске трупе биле су директно потчињене команданту
Трупа Нових области, чему се безуспешно противио пуковник Ми‐
лутиновић, сматрајући да је на тај начин уведена сасвим непотреб‐
на инстанца између њега и министра војног, која у пракси отежава
извршење самог задатака, који је поред војне имао и , политичку
природу, али и међусобну комуникацију и командовање.13 Штаб Ал‐
банских трупа је на снабдевању био при команди Вардарске диви‐
зијске области, док се у погледу снабдевања убојном, обмундирном,
логорском, инжињеријском и санитетском опремом Призренски од‐
ред ослањао на Косовску, Подримски на Вардарску, а Охридски на
Битољску дивизијску област.14
БРОЈНО СТАЊЕ АЛБАНСКИХ ТРУПА У ЈУЛУ 1915.
ОДРЕД
ЉУДИ
КОЊА
Призренски одред
6.700
1.100
Подримски одред
7.144
1.286
Охридски одред
9.039
2.620
УКУПНО
22.883
5.006

ВОЛОВА
220
192
300
712

Призренским одредом је командовао пешадијски пуковник
Светолик Димитријевић, док је начелник штаба био мајор Милан
Радосављевић. Штаб одреда се налазио у Љум Кули. Трупе одреда
налазиле су се у следећем распореду: 9. чета Граничне трупе15 је с
12 АСАНУ, 1447 –II/13, Албанске трупе.
13 АСАНУ, 11437, Моје командовање Албанским трупама 1915. године (Лич‐
на опажања о људима и приликама и њихова лична оцена; Д. Батаковић, Косово и
Метохија у српско‐арбанашким односима, Београд 2006, 335.
14 Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца,
књига VIII – 1915. година, Војно‐политичке припреме, Београд 1925, 227.
15 Чете Граничне трупе су по наређењу команданта Трупа Нових области у
дисциплинском смислу и у погледу обављања пограничне службе биле потчиње‐
не својим командама пограничних одсека и Граничне трупе док су у случају отпо‐
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једним водом 11. чете Граничне трупе штитила фронт од села Лу‐
киња на српско‐црногорско‐албанској тромеђи, преко старе албан‐
ско‐црногорске границе, до Ћафа Прушита у Краснићима и водо‐
делнице између Бистрице и Круме до ушћа Госке у Дрим. Команда
чете је била у селу Зилфају. 11. чета Граничне трупе појачана је јед‐
ном четом 2. батаљона 11. кадровског пешадијског пука. Осигурава‐
ла је гранични фронт од ушћа Госке реке у Дрим, преко села Шеме‐
ри до Руна Маја Руне. Команда чете је била у селу Спасу. 10. чета
Граничне трупе, ојачана једном четом 2. батаљона 11. кадровског
пешадијског пука, штитила је гранични фронт од Руне Маја Руне,
преко Ћафа Кумуле, до Бјешке Конајте. Команда чете налазила се
на Маја маре. Ударну снагу одреда чинио је 11. кадровски пешадиј‐
ски пук. Његов штаб и три чете његовог 1. батаљона биле су код
Љум Куле, док се четврта чета налазила у Призрену. Остатак њего‐
вог 2. батаљона, с две чете и митраљеским одељењем, био је на
Шимшировом брду код Везировог моста. У Љум Кули се налазио и
1. батаљон 12. пешадијског пука трећег позива, као и обвезничка
чета трећег позива. С њима је у Љум Кули базирала и Бродвелова
брдска батерија од четири оруђа. Један вод Призренске позицијске
батерије био је на Цвиљену, један на Кобаљском мосту, а један у са‐
мој Љум Кули. Од артиљерије, на Шимшировом брду био је и један
вод 5. позицијске батерије Шумадијске дивизијске области.16
Подримским одредом је командовао пешадијски пуковник
Милутин Мишковић, док је начелник штаба био пешадијски мајор
Гргур Ристић. Штаб одреда се налазио у Дебру. Његове трупе нала‐
зиле су се у следећем распореду: 12. чета Граничне трупе, појачана
једном четом 1. батаљона 3. кадровског пешадијског пука и једним
брдским Де Банжовим топом, осигуравала је гранични фронт Рун‐
гаја – Наншењт – Мали Шењт. Седиште команде чете било је у Нан‐
шењту. 14. чета Граничне трупе осигуравала је фронт Елчењи Мат –
Мали Дајсе – кота 1400. Командир чете с командом налазио се на
Мали Дејсе. 15. чета Граничне трупе, ојачана једном четом 2. бата‐
љона и митраљеским водом 3. кадровског пешадијског пука, као и
чињања борбених дејстава улазиле у састав тактичких јединица које су оперисале
на том делу граничног фронта и ту остајале до завршетка борбених операција, по‐
вратка редовног стања на граници или другачије наредбе претпостављене коман‐
де (Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца, књи‐
га VIII –1915. година, Војно‐политичке припреме, Београд 1925, 227–228)
16 АСАНУ, 1447‐II /13, Призренски одред.
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једним брдским Де Банжовим топом, штитила је фронт Вали – Ћафа
Сај – Душкош – Ћафа Булћи. Главну снагу одреда чинио је 3. кадров‐
ски пешадијски пук, чији су штаб, две чете 2. батаљона и једна чета
3. батаљона били у селу Трнава. Остатак пука заузео је растресит
распоред – 1. батаљон је са штабом и две чете био у Лурији, једна
чета је ојачавала 13. чету Граничне трупе, док је четврта чета бази‐
рала у Пишкопеји; 2. батаљон је са штабом био на Ћафа Булћидес.
Једна његова чета је с једним пољским Де Банжовим топом била на
Малом брату. Од тога, један њен вод осигуравао је граничну линију
Кота 1400 – Ћафа Мурс. Једна чета је с једним брдским топом шти‐
тила линију Каптим – Теке Балим султан – Ћафа Гуглавар. Једна че‐
та је појачавала 15. чету Граничне трупе, на линији Вали Ћафа – Сај
Душкош – Ћафа Булћидес. Једна обвезничка чета, јачине 200 пуша‐
ка, била је посада у Пишкопеји, а једна јачине 150 пушака посада у
Дебру. 2. брдска Де Банжова батерија пласирала је један топ код се‐
ла Наншењта, један на Ћафа Булћидес, један у Теке Балим султан и
један у Дебру. Главнина Дебарске позицијске батерије била је у Де‐
бру, сем једног оруђа које је било на Малом Брату.17
Охридским одредом је командовао пуковник Петар Мишић,
док се на челу штаба налазио мајор Војислав Минић. Штаб одреда је
био у Тирани. Јединице тог одреда почетком септембра 1915. нала‐
зиле су се у следећем распореду: 16. чета Граничне трупе штитила
је гранични фронт од села Прушај до села Лаканес. Команда чете
налазила се у селу Кршек (око 6 километара западно од Тиране). 17.
чета Граничне трупе осигуравала је фронт од села Лаканес до села
Бабру. Команда чете налазила се у селу Кодри (око 3 километра се‐
верозападно од Тиране). Ударну снагу одреда су чинили 1. и 16. ка‐
дровски пешадијски пук. Штаб 1. кадровског пешадијског пука, ње‐
гово митраљеско одељење, без једног митраљеза који је био у Елба‐
сану, штаб 1. батаљона с три чете и штаб 2. батаљона с три чете би‐
ли су у Тирани. 3. чета 1. батаљона била је код села Шмока (6 кило‐
метара југоисточно од Тиране) и осигуравала је правце који су во‐
дили у Тирану, и то један вод код Брака (5 километара североисточ‐
но од Тиране, један вод код Ћафа Прискес, одакле је редовно слао
патроле за одржавање везе са јединицама Подримског одреда које
су биле на Ћафа Гуглаверу. Један вод је био код села Заљини (7 ки‐
лометара југозападно од Тиране). 2. чета 2. батаљона осигуравала је
17 Исто.
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фронт од пута село Врагожде, преко Преништа (јужно од Скадар‐
ског језера), до села Величана. Команда чете је била у селу Лунга.
Штаб 2. батаљона, с две чете и једним митраљезом, био је у Елбаса‐
ну ,док је 3. чета осигуравала комуникацију од Ћафа Сане до Краба
Паса. Била је ојачана с 420 обвезника из Битољске дивизијске обла‐
сти. Команда чете је била у Бабија Хани. Један вод 4. чете 2. батаљо‐
на био је код Хана Краба Паса. Штаб, митраљеско одељење и два ба‐
таљона 16. кадровског пешадијског пука налазили су се у Охриду.
Од ариљерије 6. брдска Де Банжова батерија била је у Тирани, док
су 1. француска брдска и 3. позицијска батерија Моравске дивизиј‐
ске области биле у Битољу. Јединице 16. кадровског пешадијског
пука, француске брдске батерије и 3. позицијске батерије почетком
друге половине августа 1915. пребачене су из Албаније у Охрид и
Битољ, како би биле ближе Источном фронту у случају потребе. По‐
менуте јединице нису пребачене ближе железничкој прузи, већ су
остале у Битољу и Охриду како би се у случају италијанског искрца‐
вања у Албанији, ради заузимања Драча и десне обале Семени, мо‐
гле брзо вратити у Албанију.18 Убрзо су 16. кадровски пешадијски
пук и француска батерија пребачени у Велес, док су 18. кадровски
пешадијски пук и по једна француска и Де Банжова батерија из Под‐
римског одреда послати у Скопље. Из Призренског одреда су два
батаљона 12. пешадијског пука трећег позива, с командантом пука
и брдском батеријом, послати у Урошевац.19 Кадровски пукови су, по‐
ред регрута и кадроваца са територија преткумановске Србије, имали
у свом саставу и обвезнике сва три позива са територија новоослобо‐
ђених крајева. Око две трећине бројног стања чинили су обвезници с
тих територија док су готово све коморџије биле одатле.20
Битољска дивизијска област обухватала је простор Битољ‐
ског, Кичевског, Дебарског и Прилепског војног округа. Превасход‐
ни задатак њених трупа након изласка Охридског одреда из њеног
састава и формирања Албанских трупа био је везан за редовно обез‐
беђење српско‐грчке границе, контролу територије и пружање по‐
18 АСАНУ, 1447‐II/ 13, Охридски одред.
19 АСАНУ,

11437, Моје командовање Албанским трупама 1915. године (Лич‐
на опажања о људима и приликама и њихова лична оцена; Д. Батаковић, Косово и
Метохија у српско‐арбанашким односима, Београд 2006, 347–348.
20 Н. Пејчић, Одбрана Вардарске и Качаничке комуникације 1915. год, Бео‐
град 1923, 7–8.
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дршке трупама Охридског одреда, које су оперисале на тлу Албани‐
је. На челу Битољске дивизијске области налазио се пешадијски пу‐
ковник Михаило Зисић. Начелник штаба био је коњички потпуков‐
ник Јеврем Лазић. Њене трупе налазиле су се у следећем распореду:
18. чета Граничне трупе осигуравала је границу према Грчкој од пу‐
та Врагожде – Прениште (јужно од Охридског језера) до раковог ви‐
са. Штаб чете налазио се у Подградцу. 19. чета Граничне трупе шти‐
тила је границу према Грчкој од Раковог виса до Козјака. Команда
чете налазила се у Битољу. Ибарски обвезнички батаљон, јачине
375 обвезника, ојачан са 40 обвезника из Битољског војног округа,
био је главнином – штаб и три чете био у Битољу, док је четврта че‐
та била у Кичеву, а један вод у јачини од 51 човека у селу Витали‐
шту. Прилепски обвезнички батаљон, јачине 580 обвезника трећег
позива је својом главнином – штаб и две чете био прикупљен у При‐
лепу, док су као посада по једна чета деташиране у Охрид и Стругу.
Један вод чинио је посаду у Крушеву. Кичевски обвезнички бата‐
љон, јачине свега 150 обвезника трећег позива, био је у Кичеву, а 80
обвезника трећег позива Битољског војног округа остали су у Ресну
као посада. У Подградецу је посаду чинило 50 обвезника трећег по‐
зива из Дебарског војног округа. Битољска болничка чета, као и Би‐
тољски возарски ескадрон и Битољско аутомобилско одељење, на‐
лазили су се уз штаб дивизијске области у самом Битољу.21
БРОЈНО СТАЊЕ ТРУПА БИТОЉСКЕ ДИВИЗИЈСКЕ ОБЛАСТИ ЈУЛА 1915.
МЕСТО
ЉУДИ
КОЊА
ВОЛОВА
Струга
200
10
200
Охрид
500
30
10
Ресан
200
10
10
Битољ
5.000
250
400
Кичево
400
3
/
Прилеп
600
5
2
УКУПНО
6.900
308
622

Брегалничка дивизијска област се међу дивизијским обла‐
стима Трупа Нових области налазила у најспецифичнијем положају.
Њен задатак је био првенствено везан за заштиту несигурне и не‐
мирне границе с бугарском, спречавање упада бугарских комита на
21 АСАНУ, 1447‐II/ 13, Битољска дивизијска област.
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српску државну територију и осигурање јавне безбедности на својој
територији. Обухватала је Кочански, Штипски, Велешки и Кавадар‐
ски војни округ, односно простор насељен становништвом које је
традиционално инклинирало ка Бугарској, што је стварало низ не‐
савладивих мобилизацијских и безбедносних проблема. На челу те
дивизијске области налазио се пешадијски пуковник Јован Викто‐
ровић, док је начелник штаба био генералштабни потпуковник Љу‐
бомир Марић, будући начелник Главног Генералштаба и министар
војске и морнарице. Трупе Брегалничке дивизијске области биле су
подељене у три основне групе – снаге за осигурање границе према
Бугарској, снаге за обезбеђење железничких комуникација и снаге
за осигурање територије. Трупе намењене заштити границе према
Бугарској су чинили Вардарски, Радовишки, Малешки и Кочански
гранични одсек. Вардарски гранични одсек обухватао је простор
од Козјака (граница с територијом Битољске дивизијске области)
до коте 571 (изворни део Криве Лакавице). Њиме је командовао ко‐
мандант 14. кадровског пешадијског пука потпуковник Душан Ди‐
митријевић. Вардарски гранични одсек био је подељен на Валан‐
довски, Струмички и Градечки пододсек. Део 19. чете Граничне тру‐
пе штитио је границу према Грчкој, од Козјака до карауле Порте.
Штаб чете био је у Битољу. 20. чета Граничне трупе обезбеђивала је
границу с Грчком од Порте до грчко‐српско‐бугарске тромеђе. Штаб
чете био је у Ђевђелији. 21. чета Граничне трупе штитила је грани‐
цу према Бугарској, од тромеђе до карауле Сланџак. Штаб чете био
је у Ђевђелији. Валандовски пододсек обухватао је простор од тро‐
међе до карауле Пираве. Њиме је командовао командант 1. батаљо‐
на 2. пешадијског пука првог позива мајор Милутин Влајић. Штаб и
две чете тог батаљона налазили су се у Валандову, једна на коси из‐
међу Валандова и Раброва, а једна чета на Пиравском положају. У
погледу тактичке употребе команданту тог пододсека потчињена
је 21. чета Граничне трупе, као и посаде села Татарли (20), Башабо‐
си (20) и Пазарли (30 из Сјеничке пуковске окружне команде).
Струмички пододсек простирао се од карауле Пирава до карауле
Башчели. Њиме је командовао командант 2. пешадијског пука пр‐
вог позива потпуковник Димитрије Милић. Од трупа тог пододсека,
штаб 2. пешадијског пука првог позива, његов 4. батаљон, штаб 14.
кадровског пешадијског пука, 2. и 3. батаљон тог пука (без по једне
чете), вод митраљеза из 14. кадровског пешадијског пука, један вод
9. батерије Брдског артиљеријског пука, 6. позицијска батерија Шу‐
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мадијске дивизијске области су били на положајима на левој обали
Вардара код Струмице, док је један вод 5. позицијске батерије био
на десној обали Вардара заједно са 2. четом 1. батаљона 14. кадров‐
ског пешадијског пука, намењеном железничком осигурању. Гра‐
дечки пододсек простирао се од карауле Башчели до коте 571. Њи‐
ме је командовао командант 2. батаљона 2. пешадијског пука првог
позива мајор Ђорђе Голубовић. Тај батаљон је са штабом, две чете и
водом митраљеза био на Градецу. Једна чета је била на вису југоза‐
падно од карауле Мали Саланџак, а једна на Вису Пожар, североза‐
падно од Малог Саланџака. У резерви Вардарског одсека били су 2.
чета 2. батаљона 14. кадровског пешадијског пука у Валандову, 4.
чета 3. батаљона истог пука у Ђевђелији и Ђевђелијска месна чета
јачине 201 обвезника у Ђевђелији. Радовишки гранични одсек
простирао се од коте 571 – изворни део Криве Лакавице до Џам Те‐
пе. Командант пододсека био је потпуковник Никола Јорговић, ко‐
мандант 13. кадровског пешадијског пука. Распоред јединица по‐
додсека био је следећи: 8. чета Граничне трупе осигуравала је гра‐
нични фронт према Бугарској, од карауле Мали Саланџак до карау‐
ле Дебелог вора. Штаб чете био је у селу Калуђерици. Штаб 13. ка‐
дровског пешадијског пука, његов 2. батаљон и митраљеско одеље‐
ње били су у Радовишту, док су 1. батаљон, који је служио као пот‐
пора граничном осигурању, штаб и његова 2. чета били на положају
код села Подареша, 1. чета на Смрдежу, 4. чета на положају западно
од села Бабине, а 3. чета на утврђеном Ораховачком положају на де‐
сној обали Ораховачке реке. 2. чета 4. батаљона 1. пешадијског пука
трећег позива налазила се у Радовишту. Малешки гранични одсек
бранио је простор од Џам Тепеа до Дели Мамедовог бора. Њиме је
командовао командир 23. чете Граничне трупе капетан прве класе
Радован Вујић. Та чета је осигуравала граничну линију од карауле
Дебели Бор до карауле Кадице. Њен штаб је био у Берову. Део 12.
чете Граничне трупе штитио је границу од карауле Кадице до Дели
Мемедовог бора. Штаб те чете био је у Царевом селу. У Берову је би‐
ла и главнина 2. батаљона 20. кадровског пешадијског пука – три
чете, док је његова 1.чета била у Пехчеву. Кочански гранични одсек
простирао се од Дели Мемедовог Бора до Рујена. Њиме је командо‐
вао командант 20. кадровског пешадијског пука потпуковник Ми‐
лорад Јовановић. Његове трупе заузеле су следећи распоред: део 12.
чете Граничне трупе штитио је границу према Бугарској, од карау‐
ле Дели Мемедов Бор до карауле Дирдерице. Штаб чете био је у Ца‐
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ревом селу. У истом селу био је и штаб 24. чете Граничне трупе, која
је запосела гранични фронт према Бугарској од карауле Дирдерице
до Рујена. Штаб 20. кадровског пешадијског пука, његов 3. батаљон
без 1. чете и митраљеско одељење били су у Кочанима док је 1. чета
била на правцу Саба Лопен, односно на положају између Небојана и
Костиног дола. Штаб 1. батаљона и три чете били су на Бања Чуки,
4. чета у Царевом селу, а један вод 1. чете на Побијеном. Регрутска
чета 2. пуковске окружне команде била је у Кочанима. Њени регру‐
ти услед болести нису завршили обуку.22
Ради осигурања територије, потпоре јединицама која се биле
задужене за обезбеђење границе и функционисања система коман‐
довања и снабдевања, у Штипу су се налазили 3. батаљон 13. ка‐
дровског пешадијског пука, 2. батаљон без једне чете с водом ми‐
траљеза 2. пешадијског пука првог позива, 4. батаљон 1. пешадиј‐
ског пука трећег позива – штаб, 1. и 4. чета, регрутска чета 4. пуков‐
ске окружне команде, чета Штипског обвезничког батаљона јачине
97 обвезника, 6. батерија Брдског артиљеријског пука. У Светом Ни‐
коли је била 2. чета 4. батаљона 12. пешадијског пука трећег позива,
а у Кавадару 3. чета 1. батаљона 3. пешадијског пука трећег позива
и Кавадарска обвезничка чета од 180 људи. У Велесу је била Веле‐
шка обвезничка чета јачине 287 обвезника Велешког пуковског
округа, ојачана са 87 обвезника из Ибарске дивизијске области, од‐
носно укупно 374 обвезника и 3. батерија Брдског артиљеријског
пука трећег позива. У Кочанима је била смештена чета Кочанског
обвезничког батаљона јачине 164 обвезника. 6. позицијска батерија
Шумадијске дивизијске области имала је један вод код Струмице,
као и један вод на железничком осигурању код Демир Капије, уз је‐
дан вод у Штипу. У Штипу су, уз штаб дивизијске области, били и
Брегалничка болничка чета, Брегалнички возарски ескадрон и Бре‐
галничко аутомобилско одељење.23
Јединице Брегалничке дивизијске области биле су задужене за
обезбеђење несметаног функционисања саобраћаја на прузи од Со‐
луна до Скопља, односно од српско‐грчке границе до моста на 208.
километру пруге, где је била граница између Вардарске и Брегал‐
22 АСАНУ, 1447‐II/ 13, Брегалничка дивизијска област.
23 АСАНУ,

1447‐II/ 13, Брегалничка дивизијска област; Велики рат Србије за
ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца, књига VIII – 1915. година, Вој‐
но‐политичке припреме, Београд 1925, 267.
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ничке дивизијске области. Железничким осигурањем командовао
је искусни комита мајор Павле Блажарић, командант 1. батаљона
14. кадровског пешадијског пука. 1. батаљон 3. пешадијског пука
трећег позива, ојачан са 485 обвезника из Косовске, 74 обвезника
из Брегалничке, као и 74 обвезника из Ибарске дивизијске области,
вршио је непосредно обезбеђење пруге и железничких објеката.
Штаб батаљона био је у Криволаку. 3. чета са штабом на Велешкој
станици чувала је пругу од 208. до 169. километра, 1. чета са шта‐
бом у Криволаку пазила је на пругу од 168. километра до Кривола‐
ка, 4. чета са штабом у Демир Капији чувала је пругу од 137. до 112.
километра, а 2. чета са штабом у Мировчу од 112. километра до срп‐
ско‐грчке границе. Из 1. и 3. пешадијског пука трећег позива на слу‐
жбу штабовима станица придодати су: у Велесу један вод од 50 љу‐
ди са десетинама у Градском и Криволаку, у Струмици један вод од
50 људи са десетинама у Ђевђелији и Демир Капији, 1. чета 1. бата‐
љона 14. кадровског пешадијског пука на 112. километру пруге на
десној обали Вардара с једним спорометним Де Банжовим топом и
водом митраљеза, 2. чета код моста на 102. километру код села Да‐
видова ради осигурања моста и резерва за осигурање пруге од тог
моста до Ђевђелије, 3. и 4. чета тог батаљона су биле у Демир Капи‐
ји, где се налазила локомотива са два вагона стално под паром, док
је један вод 3. брдске батерије пласирао један топ са резервом, а
други припремио за гађање са платформе вагона. Један спорометни
пољски Де Банжов топ био је постављен за одбрану моста и тунела
код Демир Капије. Испред тог моста, на левој обали Вардара, нала‐
зила се 1. чета 2. батаљона 2. пешадијског пука првог позива, са исту‐
реним стражарским одељењима на висовима испред самог моста.24
БРОЈНО СТАЊЕ ТРУПА БРЕГАЛНИЧКЕ ДИВИЗИЈСКЕ ОБЛАСТИ ЈУЛА 1915.
МЕСТО
ЉУДИ
КОЊА
ВОЛОВА
Штип
2.978
200
187
Радовиште
3.181
218
104
Дољане
1.187
100
/
Берово
695
35
/
Пехчево
230
5
/
Бања Чука
690
32
/
Царево Село
230
/
/
24 Исто.

117

Војноисторијски гласник 2/2017.
БРОЈНО СТАЊЕ ТРУПА БРЕГАЛНИЧКЕ ДИВИЗИЈСКЕ ОБЛАСТИ ЈУЛА 1915.
Кочане
1.077
49
24
Велес
5.800
606
104
Кавадар
642
28
2
Криволак
513
16
/
Демир Капија
1.720
163
28
Стара Струмица
4.165
362
171
Валандово
1.489
87
/
Градец
1.540
108
/
Дојран
240
/
/
Ђевђелија
1.258
/
/
УКУПНО
27.580
1.994
620

Вардарска дивизијска област је обухватала Прешевски, Ку‐
мановски, Скопски и Тетовски војни округ. Њом је командовао ар‐
тиљеријски пуковник Лазар Матијашић. Начелник штаба био је ге‐
нералштабни потпуковник Милан Јечменић. Главни задаци те ди‐
визијске области били су везани за обезбеђење граничног фронта,
осигурање безбедности железничког саобраћаја и осигурање опште
безбедности на национално и конфесионално мешаном простору.
Из тог разлога су њене трупе биле груписане у две основне група‐
ције – трупе задужене за поседање граничног фронта и снаге за
обезбеђење територије. Трупе за заштиту граничног фронта према
Бугарској биле су груписане у саставу Кривопаланачког одсека,
који је требало да штити простор од Патарице до Рујена. Делио се
на Осоговски и Градачки пододсек. Њиме је командовао командант
2. пешадијског пука трећег позива пуковник Лазар Белодедић. Осо
говским пододсеком, који је обухватао простор од Рујена до Деве
Баира, командовао је командант 12. пешадијског пука другог пози‐
ва пуковник Војислав Павловић. Штаб пука и његови 1. и 4. батаљон
(без 2. чете која је била у Светом Николи) и митраљеско одељење
били су у Кратову, док су 2. батаљон, односно његове две и по чете
били на Кани камену, а пола једне чете на Светим водама, као за‐
штита једног вода 2. француске брдске батерије, а једна чета је била
јужно од села Костур. 3. батаљон истог пука је са штабом и три чете
био на Царевом врху, а с једном на Китки. Такође, део 25. чете Гра‐
ничне трупе осигуравао је део граничног фронта од Рујена до Деве
Баира. Француска брдска батерија је с командиром и једним водом
била на царевом врху, а с једним водом на Малом камену. Градачки
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пододсек се простирао од Патарице до Деве Баира. Њиме је коман‐
довао командант 12. пешадијског пука трећег позива потпуковник
Велимир Бељић. Део 25. чете Граничне трупе осигуравао је непо‐
средно гранични фронт од Патарице до Деве баира, док је 12. пеша‐
дијски пук трећег позива упутио свој 1. батаљон у састав Призрен‐
ског одреда, а његов 4. батаљон осигуравао железничку пругу од
Ристовца до Зеленикова. 2. батаљон, ојачан једном обвезничком че‐
том из Прешевске окружне команде, заузео је положај тако да су
штаб и 3. чета били на положају Чопина кота, једна чета је била на
положају Жути Камик, а Прешевска обвезничка чета у селу Радов‐
ници. 3. батаљон тог пука је са штабом и две чете био на Беговом
хану, док је 1. чета била на Ретким букама. Један њен вод штитио је
5. Де Банжову батерију Скопског градског одреда на Дубровници.
Један вод те батерије био је на осигурању железничког моста на
Вардару код Зеленикова. Још пола чете било је на Жедиловској ко‐
си, а једна половина чете држала је Киселицу. У резерви одсека на‐
лазио се 2. пешадијски пук трећег позива с два батаљона. Његов 1. и
4. батаљон остали су у старим границама Србије, док су штаб пука и
преостала два батаљона били у Кривој Паланци. У плану је била из‐
градња нових утврђења уз поправку старих, што би довело до новог
груписања снага и створило могућност за издвајање јачих снага у
резерви одсека.25
Ради обезбеђења територије у Скопљу су дислоцирани штаб,
два батаљона и митраљеско одељење 18. кадровског пешадијског
пука, Обарски обвезнички батаљон јачине 685 људи, Скопски обве‐
знички батаљон од 394 обвезника, Скопска пешадијска подофицир‐
ска школа, штаб Крушевачких резервних трупа са штабом свог 4.
батаљона, 4. Де Банжова батерија Скопског градског артиљеријског
одреда и 3. хаубичка батерија калибра 120 милиметара, заробљена
од Турака у претходном рату, без шрапнела и разорних зрна. У Ку‐
манову су били Кумановски обвезнички батаљон јачине 408 људи и
4. батерија Брдског артиљеријског пука, а у Тетову Тетовски обве‐
знички батаљон снаге 162 човека и штаб 1. батаљона Крушевачких
резервних трупа.26
25 АСАНУ,

1447‐II/ 13, Вардарска дивизијска област; Велики рат Србије за
ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца, књига VIII – 1915. година, Вој‐
но‐политичке припреме, Београд, 1925, 267–268.
26 Исто.
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За осигурање железничког саобраћаја на територији те диви‐
зијске области биле су ангажоване знатне снаге. За обезбеђење же‐
лезница издвојени су 4. батаљон 12. пешадијског пука трећег пози‐
ва, појачан са 653 обвезника с територије Вардарске дивизијске
области. Штаб је био у селу Зеленикову. Његова 4. чета је била у Го‐
стивару, 3. је осигуравала пругу од Александровца до ушћа Пчиње у
Вардар. Команда јој је била у Скопљу, 2. је штитила пругу од Алек‐
сандровца до Ристовца, а имала је команду у Куманову, док је 1. оја‐
чана с 42 обвезника Скопске пуковске окружне команде и девет до‐
бровољаца чувала железничке мостове код Зеленикова. Заштиту
железничке пруге од Скопља до Качаника вршило је 215 обвезника
трећег позива с територије Вардарске дивизијске области, под ко‐
мандом жандарма. Штаб 1. чете 4. батаљона 3. пешадијског пука
трећег позива је с једним водом био на Скопској железничкој стани‐
ци, док је један вод обвезника истог пука, у јачини од 47 људи, при‐
додат на службу шефу железничке станице у Куманову. Уз штаб
Вардарске дивизијске области у Скопљу били су и Вардарска бол‐
ничка чета, Вардарски возарски ескадрон и Вардарско аутомобилско
одељење.27 Крајем августа 1915. снаге ове дивизијске области појача‐
не су јединицама 18. кадровског пешадијског пука, 2. батаљона 12. пе‐
шадијског пука трећег позива, четом Дежевског батаљона, 4. батери‐
јом Брдског артиљеријског пука, 4. и 5. батеријом Скопског градског
одреда и 2. француском батеријом, које су највећим делом упућене из
Албаније ради утврђивања и заштите Источног фронта.28
БРОЈНО СТАЊЕ ТРУПА ВАРДАРСКЕ ДИВИЗИЈСКЕ ОБЛАСТИ ЈУЛА 1915.
МЕСТО
ЉУДИ
КОЊА
ВОЛОВА
Скопље
9.500
220
900
Куманово
1.500
150
110
Гостивар
400
80
60
Тетово
1.000
50
10
Маврови
1.500
700
300
Ханови
Прешево
200
11
8
Кратово
400
/
/
Крива
700
200
6

27 Исто.
28 Исто.
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Паланка
Дебар
УКУПНО

1.840
16.540

114
1.525

75
1.469

Косовска дивизијска област је обухватала територију При‐
зренског, Штимљанског, Приштинског и Гњиланског војног округа.
Иако се у безбедносном смислу радило о високоризичној територи‐
ји, изласком Призренског одреда из њеног састава, преостале снаге
нису више имале задатке везане за заштиту границе, већ су превас‐
ходно биле намењене за обезбеђење и уређење територије. Штаб
Косовске дивизијске области био је у Приштини. Њоме је командо‐
вао артиљеријски пуковник Милан Миленковић, док је начелник
штаба био генералштабни капетан прве класе Владимир Цукавац. У
Приштини је базирао Приштински обвезнички батаљон, састављен
од 406 обвезника сва три позива и последње одбране из Приштин‐
ског војног округа. У Призрену се налазио Призренски обвезнички
батаљон јачине 446 обвезника сва три позива и последње одбране
из Призренског војног округа. Један вод тог батаљона штитио је
део призренске батерије на Цвиљену, док је један вод на Кобаљском
вису вршио осигурање телеграфске линије Призрен – Морина, на
путу за Љум Кулу. Штимљански обвезнички батаљон, јачине 348
обвезника сва три позива, био је у Урошевцу, док је 4. чета Гњилан‐
ског обвезничког батаљона, јачине свега 68 обвезника сва три по‐
зива, била у Гњилану. За обезбеђење железничке пруге од Митро‐
вице до Качаника образован је Косовски обвезнички полубатаљон
јачине 254 обвезника другог и трећег позива. На територији Косов‐
ске дивизијске области био је размештен и део Крушевачких резер‐
вних трупа – 1. батаљон њиховог Шумадијског пешадијског пука је
био у Приштини. Његове две чете су биле у Вучитрну, док је 1. полу‐
батаљон 2. батаљона тог пука био у Урошевцу, а његов 2. полубата‐
љон у Митровици. У Приштини су се још налазили и 5. позицијска
батерија из Шумадијске дивизијске области, без једног вода који је
послат у Призренски одред и Косовска болничка чета. Косовски во‐
зарски ескадрон је био у Урошевцу, а Косовско аутомобилско оде‐
љење у Призрену.29

29 Исто.
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МЕСТО
ЉУДИ
КОЊА
ВОЛОВА
Приштина
3.412
91
82
Призрен
2.276
130
22
Гњилане
240
3
/
Вучитрн
22
/
/
Сува Река
56
2
1
УКУПНО
6.006
226
105

Моравска дивизијска област
За разлику од територијалних команди на простору новоосло‐
бођених области, команда Моравске дивизијске области суочавала
се са сасвим другачијим проблемима и изазовима. Обухватајући три
војна округа „преткумановске Србије” – Пиротски, Врањски и То‐
плички – она се није сусретала с безбедносним проблемима значај‐
нијег карактера, па се на миру могла посветити осигурању границе
према Бугарској и осигурању несметаног промета железничким
пругама. Такође, одзив војних обвезника на оглас мобилизације био
је готово стопроцентан. Такође, потпуна национална и конфесио‐
нална унисоност благотворно је деловала на стабилност безбедно‐
сних прилика на простору Моравске дивизијске области. У посма‐
траном периоду дужност команданта вршио је начелник штаба Мо‐
равске дивизијске области потпуковник Милорад Ристић. Окосницу
снага за заштиту границе према Бугарској чиниле су јединице 1, 2.
и 3. пешадијског пука трећег позива. Команда Моравске дивизијске
области на следећи начин обезбедила је границу према Бугарској:
командант места у Пироту био је задужен за заштиту границе од
светог Николе до Црног врха. 4. батаљон 2. пешадијског пука трећег
позива је с два топа Де Банжове батерије штитио границу од Ржане
до Нишаве тако што је 1. чета била у Височкој Ржани са истуреним
водом на Госамачком вису, једним водом на Гувништу на самој гра‐
ници и два вода у резерви у Височкој Ржани. Рејон њеног осигурања
протезао се од Русомачког виса до стазе која је пресецала границу
североисточно од Овче. 2. чета је с два топа заузела Крагујевац, и то
с једним водом на Ђурђевој глави, јужно од Крупачке карауле, пола
вода на Змијинцу и пола вода на Овчи. Њен рејон протезао се од Бај‐
чеве главе до коте 752. 3. чета је била у селу Чиноглавци . Њен један
вод је био на Смиљовом кладу, а један на Кутлешу. Рејон осигурања
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протезао се од Нишаве до Бајчеве ливаде. Штаб батаљона се с 4. че‐
том као резервом налазио у селу Крупцу. 3. батаљон 3. пешадијског
пука трећег позива с четири Де Банжова топа заузео је положај од
Нишаве код Обреновца до карауле „Бела вода”, с тим да је 1. чета
била на Суковском ђумруку с два вода на Бубљаку и штитила је
простор између Нишаве и Суковске реке. Остатак чете је био код Су‐
ковског ђумрука у резерви. Његова 2. чета је с два Де Банжова топа
заузела Дренову главу. Један вод је истурен на Дренов врх, а један
вод је заузео прелаз на Царевом долу. 4. чета је имала задатак да
штити пут између Пирота и Бабушнице. Она је с два Де Банжова то‐
па посела Сињоглавску чуку, а један њен вод је био на караули „Бе‐
ла вода”. Једна чета у резерви и штаб одсека били су на Јарчару.
Простор између Беле воде и Црног врха требало је да штити Бабу‐
шнички одред, у чији су састав ушле 3. чета 3. батаљона 3. пешадиј‐
ског пука трећег позива и 3. чета 4. батаљона истог пука са четири
Де Банжова топа. Три вода 3. чете била су у селу Студени, а један од
њих је деташован на Мртвају, док су три вода из 3. чете 4. батаљона
била на Гарини, а један на Чуки 1335. Остатак чете је био у резерви.
Штаб одреда је био у селу Камбелевац. Општу резерву у Нишавској
долини образовали су 3. пешаијски пук Нишких резервних трупа и
четири Де Банжова топа. Простор између Црног врха и Патарице
штитила су два батаљона 1. пешадијског пука трећег позива са два
Де Банжова топа, с тим да је 1. батаљон тог пука осигуравао линију
од Гаџине пољане до Патарице, у распореду: 1. чета код Криве Феје
од карауле Вило коло до карауле Патарице са истуреним по пола
вода на караулама Просеник и Црни врх, а један вод на караулу Му‐
суљ. Једна чета је била на Шојином риду и штитила је територију
између Гаџине пољане и карауле Вилино коло, с истуреним водом
на Стрешеру и половинама вода на Пландишту и Поповој мали. Две
чете са штабом батаљона и два Де банжова топа биле су у селу Ву‐
чиделцу. Од Гаџине пољане до Црног врха простор је штитио 2. ба‐
таљон истог пука, с тим да је једна чета осигуравала линију од Цр‐
ног врха до Барноса, где је један вод посео Градиште, један Масиле,
а преостала два Мали Самар. 2. чета тог батаљона држала је простор
од Барноса до Гаџине пољане с поседањем положаја Орловац и ис‐
туреним половинама вода на Модрику, Малом Ври и једним водом
на Кличевнику. Штаб батаљона и две чете били су на Тумби. 4. чета
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3. батаљона тог пука остала је на Власини код Црвене мале, а исту‐
рила је по један вод на Гаџину пољану и Јованове градине.30
Општу резерву и истовремено осигурање Грделичке клисуре
чинила су два батаљона добровољаца прикупљена у Предејанима.
Њихове две чете директно су појачавале заштиту железничких
објеката у Грделичкој клисури. Железничку пругу и објекте на њој
обезбеђивала су два батаљона последње одбране, мобилисана у 2
.пуковској окружној команди у Прокупљу. Један од тих батаљона је
имао штаб у Нишу и чувао је пругу од Сталаћа, преко Ниша и Пиро‐
та, до Обреновца на граници, док је други имао штаб у Грделици и
чувао је пругу од Ристовца до Ниша. По наређењу министра војног,
команда Моравске дивизијске области могла је да у тактичком сми‐
слу употреби, ако нађе за сходно, и пукове Нишких резервних трупа
који су базирали у Нишу, Алексинцу и Пироту.31
Опште узевши, према прегледу бројног стања српске војске,
који је Главна интендантура штаба Врховне команде сачинила на
основу података добијених од команди Моравске дивизијске обла‐
сти и Трупа Нових области, у позадини се пред почетак тројног на‐
пада на Србију 1915. налазило без регрута, који су тек пристизали у
своје јединице, 90.854 човека, 9.928 коња и 4.838 волова, што је зајед‐
но са снагама оперативног дела војске и дивизијских области на са‐
мом војишту износило 430.751 човек, 68.511 коња и 59.208 волова.32
БРОЈНО СТАЊЕ ТРУПА МОРАВСКЕ ДИВИЗИЈСКЕ ОБЛАСТИ ЈУЛА 1915.
МЕСТО
ЉУДИ
КОЊА
ВОЛОВА
Врање
1.427
23
130
Сурдулица
2.058
320
94
Предејане
900
184
26
Грделица
804
68
/
Врањска бања
450
2
30
Лесковац
749
/
430
Прокупље
161
19
16
Куршумлија
45
6
2
Пирот
2.756
206
435
Бела Паланка
181
2
188

30

АСАНУ, 1447‐II/ 13, Моравска дивизијска област.

31 Исто.
32 АСАНУ, 1447‐II/ 13, Преглед бројног стања Српске војске.
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Ниш –Пирот
Ниш –Врање
УКУПНО

685
804
10.965

66
68
914

/
/
1.301

Инспекција Резервних трупа
и подофицирских школа
У моментима ишчекивања трипартитног напада на Србију,
влада је на захтев министра војног пуковника Радивоја Бојовића 5.
септембра 1915. донела одлуку да се позову сви регрути рођени
1896, муслимани рођени 1895, као и сви ђаци рођени 1896. годи‐
не.33 Требало је да сви буду упућени на обуку закључно с 15. септем‐
бром. С обзиром на то да су се команданти дивизијских области ко‐
ји су имали задатак да спроведу послове везане за регрутацију жа‐
лили да им је за тако обиман посао одређен сувише кратак рок, ми‐
нистар војни је прво продужио рок до 20. септембра, а потом и до
10. октобра.34
Према наредби министра војног и плану Инспекције резер‐
вних трупа и подофицирских школа, Нишке резервне трупе су
имале задатак да формирају четири пешадијска пука. У 1. пешадиј‐
ском пуку, под командом капетана прве класе Крсте Милошевића,
јачине три батаљона, а који је требало да се прикупи у Нишу, били
су предвиђени регрути муслиманске вероисповести с територија
Битољске, Брегалничке и Вардарске дивизијске области, као и сви
муслимани с простора Моравске дивизијске области, односно 2
(Нишке) пуковске окружне команде. Планирано је да сваки пуков‐
ски округ дâ по једну чету, а да се муслимани из Нишке окружне ко‐
манде, њих 86, окупе у 4. чети 3. батаљона истог пука. Очекивао се
долазак око 1.600 регрута. 2. пешадијски пук (командант мајор Ми‐
лорад Радовановић) требало је да буде формиран у Крушевцу. У ње‐
га је требало да дођу регрути хришћани с територија Вардарске,
Брегалничке и Битољске окружне команде, као и регрути хришћа‐
ни из Нишке окружне команде. Сваки пуковски округ давао је по
33 Записник

Седнице Министарског савета држане 4. септембра 1915. г. под
председништвом Председника Министарског савета, Д. Јанковић, Б. Храбак (при‐
ређивачи), Записници седница Министарског савета Србије 1915–1918, Београд
1976, 130.
34 В. Радојевић, Д. Миленковић, Пропаст српских регрута, Нови Сад 2016, 31.
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једну чету. Очекивало се око 5.500 регрута, од којих је требало обра‐
зовати четири батаљона. 3. пешадијски пук (командант мајор Тихо‐
мир Мирковић) требало је да обухвати регруте с простора Морав‐
ске дивизијске области, односно 1 (Врањске) и 3 (Пиротске) окру‐
жне команде. Пук је требало да има пет батаљона, од чега би два би‐
ла образована од регрута из Врањске, а три од регрута из Пиротске
окружне команде. Планирана јачина износила је 3.400 људи. Пук је
требало да буде смештен у Прокупљу, а по потреби и у Куршумлији.
4. пешадијски пук (командант мајор Миливоје Милић), планиране
јачине три батаљона, требало је да буде попуњен регрутима мусли‐
манске вероисповести са територија Косовске и Ибарске дивизиј‐
ске области. Око 2.000 очекиваних регрута требало је да се окупи у
Краљеву.35 Укупно је очекивано да се у саставу Нишких резервних
трупа нађе око 12.500 регрута.
У погледу Крушевачких резервних трупа, које су имале штаб
у Скопљу, планирано је формирање два пешадијска пука. 1. пеша‐
дијски пук (командант мајор Чедомир Гачановић) требало је да обу‐
хвати регруте са територија Шумадијске и Ибарске дивизијске
области. Планирано је формирање четири батаљона. Односно, пу‐
ковски окрузи са територије Шумадијске дивизијске области дава‐
ли су по један батаљон, док су регрути из Ибарске дивизијске обла‐
сти били прикупљени у један батаљон. Штаб пука је био у Пришти‐
ни. 1. батаљон пука је попуњен регрутима из 10 (Чачанске) пуков‐
ске окружне команде. Његове две чете јачине 1.680 људи биле су у
Приштини, док су 3. и 4. чета укупне јачине 1.000 регрута биле у Ву‐
читрну. 2. батаљон попуњавали су регрути из 11 (Крагујевачке) пу‐
ковске окружне команде. Њих 2.300 било је смештено у Митровици.
3. батаљон образовали су регрути из 12 (Крушевачке) пуковске
окружне команде. Окупило их се 1.600 у Урошевцу. 4. батаљон с ре‐
грутима из Ибарске дивизијске области, јачине 650 регрута, био је
смештен у Призрену. Бројно стање пука износило је 7.230 регрута.
2. пешадијски пук (командант мајор Чедомир Местановић) образо‐
вали су регрути с простора Тимочке дивизијске области, као и ре‐
грути хришћани из Косовске дивизијске области. Пук је требало да
има четири батаљона, од чега су пуковски окрузи Тимочке дивизиј‐
ске области формирали по један батаљон, док је Косовска дивизиј‐
ска област давала људство за један батаљон. Штаб пука је био у Ско‐
35 АСАНУ, 1447‐II/ 13, Бројно стање Резервних трупа.
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пљу. 1. батаљон је попуњен регрутима из 13 (Крајинског) пуковског
округа и имао је око 1.600 регрута у Тетову, 2. образован од регрута
из 14 (Тимочког) пуковског округа имао је око 1.400 регрута и био
је смештен у Скопљу, 3. батаљон, попуњен људством из 15 (Пара‐
ћинског) пуковског округа, укупне јачине око 1.800 регрута, док је
4. батаљон с регрутима из Косовске дивизијске области био диспло‐
циран у Скопљу и имао је око 600 регрута.36 Укупно је у пуку било
око 5.400 људи. Процењује се да је у Крушевачким резервним тру‐
пама било око 12.630 људи.
Крагујевачке резервне трупе, са штабом у Чачку, имале су
задатак да од пристиглих регрута формирају два пешадијска пука.
1. дрински пешадијски пук (заступник команданта капетан прве
класе Владимир Радојевић) требало је да окупи младиће с терито‐
рије Дринске дивизијске области. Сваки пуковски округ требало је
да упути људство за по један батаљон. Очекивана јачина пука била
је око 5.000 регрута. Читав пук требало је да се окупи у Чачку. 2. ду‐
навски пешадијски пук (командант мајор Милоје Бајновић) требало
је да буде образован од регрута са простора Дунавске дивизијске
области. Сваки од три њена пуковска округа требало је да образује
по један батаљон. Штаб пука и сва три батаљона имали су задатак
да се окупе у Горњем Милановцу. Укупна планирана јачина износи‐
ла је око 5.000 регрута.37 По доласку регрута бројно стање се разли‐
ковало од очекиваног. У 1. дрински пук стигло је 6.083 регрута, док
је у 2. дунавски пук пристигло око 3.800 регрута. Планирано је да се
у оквиру Крагујевачких резервних трупа прикупи око 10.000 регру‐
та, а стигло је око 9.900, што се готово потпуно подударало.
Укупном броју регрута треба додати и 795 питомаца Скопске
подофицирске школе, разврстаних у шест чета под командом пот‐
пуковника Милосава Живковића и Приштински ђачки батаљон са
754 ђака, под командом капетана прве класе Ђорђа Терзића.38 Укуп‐
но се очекивало око 36.679 регрута.
Нов талас регрутације уследио је непосредно по отпочињању
тројног напада на Србију. Подстакнута вестима о заузимању поједи‐
них северних делова земље од непријатељских војних снага, влада
је на седници 5. октобра донела одлуку да се под заставу позову и
36 Исто.
37 АСАНУ, 1447‐II/ 13, Бројно стање Резервних трупа.
38 В. Радојевић, Д. Миленковић, Пропаст српских регрута, Нови Сад 2016, 64.
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младићи рођени 1897. и 1898. из округа у које су ушле непријатељ‐
ске трупе и да се организовано војнички повуку у позадину, пошто
су по закону подлезали војној обавези као обвезници последње од‐
бране.39 У тим тренуцима аустроугарске, немачке и бугарске војне
снаге већ су се налазиле у Подринском, Ваљевском, Београдском,
Смедеревском, Пожаревачком, Крајинском, Тимочком и Пиротском
округу.40 Не располажемо егзактним подацима колико је њих сти‐
гло у своје јединице, пошто су се након започињања евакуације на
југ састав и бројно стање трупа свакодневно мењали. Као најпоу‐
зданије узећемо податке Општевојног одељења Министарства вој‐
ног из септембра 1919, које доносимо у посебној табели.41 Подаци
се односе само на територију Краљевине Србије пре 1912. године.
Подацима за новоослобођене крајеве не располажемо. Архива ста‐
тистичких података о броју позваних регрута за годишта старија од
1896. налазила се у Министарству војном, али је приликом повлаче‐
ња 1915. закопана у близини Краљева. Након рата екипе Министар‐
ства покушавале су да је лоцирају на терену, али нису успеле.42
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4.842
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4.949
3.282
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4.591
1.464
6.180
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4.447
1.173
5.039
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УКУПНО

ТИМОЧКА

5.006
2.290
5.627
4.837

ШУМАДИЈСКА

1897.

позвано
стигло
позвано
стигло

ДУНАВСКА

1896.

ДРИНСКА

ГОДИНА
РОЂЕЊА

МОРАВСКА

ПРЕГЛЕД БРОЈА РЕГРУТА ПОЗВАНИХ 1915.
ДИВИЗИЈСКА ОБЛАСТ

22.514
11.534
27.240
22.510

39 Записник Седнице Министарског савета држане 5. октобра 1915. г. под
председништвом Председника Министарског Савета, Д. Јанковић, Б. Храбак (при‐
ређивачи), Записници седница Министарског савета Србије 1915–1918, Београд
1976, 179.
40 О операцијама српске војске током 1915. опширније: Ж. Павловић, Рат Ср‐
бије с Аустро‐Угарском, Немачком и Бугарском 1915, Београд 1968; М. Зеленика,
Рат Србије и Црне Горе 1915, Београд 1954.
41 АСАНУ, 1447‐II/ 13, Допис начелника Општевојног одељења Министар‐
ства војног пуковника Михаила Јовановића пуковнику у пензији Радивоју Бојови‐
ћу од 16. септембра 1919.
42 Исто.

128

PАСПОРЕД И ЈАЧИНА СРПСКЕ ВОЈСКЕ У ПОЗАДИНИ СЕПТЕМБРА 1915.
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УКУПНО

позвано
стигло
позвано
стигло

5.180
4.816
15.813
11.943

4.781
4.531
13.144
12.457

5.705
4.687
16.206
12.094

5.155
4.438
15.926
10.780

4.907
4.015
14.393
9.257

25.728
22.487
75.482
56.531

Упркос свим тешкоћама везаним за непосредну ратну угроже‐
ност пограничних делова земље, највиши одзив регрута био је у
Дринској дивизијској области, где се на позив одазвало 92% регру‐
та. На територијама Моравске и Дунавске дивизијске области одзив
је износио 75,53%, односно 74,63%, што је било приближно на ни‐
воу укупног просечног одзива од 74,9 одсто. И поред брзог пада Бе‐
ограда, Смедерева, Пожаревца и Великог Градишта, радило се о ви‐
соком одзиву регрута са територије Дунавске дивизијске области.
Упадљиво заостаје проценат регрута који су се одазвали позиву на
територији Шумадијске дивизијске области, која у време спровође‐
ња мобилизације регрута није била директно војно угрожена, а који
је износио 67,69%, док је на простору Тимочке дивизијске области
одзив био најнижи и износио је 64,32%, што се може објаснити ди‐
ректном војном угроженошћу два од три пуковска округа, који су се
већ на почетку операција нашли на удару бугарских трупа. Гледано
по генерацијама, најнижи одзив је био унутар првопозване генера‐
ције рођених 1896,. који је износио свега 51,23%, док су два млађа
годишта исказала готово изједначен проценат одзива који је изно‐
сио 82,64% за рођене 1897. и 87,40% за рођене 1898. године. У окви‐
ру 1896. годишта, код кога је забележен најнижи проценат одзива,
највише се одазвало с територије Дринске дивизијске области –
94,43%, затим из Дунавске 66,32%, док је одзив на територијама
Моравске, Шумадијске и Тимочке дивизије био испод државног
просека и износио је 45,75% за Моравску, 32,89 % за Шумадијску и
26,38% за Тимочку дивизијску област.
* * *
Простор новоослобођених крајева Србије је на почетку Првог
светског рата представљао територију високог степена безбедно‐
сних ризика. Чести упади албанских наоружаних група и бугарских
комита, нелојалност знатног дела становништва држави и на дру‐
гој страни потреба да се осигура безбедност територије и несмета‐
но функционисање главних линија снабдевања српске војске, на‐
метнули су потребу ангажовања знатних војних снага на тим про‐
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сторима. Такође, ван главног правца борбених дејстава извођена је
и обука резервних војних снага, а јединицама формираним од обве‐
зника са тог простора је вршена и попуна проређених редова опера‐
тивног дела српске војске. Свакодневно ангажовање између 15 и
20% укупних српских војних ефектива ван простора на којем су се
изводила борбена дејства више него сликовито говори како о вој‐
ном значају простора за Краљевину Србију и њену војску, тако и о
сложеним сигурносним приликама које су владале на њеном југу.

Dr. Aleksandra Životić

DEPLOYMENT AND STREINGHT OF THE
SERBIAN ARMY IN THE BACKGROUND
OF SEPTEMBER YEAR 1915
(Summary)
The area of the newly liberated regions of Serbia at the beginning of the
World War I represented the territory of a high level security risks. Frequent
breaking in of the Albanian armed groups and Bulgarian Committees, as well
as disloyalty of the significant part of the population to its country and on the
other side a need to provide secure territory and undisturbed function of the
main lines of supplying Serbian army, imposed a need to engage significant
number of armed forces in these areas. Also, outside of the main theatre of the
battle operations the training of the reserved armed forces was carried out.
Units formatted from tax payers of that region are filled in within the
operational part of the Serbian army. Everyday engagement of between 15
and 20% of total Serbian military effective outside the area of the battle
operations, gives more than precise picture of the military importance of this
area for the Kingdom of Serbia and its army and of the complicated security
circumstances in the south of the country.
KEYWORDS: First World War, Serbia, Macedonia, Albania, 1915, Army.
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ПИСАЊЕ КОЛАБОРАЦИОНИСТИЧКОГ ЛИСТА
НОВО ВРЕМЕ О ВОЈНОЈ И ПОЛИТИЧКОЈ
СИТУАЦИЈИ У НДХ 1941–1944. ГОДИНЕ
АПСТРАКТ: Проглашење осовинске вазалне творевине НДХ,
злочини усташких и поступци клерикалних власти према
српском становништву на хрватској територији, као и њи
хов однос према домаћој управи на територији окупиране Ср
бије, довели су до усложњавања постојеће војнополитичке
проблематике у балканском региону. Одељење државне про
паганде Председништва Министарског савета „Владе народ
ног спаса” било је ангажовано на праћењу војне и политичке
ситуације у НДХ и редовном обавештавању јавности о наве
деном преко колаборационистичких гласила. У раду су приме
њене методе квалитативне анализе писања листа „Ново
време” о предметним дешавањима, уз осврт на рад Владе на
спасавању српских избеглица из НДХ.
Кључне речи: окупација Србије, „Влада народног спаса”, НДХ,
пропаганда, „Ново време”

Колаборационистичка „Влада народног спаса” настојала је да,
поред ограничења под којима је формирана, спроводи политичку
активност на спасавању српских избеглица из НДХ.1 Истовремено је
1

Генерални комитет за насељавање Словенаца који је у мају 1941. године
основао Савет комесара у циљу систематске и организоване бриге о избеглицама
и пресељеницима замењен је у кратком времену Комесаријатом за избеглице и
пресељенике при Председништву Министарског савета. О раду тих установа де‐
таљније у: С. Милошевић, Избеглице и пресељеници на територији окупиране Ју‐
гославије 1941–1945, Београд 1981; М. Мраовић, Ј. Живковић и С. Цветковић, Ср‐
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јавност окупиране Србије путем штампе, посебно листа Ново време,
редовно обавештавана о политичкој ситуацији у вазалној твореви‐
ни Трећег рајха. Наведене активности нису биле усклађене сходно
ограничењима која је наметала немачка цензура, као и услед чиње‐
нице да је лист Ново време био званично гласило власти, пре свега
пропагандно оружје у рукама немачког окупатора. Лист је важан
историјски извор за проучавање детаља свакодневног живота у
окупираној Србији, али и за проучавање специфичних облика идео‐
лошке и ратне пропаганде.2
У првим месецима окупације Ново време је редовно извештава‐
ло о друштвено‐политичкој ситуацији у НДХ, активностима хрват‐
ског државног врха и о односима са Немачком и Италијом. Званич‐
на пропаганда и аутори чланака о НДХ у колаборационистичкој
престоничкој штампи су уместо назива „Независна држава Хрват‐
ска” употребљавали термин „хрватска територија” или само назив
ранијег дела Краљевине Југославије – Хрватска (од Бановине Хрват‐
ске). То сведочи у прилог тези да су носиоци пропагандних актив‐
ности настојали да избегну употребу званичног назива немачке ва‐
залне творевине и поред забране да је подвргну критици.
Вести о активностима хрватског државног врха у највећој ме‐
ри преузимане су од немачке агенције „DNB”. Тако је непуних месец
дана након проглашења НДХ објављен прилог о оснивању хрватске
државе, говор генерала Славка Кватерника, изјава поглавника Па‐
велића о политичкој оријентацији нове хрватске творевине и Хи‐
тлеров телеграм хрватском државном врху.3 У овом чланку, који је
објављен по немачком диктату, описан је „величанствени дочек не‐
мачких трупа у Загребу”, састав новообразоване хрватске владе и
њени програмски циљеви: „Хрватска ће представљати заједницу
народа састављену на истим принципима као и Великонемачки Рајх
и италијански фашизам, то јест на принципима националности и
бија и Пожаревац у Другом светском рату – окупациона управа, избеглице и про‐
света, Пожаревац 2015.
2 Више о наведеном у: Колаборационистичка штампа у Србији 1941–1944,
приредио др Александар Стојановић, том I, група аутора, Београд 2015. Оширније
у: Колаборационистичка штампа у Србији 1941–1944, приредио др Александар
Стојановић, том II, група аутора, Београд 2017; Маријана Мраовић, докторски рад
на тему: Пропаганда владе Милана Недића 1941–1944, одбрањен на Одељењу за
историју Филозофског факултета Универзитета у Београду 6. јула 2015. године.
3 „Како је основана хрватска држава. Поглавник др Анте Павелић о задацима
и програму Хрватске”, Ново време, 20. мај 1941, 3.
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истинског људског права које никога не угрожава”. У говору ново‐
постављеног немачког посланика за Хрватску Зигфрида Кашеа на‐
глашен је напор Немачке да народима Европе „обезбеди бољи жи‐
вотни поредак”. Хрватска је приказана као државна творевина
основана уз немачки благослов по приницпу „Држава пре свега” и
на основу одредаба Закона о заштити државе и народа којим су сви
који раде против државних интереса осуђени на смртну казну. Наја‐
вљено је радикално решавање јеврејског и масонског питања.
У складу са диригованим писањем о обнови земље, колабора‐
ционистичка гласила објављивала су прилоге о наведеном процесу,
како у Србији, тако и у Хрватској. Ново време је објавило неколико
извештаја немачког ратног извештача Герхарда Маса о обнови ве‐
ликих размера у Хрватској и у Србији под немачким руковођењем.
Главни путеви обнављали су се убрзано, а посебно је наглашен при‐
мер немачког официра који се као командант у хрватском насељу
залагао за обнову. Однос Хрвата и немачких војника приказан је као
потпуно срдачан.4
Домаћи пропагандисти су у складу са антисемитском и анти‐
масонском компонентом већине пропагандних садржаја кривицу за
пропаст Краљевине Југославије и хрватско питање приписивали
„јудео‐масонском Лондону”: „Неоспорно је и то, да је Енглеској на‐
рочито добро дошла била бесвест Хрвата, које је Енглеска још од са‐
мог почетка своје акције тако педантно неговала, да би помоћу њих
онемогућила племенску и покрајинску солидарност у Југославији, а
нарочито конструктивност Србије”.5 Током маја 1941. године Ново
време се бавило питањима хрватско‐италијанских односа и успо‐
ставе хрватског краљевства.6 Боравак хрватске делегације у Риму
због потписивања политичких, привредних и територијалних спо‐

4 Герхард Мас, „Рад на обнови у Србији и Хрватској”, Ново време,14. јун 1941,
2. Немачки ратни извештач Герхард Мас је у одговору на писање англоамеричке
штампе о ситуацији у земљама окупираним од Немачке, настојао да оповргне тезе
New York Times‐а о борби неколико хиљада српских и црногорских војника који су
снабдевени муницијом и брдским батеријама отишли у шуму.
5 Пропагандна брошура: „Да погледамо истини у очи!”, ВА, група фондова
Нда, К 1А, бр. рег. 1/9‐4.
6 „Успостава хрватског краљевства. Проглашење хрватског краља очекује се
за почетак идуће недеље”, Ново време,17. мај 1941, 1.
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разума,7 проглашење војводе од Сполета за краља Хрватске8 и ита‐
лијанско‐хрватски уговор о утврђивању граница приказани су као
логичан след догађаја и резултат сарадње поглавника Павелића са
италијанским властима.9 Након повлачења већине италијанских
трупа из НДХ наглашавано је како су трупе које су остале „прија‐
тељска и савезничка војска”, а не окупациона.10 Колаборациони‐
стичко гласило је, на основу немачких директива, тумачило бора‐
вак Павелића у Берлину као стабилизацију хрватског положаја.11
Потписивање приступа Хрватске Тројном пакту у Венецији штампа
је позитивно пропратила, карактеришући овај догађај као допринос
организовању држава против мешања страних сила у Европи.12 По‐
четком немачко‐совјетског сукоба објављен је прилог о хрватским
добровољцима који су се пријавили за борбу против Совјета, као и
део поглавниковог говора у којем се о Хрватима говори као о не‐
мачком народу.13
7 „Хрватска круна понуђена једном италијанском принцу. Данас стиже у Рим
хрватска делегација која ће потписати важне политичке, привредне и територи‐
јалне споразуме”, Ново време, 18. мај 1941, 3.
8 Фотографија са насловом „Војвода од Сполета краљ Хрватске”, Ново време,
19. мај 1941, 1. „На молбу поглавника др Павелића војвода од Сполета проглашен
за краља Хрватске. Г. Мусолини је најсрдачније поздравио г. Павелића приликом
његовог доласка у Рим”, Ново време, 19. мај 1941, 2. „Војвода од Сполета као хр‐
ватски краљ зваће се Томислав II”, 22. мај 1941). Ново време, 19. мај 1941, 5.
9 „Италијанско‐хрватским уговором утврђене су границе између Италије и
Краљевине Хрватске”, Ново време, 20. мај 1941, 1.
10 „Повлачење италијанских трупа из Краљевине Хрватске. Трупе које остају
у Хрватској неће се сматрати као окупационе већ као пријатељска и савезничка
војска”, Ново време, 21. мај 1941, 1.
11 Прилог из Салцбурга о дочеку поглавника у Берлину: „Вођа Рајха примио
др Павелића. Изјава др Павелића”, Ново време, 7. јун 1941, 2., „Положај независне
Хрватске коначно је одређен у сваком погледу, изјавио је државни секретар г др
Лорковић представницима хрватске штампе”, Ново време, 11. јун 1941, 2.
12 „Хрватска приступила Тројном пакту. Протокол је потписао г. др Павелић
у Венецији”, Ново време, 16. јун 1941, 1., „Потписивање протокола обављено је у
Дуждевој палати у Венецији, Изјава грофа Ћана приликом свечаног потписивања
протокола о приступању Хрватске Тројном пакту. Изјава Павелића.”, Ново време,
16. јун 1941, 3.
13 Ново време, 3. јул 1941, 5; „ Хиљаде добровољаца пријављују се свакоднев‐
но у Хрватској за борбу против бољшевизма”, Обнова, 10. јул 1941. 3. „Смернице
хрватске владе. Изјава хрватског министра др Лорковића”, Обнова, 18. август
1941, 3.;„Поглавник др Павелић честита хрватским трупама на Источном фронту”,
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Први прилог у колаборационистичкој штампи који се односио
на расне законе у НДХ објављен је средином маја 1941. године у Но
вом времену. Објављене су две законске одредбе које је усташки ор‐
ган Хрватски народ издао у броју од 1. маја: Уредба о заштити ари
јевске крви и Уредба о расној припадности.14 У истом броју Новог
времена објављен је позив Хрватског народа у вези са одредбом По‐
лицијске управе у Загребу, којом је наређено да се у року од осам
дана преселе у одређене делове града сви Срби и Јевреји, као и да
усмено пријаве социјалном одсеку Градског Поглаварства свако
пресељење. Прописано је да сви Срби и Јевреји морају предати ра‐
дио‐апарате. У овом прилогу одговорност за расне мере приписива‐
на је усташама, а потом је следио низ прилога преузетих из немачке
штампе о сигурности држављана или припадника НДХ. Објављена
је и Павелићева Изванредна законска одредба и заповест о ставља
њу под преки суд свакога ко изврши било какво насиље над живо‐
том или имовином било кога држављанина или припадника НДХ,
па и чланова усташке организације.15
Носиоци пропагандне активности су питања везана за однос
НДХ према српском становништву, његов прогон, страдање и пока‐
толичавање посматрали искључиво у контексту хрватске кривице.
Одговорност за страдања приписивана је тамошњим властима, док
су примедбе јавности о немачкој кривици тумачене као злонамерна
пропаганда и клевета. Извештавано је о неоправданим хрватским,
мађарским, бугарским и албанским злочинима. Такође, писало се о
покушајима „агената туђе пропаганде” да хрватске злочине припи‐
шу Немцима: „Говоре, тобоже, да су почињена од Хрвата док се, ме‐
ђутим, на фотографијама око побијених и обешених виде немачки
војници, услед чега свет без икаквих иначе стварних основа долази
до закључака, којима се на незгодан начин визира част и достојан‐
ство немачке војске.”16 Пренебегавана је чињеница да је поредак у
НДХ успостављен под контролом Немачке, тако да су вести и при‐
Обнова, 25. октобар 1941, 3. „Говор г. др Павелића о нормализовању прилика у Хр‐
ватској”, Ново време, 2. јул 1941, 2.
14 Ново време, 17. мај 1941, 5.
15 „Изванредна законска одредба и заповест о стављању под преки суд”, Но‐
во време, 28. јун 1941,1. „Изванредне мере за спречавање насиља у Хрватској”, 28.
јун 1941, Ново време, 3.
16 ВА, група фондова Нда, К 19, бр. рег. 28/1.
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лози о ситуацији на хрватској територији садржали извесну дозу
наде у свемоћ немачких надзорних органа власти и њихову спрем‐
ност да помогну српско становништво. Истицало се да српски народ
„дубоко верује да ће Велики Рајх подејствовати да се престане са
проливањем српске крви и развлачењем српских земаља, олакша‐
вајући сада немогуће услове за његов препород и припрему за нов
живот по примеру немачког народа.”17
Антикомунистичка пропаганда у штампи била је у највећем
броју случајева уско повезана са антисемитским садржајима. Почет‐
ком августа 1941. године хрватске власти предузеле су ванредне
мере у Загребу, а Ново време је објавило вести о стрељању комуни‐
ста због атентата на студенте‐усташе.18 Пласирана је теза о комуни‐
стичко‐јеврејској завери, о великом постотку Јевреја међу ухапше‐
ним комунистима, као и о загребачком рабину који је крио комуни‐
сте. Објављен је садржај званичног коминикеа Павелићеве канцела‐
рије о ситуацији у Хрватској и немирима које су проузроковали ко‐
мунисти и лондонска пропаганда, бацању летака међу становни‐
штвом и Јеврејима који су пружали склониште четницима.19 Исто‐
времено са антикомунистичком акцијом немачке власти у НДХ ра‐
диле су на обезбеђивању легитимитета усташке творевине. Ново
време објавило је вести агенције „DNB” о великом броју бивших пр‐
вака ХСС који су приступили усташком покрету: „Овим догађајем
који треба схватити спонтаним изразом воље широких маса ХСС,
отпочео је, као што је рекао Поглавник, нов одељак у животу хрват‐
ског народа”.20
Након спорадичних вести агенције „DNB” о ситуацији у НДХ,21
теме писања носилаца пропагандне активности током јула и авгу‐
17 ВА, група фондова Нда, К 19, бр. рег. 30/1.
18 „Ванредне мере у Загребу. Стрељано 98 комуниста због атентата на сту‐
денте‐усташе”, Ново време,7. август 1941, 3.
19 „Званично објашњење о немирима у Хрватској”, Ново време, 8. август
1941, 3.
20 Ново време, 12. август 1941, 2; „Вођи Хрватске сељачке странке приступи‐
ли усташком покрету”, 11. август 1941, Обнова, 3.
21 „Хрватска граница према Крањској”, 8. јул 1941, Обнова, 3. „Утврђена гра‐
ница према вестима агенције „ДНБ” из Загреба одговара историјској граници Хр‐
ватске и Крањске, док хрватски кругови очекују разграничење Црне Горе и Херце‐
говине у корист Хрватске.”; „Немачко‐хрватска културна сарадња”, Обнова 8. јул
1941, 6.
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ста 1941. године биле су: избегличко питање и питање хрватског
става према Србима. У чланку под насловом: „Србија ће примити
300.000 избеглица, Срба и Словенаца. Избеглице ће бити смештене
по целој Србији” најављује се долазак последњег транспорта од
10.000 Словенаца, углавном градског становништва, које је требало
сместити заједно „са Србима, избеглицама из Хрватске, исто тако
врло напредним елементом”.22 У овом периоду написана је и про‐
грамска песма позоришног писца и дечијег песника Бране Цветко‐
вића под насловом „Помозите браћи”. Песма је објављена у другом
броју листа Дом и свет (који је уређивао Мирослав Стевановић) у
форми апела за помоћ Србима страдалим у смедеревској експлозији
и српским избеглицама из НДХ и одлично је сведочанство о соци‐
јалним проблемима окупиране Србије, као и о духовној клими и
пропаганди у првим месецима окупације. 23
Пропаганда је током августа 1941. године потенцирала навод‐
ну промену курса хрватске политике према Србима, позивајући се
неосновано на одређене реакције усташких званичника и приказу‐
јући их у позитивном светлу. Ови наводи свакако су били у складу
са немачким пропагандним смерницама како би се делом умирила
јавност у Србији. У листу Donnauzeitung објављен је чланак у којем
је истакнут говор М. Будака у Вировитици24 као добра основа за
„нову, праведнију” политику хрватских власти према Србима: „Па‐
метно скретање политике према Србима представља неопходну по‐
требу унутрашње хрватске политике, пошто је немогуће, да се пре‐
ко милион и по Срба у Хрватској држи у ванзаконитом стању”. Ука‐
зивало се на потребу праведније политике према Србима преко Са‐
ве и Дрине. Није било конкретног помена о страдању и прогону Ср‐
ба, али изражена је нада да Хрватска неће изгубити из вида стару
истину да се опстанак политичких творевина заснива на правди и
поверењу широких народних слојева, као и да ће омогућити подно‐
шљиво стање за Србе применом стриктне законитости. Кулминаци‐
ја насиља и злочина у Хрватској није могла донети очекиване ре‐
зултате и поспешити стварање климе помирења. Сведочанства ли‐
22 Обнова, 9. јул 1941, 5.
23 Дом

и свет, 29. јун 1941, број 2. Песма није забележена у библиографији
Бране Цветковића, као ни у библиографији Лексикографског завода.
24 Д. М., „Нови став хрватске владе према Србима”, Ново време, 19. август
1941, 3.
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ца која су успела да се спасу од усташког погрома уништавала су
својом реалношћу сваки покушај пропаганде да докаже супротно
или ублажи истину (по немачким инструкцијама). Пропагандисти
су често и сами пренебегавали немачки диктат и популарисали ре‐
шавање проблематике положаја Срба у НДХ.
Питање хапшења Срба на територији НДХ и обратно, Хрвата на
територији окупиране Србије, наметало је потребу за појачаним поли‐
тичким деловањем „Владе народног спаса”. Немачке власти посредо‐
вале су у овом питању између српске и хрватске стране, пресуђујући у
већини случајева на српску штету. Министарство вањских послова
НДХ упућивало је немачким властима сталне жалбе на положај при‐
падника хрватске народности на територији Србије и број ухапшених
лица. Недићеве власти су, осим борбе за спасавање пострадалих Срба у
Хрватској, морале водити и прецизне евиденције о статусу лица хр‐
ватске народности. Одељење за државну заштиту Министарства уну‐
трашњих послова водило је евиденције ухапшених Хрвата, а сачуван је
и допис наведеног одељења Управном штабу војног заповедника Ср‐
бије у којем се наводи прецизан број ухапшених.25 Сва лица хрватске
народности, а посебно припадници НДХ, предавани су немачким вла‐
стима на даље поступање. У допису се истиче да се на територији Ср‐
бије не врше никакви прогони против Хрвата и у прилог томе доста‐
вља списак свих ухапшених лица. Одељење за државну заштиту наста‐
вило је, упоредо са Одељењем државне пропаганде, политичку и про‐
пагандну активност на спасавању српског народа током читавог пери‐
ода окупације. Немачким властима су свакодневно подношене жалбе
о страдању српског становништва у Хрватској: „...Не само да се у вели‐
ком броју хапсе лица само стога што су Срби, већ се на најокрутније
начине муче и убијају, па и деца, силе ако ће да спасу главу да прелазе
у римо‐католичку веру, што би једном требало да престане у култур‐
ном делу Европе, на што се умољава упозорити Министарство спољ‐
них послова Независне државе Хрватске”.26
25 Министарство

вањских послова је у допису од 1. децембра 1941. године
навело цифру од 500 Хрвата у српским затворима. Према евиденцијама Управе
града Београда од 12. децембра 1941. године у притвору се налазило 20 лица хр‐
ватске народности, од којих се против 17 водио поступак због активног учешћа у
комунистичкој акцији, а три лица су кажњена због иступа.
26 ВА, група фондова Нда, К 20, бр. рег. 4/1‐2, Допис Одељења за државну за‐
штиту Министарства унутрашњих послова Управном штабу војног заповедника
Србије од 30. децембра 1941. године.
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Богдан Рашковић, виши чиновник Министарства саобраћаја и зва‐
нични представник за спасавање српског становништва из хрватских
логора, водио је широку обавештајну и политичку активност у том
правцу. У једном од дописа упућених Председништву владе Рашковић
је известио о проблемима са којима је био суочен приликом покушаја да
споразумно са хрватским властима изврши пребацивање око 20.000
српских избеглица (већином жена, деце и тешко оболелих лица) у Ср‐
бију.27 Писао је о спремности ондашњег немачког посланства и Црвеног
крста да изађу у сусрет српским властима након што се српска влада по
овом питању званично обрати војном заповеднику. Рашковић је, уз до‐
зволу шефа Управног штаба немачке војске и препоруку шефа Гестапоа
др Вајмана, Решењем Министра унутрашњих послова Србије (I број
14738 од 23. децембра 1941) био овлашћен да учини „последњи корак
како би се остатак Срба мученика по хрватским логорима ослободио”.28
У извештају о страдању српског народа Рашковић пише о „јединстве‐
ном примеру усташких зверстава” и наводи случајеве који превазилазе
све до тада познато по суровости.
Посебан сегмент пропагандног рада представљао је однос пре‐
ма католичком свештенству на територији окупиране Србије. Окру‐
жна начелства достављала су Влади редовне извештаје о акцијама
католичког свештенства, такозване „Црне интернационале” на те‐
риторији Србије, посебно на подручју Ниша. Лица католичке верои‐
сповести, хрватске и словеначке народности, окупљала су се у про‐
сторијама католичког жупног уреда и просторијама обданишта
„Штросмајер”.29 Према извештају Стевана Луковића, начелника у
Нишу, поднетог управнику полиције у Нишу, мрежа „Црне интерна‐
ционале” деловала је међу балканским народима. Заплењено је и
писмо припадника цркве Христа Краља у Београду од 21. октобра
1941. године, упућено једном поручнику Поглавникове телесне вој‐
не о акцијама католичке цркве у „будућем католичком Београду”.
Католичка пропаганда је каналисана преко Ниша и Скопља све до
Солуна. Деловала је и специјална курирска служба католичке цркве.
Нишки начелник предвиђао је у наведеном извештају да ће „хрват‐
ска католичка црква подржати усташе, као и припаднике католич‐
27 ВА, група фондова Нда, К 20, бр. рег. 59/1‐1. Допис Богдана Рашковића
упућен је Председништву владе из Загреба у време Божића 1942. године.
28 ВА, група фондова Нда, К 39, бр. рег. 28/2‐2.
29 ВА, група фондова Нда, К 20, бр. рег. 55/4.
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ке и мухамеданске вероисповети који су се нарочито истакли у кла‐
њу и истребљењу српског живља у Хрватској”.30 Управа нишке по‐
лиције притворила је неколико католика осумњичених за припад‐
ништво „Црној интернационали”, а међу њима Јосипа Бркића, који
је по специјалном упутству католичког свештенства из Ниша путо‐
вао изван Србије, по Метохији и „делио извесне брошуре, кипове Св.
Антона, металне медаљоне са ликом Исуса и разне слике које поти‐
чу из католичке и пропагандистичке кујне”. У извештају се помиње
појачана активност исусоваца, католичких самостана, крижарске
омладине и франковаца. Припадници усташких јединица, преобуче‐
ни у српске униформе, повремено су пребацивани у Србију, како би
нападали представнике немачких власти. Јавности је пласирана
слика српског народа који се налазио „у средини и под немилосрд‐
ним шибањем црвене и црне интернационале”. То је требало да чи‐
тавој проблематици српско‐хрватских односа да посебну тежину.
Писање Новог времена о догађајима у НДХ 1942. године било је
углавном везано за регулисање положаја православног живља и
оснивање Хрватске православне цркве. Пропаганда се посредно ба‐
вила тематиком друштвено‐политичких односа у НДХ кроз пробле‐
матику решавања избегличког питања, иако у штампи НДХ није не‐
посредно оптуживана као главни кривац за велики број избеглих и
расељених лица. У време највећих прогона и погрома српског наро‐
да објављен је Павелићев говор пред хрватским Сабором о пробле‐
му православља у Хрватској.31 Боравак представника Хрватске пра‐
вославне цркве код Поглавника приказан је кроз објављивање
чланка гласила усташког покрета листа Хрватски народ.32 Можемо
закључити да су овакви, иако ретки чланци, били производ немач‐
ке цензуре и настојања да се избегне било какав помен реалне ситу‐
ације и проблематике српско‐хрватских односа, имајући у виду ста‐
тус који је НДХ уживала као немачка вазална творевина.

30 ВА,

група фондова Нда, К 20, бр. рег. 47/3‐1, Извештај од 7. фебруара 1942.

године.
31 Ново време, 3. март 1942, 2.
32 Поглавник

је примио представнике Хрватске православне општине: све‐
штеника Васу Шурлана, чиновнике у пензији Петра Лазића и Вукадиновића и при‐
радника Душана Јакића који су изразили захвалност поглавнику за доношење За‐
кона о успостави Хрватске православне цркве, а објављен је и позив који је Шур‐
лан упутио православном свештенству на хрватској територији ради договора о
црквеној организацији. Ново време, 14. јун 1942, 3.
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Штампа је објављивала прозу, песме и другу врсту радова из‐
беглих Срба са хрватске територије. Изванредни комесар за избе‐
глице и пресељенике Тома Максимовић доставио је председнику
владе песме Лазара Грубачевића, избеглице из Вуковара, са предло‐
гом да се растуре међу народом у што већем броју примерака, као
погодан пропагандни материјал, писан народним језиком: „Србији”,
„Пренос српских светитеља из Срема у Србију”, „Београду” и „Бог и
Недић чувају Србију”.33
„Влада народног спаса” наставила је са радом на спасавању
српских избеглица током 1942. године. У априлу је формиран мо‐
стобран код Вишеграда ради проширења српске територије и за‐
штите српских избеглица из Босне, које су под заштитом Српске др‐
жавне страже пребациване у Србију.34
Председник Владе упућивао је редовно писма др Харалду Турнеру,
у којима га је упозоравао на последице прогона српског становништва у
НДХ. У допису од фебруара 1942. године Недић је молио да се Србима
који су у лошим животним условима били затворени у усташким лого‐
рима пошаље помоћ преко српског и немачког Црвеног крста. Иако је
Недић наставио да упућује протесте, као и да упозорава шефа Војноу‐
правног штаба на повећање прилива избеглих лица. Ипак, није дошло
до побољшања положаја српског живља у НДХ.35 У меморандуму упуће‐
ном генералу Бадеру 16. септембра 1942, бавио се и питањима прогона
Срба у Срему и могућности издржавања избеглица. Усташка акција про‐
тив партизана у Срему коју је водио Виктор Томић проузроковала је
многе српске цивилне жртве, али је заустављена немачком интервен‐
цијом у Загребу.36 Највећи број политичких интервенција Недићеве
владе за спасавање српског становништва у НДХ није имао позитиван
резултат пошто се односио на територије које су биле под управом не‐

33 ВА, група фондова Нда, К 1 А, бр. рег. 3/2‐1, Предлог Томе Максимовића
председнику Недићу од 20. марта 1942. године.
34 Немачке власти нису званично дале одобрење за ширење српске терито‐
рије, али је пребацивање избеглица захваљујући поменутом мостобрану трајало
несметано скоро две године; ВА, група фондова Нда, К 1, бр. рег. 5/7.
35 B. Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945, Beograd 1992.
36 M. Borković, Kontrarevolucija u Srbiji. Kvinslinška uprava 1941–1944, knjiga
prva (1941–1942), Beograd 1979. В. Казимировић, Србија и Југославија 1914–1945,
књига IV, Крагујевац 1995.; B. Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1978, Beograd,
1981.
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мачких савезника или је био у супротности са немачким интересима у
окупираној Србији.
У листу Ново време 1943. године објављен је знатно мањи број
прилога о ситуацији у НДХ у односу на друге теме. Једна од краћих
вести односила се на долазак СС вође Химлера у Загреб маја 1943.
године и његов сусрет са Антем Павелићем, без превише удубљива‐
ња о разлозима посете.37 Објављено је саопштење агенције „DNB” о
немачко‐хрватској акцији чишћења комунистичких банди. Акција
чишћења приказана је као успешна, а писало се и о повећавању бро‐
ја добровољаца из редова мештана који прилазе немачкој војсци.
Према пласираним вестима, заједно са побуњеницима били су изло‐
жени прогону и уништавању одреди Драже Михаиловића, који су
били у том простору борбе.38
Септембар 1943. године обележиле су вести о наименовању
бившег државног секретара Николе Мандића, адвоката из Сарајева,
за председника хрватске државне владе и новог хрватског војног
министра немачког порекла, генерала авијације Навратила.39 Обја‐
вљена је поглавникова прокламација хрватском народу, у којој је
најавио поновно преузимање подручја приморја и Далмације које је
остављено Италији и апеловао на војску да заједно са Немцима
ослобађа Јадран. Испред Универзитета у Загребу одржана је мани‐
фестација приморских Хрвата који живе у Загребу, на којој је др Едо
Булат одржао говор, а др Стјепан Бућ најавио образовање Хрватске
добровољачке јадранске легије.40
Специфичан приказ историјата српско‐хрватских односа дат је
у елаборату публицисте Милана Банића, пореклом Хрвата, „народ‐
ног посланика у југославeнској ери”, који је, како сам наводи, „у то‐
ку своје 25‐годишње политичке делатности устајао доследно про‐
тив сваког екцеса српске опијености победом, али и против сваког
испада хрватског рушилачког малконтетизма” Банић је у елаборату
изнео своје виђење српско‐хрватских односа у Новој Европи, под
37 „Вођа СС Химлер у Загребу, сусрет са Павелићем”, Ново време, 7. мај 1943, 1.
38 „Акција

чишћења у херцеговачко‐црногорском простору”, Ново време,
25. мај 1943, 2.
39 „Др Мандић наменован за председника хрватске владе”, Ново време,
3. септембар 1943, 2.
40„Хрватска прогласила потпуну независност”, Ново време, 10. септембар
1943, 2.
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предводништвом Трећег рајха,41 кроз анализу ситуације на Балкан‐
ском ратишту почетком ратних дејстава, формирања НДХ и српског по‐
ложаја под немачком окупацијом. Главни проблем је, према наведеној
анализи, представљала ратна реалност по којој је једино Србија након
пропасти Југославије третирана као немачки непријатељ, плаћала кон‐
трибуције и принадлежности за све заробљене официре, иако на Балка‐
ну и Југоистоку није постојао ниједан народ чији су интереси у толикој
мери били слични немачким као што је то био српски народ. Банић је у
даљем тексту елабората изнео податке о страдању Срба у Хрватској и
апеловао на немачке власти да престану са антисрпском политиком на
Балкану.42 Према српству би требало што пре заводити нов и позити‐
ван поредак, који ће Немачкој да служи на част и помогне да се деман‐
тује клевета да ће Немци својом политиком „изручити” поједине наро‐
де бољшевизму. Требало би усташки режим заменити режимом саста‐
вљеним од политичара који искрено желе сарадњу са Трећим рајхом у
циљу пацификације и унапређења Балкана. Србима би требало загаран‐
товати пуну личну и имовинску безбедност и слободно исповедање на‐
ционалних и верских осећања. Након Недићеве посете Хитлеру, Банић
је десет дана касније објавио посткриптум елабората од 15. септембра
1943. године. Сумирајући резултате те посете, Банић је дошао до за‐
кључка да нису задовољене аспирације српског народа и обећане кон‐
цесије како би се санирао повређени српски национализам, те стога и
даље нису постојали услови за активну и успешну борбу против кому‐
низма и бољшевизма, која је на Балкану најактуелија.
Пропагандне активности у обликовању слике Хрватске у листу
Ново време кретале су се 1944. године трасираним путем, што је доне‐
кле олакшало презентовање различитих пропагандних садржаја у
оквиру ратног миљеа. Колаборационистичко гласило наставило је са
устаљеном праксом маргинализације тема као што су: нерешена ситуа‐
ција избеглих лица, прогон, масовно истребљење и насилно покршта‐
вање српског становништва, као и питање немачког става према хрват‐
ској антисрпској политици. Теме које су обрађиване односиле су се
углавном на унутрашњу политичку ситуацију у Хрватској,43 однос Хр‐
41 ВА, група фондова Нда, К 1 А, бр. рег. 1/9‐6.
42 Исто,

2.

43 „Приликом

терористичког напада на Загреб погинуло 67 лица”, Ново време,
2. март 1944, 1. „Позив улагачима ДХБ за територију данашње Хрватске”, Ново време,
8. август 1944, 2. Државна хипотекарна банка позвала је све имаоце улога на штедњу
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ватске и Немачке, као и на активности „Владе народног спаса” на реша‐
вању избегличког питања и организовање помоћи и запошљавања из‐
беглица. Током зимских месеци домаће власти су наставиле са акцијом
прикупљања прилога за зимску помоћ сиромашним и избеглим лици‐
ма, као и за фонд генерала Недића.44 Осим помоћи избеглим лицима,
домаће власти старале су се за породице и сирочад заробљених српских
официра преко Централног одбора за збрињавање заробљеничких по‐
родица.45 Јавност је редовно обавештавана о начину помоћи избеглим и
сиромашним лицима и деци.46 Одељење државне пропаганде организо‐
вало је и пријеме делегата избегличких Срба код председника владе то‐
ком 1944. године, уз обавезне програме националне садржине.47 При‐
ликом пријема одржаног почетком марта, председник владе обратио се
избегличким делегатима говором на тему „Спас Српства” у којем је и
избеглице позвао да се „сложе у мисли и акцији, а у интересу одржања
српског народа и боље будућности Српства”.48
Иако су се немачке власти увелико припремале за повлачење вој‐
них снага са српске територије Ново време је задржало устаљени обра‐
зац извештавања, уз замагљивање реалне ситуације и избегавање писа‐
ња о актуелним дешавањима. Према објављиваним прилозима положај
Немачке био је стабилан и непроменљив. Један од последњих бројева
Новог времена био је посвећен обележавању свечаности дана жетве и
отварању акције за Зимску помоћ Немаца у Београду.49
и фондова код њених бивших филијала на територији „данашње Хрватске” који имају
стално боравиште у Србији и Банату да предају банци уложне књижице.
44 „Начелник Среза Космајског предао је фонду генерала Недића 500 000 ди‐
нара као прилог народа свога среза”, Ново време, 1. и 2. јануар 1944, 3.
45 „Старање за породице и сирочад заробљеника. Рад Централног одбора за
збрињавање заробљеничких породица”, Ново време, 12. април 1944, 3.
46 Фотографија: „Пакети за болесну избегличку децу. Једна група београд‐
ских трговаца поклонила је за Нову годину болесној избегличкој деци 400 паке‐
та.”, Ново време, 16. јануар 1944, 4.
47 „Делегати Срба избеглица долазе као гости председника владе ђенерала
Недића. Њихов боравак биће испуњен програмом националног карактера”, Ново
време, 6. март 1944, 2. „Помен жртвама рата у Саборној цркви. Срби‐избеглице за‐
хваљују мајци Србији”, Ново време, 7. март 1944, 2.
48 Ново време, 8. март 1944, 2; Ж. Првуловић, „Мали избегли Српчићи моле
Бога за српску слогу. Посета једном племенитом расаднику српства.”, Ново време,
16. и 17. јул 1944, 3.
49 „Отварање акције за зимску помоћ приредио је земаљски групни вођа
НСДАП у Србији Кригер. Наведеном отварању присуствовали су Фелбер, Нојбахер,
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Закључак
Пропагандисти Недићеве владе су у креирању слике рата на
балканском подручју и на светским фронтовима били условљени
захтевима немачке цензуре у том погледу што су били обавезни да
преузму „препоручене” немачке садржаје и прераде их у циљу пла‐
сирања домаћој јавности. „Влада народног спаса” спроводила је ор‐
ганизовану политичку и пропагандну активност на спасавању лица
избеглих из НДХ, као и против усташких злочина над српским ста‐
новништвом. Истовремено je јавност путем штампе обавештавана о
политичкој ситуацији у вазалној творевини Трећег рајха. Одговор‐
ност за страдања Срба приписивана је хрватским властима, док су
примедбе јавности о немачкој кривици тумачене као злонамерна
пропаганда и клевета. Одељење за државну заштиту водило је упо‐
редо са Одељењем државне пропаганде политичку и пропагандну
активност на спасавању српског народа током окупације. Највећи
број политичких интервенција Недићеве владе у циљу спасавања
православног српског становништва у НДХ није имао позитиван ре‐
зултат јер се односио на територије које су биле под управом не‐
мачких савезника, или је био у супротности са немачким интереси‐
ма у окупираној Србији. Рад „Владе народног спаса” на спречавању
страдања српског становништва није могао донети очекиване ре‐
зултате првенствено због Хитлеровог увреженог непријатељства и
неповерења према Србима, као и потребе немачке државе да у вре‐
ме колебања савезника не допринесе њиховом отуђивању. Истовре‐
мено то је био један од разлога због су настојали да санкционишу
писање српских листова о хрватској ситуацији и да сведу на мини‐
мум вести о страдању српског живља.

тајни саветник Јункер, а Кригер је све националсоцијалисте позвао на испуњава‐
ње дужности. Свечаност уз хор била је пропраћена и извођењем омладинског
филма „Млади орлови”, Ново време, 3. октобар 1944, 1.

145

Војноисторијски гласник 2/2017.

Dr. Marijana Mraović

THE WRITING OF THE COLLABORATIONIST
NEWSPAPER NEW TIME ABOUT MILITARY
AND POLITICAL SITUATION IN THE
INDEPENDENT STATE OF CROATIA (NDH),
YEAR 19411944
(Summary)

When creating the picture of war in Balkans region and world fronts,
the propagandists of Nedic's Government were preconditioned by requests of
the German censorship in that respect that they were obliged to take over
„recommended” German contents and adjust them for placement in domestic
public. „The National Salvation Government” has conducted organized
political and propaganda activity for saving refugees from NDH and against
Ustasha crimes against Serbian people. At the same time, the public was
informed trough the newspaper on political situation in the vassal creation of
the Third Reich. Responsibility for the Serbian suffering was attributed to the
Croatian government, while the remarks of the public on the German guilt
were interpreted as malicious propaganda and defamation. Department for
the state security at the same time as the Department of state propaganda
has led political and propaganda activity on saving Serbian people during the
occupation. Most of the political interventions of the Nedic's Government, with
the aim of saving orthodox Serbian people in NDH, didn't have positive result
since it was related to the territories under the German allies or was opposed
to German interests in occupied Serbia. The work of „The National Salvation
Government” on prevention of suffering of Serbian people couldn't bring
expected results. First of all, this was due to the Hitler's widespread hostility
and distrust towards Serbs, as well as the need of the German state not to
contribute alienation in the time of hesitation of the allies. At the same time, it
was one of the reasons to sanction Serbian newspaper from writing on
Croatian situation and to minimize news on suffering of the Serbian people.
KEYWORDS: Ocupation of Serbia, „The National Salvation Government” ,
NDH, propaganda, Novo vreme.
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ПОЛИТИЧКА УПОТРЕБА ЕКСПЛОЗИЈЕ
У СМЕДЕРЕВУ 5. ЈУНА 1941. И „КОНАЧНО
РЕШЕЊЕ ЈЕВРЕЈСКОГ ПИТАЊА”*
АПСТРАКТ: После катастрофалне експлозије у Смедеревској
тврђави 5. јуна 1941. организовање рада на рашчишћавању ру
шевина и прикупљању помоћи за настрадале постало је првора
зредно политичко питање. Изванредни комесар за обнову Сме
дерева Димитрије Љотић добио је веома широка овлашћења у
питањима изградње града. У новинским извештајима о експло
зији истицана је велика помоћ коју су указивале немачке окупа
ционе власти, пре свега војска. Упадљиво је да jе питање помоћи
Смедереву било везано за избегличко питање. За рад на обнови
Смедерева организација „Збор” је формирала полувојничку До
бровољну радну службу, која је била језгро будућих добровљач
ких јединица „Збора”. На раду у Смедереву била је ангажовано
око 600 Јевреја из Београда, којима је обећана накнада за њихов
рад, али никада није исплаћена. У спровођењу антијеврејских ме
ра ангажовани су и органи српске квислиншке управе. Председ
ник новоформиране српске владе генерал Милан Недић залагао
се за протеривање Јевреја из Србије. У другој половини новембра
1941. већина јеврејских радника ангажованих у Смедереву била
је „одведена”, односно убијена у масовним немачким репресали
јама. Томе је следило интернирање и потпуно уништење свих
преосталих Јевреја у Србији у Јеврејском логору Земун на Бео
градском сајмишту.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Србија, окупација, Смедерево, експлозија, Ди
митрије Љотић, „Збор”, Добровољна радна служба, Јевреји,
Милан Недић, „коначно решење јеврејског питања”
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Сигурно највећа трагедија која је погодила српски народ после
Априлског рата и успостављања немачке окупационе управе у цен‐
тралном делу Србије била је експлозија нагомилане муниције и
других експлозивних средстава у Смедеревској тврђави 5. јуна
1941. године. Питање узрока експлозије и даље је нерасветљено, о
чему постоје разне претпоставке,1 а и даље је отворено питање
укупног броја жртава. Према процени немачког Војног заповедника
у Србији (односно начелника његовог Војног штаба потпуковника
Графенхорста) упућеној Команди копнене војске 10. јуна 1941, у
експлозији је погинуло шест, нестало девет, а повређено 110 при‐
падника немачких оружаних снага (Вермахта). Број цивилних жрта‐
ва процењен је на око 500 (већ је било сахрањено 346), а рањених
на најмање 1.100, при чему је наведено да ове бројке нису коначне.
Према извештају Оперативног одељења Војног заповедника у Срби‐
ји од наредног дана, погинуло је 10, а рањено 110 немачких војника.
Bрој страдалих цивила процењен je на око 500, а број рањених на
око 700, што је за град од око 14.000 становника био огроман губи‐
так. У извештају је изнета процена да је уништено и око 70% кућа,
тако да је већина становника избегла у околна села или на перифе‐
рију града. Наведено је и да су предузете све неопходне мере и да су
храна и вода обезбеђени.2
* Рад је део пројекта Конфликти и кризе: сарадња и развој у Србији и регио‐
ну у 19. и 20. веку (47030), који финансира Министарство просвете, науке и техно‐
лошког развоја Републике Србије.
1 Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945, Beograd 1992,
118. У писму руководству Комунистичке партије Хрватске од 17. јула 1941. секре‐
тар Комунистичке партије Југославије Јосип Броз Тито навео је да су „наши запа‐
лили и уништили највеће складиште бензина које Нијемци имају у Југославији”;
Josip Broz Tito, Sabrana djela, Тom sedmi, priredio Radomir Vujošević, Beograd 1983,
56. Брозов навод је могао да односи само на експлозију у тврђави. Приређивач
овог документа је у напомени навео да то није била акција Народноослободилач‐
ког покрета, већ резултат непажње Немаца. Навео је и да су тих дана омладинци
покушали да запале немачке цистерне у Смедереву, али нису успели; Исто, 215,
напомена 124. Иако у Брозовом извештају има преувеличавања, чудно би било да
је ова акција без разлога приписана „нашима”, односно припадницима илегалних
комунистичких група. Сугестија приређивача да је Броз имао у виду покушај
омладинаца да запале немачке цистерне не делује убедљиво.
2 Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugosla‐
vije, tom XII, knjiga 1, Dokumenti Nemačkog rajha, Beograd 1973, 157–158 (dalje: Zbor‐
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Питања организације рада на уклањању рушевина и обнови
живота у Смедереву, као и на прикупљању помоћи за настрадале,
постало је прворазредно политичко питање. Сама експлозија,
огромно разарање и жртве које је изазвала још више су допринели
туробном расположењу које је доминирало у јавности, као и осећа‐
њу свеопште трагедије која је задесила цели српски народ после на‐
пада нацистичке Немачке и успостављања окупационог режима. То‐
ме је допринео и масован долазак српских избеглица из разних кра‐
јева подељене земље, углавном из Независне Државе Хрватске.3
Њихова сведочења о ужасима кроз које су прошли још више је дело‐
вала на колективну фрустрацију становника Србије. Према сведоче‐
њу Јаре Рибникар, у чијој кући се тада скривао Јосип Броз Тито, због
зверстава усташа Београд је „био захватио вал мржње према Хрва‐
тима. [...] Општа атмосфера била је толико противусташка да су
усташе стављане у прве редове непријатеља српства, наравно, и ис‐
пред Немаца”.4
Први новински извештаји о експлозији и разарању Смедерева
појавили су се два дана касније, 7. јуна 1941. и били су доста штури.5
То је и разумљиво с обзиром на то да су новине подлегале цензури
и да је вероватно процењено да самој експлозији и њеним последи‐
цама не треба давати превелики публицитет. Ипак, и из оваквих из‐
вештаја могла се стећи слика о великом разарању и жртвама које је
претрпело Смедерево. Посебно је истицана велика помоћ коју су
унесрећенима и самом граду указивале немачке окупационе вла‐
сти, пре свега војска. И у каснијим извештајима истицала се велика
помоћ окупационих власти. То је био повод да се комесар Мини‐
старства унутрашњих послова, односно први човек српске админи‐
страције Милан Аћимовић јавно захвали немачкој војсци, односно
Војном заповеднику у Србији генералу Лудвигу фон Шредеру на по‐
моћи указаној Смедереву и његовим становницима. Та помоћ заи‐
nik NOR). Процене о броју жртава крећу се до 2.000; B. Petranović, Srbija u Drugom
svetskom ratu 1939–1945, 118.
3 Slobodan Milošević, Izbeglice i preseljenici na teritoriji okupirane Jugoslavije
1941–1945, Beograd 1981, passim; Filip Škiljan, Organizirana prisilna iseljavanja Srba
iz NDH, Zagreb, Srpsko narodno vijeće, 2014, passim.
4 Jara Ribnikar, „Kuća koja je postala muzej”, Radovan Blagojević (ur.), Grad borbe
i slobode. Beograd 1941–1944, Kultura Beograd 1964, 147–148.
5 Ново Време, бр. 39, 25. јуни 1941, 1: „Захвалност за помоћ немачке војске
пострадалом Смедереву”.
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ста није била мала, јер је Војни заповедник 20. јула 1941. упутио
прилог од милион динара за пострадале у Смедереву, а немачки Цр‐
вени крст је почетком августа 1941. дао 600.000 динара за Смедере‐
во.6 При томе, наравно, не треба губити из вида да је окупациона
власт имала пуну контролу над новчаним токовима у Србији, као и
контролу над емисионом Српском народном банком.7
На организацији рада на рашчишћавању рушевина и обнови
Смедерева убрзо се ангажовао комесаријат Министарства социјал‐
не политике и народног здравља на челу са др Стеваном Иванићем,
истакнутим припадником покрета „Збор”. То је била једина поли‐
тичка организација којој је под окупациојом било дозвољено дело‐
вање, свакако због идеолошке и политичке блискости са нацистич‐
ком Немачком која је постојала од оснивања покрета.8 Вођа „Збора”
Димитрије Љотић већ 14. јуна 1941. именован је за изванредног ко‐
месара за обнову Смедерева, а неколико дана касније објављено је
да је он преузео послове на организацији радова на обнови Смеде‐
рева.9 Ипак, Комесаријат на челу са Љотићем отпочео је свој рад тек
више од месец дана после несреће.10 Организациона питања на об‐
нови Смедерева коначно су регулисана „Уредбом о изванредним
овлашћењима за обнову Смедерева”, коју је донео Савет комесара
11. јула 1941. године. Изванредни комесар за обнову Смедерева Д.
Љотић је том уредбом добио веома широка овлашћења у питањима
изградње града. Уредбом је основан и посебан Фонд за обнову Сме‐
дерева, којим је изванредни комесар потпуно слободно располагао.11
6 Ново Време, бр. 64, 20. јули 1941, „Војни заповедник у Србији генерал г.
фон Шредер упутио је милион динара као свој прилог за пострадале у Смедереву”;
Обнова, бр. 13, 19. јули 1941; Ново Време, бр. 80, 6. август 1941, 1, „Велики прилог
немачког Црвеног крста за Смедерево”.
7 Драган Алексић, Привреда Србије у Другом светском рату, Институт за но‐
вију историју Србије, Београд 2002, 213–215.
8 Милан Кољанин, Јевреји и антисемитизам у Краљевини Југославији 1918–
1941, Београд 2007, 271–283.
9 Ново Време, 14. јуни 1941, 1, „Г. Димитрије Љотић изванредни комесар за
обнову Смедерева”; Ново Време, бр. 34, 20. јун 1941, 2, „Г. Димитрије Љотић преу‐
зео послове организације за обнову Смедерева”.
10 Ново Време, бр. 53, 9. јули 1941, 4, „Комесаријат за обнову Смедерева отпо‐
чео рад у настрадалом граду”.
11 Службени лист, 11. јули 1941, Уредба о изванредним овлашћењима за
обнову Смедерева”; Ново Време, 12. јули 1941, 2, „Изванредна овлашћења за
обнову Смедерева”.
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Тек уредбом од 11. јула коначно је решено питање располага‐
ња новцем за обнову Смедерева. До тада је новцем прикупљеним за
помоћ располагао „Централни одбор за збрињавање Срба‐избегли‐
ца и обнову Смедерева”, на чијем челу је био Милан Аћимовић. Ње‐
гови заменици су били Димитрије Љотић и Драгомир Драги Јовано‐
вић, управник Града Београда, један од најповерљивијих људи не‐
мачке управе. Познато је да су Аћимовић, близак некадашњем пред‐
седнику југословенске владе Милану Стојадиновићу и Љотић били
оштри политички противници, а њихово ривалство је настављено и
под окупацијом.
„Централни одбор за збрињавање Срба‐избеглица и обнову
Смедерева” основан је 18. јуна 1941. у Београду, на конференцији
„виђених грађана Београда”. После три дана Одбор је својим апелом
Србима најавио велику акцију за прикупљање помоћи избеглицама
и пострадалима у Смедереву. Апел за прикупљање помоћи пона‐
вљан је и уочи почетка саме акције заказане за 25. јун 1941. годи‐
не.12 Истовремено је почело организовање разних приредби у ко‐
рист избеглица и пострадалих у Смедереву. Прва међу је био кон‐
церт великог радио‐оркестра у недељу 22. јуна 1941, којем су при‐
суствовали командант Београда фон Кајзенберг и комесари мини‐
старстава. Следио је низ других манифестација, пре свега концерата
и позоришних приредби, чији приход је намењен избеглицама и об‐
нови Смедерева, о чему је штампа редовно извештавала.13
Велика акција на прикупљању прилога отпочела је 25. јуна
1941. и предвиђено је да траје до 29. јуна исте године. Према оцени
Централног одбора, од првог дана акција је веома успешно текла и
њој су се одазвали људи из свих друштвених слојева. У новинским
12 Ново Време, бр. 33, 19. јуни 1941, 1, 3, „У Београду је основан Централни
одбор за збрињавање избеглица и обнову Смедерева”; Ново Време, 21. јуни 1941,
1, „Апел Централног одбора за збрињавање избеглица и обнову Смедерева”; Исто,
2, „Упутство за скупљање добровољних прилога у корист избеглица и обнове Сме‐
дерева”; Ново Време, бр. 38, 24. јун 1941, 5, „Апел Централног одбора за збрињава‐
ње Срба‐избеглица и обнову Смедерева”.
13 Ново Време, 21. јуни 1941, 4, „Недељни концерт у корист избеглица и об‐
нову Смедерева”; Ново Време, бр. 37, 23. јун 1941, 4, „Концерт великог радио‐орке‐
стра у корист избеглица”; Ново Време, 25. јун 1941, 6, „Концерат Музичке акаде‐
мије у корист избеглица и пострадалих у Смедереву”; Ново Време, бр. 50, 6. јули
1941, 3, „Травијата на Коларчевом универзитету. Прва представа Народног позо‐
ришта после рата даваће се у корист избеглица и обнове Смедерева”.
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извештајима који су пратили акцију инсистирало се управо на тој
чињеници, без сумње да би се показало јединство Срба у тако те‐
шким тренуцима и њихова солидарност са онима којима је та по‐
моћ најпотребнија.14
Акција прикупљања прилога на улицама Београда отпочела је
28. јуна 1941, на Видовдан. Уочи почетка акције комесар Милан
Аћимовић је преко немачке радио‐станице Радио Београд (Sender
Belgrad) упутио апел Србима и Српкињама да што је могуће више
дају прилоге за избеглице и обнову Смедерева и тиме докажу своју
велику националну солидарност и дисциплину.15 С обзиром на то
да је српска пропаганда била под непосредном контролом немачке
војне цензуре, не чуди да празник Видовдан и његов значај у срп‐
ској историји у чланку нису ни поменути. Ипак, тај дан није случај‐
но изабран, јер је управо то требало да одигра улогу у подстицању
народа да пружи помоћ пострадалима. Другим речима, ово је био
покушај уношења нове симболике у празник Видовдана, који је ти‐
ме губио своју борбену и ослободилачку функцију. Акција прику‐
пљања помоћи првобитно је требало да траје до 29. јуна 1941, али је
ипак одлучено да се настави до 5. јула, да би се продужила и током
наредног месеца, августа. При томе су у штампи посебно истицани
примери сиромашних грађана и деце који су давали своје скромне
прилоге невољницима.16 То је свакако требало да буде пример и
оним имућнијима да дају своје прилоге за настрадале и обнову.
Упадљиво је да jе питање помоћи Смедереву било везано за
избегличко питање. Наиме, комесарска управа је била суочена са
великим приливом прогнаника и избеглих Срба из других делова
14 Ново Време, бр. 39, 25. јуни 1941, 6, „Данас почиње скупљање прилога за
Србе‐избеглице и обнову Смедерева”; Ново Време, бр. 40, 26. јуни 1941, 3, „Јуче по‐
чела велика акција на прикупљању прилога за Србе‐избеглице и за обнову Смеде‐
рева”; Исто, „У првом пододбору између самих чланова прикупљено је око 300.000
динара”; Ново Време, бр. 41, 27. јуни 1941, 1, „Већ први дан прикупљања прилога за
избеглице и обнову Смедерева дао је одличне резултате”.
15 Ново Време, бр. 42, 28. јуни 1941, 1, „Апел комесара г. Милана Аћимовића
на београдском радиу”; Исто, 3, „Прикупљање прилога за избеглице и обнову Сме‐
дерева”.
16 Ново Време, бр. 50, 6. јули 1941, 3, Још милион динара прикупљено у Бео‐
граду у току јучерашњег дана”; Ново Време, бр. 52, 8. јули 1941, 4, „Продужено
прикупљање прилога за Србе избеглице и обнову Смедерева”; Ново Време, бр. 90,
17. август 1941, 3, „Реорганизацијом пододбора поново је оживела акција прику‐
пљања прилога за избеглице и обнову Смедерева”.
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Југославије, понајвише из усташке Независне Државе Хрватске. Ка‐
ко је ова новостворена сателитска држава била немачки савезник,
било је искључено да се у јавности упуте било какве критике на ње‐
ну политику прогона и масовног убијања Срба, који су свој спас на‐
лазили на територији Војног заповедника у Србији. Комесарска
управа, суочена са бројним проблемима организовања живота, на‐
шла се суочена и са све акутнијим избегличким питањем. Решење је
нађено у истовременом прикупљању помоћи и за избеглице и за
пострадале у Смедереву. Постепено, службе задужене за избеглице
посебно су организоване и рад им је концентрисан у новооснова‐
ном Комесаријату за насељенике и избеглице, на чије чело је као
изванредни комесар за насељенике и избеглице 26. јуна 1941. по‐
стављен Андра Поповић.17 Протеривање Срба из НДХ било је у скла‐
ду са договором између немачких окупационих фактора у Србији и
НДХ, али је много више било оних који су сами бежали у Србију спа‐
савајући животе. Према немачким проценама из средине августа
1941, масовно депортовање Срба из НДХ подстицали је нападе ко‐
муниста на немачке војнике.18 То је ускоро довело до прекида орга‐
низованог протеривања Срба из НДХ у Србију.
На рашчишћавању рушевина у Смедереву ангажован је и Ко‐
месаријат министарства социјалне политике и народног здравља са
др Стеваном Иванићем на челу. Према његовој изјави за штампу од
18. јуна 1941, у Смедерево је упућено укупно прво 100, а затим још
120 младића на добровољни рад, да би њихов број нарастао на 250.
Комесар Иванић је истакао да је задатак припадника Добровољне
радне службе, како је она убрзо названа, не само да научи своје при‐
паднике раду, него и да „добију орјентацију и васпитање национално,
какво је потребно нашем народу и нашој земљи”.19 Била је очигледна
намера да се рад на обнови Смедерева искористи и за политичке ци‐
љеве покрета „Збор”, у чему је имао подршку окупационих власти.
17 Ново Време, бр. 41, 27. јуни 1941, 1, „Г. Андра Поповић постављен за коме‐
сара за насељенике и избеглице”. Нешто касније њега је заменио Тома Максимо‐
вић, доскорашњи директор фабрике „Бата” у Борову. Опширније у: Slobodan D.
Milošević, Izbeglice i preseljenici na teritoriji okupirane Jugoslavije 1941–1945.
18 Zbornik NOR, tom I, Borbe u Srbiji 1941. god, Beograd 1949, Izveštaj vojnog za‐
povednika Jugoistoka, 16. avgust 1941.
19 Ново Време, бр. 32, 18. јуни 1941, 2, „Изјава комесара Министарства
социјалне политике и народног здравља о проблему збрињавања избеглица”.
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Логор Добровољне радне службе Министарства социјалне
политике и народног здравља у Смедереву био је организован по
војничком принципу. Старешина логора је био вођа омладине „Збо‐
ра” Владимир Ленац, а предвиђено је да им се држе идеолошка пре‐
давања, да се организује културно‐просветна акција и да се упра‐
жњавају спортске дисциплине. Логор радне службе посетио је 26.
јуна 1941. изванредни комесар Љотић, извршио смотру радника и
одржао им говор о крупним задацима који их очекују. У извештају о
посети најављено је да је Добровољна радна служба претеча обаве‐
зне радне службе која ће ускоро бити уведена посебном уредбом
надлежног комесара. Прецизирано је да ће радна обавеза обухвата‐
ти све младиће са навршених 20 година и да ће они имати обавезу
рада од неколико месеци. Обавезни рад је уведен уредбом среди‐
ном децембра 1941. године.20
Осим припадника Добровољне радне службе, за рад у Смедере‐
ву пријављивали су се радници из разних крајева Србије који су та‐
мо тражили запослење. У другој половини јуна 1941. у Лесковцу се
пријавило 300 радника, од којих 90 за рад у Немачкој, а остали за
рад на обнови Смедерева.21 Од почетка јула 1941. Министарство
привреде организовало је низ течајева за обуку радника за разли‐
чита занимања, у првом реду грађевинска, како у Смедереву, тако и
у Београду. Упис течајаца је вршен у Државном заводу за унапређе‐
ње индустрије и занатства и у Избегличком логору у Београду.22 Тај
логор се налазио у Топовским шупама, односно у делу објеката вој‐
ног комплекса „Краљевић Андреј” на Аутокоманди у Београду. У не‐
колико других објеката Топовских шупа 22. августа 1941. немачка
полиција је организовала логор за Јевреје, нешто касније и Роме, ко‐

20 Ново Време, бр. 40, 26. јуни 1941, 5, „Несебични младићи на општекори‐
сном послу. Како живе младићи у логору добровољне радне службе у Смедереву.
Логор је посетио изванредни комесар за обнову Смедерева г. Димитрије Љотић”;
видети и: Zoran Janjetović, „U skladu sa nastalom potrebom...” Prinudni rad u okupira‐
noj Srbiji 1941–1944, Beograd 2012, 127–129.
21 Ново Време, бр. 41, 27. јуни 1941, 1, „Пријављивање радника за рад у Не‐
мачкој за обнову Смедерева”.
22 Ново Време, бр. 50, 6. јули 1941, 4, „Практични течајеви радника за обнову
Смедерева”.
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ји ће током јесени 1941. бити стрељани у масовним немачким одма‐
здама за губитке током борби са устаницима.23
Према једном интерном извештају „Збора” о безбедности из ју‐
ла 1941, у ноћи 12/13. јула 1941. извршен је напад на логор Добро‐
вољне радне службе у Смедереву. То је био повод да се од немачких
власти затражи и добије одређена количина оружја.24 Да ли из тог
или неког другог разлога, припадници Добровољне радне службе
остали су у Смедереву до краја јула 1941, када су прешли у Београд,
где су наставли рад на истим пословима.25 Ова полувојнички орга‐
низована јединица постаће језгро будућих добровљачких јединица
„Збора”, чија команда је образована 15. септембра 1941. године.26
Нешто пре тога омладинци из покрета „Збор” улазили су у састав
мешовитих одреда формираних за борбу против комунистичких је‐
диница. Почетком сепрембра 1941. министар унутрашњих послова
и министар рада издали су наређење да се формира осам мешови‐
тих одреда сачињених од припадника војске, жандармерије, четни‐
ка и „националне омладине покрета ’Збор’”.27 Међу њима су свакако
били и они који су били на раду у Смедереву.
За рад у Смедереву ангажовани су и Јевреји из Београда. Од по‐
четка окупације Јевреји су имали радну обавезу, која се делимично
односила и на жене. Они су обављали тешке физичке послове, пре
свега на уклањању рушевина, али су ти послови често имали само
улогу јавног понижавања и мучења. Радна обавеза је погађала Је‐
вреје како у Београду, тако и у целој окупираној Србији. Велика гру‐
23 Milan

Koljanin, Nemački logor na Beogradskom sajmištu 1941–1944, Beograd
1992, 33–40.
24 Војни архив, фонд Недићева архива, к‐51, ф‐1, д‐3; видети и: Младен Сте‐
фановић, Збор Димитрија Љотића 1934–1945, Београд 1984, 120–123.
25 Ново Време, бр. 76, 1. август 1941, 4, „65.000 радних часова‐поклон наше
омладине Смедереву: Добровољна радна служба прелази из Смедерева у Београд”;
Ново Време, бр. 82, 8. август 1941, 3, „После Смедерева‐рад у Београду. Добровољ‐
на радна служба већ ради на рашчишћавању једног блока зграда у Општој држав‐
ној болници”.
26 М. Стефановић, Збор Димитрија Љотића 1934–1945, 146–147; Бојан Дими‐
тријевић, Војска Недићеве Србије. Оружане снаге Српске владе 1941–1945, Бео‐
град 2011, 63–84.
27 Zbornik NOR, tom I, knj 1, 405–407, Zastupnik komandanta žandaremerije, Or‐
ganizacija službe za suzbijanje komunističke akcije, Beograd, 10. septembar 1941; Б.
Димитријевић, Војска Недићеве Србије, 45–46.
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па од 600 београдских Јевреја упућена је 17. јуна 1941. на рад у Сме‐
дерево. Та група се у изворима називала „Радна заједница”. У име је‐
врејске заједнице групу је водио и њен рад надзирао инжињер Кри‐
гел (Krügel).28 Осим радника, у групи је било и пет инжењера, који
су руководили радовима према добијеним инструкцијама. Са њима
је упућено и пет лекара, који су вршили санитетску службу све вре‐
ме боравка групе у Смедереву.
Иако су немачке окупационе власти биле одговорне за експло‐
зију, огромне жртве и разарање Смедерева, оне су трошкове плаћа‐
ња радника који су радили на рашчишћавању и обнови Смедерева
пребациле на српске власти. То се видело и у случају ангажовања
групе Јевреја из Београда, којима су пре поласка немачке власти са‐
општиле да ће њихов рад платити Београдска општина. На то је
скренута пажња управнику Града Београда, уједно и председнику
Београдске општине Драгомиру Драгом Јовановићу.29 У то време
рад Јевреја из логора у Топовским шупама код појединих послода‐
ваца је плаћан.30 И Јевреји заточени у логору у Шапцу, који су ради‐
ли на разним пословима у граду, били су плаћани од немачке ко‐
манде. Додуше, трећину иначе скромне зараде морали су дају за бо‐
лесничку негу, кухињско особље и слично.31
Већ другог дана по доласку у Смедерево Јеврејима је омогуће‐
но да се дописују са својим породицама. Писма су морала бити отво‐
рена и упућивана су преко Јеврејске полиције, чије седиште је до по‐
четка августа 1941. било на Ташмајдану. Истим путем Јеврејима у
Смедерево су стизали и пакети са храном и одећом. Уз то, они су
28 Међуопштински историјски архив Пожаревац, фонд Изванредног комеса‐
ра за обнову Смедерева (даље: МИАП, ИКОС), Опуномоћеник за Радну заједницу,
Изванредном комесару за обнову Смедерева, 11. јула 1941, Смедерево. Према пи‐
сму Ладислава Рајнера од 19. јуна 1941. из Смедерева, група Јевреја је стигла у
Смедерево претходног дана, 18. јуна 1941; Јеврејски историјски музеј, Београд (да‐
ље: ЈИМ), инв. бр. 507/2, к. 24‐2А‐1/2 (копија).
29 МИАП, ИКОС, Претставништво јеврејске заједнице у Београду, др Мило‐
славу Стојадиновићу, Предсенику Општине града Београда, 16. јули 1941.
30 Јеврејски историјски музеј, к‐24‐2а‐1/6, Arbeitsliste‐Радни списак; David Al‐
bahari, Teret, eseji, Forum pisaca, Beograd 2004, 101–108.
31 Заточеници из овог логора имали су право да излазе из њега у одређено
време, чак и да путују до Београда; Писмо Карија Криса сестри Сузи, Шабац, 4. ав‐
густ 1941, према: Gabriele Anderl, Valter Manošek, Propalo bekstvo. Jevrejski transport
„Kladovo 2” na putu za Palestinu 1939–1942, Jevrejski istorijski muzej, Beograd 2004, 220–
221.
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имали и право на посете чланова породице.32 Сличан поступак је
био и у логорима зе Јевреје у Шапцу и у Топовским шупама у Бео‐
граду, до почетка масовних стрељања септембра 1941. године. За
време рада у Смедереву јеврејски радници су били смештени у згра‐
ди Државног монопола дувана на трећем спрату. Према сачуваним
писмима Јевреја упућених на рад у Смедерево, смештај им је био ре‐
лативно добар, спавали су на креветима на слами и имали су редов‐
но купање. Исхрана је у почетку била слаба, али се касније поправи‐
ла. Радили су распоређени по групама, у којима су радили и у Бео‐
граду. Иван Рајнер, чија су писма драгоцен извор о раду групе у
Смедереву, био је командир једне радне групе.33 Радили су двократ‐
но, са одмором од 13 до 15.30, а рад се завршавао у 18.30 часова. Не‐
дељом се није радило, као ни по киши. Нису смели да се удаљују из
круга зграде Монопола, осим у купатило преко улице, а повремено
су се купали у Дунаву. О расположењу и колективној психози у којој је
живела јеврејска заједница у Београду говори и следећи случај. Међу
Јеврејима на Дорћолу 24. јуна 1941. пронела се вест да је у Смедереву
дошло до нове експлозије и да је у њој погинуло чак 70 Јевреја који су
тамо на раду. На то су чланови породица масовно кренули у Смедере‐
во, где су се убрзо уверили да је то била само гласина. Добра страна те
посете било је обиље хране које су донели са собом.34
После 26 дана рада у Смедереву, јеврејска „Радна заједница” вра‐
ћена је у Београд.35 Према списковима немачке месне команде (Ort‐
32 ЈИМ, инв. бр. 507/2, к. 24‐2А‐1/2, писма Ладислава Аце Рајнера и Ивана Рајнера.
33 Ладислав

Аца Рајнер, Антонији Тонки Рајнер, Смедерево, 19. јун 1941; ЈИМ,
инв. бр. 507/2, к. 24‐2А‐1/2; на истом писму је и писмо Ивана Рајнера. Л. Рајнер,
А.Рајнер, Смедерево, петак 1941 [5. јул 1941], Исто.
34 Л. Рајнер, А. Рајнер, Смедерево, 25. јун 1941; Исто. Л. Рајнер, А. Рајнер, 28.
јун 1941; Исто.
35 Према Жени Лебл, неколико младића из групе, међу њима сликар Бора Ба‐
рух, штампар Исак Иле Караоглановић и студент Исак Еди Давичо су побегли, али
није било герилаца којима би се придружили. После скривања су готово сви по‐
хватани и убијени на Бањици. (Ženi Lebl, Do „konačnog rešenja”. Jevreji u Beogradu
1521–1942, Beograd 2001, 304–305). Ауторка није за ово навела извор, а њено твр‐
ђење се преузима и у литератури (Zoran Janjetović, „U skladu sa nastalom potre‐
bom...” 73). Да је до бекства дошло свакако би уследиле репресалије, о чему нема
трагова у изворима. То не помиње ни Јаша Романо, који је писао о раду групе у
Смедереву и о поменутој тројици (Jaša Romano, Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve
genocida i učesnici NOR, Beograd 1980, 68, 328, 349, 404). Према књизи Мирјане Бе‐
лић‐Корочкин‐Давидовић и Радивоја Давидовића Бора Барух 1911–1942 (Београд
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skommandantur) у Смедереву, они су за то време дали укупно 13.304
радна дана, при чему није урачунато радно време за недеље и празни‐
ке. Пре одласка из Смедерева припадници јеврејске „Радне заједнице”
предали су изванредном комесару Љотићу, као њихов „скромни при‐
лог” за обнову Смедерева, признаницу на 6.774,46 динара. То је била
противредност за хранарину која је припадала за исхрану 883 човека
за дан 12. јула 1941. године. У истом акту инжењер Кригел захвалио се
Љотићу „за указано старање за нашу Радну заједницу пригодом нашег
боравка у Смедереву, а поводом нашег рада на обнови”.36
По повратку јеврејске групе са рада у Смедереву почела је препи‐
ска између представника јеврејске заједнице и српских и немачких
власти о плаћању надокнаде за рад која је обећана Јеврејима. Емил
Дајч, руководилац Претставништва јеврејске заједнице у Београду, ко‐
је је представљало Јевреје пред окупационим и српским властима, за‐
молио је 16. јула 1941. председника Београдске општине Милослава
Стојадиновића да се „према приложеном списку радних дана исплате
наднице како би заинтересованим лицима могли исплатити њихову
зараду”.37 Београдска општина је 25. јула упутила писмо Управној гру‐
пи надлежне војне команде у Београду, Обласној војној команди 599
(Feldkommandantur 599, Belgrad), тражећи да се исплати надокнада за
рад јеврејским радницима који су упућени на рад у Смедерево. Међу‐
тим, Фелдкомандантура је 29. јула 1941. упутила Одсеку за реквизи‐
ције Управе града Београда акт у којем је изнет став да би плаћање Је‐
вреја који су коришћени за рад у Смедереву од Београдске општине
било неоправдано, као и да би њихов рад требало да плати смедерев‐
ска општина, односно Комесаријат за обнову Смедерева.38
У смислу овог тумачења Претставништво јеврејске заједнице
и Управно одељење Поглаварства града Београда обратили су се
изванредном комесару за обнову Смедерева Димитрију Љотићу. Он
је 25. августа 1941. упутио Београдској општини следећи одговор:
2001, 54–62), он се из Смедерева вратио у Београд и одатле отишао у партизане.
Иначе, сва тројица су у различито време заточена у логору на Бањици и стрељана;
Logor Banjica, logoraši. Prvi tom, Knjige zatočenika Koncentracionog logora Beograd –
Banjica (1941–1944), Beograd 2009, 98 (br. 571: Karaoglanović Isak), 113 (br. 781:
Davičo Isak) i 436 (br. 6539: Baruh Bora).
36 Као напомена 22.
37 Као напомена 20.
38 МИАП, ИКОС, Feldkommandantur 599, Verwaltungsgruppe, an die Stadtver‐
waltung Belgrad, Requisitionsamt, O.U, 29. 7. 1941.
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„Потписатом није познато да су одређени радници‐Јевреји ра‐
дили за награду. Потписати их није тражио, већ је добио обавеште‐
ње од Немачких власти да се упућује известан број Јевреја на рад, с
тим да им се обезбеди стан и храна. С стране комесаријата је то и
учињено. За све дане бављења нико није од стране Јевреја Комеса‐
ријату говорио о награди новчаној. Ово утолико пре није од стране
Комесаријата сматрано чудним јер је истовремено било по 1.000
радника кулучара и добровољаца који су исто тако радили бесплат‐
но. Ако се пак стане да овај рад Јевреја треба да буде плаћен, потпи‐
сати ће га платити, али не као наднице, већ да се изврши процена
целокупног ефективног рада, да се од тога одбије вредност хране и
стана. Остатак, у колико га буде, ставиће се јеврејској заједници на
расположење. Ово је једини начин правилне награде, пошто ни број
радника, ни њихов стварни рад није строго контролисан баш с об‐
зиром да се сматрало да је исти бесплатан”.39
Представништво јеврејске заједнице је 24. октобра 1941. поно‐
во ургирало код комесара Љотића за исплату надница за рад 600 Је‐
вреја у Смедереву. Карактеристично је да је акт Претставништва од
16. јула упућен Љотићу спроведен тек 22. септембра.40 Емил Дајч је
5. новембра 1941. поновио своју молбу комесару Љотићу са следе‐
ћим образложењем: „Како је због прилика у којима сада живе Јевре‐
ји неопходно потребно да радници и њихове породице дођу до оног
што им припада, ја Вас молим поново г. Комесаре, да ви приступите
овом предмету и што пре донесете повољно решење”.41
Последњу молбу за исплату зарада за рад Јевреја у Смедереву
Емил Дајч је упутио Љотићу 19. новембра 1941. године. Ову молбу
могли би назвати и вапајем представника једне већ увелико уни‐
штене заједнице, који је и на овај начин покушавао да помогне ње‐
ним преосталим члановима. Из акта се види да је већина јеврејских
мушкараца „одведена”. Ни Емил Дајч ни остали Јевреји тада нису
могли да знају да су они већ стрељани, заједно са више хиљада та‐
лаца у Србији током суровог гушења устанка и крваве „казнене екс‐
39 МИАП,

ИКОС, Изванредни комесар за обнову Смедерева Д. Љотић, Погла‐
варству града Београда, бр. 6888, Смедерево, 23. август 1941.
40 МИАП, ИКОС, Претставник Јеврејске заједнице Емил Дајч, Комесару за об‐
нову Смедерева, 24. октобар 1941.
41 МИАП, ИКОС, Претставник Јеврејске заједнице Емил Дајч, Комесару за об‐
нову Смедерева, 5. новембар 1941.
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педиције” којом је командовао Франц Беме (Franz Böhme).42 У свом
акту Дајч је навео и следеће:
„Уважени господине Министре, Најтоплије Вас и овом прили‐
ком молим да нам изволите доставити припадајућу зараду за екипу
јеврејских радника, која је радила у Смедереву. Достава тога новца
је сада нарочито важна, јер су готово сви радници‐Јевреји, који су
своједобно у Смедереву радили, одведени из Београда. Њихове же‐
не, деца и мајке остaле су без икаквих средстава за живот. О њихо‐
вом стању морам водити рачуна, јер ми је то стављено у дужност од
стране надлежних власти. Поготову када се ради о сиромашним по‐
родицама које немају ни најпотребнија материјална средства за жи‐
вот. Познавајући Вас као доброг домаћина, верујем да ће ове моје
речи наићи на Ваше разумевање и зато се надам да ћу у најскорије
време добити одговор на ову моју молбу која је само допуна оних
акта који су Вам по овом предмету већ упућени.”43
Комесар Љотић је остао доследан својој одлуци по овом пита‐
њу. Стога је 24. новембра 1941. тражио од инжињера Кулића из Тех‐
ничког одсека свог Kомесаријата да процени допринос рада јевреј‐
ске „Радне заједнице”. Исти захтев је упутио и шефу Рачунског одсе‐
ка Комесаријата. Инжињер Кулић је 5. децембра 1941. извршио ре‐
капитулацију према којој су Јевреји током 21 радног дана (према
прорачуну самих Јевреја они су радили 26 дана) зарадили укупно
336.018 динара, при чему је за њихову исхрану утрошено 147.922,60
динара. Просечно је дневно радило 450 Јевреја.44
Преписка у оквиру установе изванредног комесара за обнову
Смедерева поводом утврђивања износа зарада и трошкова који су
настали током рада Јевреја из Београда у Смедереву настављена је
до краја децембра 1941. године. Комесар Љотић је 6. децембра тра‐
жио од инжињера Кулића да „поднесе извештај о томе шта су Јевре‐
ји за то време урадили и колика је вредност тог рада”.45 Преписка је
изгледа окончана крајем истог месеца. Последњи акт који се односи
на питање исплате зарада Јеврејима за рад у Смедереву је од 29. де‐
42 Walter Manoschek, „Serbienistjudenfrei”. MiltärischeBesatzungspolitik und Ju‐
denvernichtung in Serbien 1941/42, R. Oldenbourg Verlag, München, 1993, 55–108.
43 МИАП, ИКОС, Представник Јеврејске заједнице Емил Дајч Димитрију Љо‐
тићу, Изванредном Комесару за обнову Смедерева, 19. новембар 1941
44 МИАП, ИКОС, Извештај инжињера Кулића 5. децембар 1941.
45 МИАП, ИКОС, белешка Д. Љотића од 6. децембра 1941.
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цембра 1941. године. У њему је инжињер Кулић известио комесара
Љотића да је „са Јеврејима радио само два дана” и да нема никаквих
података по којима би могао да процени вредност њиховог рада.46
Било је очигледно да изванредни комесар Љотић није имао
намеру да исплати рад Јевреја у Смедереву. У децембру 1941. то је
постало готово потпуно беспредметно. Јевреји заточени у логору у
Топовским шупама и на Бањици у Београду, затим у логору у Шап‐
цу, делом и из логора на Црвеном крсту у Нишу, до децембра 1941.
највећим делом су стрељани у масовним немачким репресалијама.
Чињеница да су Јевреји из ових логора, пре свега оног у Топовским
шупама негде „пресељени”, односно да је логор испражњен, свакако
је било познато и српским властима и самом Љотићу. Његова орга‐
низација „Збор” била је изразито антисемитска и била је једина по‐
литичка организација код Срба која је имала антисемитизам као
једно од својих идеолошких и политичких начела.47 После окупаци‐
је и увођења антијеврејских мера, најжешћа пропаганда против Је‐
вреја потицала је управо из кругова „Збора”,48 чији ће се припадни‐
ци истаћи и денунцијацијама и хапшењима скривених Јевреја.
Ставове новоформиране српске владе, на коју су „Збор” и сам Љо‐
тић имали велики утицај, изразио је њен председник генерал Милан
Недић у разговору са опуномоћеником немачког Министарства ино‐
страних послова послаником Феликсом Бенцлером 2. септембра 1941.
године. Недић је истакао да, поред главног задатка сузбијања комуни‐
стичког устанка, има намеру да „сместа најоштрије поступи против Је‐
вреја, као и што је могуће пре против слободних зидара”.49 Које су то мере
које је требало предузети против Јевреја за које се залагао генерал Не‐
дић? У разговору Рудолфа Троја, повереника немачке полиције с генера‐
лом Недићем, 9. септембра 1941, у којем је учествовао и Димитрије Љо‐
тић, председник српске квислиншке владе је изнео следећи став о јевреј‐
ском питању: „Ја знам само једно решење за јеврејско питање: напоље са
46 МИАП,

ИКОС, Инжињер Кулић, Изванредном комесару за обнову Смедере‐
ва, 29. децембар 1941.
47 М. Кољанин, Јевреји и антисемитизам у Краљевини Југославији 1918–1941, passim.
48 Милан Кољанин, „Антисемитски стереотипи и пропаганда у Србији 1941–
1942. године”, Историја 20. века, 1, 2003, 99–100.
49 Milan Borković, Kontrarevolucija u Srbiji. Kvislinška uprava 1941–1944. Knji‐
ga prva (1941–1942), Beograd 1979, 113; Valter Manošek, „Aspekti ubijanja talaca u Sr‐
biji u jesen 1941”, Vojnoistorijski glasnik, 1–2, 1994, 477.
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њима. Све дотле, док је и један Јеврејин у земљи, или док може да говори
са Србима, или док га Срби могу жалити, све дотле нема мира у земљи”.50
Другим речима, генерал Недић, свакако и Димитрије Љотић, залагали су
се за депортацију Јевреја из Србије. У то време исто је било и мишљење
неких представника Берлина у Београду, пре свега посланика Феликса
Бенцлера. Стога је пражњење логора у Топовским шупама и упућивање
јеврејских мушкараца „на рад” могло само да обрадује и Недића и Љоти‐
ћа. И поред тога, још децембра 1941. Љотић је водио преписку са својим
чиновницима у Комесаријату о томе колики је био радни допринос Је‐
вреја током рада у Смедереву. Како су се и генерал Недић и Димитрије
Љотић залагали за пресељење Јевреја из Србије, одлука окупационих
власти да се интернирају сви преостали Јевреји из Србије, а затим отпре‐
ме из земље, била је у складу са њиховим жељама.
Почевши од 8. децембра 1941. сви преостали Јевреји из Србије,
углавном жене, деца и стари, интернирани су у новостворени Је‐
врејски логор Земун (Judenlager Semlin) на Београдском сајмишту.
Међу њима је било и целокупно Представништво јеврејске заједни‐
це у Београду, на челу са руководиоцем Емилом Дајчом и његовом
породицом. То је свакако било познато и изванредном комесару за
обнову Смедерева Љотићу, као и становницима Београда51, тако да
је преписка о зарадама Јевреја са рада у Смедереву изгубила сваки
смисао. И Емил Дајч и сви преостали Јевреји са немачког окупацио‐
ног подручја у Србији су до 10. маја 1942. „пресељени”, како се то
наводило у немачким документима. У ствари, они су убијени на
ужасан начин, у камиону – гасној комори на путу од логора на Бео‐
градском сајмишту до припремљених јама на стратишту у Јајинци‐
ма. Тиме је за немачку окупациону управу у Србији завршено „ко‐
начно решење јеврејског питања”.52
50 Цитат

према: Бранислав Божовић, Страдање Јевреја у окупираном Београ‐
ду 1941–1944, Београд 2012, 214.
51 У свом дневнику Драгутин Ранковић је 9. децембра 1941. забележио сле‐
деће: „Од јуче Јевреји женског пола, заједно са децом, шаљу се на Сајмиште у ло‐
гор. Мушкарци су раније некуд одведени. За неки дан ни један Јеврејин неће бити
у Београду. Пред Ботаничком баштом пуно живости. Одатле се Јевреји шаљу у ло‐
гор. Изгледа као да је општа сеоба света”; Наташа Милићевић, Душан Никодије‐
вић, Свакодневни живот под окупацијом 1941–1944. Искуство једног Београђани‐
на, Београд 2011, 89–90.
52 Milan Koljanin, Nemački logor na Beogradskom sajmištu 1941–1944, Institut za sa‐
vremenu istoriju, Beograd 1992, 117–147; W. Manoschek, „Serbienistjudenfrei”, 184–195.
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* * *
Експлозија нагомилане муниције и других експлозивних сред‐
става у Смедеревској тврђави 5. јуна 1941. била је сигурно највећа
трагедија која је погодила српски народ од Априлског рата и успо‐
стављања немачке окупационе управе у централном делу Србије.
Питања организације рада у Смедереву и прикупљање помоћи за
настрадале постало је прворазредно политичко питање на којем су
се испољили различити интереси. Изванредни комесар за обнову
Смедерева Димитрије Љотић добио је веома широка овлашћења по
питањима обнове града и, што је изгледа било најважније, право
располагања новцем. У новинским извештајима о експлозији исти‐
цана је велика помоћ коју су унесрећенима и самом граду указивале
немачке окупационе власти, пре свега војска. Упадљиво је да jе пи‐
тање помоћи Смедереву било везано за избегличко питање. Коме‐
сарска управа, суочена са бројним проблемима организовања живо‐
та, нашла се суочена и са све акутнијим избегличким питањем. Ре‐
шење је нађено у истовременом прикупљању помоћи и за избегли‐
це и за пострадале у Смедереву. За рад на обнови Смедерева орга‐
низација „Збор” организовала је Добровољну радну службу, која је
имала и јасне политичке циљеве. Према једном интерном извешта‐
ју „Збора” о безбедности, 12/13. јула 1941. извршен је напад на ло‐
гор Добровољне радне службе у Смедереву. То је био повод да се од
немачких власти затражи и добије одређена количина оружја. Ова
полувојнички организована јединица постаће језгро будућих до‐
бровљачких јединица „Збора”, чија команда је образована 15. сеп‐
тембра 1941. године. На раду у Смедереву била је ангажовано око
600 Јевреја из Београда, где су провели 26 дана. И поред више ин‐
тервенција Претставништва јеврејске заједнице и обећања немач‐
ких власти, они за тај рад нису добили никакву надокнаду. У спро‐
вођењу антијеврејских мера ангажовани су и органи српске кви‐
слиншке управе. Председник новоформиране српске владе генерал
Милан Недић залагао се за протеривање Јевреја из Србије. Из пре‐
писке јеврејских представника са немачким и српским властима ви‐
ди се да је у другој половини новембра 1941. већина јеврејских рад‐
ника ангажованих у Смедереву „одведена”. У ствари, они су убијени
у масовним немачким репресалијама над цивилним становни‐
штвом у Србији. Затим је следило интернирање и потпуно униште‐
ње свих преосталих Јевреја у Србији у Јеврејском логору Земун на
Београдском сајмишту до 10. маја 1942. године.
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Dr. Milan Koljanin

THE POLITICAL USAGE OF THE EXPLOSION IN
SMEDEREVO IN 5 JUNE, 1941 AND THE ‘FINAL
SOLUTION OF THE JEWISH QUESTION’
(Summary)

The greatest tragedy that struck Serbian people after the April war was
certainly the explosion in the Smederevo fortress on June 5, 1941. The issues of
working in Smederevo and collecting aid for the victims became political
priority. The extraordinary Commissar for the reconstruction of Smederevo,
Dimitrije Ljotic, was given very wide range of powers in the construction of
the city. The news reports on the explosion highlighted the great help of the
German occupying authorities for the affected people and the city itself. It is
striking that the issue of helping Smederevo was related to the refugee issue.
At the same time, the assistance was provided for the refugees and for the
victims in Smederevo. In order to work on the reconstruction of Smederevo,
„Zbor” organization established a Voluntary Labor Service, which also had
clear political goals. Its semimilitary unit from work in Smederevo became
the core of military units of „Zbor”. Approximately 600 Jews from Belgrade
were engaged in the reconstruction works in Smedervo and they were
promised a remuneration for work, but never received it. In the
implementation of the antiJewish measures, the organs of the Serbian
quisling administration were also engaged. Serbian Prime Minister, General
Milan Nedić, advocated the expulsion of Jews from Serbia. In the second half of
November 1941, the majority of Jewish workers employed in Smederevo were
killed in massive German reprisals against the civilian population in Serbia.
This was followed by the internation and complete destruction of all
remaining Jews in Serbia at the Zemun (Semlin) Jewish concentration camp at
the Belgrade Fairgrounds by 10 May, 1942. This was the end of the „Final
solution of the Jewish question” in Serbia for German occupational
administration.
KEYWORDS: Serbia, occupation, explosion, Dimitrije Ljotic, „Zbor”,
Smederevo, Voluntary Labor Service Jews, Milan Nedić, the „Final solution of
the Jewish question”.

164

„ХЛЕБ НАСУШНИ”
Оригиналан научни рад
Примљен: 12. септембар 2017.
Прихваћен: 23. октобар 2017.

УДК 94(497.11 Београд)"1941/1943"
316.728:351.778.2(497.11)"1941/1944"(093.2)

Др Наташа Милићевић
ИНСТИТУТ ЗА НОВИЈУ ИСТОРИЈУ СРБИЈЕ
E‐mail: natasa.milicevic@mts.rs

„ХЛЕБ НАСУШНИ”: ДИРЕКЦИЈА ЗА

СНАБДЕВАЊЕ СТАНОВНИШТВА ГРАДА
БЕОГРАДА (ДИРИС) 1941–1943.*
АПСТРАКТ: Рад се бави настанком и функционисањем Дирек
ције за снабдевање становништва града Београда (ДИРИС),
као специфичне установе чији је задатак било старање о
снабдевању и исхрани Београђана за време нацистичке окупа
ције. Посебна пажња посвећена је условима у којима је она ра
дила, факторима који су утицали на успешност њеног посло
вања, реакцијама Београђана на њен рад, као и слици коју је
она створила у јавности.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Дирекција за снабдевање становништва гра
да Београда (ДИРИС), нацистичка окупација, снабдевање, ис
храна, Београд

Скоро све земље у Другом светском рату суочиле су се са ве‐
ћим или мањим проблемима у снабдевању и исхрани становни‐
штва. Због тога су доносиле бројне мере како би створиле залихе,
спровеле контролу и расподелу животних намирница, посебно пре‐
храмбених производа и сировина, али и одржале стабилност цена.
Немогућност увоза главних намирница, увођење поморске блокаде,
експлоатација привреде окупираних земаља, утицали су на ограни‐
чавање потрошње, завођења система следовања, куповних књижи‐
це и сл.1 Тога нису биле поштеђене ни неутралне земље, које су та‐

* Рад је настао у оквиру пројекта Срби и Србија у југословенском и међуна‐
родном контексту: унутрашњи ратвитак и положај у евроспкој/светској заједни‐
ци, (№ 47027), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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кође ограничиле потрошњу.2 У поједним земљама, посебно оним
под строгим режимом нацистичке окупације, дошло је до слома
снабдевања и појаве масовне глади. То је посебно карактеристично
за Грчку. У њој је, према неким проценама, због тешких немачких
реквизиција и енглеске блокаде поморског саобраћаја, током оку‐
пације умрло од глади најмање пола милиона људи.3 Најгора за Гр‐
ке била је зима 1941/1942. године, када је од глади страдало око
сто хиљада људи.4 Много боље су прошли Британци. Они нису нису
били окупирани, а успели су да, услед завођења доброг система сле‐
довања, избегну глад. Може се рећи, како примећују истраживачи,
да је та расподела намирница омогућила сиромашнима Биртанци‐
ма чак бољу исхрану него у миру.5
У Србији се становништво током нацистичке окупације такође
суочило, попут осталих становника Европе, са озбиљним потешко‐
ћама у снабдевању и исхрани. У поједним периодима долазило је до
слома снабдевања и гладовања. Међутим, умирања од глади су ипак
била ретка.6 Истина, становници Србије су могли, због рата у Еврпи,
још у предратном периоду да наслуте проблеме у погледу снабдева‐
ња и исхране, али не и њихове размере. А они су у то време били ви‐
дљиви пре свега у оскудици намирница и скоку цена. Тадашња југо‐
словенска власт реаговала је доношењем разних мера којима је по‐
кушала да створи залихе и одржи стабилне цене.7 То је постизано,
1

Драган Алексић, Привреда Србије у Другом светском рату, Београд 2002,

79.
2 Исто, 77.
3 Maks Hejstings, Pakao: svet u ratu 1939‐1945, I–II, Beograd 2013, I/422.
4 Ричард Клог, Историја Грчке новог доба, Београд 2000, 126.
5 М. Hejstings, n. d., I/417; Norman Longmate, How we lived then. A history of
everyday life during the Second World War, Arrow Books ltd, London 1974, 140–154.
6 Војни архив (ВА), Недићева архива (Нда), 21‐2‐6, Извештај Начелства среза
Моравичког о приликама у срезу Моравичком – Окружном начелству округа
Ужичког, бр. 4182/42, 29. мај 1942.
7 Тада је била донесена Уредба о резервама хране (јул 1939), која је предви‐
ђала стварање државних резерви у житарицама и другим предметима људске и
сточне хране, а после почетка рата следиле су друге, као Уредба о пријављивању
житарица у новембру 1940. или Уредба о течним горивима и сл. Током 1940. годи‐
не уследиле су нове уредбе којима су контролисане залихе дефицитарне робе или
робе која се тешко увозила, као и њихова набавна цена, али и оне које су регулиса‐
ле залихе животних намирница и њихове цене (Архив Југославије (АЈ), Централни
Пресбиро Председништва Министарског савета Краљевине Југославије (ЦПБ 38),
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између осталог, и ограничавањем потрошње и рационирањем ро‐
бе.8 Међутим, Априлски рат и окупација земље драматично су поре‐
метили дотадашњи систем снабдевања и исхране становништва.
Српска власт под окупацијом била је принуђена да, под надзором и
са мешањем окупационих власти, озбиљно ограничи личну потро‐
шњу и обезбеди минималне потребе становника. Окупатор је запра‐
во редуковањем потрошње осигуравао више робе за своје потребе.9
Основане су и специјалне установе за бригу о снабдевању и исхра‐
ни, које руководиле прикупљањем и правилном расподелом намир‐
ница. Посебна пажња посвећивана је, слично као и у другим земља‐
ма у рату, снабдевању и исхрани градског становништва. Оно је би‐
ло у много горем положају него сеоско јер није могло лако да дође
до намирница, нити је имало могућности да узгаја храну. Осим тога,
градови су у случају слома снабдевања, због концентрације станов‐
ништва, били извор немира и опасности по саму власт, било домаћу
или окупациону. Због тога су у већим градским центрима створена
одељења за исхрану, а у мањим одбори.10 Други је проблем што те
установе, због смањених количина намирница, често нису могле да
испуне задатак због којег су основане, док многа одељења, а посеб‐
но одбори за исхрану, нису ни функционисали.11 То је становнике
фас. 523, арх. јединица 684, „Проблем исхране”, Привредни преглед, 11. мај 1940;
Исто, „Уредба о штедњи животних намирница”, Политика, 3. јул 1940; исто, „Уред‐
ба о мерама у сврху снабдевања становништва и војске хлебом”, Политика, 27. ав‐
густ 1940. итд.).
8 Влада је била прунђена да ограничи потрошњу меса па је одредила прво два
безмесна дана недељно, а онда и три, затим је прописала састав хлеба (70%пшенич‐
ног и 30% кукурузног брашна) и слично (О томе више у: Наташа Милићевић, „О ис‐
храни у окупраном Београду 1941–1944”, Токови историје, 2/2012, 77–78).
9 О томе више у: Драган Алексић, Привреда Србије, 207–213.
10 Одељења за исхрану створена су у већим местима, на пример Ваљеву,
Шапцу, Ужицу, Нишу и сл., док су у мањим местима и селима образовани општин‐
ски одбори за исхрану. Одељења за исхрану имала су задатак да прикупљањем,
смештајем и расподелом обезбеде исхрану становништва на подручју своје надле‐
жности (Службене новине, бр. 98 од 15. августа 1941, Правилник о оснивању и ра‐
ду градских и општинских установа и одбора за исхрану становништва).
11 Zbornik dokumenta i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda
Jugoslavije (Zbornik NOR‐а), XII‐2. Beograd 1976, 654, Записник са конференције у
Београду код Генералног опуномоћеника за привреду Франца Нојхаузена с
немачким војноуправним представницима из Србије о експлоатацији рудника и
прикупљању жита, од 24. август 1942; Д. Алексић, Привреда Србијe, 209–213.
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градова приморало да се сами побрину за своје снабдевање, а то су
могли углавном најчешће на црној берзи.
Посебно место у оквиру бриге домаћих и окупационих власти
о снабдевању и исхрани имао је Београд. То је било и логично јер је
Београд био не само главни и највећи предратни град, са најбројни‐
јим становништвом, већ и град који је знатно повећао своје станов‐
ништво после Априлског рата и нацистичке окупације, доласком
избеглица и смештајeм окупационих установа и војске. За бригу о
снабдевању Београђана, односно „хлебу насушном”, да употребимо
тај израз пун симболике, основана је средином августа 1941. године
Дирекција за снабдевање становништва града Београда (ДИРИС).12
До тада је о снабдевању становништва Београда рачуна водило
Одељење за снабдевање (или Одељење за исхрану), које је радило у
оквиру општинске администрације и њених прописа о финансиј‐
ском пословању.13 Имало је, сходно томе, оганичене надлежности и
могућности, које нису одговарале новим ратним условима. Зато је
Одељење одмах по завршетку ратних операција почело са промена‐
ма у пословању и прилагођавањем тренутним и ургентним потре‐
бама у снабдевању становништва. Из њега се, после неколико рео‐
ганизација, развио и ДИРИС. Првобитно је Одељење требало да на
крају Априлског рата и на почетку окупације спроведе изузетно те‐
шке и захтевне задатке у року од неколико дана, попут пописа свих
залиха у граду, пописа свих становника или пописа већих склади‐
шта намирницама, те да изради карте за рационирање предмета ис‐
хране према нађеним залихама и броју становника и отвори јавне
кухиње за све радне јединице и сиротињу.14 То је било превише по‐
12 Службене новине, бр. 98 од 15. августа 1941, Уредба о Дирекцији за снаб‐
девање становништва града Београда.
13 Одељење за снабдевање настало је у јесен 1940. године, са првим знацима
оскудног снабдевања Београда основним животним намирницама, пре свега бра‐
шном и хлебом. Тадашња југословенска власт је, како се несташица у основним
намирницама појавила и у другим деловима земље, превнствено у градовима,
септембра 1940. године донела Уредбу о организацији установа за снабдевање
при градским општинама, на основу које је и створен у новембру 1940. године
Уред, тј. Одељење за снабдевање (АJ, 845, Збирка Михаила Константиновића (не‐
сређено), ф‐5, Уредба о установама за снабдевање; Историјски архив Београда
(ИАБ), Општина града Београда (ОГБ), Правно одељење, к‐220, ф‐4, Функциониса‐
ње Дириса 1941/42).
14 ИAБ, ОГБ, Управно одељење, к‐210, ф‐5‐87/41, Наредба Председника Оп‐
штине града Београда – Одељењу за снабдевање, бр. 137, 17. април 1941.
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сла за тек неколико запослених чиновника. Због тога се приступи‐
ло мењању његовог рада и састава, али и броја ангажованих чинов‐
ника.15 Занимљиво је и да се у то време Одељење први пут појављује
под називом Дирекција за снабдевање Општине града Београда.
Под тим називом је донет и Правилник о раду Одељења.16 Међутим,
и поред реорганизација, Одељење је тешко успевало да испуни по‐
стављене задатке, спроведе организацију снабдевања и да редовно
дотура основне животне намирнице становништву, болницама и
установама. О његовој немоћи, посебно у тим „најтежим данима”
рата и првих недеља окупације, речито сведочи скромност поста‐
вљеног циља, а то је да Београђанима обезбеди, ако ништа друго,
онда „барем хлеба”.17 Одељење је деловало у тешким условима које
је рат оставио, попут порушене инфраструктуре града, уништених
и опљачканих магацина и радњи, несташице намирница, а сходно
томе, и повећања цена. Ипак, оно је бар покушало, и у томе дели‐
мично успело, да спречи даљу пљачку и разношење преосталих жи‐
вотних намирница у магацинима (брашно, кромпир, зејтин, маст,
пасуљ и друго) и да их по нормалним ценама продаје онима којима
су оне биле најпотребније. Одељење се, ради набавке намирница,
обраћало и немачким властима, које су прихватиле да изузму изве‐
сне количине брашна преосталог у магацинима југословенске вој‐
ске, а које су прикупиле у оквиру ратног и привредног плена. Тиме
је бар унеколико успело да обезбеди какво‐такво снабдевање и ста‐
не на пут великом скоку цена животних намирница. Много теже је
било, чак и када је имало одређене залихе брашна, да спроведе ор‐
ганизацију производње хлеба на широј основи; многе пекаре нису
15 Оно је почетком маја 1941. године, када је коначно уобличило своју струк‐
туру, имало одсеке за контролу залиха, исхрану, контролу цена, за сиротињу и јав‐
не кухиње, гориво. У њему је краће време деловао и Одсек за попис становништва
без станова и Одсек за штампу и пропаганду (ИАБ, ОГБ, Управно одељење, к‐232,
ф‐12, Одлука Председника Градске општине –. Персоналном одсеку, бр. 790, 3. ма‐
ја 941; Исто, Управно одељење, к‐210, ф‐5‐138/41, Одлука Председника Општине
града Београда о реорганизацији Одељења за снабдевање – Одељењу за снабдева‐
ње, бр. 137, 18. април 1941; Исто, Управно одељење, к‐210, ф‐5, Информација Оде‐
љења за снабдевање – Управном одељењу, бр. 524, 9. мај 1941).
16 Правилник о саставу и раду Дирекције за снабдевање, како је Одељење на‐
звано, прати у сваком погледу структуру Одељења за снабдевање (ИАБ, ОГБ,
Управно одељење, к‐232, ф‐12, Правилник о саставу и раду Дирекције за снабдева‐
ње Општине града Београда, бр. 552, 8. мај 1941).
17 ИАБ, ОГБ, Правно одељење, к‐220, ф‐4, Функционисање Дириса 1941/42.
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функционисале јер су биле срушене или оштећене у бомбардовању,
док у оним непорушеним власници нису били у Београду, а и оне
које су могле да раде, после бомбардовања и пожара, нису имале до‐
вољно дрва и угља за печење хлеба.18
У сваком случају, рад Одељења за снабдевање у новим ратним
и окупационим условима обележила су лутања, организациони
проблеми, уска надлежност, малобројан административни апарат.
То је утицало да, поред ратних разарања, недовољне и смањене
производње и повећане потрошње хране, одношења робе широке
потрошње и сировина од окупатора, снабдевање становништва бу‐
де лоше, нередовно и без система. Упоредо се трагало за новим ре‐
шењима у организацији снабдевања. Сматрало се, а на томе је инси‐
стирала и окупациона власт, да у оквиру нове организације „дири‐
говане привреде” треба створити и нову организацију снабдева‐
ња.19 Међутим, домаћа власт је, с обзиром на поменуто стање у
снабдевању, морала хтела или не да створи прво дистрибутивну ор‐
ганизацију, а касније да организује продукцију и промет (централе
за поједине секторе привреде). Нова организација је подразумева‐
ла, поред много већег административног апарата и слободнијег фи‐
нансијског пословања, и истовремено постојање организација које
је требало да је снабду потребним намирницама. Стога је и створе‐
на Дирекција за снабдевање становништва града Београда, као са‐
мостална привредна установа при Општини града Београда. Она је
добила, у односу на Одељење за снабдевање, шири простор за рад и
потребну слободу. Према Уредби о ДИРИС‐у, установа је имала са‐
мостално финансијско пословање и за њу нису важили, као у случа‐
ју Одељења, прописи општинског финансијског пословања. Сред‐
ства за њен рад обезбеђивала је Београдска општина, а у случају по‐
требе ДИРИС је могао да узме зајам, за који је гарантовала Општина.
Општина је ДИРИС‐у ставила на располагање и своја привредна
предузећа и добра попут магацина, продавница, пекара... ако су она
имала везе са снабдевањем или су пак била неопходна за успешно
спровођење организације снабдевања. ДИРИС је добио и могућност
да оснива предузећа и да учествује у раду предузећа која су корисна
за снабдевање Београђана. Он је, такође, могао да издаје упутства за
рад свим предузећима и лицима која су могла да помогну у снабде‐
18 Исто; Општинске новине, 8. мај 1941, 3.
19 ИАБ, ОГБ, Правно одељење, к‐220, ф‐4, Функционисање Дириса 1941/42.
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вању, а бавила су се прерадом и продајом животних намирница. У
исто време ДИРИС је могао и да врши контролу истих предузећа,
њихових пословних књига и сл. Предузећима која су одбила да се
одазову на позиве или су се оглушила на наређења ДИРИС‐а било је
запрећено кажњавањем од стране Управе града Београда новачном
казном од 10.000 до 100.000 динара или у случају ненаплативости
казном затвора са принудним радом, рачунајући за сваких 100 ди‐
нара новчане казне по једна дан затвора. Било је предвиђено и да
приход од новчаних казни иде у Фонд за исхрану сиротиње Општи‐
не града Београда.20
Дирекцијом је руководио директор, кога је постављао пред‐
седник Општине града Београда из редова општинских службени‐
ка, а уз сагласност комесара Министарства пољопривреде и исхра‐
не. Тиме је Општина задржала извесну контролу над установом.21
На њеном челу се, осим кратког периода, током читавог периода
окупације налазио ранији шеф Одељења за исхрану и вршилац ду‐
жности директора Одељења за снабдевање града Илија М. Пара‐
нос.22 Међутим, после анализе одреби Уредбе и Правилника о Ди‐
рекцији, може се закључити да је директор имао изузетно велика
20 Службене новине, бр. 98 од 15. августа 1941, Уредба о Дирекцији за
снабдевање становништва града Београда.
21 Исто.
22 Илија М. Паранос (1908 – после 1959), дугогодишњи чиновник Општине
града Београда и директор ДИРИС‐а био је по образовању правник. У Општини
града Београда почео да ради 1934. године и до 1939. био је писар у разним оде‐
љењима Општине. Од 1939. године био је шефа Одељења за исхрану при Оштини‐
ни града Београда, а од 3. маја 1941. вршилац дужности директора Одељења за
снабдевање. На место директора ДИРИ‐а постављен је 20. августа 1941. године. На
тој позицији се налазио, осим краћег времена (септембар 1942 – 2. јул 1943, на ње‐
ном челу Љубомир Ј. Ненић), током читавог периода окупације. У исто време је, од
септембра 1942. године, обаваљао и дружност првог потпредседника општине.
После ослобођења Београда био је отпуштен из службе, а онда и као сарадник оку‐
патора и помагач покрета Драже Михаиловића осуђен на петогодишњу робију, ко‐
ју је издржао у Сремској Митровици. По изласку из затвора живео је повучено у
Београду, да би после 1959. године емигрирао у Француску, где је и умро (Симо Ц.
Ћирковић, Ко је ко у Недићевој Србији 1941–1944. Лексикон личности: слика јед‐
не забарањене епохе, (Београд: Просвета, ИПС Медиа, 2009), 393; ИАБ, ОГБ, Управ‐
но одељење, ф‐228, ф‐8‐102/43, Одлука о постаљењу Илије М. Параноса за дирек‐
тора Дирекције за снабдевање града Београда и Одлука о разрешењу Љубомира Ј.
Ненића, директора Дирекције за снабдевање града Београда, бр. 12121, 2. јул
1943).
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овлашћења јер су се сви послови Дирекције обављали по његовим
налозима и упутствима. Он није био у обавези да прихвати ни ми‐
шљење стручњака за питања снабдевања, који су чинили Савето‐
давни одбор при Дирекцији.23 Исто тако, поред чиновника које је
додељивао на рад председник Општине, могао је и сам да бира по‐
требне чиновнике, с тим што их је онда плаћала Дирекција, а не оп‐
штина.24
Дирекција је током окупације више пута мењала своју структу‐
ру, што је било изнуђено потребом да се отклоне бројни проблеми
и тешкоће са којима се суочавала у раду на организацији снабдева‐
ња становништва. Тако је она, на пример, првобитно била подеље‐
ња на два одељења, административно‐финансијско и прометно –
робно одељење.25 Прометно – робно одељење било је подељено на
четири одеска, за набавке, за продају, за магацине и за регулисање
снабдевања. Иако је и из самих назива одеска јасно чиме су се бави‐
ли, треба поменути да се одсек за регулисање снабдевања, који је
обаваљао и најважнији посао Дирекције, бавио питањем издавања
куповних књижица, али и „извршавањем свих мера у вези са рацио‐
нирањем и регулисањем потрошње”. Због тога је тај одсек већ по‐
сле шест месеци претворен у треће одељење – одељење за регулиса‐
ње снабдевања. То је правдано нужношћу његовог ослобађања од
административне процедуре и жељом да се „обезбеди већа брзина
и експедитивност у пословању”.26 Међутим, те промене нису, као
што се очекивало, обезбедиле боље снабдевање Београђана, због
чега се средином 1943. године, баш негде у време годишњице осни‐
вања ДИРИС‐а, приступило даљим организационим променама. Та‐
да је Дирекација за снабдевање становништва града Београда поде‐
љена на две независне установе: Дирекцију за набавке, краће назва‐
23 Чланове Одбора је на предлог директора Дирекције поставао председник
Општине града Београда у сагласности са министром пољопривреде и исхране
(Службене новине, бр. 111 од 30. септембра 1941, Правилник о организацији и ра‐
ду Дирекције за снабдевање становништва града Београда).
24 Исто.
25 Службене новине, бр. 111 од 30. септембра 1941, Правилник о организа‐
цији и раду Дирекције за снабдевање становништва града Београда.
26 Службене новине, бр. 20 од 10. марта 1942, Правилник о организацији и
раду Дирекције за снабдевање становништва града Београда, VIII бр. 15100 од 27.
септембра 1941; ИАБ, ОГБ, Правно одељење, к‐220, ф‐4, Функционисање Дириса
1941/42.
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ну „Дирис”, и Дирекцију за исхрану становништва града Београда.
Прва је имала задатак да врши набавку робе, док је друга требало
да организује и спроводи све радње у вези са администрацијом но‐
вог система регулисаног снабдевања.27 Заправо дошло је до раздва‐
јања и претварања ранијих одељења и одсека, као што су Одсек за
набавке и Одељење за регулисање снабдевања, у нове установе, око
којих су онда концентрисани остали одсеци и одељења. Дирекција
за набавке практично је преузела значајан део посла који је до тада
радила Дирекција за снабдевање становништва града Београда.
Њеним стварањем укинута је Дирекција за снабдевање становни‐
штва града Београда. Дирекција за набавке је била не само „правни”
наследник укинуте Дирекције за снабдевање, већ и наследник ње‐
ног скраћеног имена, које, бар формално гледано, није одговарало
њеном новом називу. Пре би се могло рећи да је скраћени назив од‐
ражавала Дирекција за исхрану становништва града Београда. У
сваком случају, обе новостворене установе биле су самосталне уста‐
нове при Општини града Београда, с тим што је првој средства по‐
требна за рад обезбеђивала Општина (као и у случају ранијег ДИ‐
РИС‐а),28 а другој, до сопственог обезбеђења прихода, Дирекција за
снабдевање становништва града Београда преко свог капитала код
Општанске штедионице.29 Било је предвиђено да Дирекција за ис‐
храну стекне средства за рад од продаје легитимација, контролних
маркица и формулара.30 Важно је поменути да је од тада па до краја
окупације Дирекција за исхрану имала, с обзиром на њене послове
и непосредну окренутост ка становницима Београда, односно по‐
трошачима, много већу улогу и, сходно томе, већу пажњу у јавно‐
27 Службене

новине, бр. 68 од 27. августа 1943, Уредба о Дирекцији за
набавке, 23. јул 1943. Исто, Уредба о Дирекцији за исхрану становништа града
Београда, 23. јул 1943.
28 Службене новине, бр. 68 од 27. августа 1943, Уредба о Дирекцији за
набавке, 23. јул 1943; Исто, Уредба о Дирекцији за исхрану становништа града
Београда, 23. јул 1943.
29 У питању је сума од пет милиона динара, којом је раније располагала
Дирекција за снабдевање становништва (Службене новине, бр. 68 од 27. августа
1943, Уредба о Дирекцији за исхрану становништа града Београда, 23. јул 1943).
30 Службене новине, бр. 68 од 27. августа 1943, Уредба о Дирекцији за
набавке, 23. јул 1943; Исто, Уредба о Дирекцији за исхрану становништа града
Београда, 23. јул 1943; „Увођење новог система регулисаног снабдевања”, Ново
време, 30. јул 1943, 4.
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сти. Додуше, њен рад у потпуности је зависио од рада Дирекције за
набавке. То јој није, ако нешто није ишло како треба у систему при‐
купљања робе, осигуравало разумевање код Београђана.
Рад Дирекције за снабдевање становништва града Београда
био је од почетка оптерећен тешким условима снабдевања у којима
се нашао Београд. А на њих су утицали бројни фактори. Међу први‐
ма треба издвојити сужавање снабдевачког подручја. Београд је, у
односу на предратни период, када се животним намирницама снаб‐
девао из целе земље, знатно сузио своје подручје снабдевања. Рат и
окупација су разбили привредну целину, што је за последицу имало
губитак широког снабдевачког подручја и оријентацију на природ‐
но пољопривредно подручје снабдевања у његовој непосредној око‐
лини, као што су простор јужно од Саве и Дунава, Банат и Срем.31
Али и у том преосталом тзв. ужем подручју снабдевања дошло је до
промена убрзо после окупације: прво је из економске заједнице са
Србијом искључен Срем у октобру 1941. године32, а онда у децембру
1941. године и Банат.33 Београд је тако био усмерен на снабдевање
само из своје непосредне околине на територији новоформиране
Србије под немачком војном управом. То није било довољно за на‐
расле потребе града. Довоз животних намирница из унутрашњости
земље био је, посебно у првој години окупације, због саобраћајних
прилика знатно отежан, па и у појединим периодима онемогућен.
Поменимо, примера ради, да су већ од лета 1941. године почели не‐
мири, извођене су саботаже на саобраћнијим објектима, као и ору‐
жни сукоби устаника и окупационих снага. На то се надовезала и
оштра зима 1941/1942. године, која је практично одсекла Београд
од унутрашњости, а тиме и од могућности снабдевања.34
Други фактор који је знатно отежао снабдевање јесте бројно
стање београдског становништва. Оно је у односу на доратни пери‐
31 Архив Србије (АС), Комесаријат за цене и наднице (Г6), ф‐223, Кретање
максимираних цена, реалних цена и цена црне берзе главних животних намирни‐
ца и индекс трошкова од априла 1941. до 1943. године; ИАБ, ОГБ, Правно одеље‐
ње, к‐220, ф‐4, Функционисање Дириса 1941/42.
32 Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945, Beograd 1992,
114; Muharem Kreso, Njemačka okupaciona uprava u Beogradu 1941–1944, Beograd
1979), 116; Nikica Barić, „Politika Nezavisne Države Hrvatske prema Srbiji”, Istorija 20.
veka, 1/2011, 116.
33 Zoran Janjetović, Nemci u Vojvodini (Beograd: INIS, 2009), 305–309;
Petranović, n. d., 113; Kreso, n. d., 116.
34 ВА, Нда, 36‐1‐20, Извештај са седнице Управе града Београда, 29. октобар
1941.
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од драматично порасло. Процењивало се да је приливом избеглица,
па и, под притиском немира, становника из унутрашњости Србије,
број становника порастао скоро дупло. У једном периоду он је чак
досегао и цифру од 400.000 људи.35 Могућности снабдевања и број
становника су тако били у обрнутој сразмери – уколико је снабдевање
било се лошије, утолико се становништво све више повећавало.
Трећи фактор који је утицао на рад Дирекције и на само снаб‐
девање тицао се стварања нове организације привреде и увођења
режима максимираних цена. Нова привредна организација створе‐
на је у тренутку када нису постојале обезбеђене довољне резерве
животних намирница. Због тога није било могуће спровести њихо‐
ву рационалну и рационирану употребу, што је био задатак и саме
Дирекције за снабдевање становништва града Београда. Посебно
треба указати, а о томе је било помена и нешто раније, да је Дирек‐
ција за снабдевање била међу првим установама дириговане при‐
вреде. То значи да је она, као установа за дистрибуцију, основана
пре него што су основане централе које су се бавиле питањима про‐
изводње и промета. Дирекција је, заправо, требало да у почетку без
подршке тих установа (централа) изузетно важних за систем снаб‐
девања, а чије је стварање текло упоредо и врло споро, осигура ре‐
довно снабдевање становништва рационираним количинама на‐
мирница, и то у условима празних или пак полупразних магацина, у
отежаним или прекинутим условима транспорта и сл. Паралелно је,
под притиском окупационе власти, у току лета 1941. године, Дирек‐
ција морала да прихвати и одржава режим максимираних цена, у
оквиру кога је било забрањено да роба широке потрошње има веће
цене од оних које је имала пре 6. априла 1941. године.36
Дирекција за снабдевање становништва града Београда је,
сходно реченом, као прва установа нове привредне организације
добила задатак да врши рационирање појединих артикала широке
потрошње. Она је постепено рационисала артикле као што су бра‐
шно, хлеб, шећер, со, уље, маст, месо, гриз, мармелада, дрво. Потро‐
шња меса рационисана је од августа 1941. године и уведена су два
безмесна дана у недељи (четвртак и петак). Првобитно је било
35 АС,

Г6, ф‐223, Кретање максимираних цена, реалних цена и цена црне бер‐
зе главних животних намирница и индекс трошкова од априла 1941. до 1943. го‐
дине.
36 Службене новине, бр. 88 од 11. јула 1941, Уредба о ценама; Д. Алексић,
Привреда Србије..., 211.
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предвиђено да се издаје 200 грама меса недељно, као и 500 грама
уља. У оба случаја те количине временом су смањиване. Слично је
било и са хлебом, који је од септембра 1941. године рационисан на
400 грама по особи.37 Тек касније, са оснивањем централа за поједи‐
не секторе привреде, утврђивање рационисаних количина неких од
поменутих артикала прешло је на њих. Тако је брашно потпало под
надлежност Житарске централе, месо под Централу за стоку и сточ‐
не производе (од новембра 1941), дрво под Централу за дрво (од
фебруара 1942), шећер под Централу за шећер (од јануара 1942)
итд. ребало је да оне разрежу потребну количину за Београд и
снабдевају Дирекцију намирницама. Тек после тога Дирекција је до‐
бијене количине делила београдском становништву, као и болни‐
цама, установама и другим потрошачима, на основу принципа под‐
једнаке расподеле. Међутим, дешавало се да централе саме врше
директну дистрибуцију грађанству, што је водило сукобима између
ДИРИС‐а и централа.38 Дирекција за снабдевање је, поред нерацио‐
нисаних намирница, до средине 1942. године задржала надлежност
код издавања хлеба, гриза, соли, уља и мармеладе.39
Издавање рационисаних и нерационисаних количина намир‐
ница београдском становништву Дирекција је спроводила преко
мреже снабдевача (колонијалне радње, пекаре и месара) и власти‐
тих продавница, односно магацина и система куповних књижица и
купона. Према подацима пописа из маја 1942. године Дирис је у сво‐
јој мрежи имао 620 колонијално‐бакалских радњи и задруга, 219
пекара и 200 месарских радњи. Њихов број је био малобројан у од‐
носу на број становника Београда. Он је деловао још поразније ако
се зна да је на дупло мањи број становника пре рата долазило, на
пример, око 400 пекара.40 При томе се број снабдевача од септембра
1941. године стално смањивао. Представници Дирекције су се жа‐
лили да се, због нерентабилности, сваке недеље ликвидира по не‐
колико снабдевача. Заправо снабдевачи нису имали никакве кори‐
сти да послују контролисаним артиклима. Обим пословања није им
покривао ни режије, па да би избели штету једноставно су затвара‐
ли своје радње. Тиме је Дирекција већ крајем 1942. године дошла у
37 ИАБ, ОГБ, Правно одељење, к‐220, ф‐4, Функционисање ДИРИС‐а
1941/1942.
38 ВА, Нда, 1а‐2‐13, Писмо инг. Војислава Марковића
39 ИАБ, ОГБ, Правно одељење, к‐220, ф‐4, Функционисање Дириса 1941/42.
40 АС, Г6, ф‐223, Кретање максимираних цена, реалних цена и цена црне бер‐
зе главних животних намирница и индекс трошкова од априла 1941. до 1943. го‐
дине.
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ситуацију да мора да решава организацију производње хлеба, јер
постојеће пекаре нису имале довољно капацитета и материјала да
омогуће минимално снабдевање Београђана хлебом.41 Поред снаб‐
девача, Дирекција је само у првих месец дана свог рада имала и мре‐
жу од девет продавница, а онда је тај број свела на само две продав‐
нице, које су опстале ако не до краја окупације, онда сигурно до
1943. године.42
У исто време велике проблеме стварао је и систем куповних
књижица и купона. Њих је требало да имају сви становници Београ‐
да да би се снабдели рационисаним количинама свих намирница
којима је располагала Дирекција. То је спроведено, како сведочи је‐
дан извор, већ у августу 1941. године. Међутим, други извори све‐
доче да је њихово издавање, због великог броја становника, наста‐
вљено и касније. Приликом издавања куповних књижица долазило
је до многобројних грешака и злоупотреба. Због велике флуктуаци‐
је становништва, дневно је издавано на хиљаде књижица, што ма‐
лобројан чиновнички апарат није могао да изведе без великог бро‐
ја, пре свега административних грешака у уношењу личних пода‐
так. С друге стране, само издавање је вршено на основу самосталног
уписа становника код снабдевача. Многи од њих су желели веће ко‐
личине намирница него што је било дозвољено. Књижице су доби‐
јала фиктивна лица, пријављиван је већи број чланова породице,
постојеће књижице су оглашаване изгубљеним како би се добиле и
нове количине потребних артикала и сл.43 Убрзо се показало, делом
због тога, а делом и због оскудице, да неки могу, а да неки не могу
да подигну своје следовање рационираних намирница на основу
књижице и купона, јер намирница није било довољно за све. Ових
других је било неупоредиво више. Једна анализа стања у Дирекцији
потврђује велику разлику између броја издатих куповних књижица
и стварног стања у броју становника Београда. Према евиденцији
Дирекције почетком децембра 1941. године било је око 400.000 ста‐
новника Београда, који су се снабдевали и хранили преко њених ку‐
41 ИАБ,

ОГБ, Правно одељење, к‐220, ф‐4, Функционисање Дириса 1941/42;
АС, Г6, ф‐223, Кретање максимираних цена, реалних цена и цена црне берзе глав‐
них животних намирница и индекс трошкова од априла 1941. до 1943. године.
42 ИАБ, ОГБ, Правно одељење, к‐220, ф‐4, Функционисање Дириса 1941/42.
43 Исто; ВА, Нда, 1А‐2‐13, Писмо Милану Недићу о стању у ДИРИС‐у од инж.
Војислава Марковића, 17. јун 1942; Исто, 153‐4‐4, Достава о раду чиновника ДИ‐
РИС‐а око издавања књижица за намирнице, без датума.
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повних књижица. После шест месеци темељне контроле тај број је
сведен на приближно тачан број од 290.000 становника.44 На то тре‐
ба додати и чињеницу да су и чиновници ДИРИС‐а вршили бројне
злоупотребе. Оне су биле посебно видљиве при набавци и контроли
набављених намирница; у магацинима Дирекције стално су се поја‐
вљивали „страховито велики мањкови у роби”, а да се нису утврђи‐
вали разлози нити кажњавали одговорни. Уочавало се да постоји
„безброј путева за улаз и још више излаза и издавања робе”, због че‐
га је сваки чиновник радио шта је хтео. Инж. Војислав Марковић,
који је кратко време радио у Дирекцији на задатку реорганизације
и увођења бољег система дистрибуције намирница, описао је среди‐
ном 1942. године то стање речима „прави хаос и пакао”.45 Дирекција
је у више наврата покушала, о чему је било речи, да се другачије ор‐
ганизује и постане ефикаснија, али у томе је имала тек незнатног
успеха. Није јој ишла на руку не само сопствена организација, него и
општи, веома лоши услови набавке намирница.
Треба поменути да је Дирекција, приликом издавања књижи‐
ца, становнике Београда поделила у складу са њиховим специфич‐
них потребама (болест, узраст, важност посла и сл) на четири кате‐
горије У прву групу спадали су сви који се снабдевају рационира‐
ним количинама; у другу групу су улазила оболела лица која имају
специјалне књижице по којима, поред редовног рационираног сле‐
довања, добијају још и извесне минималне количине намирница ко‐
је је захтевала дијетална исхрана (пре свега пшенично брашно, ше‐
ћер и уље); трећу групу чинили су радници запослени у важнијим
привредним предузећима, који су такође, поред редовног следова‐
ња, добијали још и једно допунско следовање; четврту групу чини‐
ла су деца до две и по године, која су средином 1942. добијала само
следовање гризом. Дирекција је на основу истих књижица снабде‐
вала и ратне установе, болнице, угоститељске радње итд. Оне су
представљале у постојећој подели и извесну поткатегорију потро‐
шача. Томе у прилог иде и чињеница да је Дирекција у извештајима
њихово снабдевање водила одвојено.46

44 ВА, Нда, 1А‐2‐13, Писмо Милану Недићу о стању у ДИРИС‐у од инж. Воји‐
слава Марковића, 17. јун 1942.
45 Исто.
46 ИАБ, ОГБ, Правно одељење, к‐220, ф‐4, Функционисање Дириса 1941/42.

178

„ХЛЕБ НАСУШНИ”

Пошто смо раније говорили о томе које су намирнице рацио‐
нисане и на који начин, ваљало би показати како је и колико Дирек‐
ција успевала, уз тешке услове снабдевања и недостатке сопствене
организације, да задовољи потребе Београђана. Овде нећемо наво‐
дити све оне мере које је Дирекција предузимала у циљу набавке
намирница, већ ћемо искористити суви језик статистике како би
дали прецизну слику онога што је Дирекција издала од намирница
Београђанима. Сумарни преглед Дирекције не обухвата снабдевање
нерационисаним артиклима који су продавани под стварним цена‐
ма, већ само снабдевање неким од рационираних, односно контро‐
лисаних намирница по максимираним ценама у периоду од септем‐
бра 1941. до априла 1942. године. Он омогућава да се закључи да је
снабдевање Београђана било и нередовно и „асполутно недовољ‐
но”, односно да је потпуно подбацило.
Преглед снабдевања Београђана неким контролисаним артиклима
преко ДИРИСа у периоду септембар 1941. до априла 1942.
месец
1941. година
септембар
октобар
новембар
децембар
јануар
фебруар
1942. година
фебруар
март
април

хлеб
по 400 грама
30 дана
31 дан
19 дана
18 дана
9 дана
4 дана
од 12. фебруара
265 грама
2 дана
14 дана
14 дана

шећер
1.500
1.500
1.000
600
600
600
600
600
600

со

месо
у грамима
1.000
/
1.000
/
1.250
200
750
200
750
300
750
/
750
750
750

200
/

уље

маст

/
/
250
/
250
/

/
/
/
/
/
100

/
200
/

/
/

Извор: ИАБ, ОГБ, Правно одељење, к‐220, ф‐4, Функционисање ДИРИС‐а
1941/1942; АС, Г6, ф‐80, Преглед снабдевања Београда хлебом – брашном преко
ДИРИС‐а 1941/42.

Нешто детаљнија анализа сведочи да је Дирекција оставила
Београђане за последња четири месеца 1941. године готово месец
дана без хлеба47, да су уместо званично прописаних 400 грама днев‐
47 У та четири месеца било је, према једном извору, свега 98, а према другом
96 хлебних дана (ИАБ, ОГБ, Управно одељење, к‐220, ф‐4, Функционисање ДИРИС‐
а 1941/1942; АС, Г6, ф‐80, Преглед снабдевања Београда хлебом – брашном преко
Дирекције за исхрану 1941/1942).
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но добијали просечно тек 186 грама.48 Међутим, рачуница једног са‐
временика показује да је тај број у готово истом периоду (август–
новембар) 1941. године био три пута већи. То значи да Београђани
нису успели да на купоне преко Дирекције купе хлеб, па су на трпе‐
зи имали хлеб тек тридесет и два дана.49 Из тога следи да је до фе‐
бруара, када је дошло до званичног смањења дневних потреба за
хлебом, задовољено тек 46,5% њихових неопходних потреба.50 Још
горе стање је било у првих шест месеци 1942. године, када скоро
три месеца није било хлеба.51 Тада је количина издатог хлеба ста‐
новницима Београда задовољавала тек између 15% и 25% потре‐
ба.52 Преко Дирекције становништво је током целе 1942. године до‐
било само 37,31% од предвиђених неопходних количина хлеба.53 То
се исказивало и кроз смањење дневних потреба хлеба на 230 грама
у јуну 1942. године,54 и чак на 190 грама у децембру 1942. године.55
Издавање меса и масноћа преко Дириса било је, како следи из пре‐
гледа снабдевања, неупоредиво лошије него хлеба. Међутим, без
меса се и могло, а без хлеба никако. У периоду од осам месеци Бео‐
грађани су добили тек четири пута месо, три пута уље и једанпут
маст. Једна друга рачуница сведочи да је Дирекција успела да доста‐
ви по максимираним ценама током 1942. године тек 12,31% меса,
5% масти и 6,95% уља од предвиђених неопходних количина.56 Ја‐
сно је да ова издата количина није раздељена целокупном станов‐
48 АС,

Г6, ф‐223, Кретање максимираних цена, реалних цена и цена црне берзе
главних животних намирница и индекс трошкова од априла 1941. до 1943. године.
49 Свакодневни живот под окупацијом. Искуство једног Београђанина 1941–
1944 (прир. Н. Милићевић, Д. Никодијевић), Београд 2011, 235, Забелешка од 24.
маја 1942; Н. Милићевић, О исхрани..., 81.
50 АС, Г6, ф‐223, Кретање максимираних цена, реалних цена и цена црне бер‐
зе главних животних намирница и индекс трошкова од априла 1941. до 1943. године.
51 АС, Г6, ф‐80, Преглед снабдевања Београда хлебом – брашном преко Ди‐
рекције за исхрану 1941/1942.
52 Исто; Н. Милићевић, О исхрани ..., 80.
53 АС, Г6, ф‐272, Извештај инж. Петровића, комесара за цене и нанице – Гене‐
ралном опуномоћенику за привреду Нојхаузену, 4. јун 1943.
54 АС, Г6, ф‐80, Преглед снабдевања Београда хлебом – брашном преко Ди‐
рекције за исхрану 1941/1942.
55 Свакодневни живот под окупацијом, 386, Забелешка од 6. децембра 1942;
Н. Милићевић, О исхрани..., 82.
56 АС, Г6, ф‐223, Кретање максимираних цена, реалних цена и цена црне берзе
главних животних намирница и индекс трошкова од априла 1941. до 1943. године.
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ништву Београда. У преглед нису укључене све рационисане намир‐
нице, већ само неке од оних које су биле или остале у надлежности
Дирекције. Поменимо тако да је Дирекција контролисала и издава‐
ње млека и гриза. И док је млеко важно за исхрану уопште, посебно
деце, старијих лица и болесника, гриз је био значајан пре свега као
дечја храна. Са обе ове намирнице било је великих проблема у снаб‐
девању и дистрибуцији. Првобитно је Дирекција делила дневно из‐
међу 1.500 и 1.800 литара, али је, после губитка Срема та количина
смањена, да би се средином 1942. године усталила на око 2.000 ли‐
тара дневно. Количина је подмиривала потребе пре свега болница и
дечјих установа. То значи да су изван организованог снабдевања
остала деца и друга лица којима је млеко било неопходно у исхрани.
Што се тиче гриза, Дирекција је успела да до јуна 1942. године изда
на свако од 5.660 деце старости до две и по године тек три килогра‐
ма гриза.57
У сваком случају, можемо закључити да је преко Дирекције
обезбеђивана тек једна трећина количине неопходних укупних
потреба просечног становника Београда у 1941. и 1942. години.58
1941.
24,77% робе по количини
14,62% робе по вредности

1942.
31,04% робе по количини
8,01% робе по вредности

Слаба и лоша организација снабдевања преко Дирекције већ
од првих дана окупације терала је становништво Београда да се
снабдева на „црној бези”. Током времена је та врста нерегуланог
снабдевања потпуно превладала, па је већ 1943. године снабдевање
било практично у целини везано за црну берзу. А цене на „црној
берзи” формирале су се по законима понуде и потражње. Велика по‐
тражња и мале количине намирница дизале су цене појединим про‐
изводима до неслућених размера. С друге стране, Дирекција је пре‐
ко својих контролних органа, а и других установа, водила хајку про‐
тив црне берзе. Међутим, Београђани нису спорили њене негативне
стране, али су сматрали да би без ње „помрли од глади”, а да ње ни‐

57 ИАБ, ОГБ, Правно одељење, к‐220, ф‐4, Функционисање Дириса 1941/42.
58 АС,

Г6, ф‐272, Извештај Комесаријата за цене и наднице – Министру
привреде, пов. бр. 224, 29. март 1943.
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је било би „зло”.59 Дирекција је, а тога је била и сама свесна, због не‐
успеха у раду на организованом снабдевању навукла на себе омразу
Београђана. Неретко се догађало и да чиновнике Дирекције гладни
становници нападну на улици што нема хлеба и меса.60 Доживљава‐
на је као филијала која не заступа интересе Београђана већ окупа‐
тора.61 Истицало се да би могла и да буде укинута, а да се то не осе‐
ти у снабдевању Београђана.
У сваком случају, Дирекција за снабдевање становништва гра‐
да Београда представљала је недовољно изграђену и ефиксану ад‐
министативну установу која није оправдала циљ због којег је осно‐
вана, а то је редовно и минимално снабдевање Београђана. Борба за
„хлеб насушни” је врло рано, готово на почетку окупације, силом
објективних и субјективних разлога у раду Дирекције, прешла из
њених руку у руке самих становника Београда.
Dr. Nataša Milićević

„DAILY BREAD”: DIRECTORATE
FOR SUPPLYING THE POPULATION
OF BELGRADE (DIRIS) 19411943
(Summary)

Directorate for supplying the Population of Belgrade (DIRIS)
represented specific institution with the mission to take care of supplying and
nutrition of the citizens of Belgrade during the Nazi occupation. Its
foundation in the summer of 1941 was preconditioned on one side  with the
new organizational system of the conducted economy that the occupier
insisted on in order to control overall economy and supplying population with
the basic food and on the other side  with the need to take care of rational
and minimal supplying of the biggest Serbian city. Directorate was an
independent economic institution, part of the municipality of the city of
Belgrade and did not depend on the financial business of the municipality, but
was self financing and had a freedom in their own business. It didn't succeed,
even though it had frequent structural changes, to build up itself as functional
and efficient institution that successfully organizes supplying of the
population with the basic food. This was influenced by objective as well as
subjective reasons. Objective reasons were that the Directorate, as an
institution for distribution of rational food, was not able to control process of
59 Свакодневни живот под окупацијом, 256, Забелешка од 12. јуна 1942; Исто,
323, Забелешка од 29. августа 1942; Исто, 681, Забелешка од 23. децембра 1943.
60 Исто, 119, Забелешка од 13. јануара 1942.
61 Исто, 308, Забелешка од 8. августа 1942.
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its production and collection, then, there are different and difficult conditions
of supplying (narrow area of supplying in Belgrade and high increase of its
population). Other, subjective reasons are poor organization of the
Directorate, corruption and arrogance of officers, conflicts with other
institutions, poor distribution system and so on. Supplying the population of
Belgrade trough DIRIS completely failed; it was irregular and ”absolutely
insufficient”. For example, the statistics shows that Directorate succeeded to
distribute to the people, in 1942 only 37,31% of bread, 12,31% of meat, 5% of
fat and 6,95% of oil amount that was necessary and expected. The
conclusionis that the Directorate has provided only one third of the amount of
the total needs of the average citizen of Belgrade in year 1941 and 1942.
Therefore, from the early days of the occupation, people have turned to the
supplying at the ”black market”. Because of such a fail of Directorate, citizens
of Belgrade were not inclined to that institution and felt as if it was working
for the benefit of the occupier. In any case, Directorate has not justified the
purpose it was founded for, so at the very beginning of the occupation it has
already given up the battle for ”daily bread” and left it from its own hands to
the hands of the citizens of Belgrade.
KEYWORDS: Directorate for supplying the Population of Belgrade
(DIRIS), Nazi occupation, supplying, Belgrade.
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ИНТЕГРИСАЊЕ ВЕЛИКЕ АЛБАНИЈЕ.
АЛБАНСКОМУСЛИМАНСКИ НАПАДИ
НА СРБЕ У ШТАВИЧКОМ, ДЕЖЕВСКОМ И
СЈЕНИЧКОМ СРЕЗУ У ЈЕСЕН 1943. ГОДИНЕ
АПСТРАКТ: Рад се бави великоалбанским плановима које је по
ставила Друга призренска лига после капитулације Италије
септембра 1943. године, а који се односе на простор Старог
Раса (Сјенички, Дежевски и Штавички срез) и Ибарског Кола
шина. Поред војних активности албанскомуслиманских сна
га, посветили смо пажњу и њиховој спрези са окупатором,
албанском елитом са Косова и Метохије, те последицама ко
је су оне краткорочно и дугорочно нанеле српском живљу. Рад
је писан на основу архивске грађе Војног архива Србије, Архива
Србије (одељења у Карнегијевој и Железнику), Архива Југосла
вије, Историјског архива Краљево и Историјског архива Рас у
Новом Пазару, те на одабраној научној литератури.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Велика Албанија, муслимани, Албанци, Срби,
Тутин, Нови Пазар, Сјеница, Ибарски Колашин, Дежевски,
Штавички, Сјенички срез

Заседање Друге призренске лиге половином септембра 1943.
године дало је јак импулс ширењу Велике Албаније. Присутни деле‐
гати су се притом углавном ослањали на одлуке које је донела Прва
призренска лига (1878–1881). Један крак тих политичких путева
утабаних у 19. веку водио је преко Ибарског Колашина, Штавичког
(Тутин), Дежевског (Нови Пазар) и Сјеничког среза према долини
Лима. Главни реметилачки фактор овим плановима било је старо‐
седелачко српско становништво. Албанци са Косова и локални му‐
слимани извршили су, стога, уз помоћ окупатора, неколико мање
или више координираних напада на српска села расејана на овом
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простору, у периоду од септембра 1943. до фебруара 1944. године.
Бројчано и оружано надмоћнији, они су притом умногоме доврши‐
ли процес етничког чишћења Срба из Штавичког, Дежевског и Сје‐
ничког среза, те Ибарског Колашина, започетог још 1941. године.
Капитулација Италије 8. септембра 1943. године била је оки‐
дач за многе процесе који су испратили завршницу Другог светског
рата. Као и широм Европе, овај догађај је и на простору окупиране
Југославије створио потпуно нову ситуацију. Сумрак фашистичке
империје све сукобљене стране дочекале су са унапред припремље‐
ним плановима. Тако су косовски Албанци, у дослуху са онима из
„старе” Албаније, поново покренули процес изградње независне на‐
ционалне државе са максималним територијалним оквирима. Њи‐
хове амбиције довеле су до стварања Друге призренске лиге, пар
дана после пораза бившег патрона – Италије.
Историјски извори указују да је брзина организације овог до‐
гађаја била последица унапред спроведених припрема. Захваљујући
агилности Џафера Деве и потпуковника Бајазита Бољетинија, као и
помоћи немачке војске и АБВЕР‐а, само дан после капитулације
Италије цела посадна дивизија „Пуље” (Puglie) са Косова предала се,
са све оружјем.1 Сличну судбину поделиле су и остале дивизије на
територији бившег великоалбанског протектората, укључујући и
врховну италијанску команду (SUPERALBA), која је цела заробљена
у Тирани. Затим је уследило проглашење независне Албаније. Про‐
кламацију је, између осталог, пратила мобилизација албанског жи‐
вља у Дреници, Вучитрну, Подујеву и Косовској Митровици. Наору‐
жани Албанци су имали задатак да „избришу” границу између не‐
мачке и италијанске окупационе зоне („Недићеве” Србије и Велике
Албаније), која се са расулом италијанских трупа већ топила. Наме‐
ра им је била да после тога избију на нове границе, које су убрзо
имале да се одреде.
То је довело до низа напада на Србе припаднике Српске др‐
жавне страже (СДС) и Српске граничне страже (СГС) Косовско‐ми‐
тровачког округа, али и цивиле. До 12. септембра Албанци су убили
једног наредника, два жандарма и два железничара у Вучитрну, два
жандарма у Прилужју, те једног наредника СДС‐а у Звечану. Због то‐
га се истог дана целокупно људство СГС‐а из Косовско‐митровач‐
ког, Вучитрнског и Лапског среза повукло у Косовску Митровицу.
1 Nemačka obeveštajna služba, IV, 844.
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Цивили су притом страдали још у већем броју. Према подацима ен‐
глеске мисије при Врховној команди (ВК) ЈВуО, само је у Вучитрн‐
ском срезу тих дана убијено 210 Срба.2
Паралелно са тим Бајазит Бољетини је организовао састанак
са представницима Албанског народносног савеза и другим албан‐
ским првацима са целог Косова и Метохије у Подујеву. Један од ре‐
зултата састанка био је излазак око 4.000 Албанаца на Церањску ре‐
ку северно од Косовске Митровице, 10. септембра. Намера им је би‐
ла да очисте Рогозну и Копаоник од четника, дођу до Рашке и ту ус
поставе границе између Албаније и Србије. Ове трупе водио је Би‐
сљим Бајгора, један од команданата напада на Рашку 1941. године.3
Оснивачка скупштина Друге призренске лиге заседала је од
16. до 19. септембра 1943. године у Призрену. Сазвали су је Џафер
Дева и Бедри‐бег Пејани, уз подршку немачких власти. Као и осни‐
вачкој скупштини Прве лиге, присуствовали су јој делегати из свих
крајева који су етнички сматрани албанским. Тако су се у Призрену
окупила 42 делегата са територије Косова, Метохије, Македоније,
Црне Горе и Старог Раса. Међу њима су били и представници Улци‐
ња, Плава, Рожаја, Сјенице и Новог Пазара. На заседању је изабран
Централни комитет (ЦК) са седам чланова, на чијем је челу био Ре‐
џеп Митровица. Колико је важну улогу у плановима Лиге имала ал‐
банска управа из Новог Пазара говори податак да је њен кључни чо‐
век Аћиф Хаџиахметовић Бљута проглашен за једног од два пот‐
председника ЦК.4
Делегати су дали снажну подршку идеји независне Албаније и
њеном проширењу, тј. задржавању области добијених у време ита‐
лијанске управе. Предложено је и припајање Косовско‐митровачког
округа, који се тада налазио у саставу окупиране Србије. Присуство
представника Сјенице на заседању Лиге јасно показује да су Албан‐
ци посегли и за деловима некадашњег Гувернатората Црне Горе.5
Тако су, у суштини, области Дежевског и Сјеничког среза, заједно са
2

Архив Србије (АС), Ж‐28, Народноослободилачки рат (НОР) кут. 3, фас. Вла‐
да Милана Недића, док. 347, 1–2, 4.
3 Војни архив (ВА), Недићева архива (НДа), кут. 24а, фас. 5, док. 4, 1; ВА, Чет‐
ничка грађа (ЧА), кут. 20, ф. 4, док. 46, 10; АСЖ, Ж‐28, НОР, кут. 3, фас, Влада Мила‐
на Недића, док. 347, 1.
4 Lefter Nasi, Ripushtimi i Kosoves, Shtator 1944 – Korrik 1945, Tiranne, 1994, 25.
5 Ђорђе Борозан, Велика Албанија. Поријекло – идеје – пракса, Београд,
1995, 360–361; Robert Elsie, Historical dictionary of Kosovo, Toronto, 2011, 80.
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Штавичким, који је већ био у њеним оквирима, означени „етнич‐
ком” Албанијом, иако је број Албанаца на овом простору био зане‐
марљив.6
Локални муслимански прваци поздравили су стварање лиге и
почели да раде на спровођењу њених одлука. Главни задатак било
је неутралисање српског фактора, који је спречавао утапање ових
крајева у албанску државу. Наслеђена мржња између муслимана и
Срба, плод вишевековног трвења али и оружаних сукоба током
1941–1943. године, довела је до великих људских и материјалних
губитака, овога пута на српској страни.
Муслимани су прво напали српске граничаре и жандарме у Де‐
жевском и Штавичком срезу. Мештани Новог Пазара и околних села
упали су 9. септембра у жандармеријску постају Пиларета и разору‐
жали посаду СДС‐а. Затим су по наређењу Бајазита Бољетинија раз‐
оружани и ухапшени сви Срби при СГС‐у и СДС‐у у Новом Пазару.
Ефекат није изостао. Сви њихови преостали сународници у колабо‐
рационим снагама напустили су положаје широм Дежевског среза и
побегли у шуму. Из унутрашњости су, такође, почеле да стижу ин‐
формације да је стање живота српског живља неподношљиво услед
шовинистичких испада муслимана.7
Пошто је граница са Штавичким, а делом и Сјеничким срезом
тако остала без надзора, преко ње су навалиле муслиманске снаге
из тутинског краја и са Пештера. Оштрица напада била је усмерена
на српска села у Штавичком срезу, те на она између Тутина и Новог
Пазара, која су припадала Војковачкој и Сопоћанској општини Де‐
жевског среза. До 30. септембра забележен је низ инцидената у се‐
лима: Јабланица, Клече, Српски Мојстир, Цврње, Жуњевиће, Лукоц‐
рево, Долово, Гњила, Дулебе, Добриње, Коритник, Лукавице, Знуша,
Гошево и Горња Јошаница. Том приликом погинула су 22 лица срп‐
ске националности.8 За ове злочине нико није одговарао, иако су
6 Јован Н. Томић, О Арнаутима – у Старој Србији и Санџаку, Београд, 1995, 63,
66; Риста Т. Николић, Ширење Арнаута у српске земље, Београд, 1938, 9.
7 НДа, кут. 24а, фас. 5, док. 4, 1.
8 Тада су убијени: Илија Јеремић из Јабланице, Милутин и Станислава Ђино‐
вић, Самаило Вранић, Божо Пантовић и Милорад Марашевић, сви из Српског Мој‐
стира, Стака Поповић и Станија Стојановић из Гњиле, Чедо Мијовић из Добриња,
Милосав Раковић из Лукавица, Војин и Миливоје Крстовић и још две анонимне
жене из Цврња, Михаило Никић из Лукоцрева, Милентије Ћирковић из Жуњени‐
ћа, Радоња Радоњић из Коритника, Аксентије Милошевић и Јеротије Станић из
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окупаторске власти покушавале да пронађу кривце. Како су, међу‐
тим, писали немачки обавештајци, Аћиф Бљута је прикривао злочи
не који су почињени над Србима и нипошто није (био, М. Ж.) вољан да
те злочине расветли.9
На хришћане који су спас тражили у збеговима вршени су че‐
сти препади. Између 11. и 13. септембра нападнута је, на пример,
група избеглица из Долова и Дулеба. Напад се одиграо недалеко од
Добриња, северно од Тутина. Том приликом су убијени Јефто и Не‐
дељко Сташевић из Дулеба. Муслимани су затим запалили куће
православцима у Гњили и Дулебама, те опљачкали Лукавицу.10
Насиље над хришћанима у Дежевском и Штавичком срезу при‐
времено су обуставиле немачке власти. Због бројних акција парти‐
зана и четника у Старом Расу и Црној Гори, које су подгревале не‐
мачке страхове о искрцавању савезника на Балкан, окупаторским
властима је избијање на јадранску обалу постало приоритет. Стога
им муслимански напади на хришћане у залеђу, а поготово они на је‐
динице у њиховој служби, никако нису одговарали. Стога су Немци
14. септембра поручили Бајазиту Бољетинију да су суспендовали ње‐
гову одлуку о разоружању припадника СГС‐а и СДС‐а у новопазарском
крају. Наређено је и да се сви хришћани врате у службу.11 Према речи‐
ма савременика, немачке власти су оштро сасекле протесте које су
због ове одлуке организовале албанске власти у Новом Пазару.12

Знуше, Филимон Јанићијевић из Гошева, Дивна Галовић из Горње Јошанице и
Мартин Веселиновић из Клече... АС, Г‐2, Комесаријат за избеглице (КИ), кут. 24, p.
48/1944, 3; Исто, НОР, кут. 3, фас, Влада Милана Недића, док. 347, 1–2; Историјски
архив Краљево (ИАК), фонд 420, Збирка докумената из Наордноослободилачке
борбе (НОБ), кут. 14, реферат В. Поповића, Хроника Тутина и среза Штавичког,
244–246, 247–249; Историјски архив Рас Нови Пазар (ИАРНП), фонд 284, Збирка
хроника, реферат М. Радовића, Хроника Новог Пазара у НОБ‐и, III, 551.
9 Историјски архив Београд (ИАБ), Befelhlshaber der Sicherheitpolizei und des
Sicherheitsdients/Заповедник полиције безбедности и службе безбедности (BDS),
B‐1251, 14.
10 ИАК, фонд 420, НОБ, кут. 14, реферат В. Поповића..., 243–244, 246, 247–249.
11 ВА, НДа, кут. 26II, фас. 9, док. 39, 1.
12 У Нови Пазар је 19. септембра по овом питању стигао један високи немач‐
ки официр из Београда. Он се обратио маси окупљених муслимана у центру варо‐
ши, међу којима су били и Аћиф Бљута и Ахмет Даца. Према речима учитеља Тихо‐
мира Ђорђевића он им је тада поручио: „Није овај крај никада био, албански, нити
ће када бити. Албанско је тамо иза Призрена, те ако хоће неко од вас, нека иде та‐
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У међувремену оружане борбе су се прелиле и у Сјенички срез.
Пошто није припадао Србији, тамо после капитулације Италије није
било већих окупаторских снага. У срезу су, међутим, остале јака
милиција и бројни нерегулани одреди муслимана. Они су захваљујући
раду АБВЕР‐а преко ноћи прешли под команду Немаца. То им је
обезбедило неопходну војну помоћ за сукобе са Србима.13 Прва већа
муслиманска акција уследила је 12. септембра. Када је Команда Старог
Раса (КСР) ЈВуО наредила ослобађање Пријепоља, којег су држале
немачке трупе и среска муслиманска милиција, покренули су се и
делови Сјеничке четничке бригаде. Тако је неколико српских села дуж
пута Сјеница – Пријепоље остало без заштите, што су муслимани
одмах искористили.
Милиционери под командом Ћамила Прашевића, раније
италијанског команданта милиције за Сјенички срез, упалили су
између 12. и 14. септембра: Доње Лопиже, Кривају (остале само
четири куће), Увац, Страјиниће, Тубиће, Гоње и Горње Горачиће.
Притом су пљачкали, убијајући мештане, укупно њих 12.14 Требало
би рећи да су нека од ових села горела и у прошлости. Села Лопиже,
Гоње и Горачиће су, на пример, турска војска и башибозук спалили
1875. године, што говори о поменутом континуитету верских суко‐
ба на овом простору.15
О изненадном нападу муслимана у тренутку када су четници
војевали против Немаца, Драгољуб Михаиловић је 18. септембра из‐
вестио владу у Лондону. Пошто му је главнина снага била распоре‐
ђена у Пријепољу, Бјелом Пољу, те око Прибоја, Пљеваља и Берана,
Михаиловић није могао да одговори на акције муслимана у позади‐
ни. Стога је молио председника владе Слободана Јовановића да ути‐
че код Енглеза да пронађу начин да их умире и одвоје од Немаца,
који су их наоружавали за даљи сукоб.16 Не чекајући помоћ, четници
мо да ствара Албанију”... ИАК, фонд 412, Тихомир Ђорђевић, кут. 3, Дневници Ти‐
хомира Ђорђевића 1943, Ратни дневник 2–30. 9. 1943, 20–21.
13 АС, Г‐2. кут. 24, p. 42/1944, 8.
14 Тада су ликвидирани: Владо, Лазар и Влајко Пешић, те Веселин Мрвић, сви из
Лопижа, Милош и Јелка Васојевић из Криваје, Мићо Јеринић из Увца, Лука Радовић из
Страјинића, Стојана Ракоњац, Драгутин Остојић, Рафаило Петрић и Вукола Ракоњац
из Горачића... Славољуб Васојевић, Хроника Лопижа, Београд, 1996, 138, 180–182, 189;
ИАК, фонд 420, НОБ, кут. 14, Реферат С. Чекановића, Хроника Сјенице, 388.
15 С. Васојевић, н. д., 138.
16 ВА, ЧА, кут. 302, фас. 2, док. 5, 126, деп. 2115.
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из попаљених села, предвођени поручником Слободаном Кикови‐
ћем из Лопижа (Лопишки батаљон је изгубио 17 бораца приликом
ослобођења Пријепоља), узвратили су већ 14. септембра. Тада је
страдало муслиманско село Караула, које је спаљено са џамијом.
Мештани су пре тога избегли у Сјеницу, тако да није било цивилних
жртава.17
Затим је уследило свирепо вишеструко убиство у селу Гоње.
Муслиманска милиција из Тријебина, Сјенички срез, предвођена
Муратом Карашиком, упала је 20. септембра у ово недуго пре тога
већ запаљено насеље, пљачкајући имовину Срба и палећи преостале
куће. У општем метежу побијено је 11 људи. Они су ликвидирани
после страховитог мучења хладним оружјем у потоку код сеоске
школе.18 И у овом суморном догађају постоји историјски континуи‐
тет. Сличан догађај се са једнаком бруталношћу збио у Гоњама
1912. године, када су Турци убили четворицу српских сељака.19
ВК ЈВуО више није могла да толерише ове изгреде. Стога су за‐
поведништва КСР‐а и Јаворског корпуса (покривао Дежевски, Мора‐
вички и Студенички срез) добила наређење да отворе борбу са му‐
слиманима. Дежевска бригада напала је 22. септембра албанске и
муслиманске припаднике СДС‐а, опколивши станице у Пиларети и
Барама, северно од Новог Пазара. Постаје су опљачкали и хладним
оружјем ликвидирали четворицу муслиманских жандарма.20
Сукоби су се разбуктали у наредним данима. Погурани од са‐
везника, четници су све чешће отварали и борбу са окупаторским
јединицама. Показало се, међутим, да у Сјеничком и Дежевском сре‐
зу нису имали довољно снага да се боре и против муслимана и про‐
тив окупатора. Према наређењу мајора Лукачевића, заповедника
17 С. Васојевић, н. д., 181; ИАК, фонд 420, НОБ, кут. 14, Реферат С. Чекановића ..., 388.
18 Међу

жртвама су били: Веселин и Драго Кривокапић, Владо, Иван и Радош
Чворовић, Милосав, Богосав, Радосав и Радун Думић, Велимир и Витомир Вучко‐
вић... Архив Југославије (АЈ), фонд 110, Државна комисија за ратне злочине (ДКРЗ),
кут. 825, 701–704.
19 С. Васојевић, н. д., стр. 160.
20 АС, Ж‐28, НОР, кут. 2, фас, Влада Милана Недића, док. 195, 1; Исто, кут. 3,
фас, Влада Милана Недића, док. 347, 1; ИАК, фонд 412, Тихомир Ђорђевић, кут. 3,
Дневници Тихомира Ђорђевића 1943, Ратни дневник 2–30. 9. 1943, 24–25; ИАК,
фонд 420, НОБ, кут. 15, реферат Вукомана Ћулафића, Четничка организација на
терену среза Дежевског у Другом светском рату, 135; ИАРНП, фонд 284, Збирка
хроника, реферат М. Радовића ..., 550.
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КСР, Штаваљски батаљон Сјеничке бригаде напао је 24. септембра
немачку моторизовану колону која је пролазила кроз село Штаваљ,
источно од Сјенице. Том приликом четници су убили осам немачких
војника и најмање четири муслимана из помоћне СС полиције (Hilf‐
spolizei/HIPO/ХИПО).21 То је био више него довољан разлог немач‐
ким властима да се обрачунају са штаваљским четницима, које су
још од новембра 1942. године сматрали центром непријатељског
рада према Немцима.22
Окупаторске снаге из Рашке и Новог Пазара, заједно са целим
6. батаљоном ХИПО,23 изашле су 26. септембра на терен. У Пиларети
је ухапшено неколико виђенијих православаца за које се сматрало
да одржавају везе са четницима. Горња, Доња и Средња Тушимља су
затечене празне, јер су мештани побегли одмах после убистава жан‐
дарма. Сва четири села су потом запаљена (спаљена и 1941. годи‐
не).24 Одмах затим уследио је свеобухватни напад на штаваљску оп‐
штину Сјеничког среза. Учешће у њему узеле су и бугарска војска,
среска муслиманска милиција и муслимани мештани из околних се‐
ла. Командант четника свештеник Селимир Поповић је, ипак, очеку‐
јући одмазду за погибију Немаца, цео одред и сав живаљ повео у
планину. Док су Немци и Бугари јурили четнике по Голији, мусли‐
манске снаге дале су се у пљачку и паљевину незаштићених насео‐
бина хришћана. Тада су спаљена и уништена у потпуности села:
Штаваљ, Кокошиће, Градац, Драгојловиће, Весковиће, док је Распо‐
ганча делом спаљена (све у сјеничком крају). Према речима очеви‐
даца, у првих пет села није остала читава ниједна кућа.25
21 У питању су били: Мурат Нушевић, Суљо Мушевић, Даут Машовић, сви оп‐
штина Дугопољска, те Ариф Кугић из Сјенице... АС, Г‐2. кут. 24, p. 42/1944, 9; АС,
Безбедносно информативна агенција (БИА), збирка 63, Муслимани са подручја
Санџака у СС дивизијама Скендербег 1941–1944.
22 ИАБ, BDS, Đ‐344, 133.
23 У питању је јединица састављена од муслимана из Дежевског и околних
срезова, формирана и сврстана међу помоћне СС снаге у пролеће 1943. године. Ко‐
манду су вршили официри припадници немачке мањине из Баната. Бројала је не‐
колико стотина бораца, чији је задатак било чување реда и мира, важних објеката,
као и учешће у рацијама против антифашистичких герила. Постојала је све до јесе‐
ни 1944. године, али је ретко напуштала подручје Косовско‐митровачког округа.
24 ИАК, фонд 412, Тихомир Ђорђевић, кут. 3, Дневници Тихомира Ђорђевића
1943, Ратни дневник 2–30. 9. 1943, 26–27.
25 АС, Г‐2. кут. 24, p. 42/1944, 9–10.
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Користећи одсеченост четника на северу, муслимани су спали‐
ли и куће православцима у селу Врсјенице. Напали су истовремено
збег у селу Дујкама, где су ликвидирали седморо људи. У наредним
данима попаљена је имовина хришћана и у селима Вапа, Дујке и Ду‐
нишиће. Током ових вишедневних акција страдала су најмање 32
лица хришћанске вероисповести.26 Рачунајући све ове паљевине као
борбу против антифашистичке гериле, окупаторске власти никога
нису позвале на одговорност.
Даља разарања спречили су четници Дежевске бригаде. Њен
командант поручник Миладин Радуловић, врло близак комунисти‐
ма, прешао је у Сјенички срез да би зауставио напредовање мусли‐
мана. Пре сукоба он је послао ултиматум водећем муслиманском
прваку у Сјеници Хасану Звиздићу, позивајући га да се састане са
њим у спаљеном Штављу и обезбеди миран повратак избеглица.
Пошто је одбијен, Радуловић је са 300 четника потиснуо муслимане
све до Фијуља, северно од вароши. Село је притом спаљено и опљач‐
кано. Муслимани су за то време спалили Ерчеге, на граници са Мо‐
равичким срезом.27
Иако сузбијене, муслиманске снаге су постигле жељени циљ.
Уз помоћ окупатора оне су за само неколико дана попалиле сва срп‐
ска села на главним путевима према Пријепољу, односно Дугој По‐
љани и даље, Новом Пазару и Косову. Тако је правац од Дренице у
срцу Косова и Метохије па све до предграђа Пријепоља постао про‐
ходан за евентуалне покрете већих трупа. Користећи, такође, изо‐
станак већине снага Дежевске бригаде из околине Новог Пазара, ал‐
банске власти су првих дана октобра напале преостале Србе на
правцу према Тутину (Сопоћанска и Војковачка општина), што ука‐
зује на координираност муслиманских акција на већем простору.

26 Убијени

су: Драгиша Кнежевић, Драгутин, Милојко и Радомир Коматина,
Живојин, Милисав и Богосав Илић и Филип Словић, сви из Драгојловића, са још
једном старијом особом – избеглицом из Шароња, Младен Луковић из Кијевца
(расељен у Драгојловићима), Марица Пантовић из Граца (жива спаљена), Танаско,
Константин и Срећко Луковић, Светомир и Војин Вуковић, Гвозден Отовић са бра‐
том и Влада Речевић са још троје чланова своје породице, сви из Врсјенице, Јова‐
новић из Врсјенице, две старице из Штавља и седам лица у Дујкама... Исто; ИАК,
фонд 420, НОБ, кут. 14, Реферат С. Чекановића..., 390.
27 ИАК, фонд 420, НОБ, кут. 15, реферат Вукомана Ћулафића..., 136; ИАК,
фонд 420, НОБ, кут. 14, Реферат С. Чекановића..., 392.
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Прво је банда Салка Ганевића са Пештера још једном упала но‐
ћу 1/2. октобра у Долово. Уз велико насиље тада су страдали Мојсо,
Бранко и Миливоје Прекић.28 Муслиманске снаге су се онда покре‐
нуле према сопоћанској општини и напале тамошње Србе у ноћи
2/3. октобра. У селу Слатини страдали су Јована и Ратомир Аксовић.
Наредног дана супротставили су им се малобројни четници Сопо‐
ћанског батаљона Дежевске бригаде, па се развила борба. Да је овај
напад муслимана имао и наличје, показује брза реакција колабора‐
ционих снага ХИПО‐а из Новог Пазара. Они су већ 4. октобра, захва‐
љујући томе што је правац од вароши према сопоћанској општини
био незаштићен,29 спалили села: Грачане (спаљено и 1941), Лукоц‐
рево (спаљено и 1941) и Дољане (спаљено и 1941). Четници су при‐
том разбијени и потиснути на Голију.
Пљачкајући, убијајући и поново протерујући српски живаљ,
ХИПО се затим истог дана покренуо према северу (Штитарској, По‐
лошкој и Пожешкој општини). На свом путу милиционери су запа‐
лили куће хришћанима у селима Тврдошево (спаљено и 1941), Жи‐
валиће, Селца, Кукавице и Балетићи. Тек тада је срески начелник
Дежевског среза Ахмет Даца тражио од првог човека Косовско‐ми‐
тровачког округа Ибрахима Љутвијуа да „спречи овај пожар”, иако
је сам стајао иза њега.30 Колико се Љутвију заузео најбоље говори
садржај његовог редовног извештаја Министарству унутрашњих
послова српске колаборационе владе, у којем паљење осам села у

28 ИАК, фонд 420, НОБ, кут. 14, реферат В. Поповића..., 249–250.
29 Колики је био притисак на ову општину говори чињеница да разарања ни‐

је био поштеђен ни средњовековни манастир Сопоћани. Јединица Билала Дреше‐
вића, иначе легализована код албанских власти у Новом Пазару, упала је крајем
октобра 1941. године у атар манастира, опљачкала древну богомољу, спалила ко‐
нак, растерала монахиње, а игуманију Пелагију убила... ИАК, фонд 412, Тихомир
Ђорђевић, кут. 37, Писмо Тихомира Шарковића Милану Недићу..., 9. 12. 1941, 3; из‐
јава монахиње Катарине Јовановић – документ се чува у Архиви Св. Синода Српске
православне цркве, а може се видети на: http://www.magacinpor‐
tal.org/2013/04/18/srpska‐stradanja‐u‐starom‐rasu/.
30 Даца је крајем августа 1943. године упутио претеће писмо деловођи поло‐
шке општине Јевђену Глођевићу да опомене сељане да плаћају феудалне намете
агама и буду мирне чивчије, или ће у противном интервенисати силом... ИАК,
фонд 420, НОБ, кут. 15, реферат Вукомана Ћулафића..., 133.
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Дежевском срезу није ни поменуто. Током овог похода страдало је
још осам Срба.31
Стање опште безбедности се стога није поправљало. О томе
сведочи нови тежак злочин који су муслимани починили у Српском
Мојстиру код Рибарића. Мештанима нису помогли ни скупо плаће‐
ни „чувари”, сви локални муслимани, будући да се испоставило да
су били у дослуху са бандом Ћамила Дукађинца, која је починила
злочин. Предводећи велику групу муслимана из Западног Мојстира,
Драге, Кече Поља и Јабланице, Дукађинац је блокирао село рано ују‐
тру 13. октобра. Током пљачке и паљења села његови људи су на
монструозан начин ликвидирали 24 становника српске етничке
припадности.32
Насиље над Србима се наставило и у новопазарском крају. Не‐
колико албанских жандарма СДС‐а заробило је 13. октобра Игњата
Секулића, Живка Бараћа, два брата из породице Милентијевића из
Опаве и још два младића чија су имена остала непозната. Све су их
убили на Рогозни, осим једног сужња који је утекао. Затим су четни‐
ци из Ибарског Колашина упали у село Вучју Локву и тамо из освете
ликвидирали Омера Шаћировића, Мумина и Мехмеда Хасановића.
Два дана касније, 15. октобра, у борби са четницима погинуо је и
Абид Бешировић. Истовремено су наоружани Срби напали патролу
немачке граничне страже у Сопоћанској општини. Затекавши их како
на згариштима краду оно што је преостало, отворили су ватру и убили
немачког царинског секретара и једног њиховог граничара.33
Као и раније, албанске власти из Новог Пазара искористиле су овај
инцидент да уз благослов окупатора нападну оближња српска села. У
ноћи 19/20. октобра из Рашке и Новог Пазара изашли су делови 6. бата‐
љона ХИПО‐а и муслимани и Албанци припадници СДС‐а. Учешће у ак‐
31

Мато и Стојка Радомировић из Дољана, Стануша Јанковић из Живалића,
Лазар Никодимовић из Тврдошева, Трифун и Миле Вранић из Кукавица, Јана Мар‐
јановић из Лукоцрева и Вукашин Ратковић из Балетића... ВА, НДа, кут. 32, ф. 12,
док. 3, 1; АС, Ж‐28, НОР, кут. 2, фас, Влада Милана Недића, док. 196, 1; ИАБ, BDS, D‐
5, 27; ИАРНП, фонд 284, Збирка хроника, реферат М. Радовића... 551–552.
32 Муслимани су тада убили: Ратка, Гвозда, Милију и Мина Пантовића, За‐
рију и Влајка Марашевића, Ратка, Радула, Милентија, Јефта, Богдана и Јеврема Бо‐
јовића, Доброју, Велимира, Саватија и Јефта Ђиновића, Александра, Јевђа, Тима,
Пера и Живорада Чукића, Јована и Симу Пантовића, као и Радоја Вранића... ИАК,
фонд 420, НОБ, кут. 14, реферат В. Поповића..., 251–255.
33 Исто, НОБ, кут. 15, реферат Вукомана Ћулафића..., 136.
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цији узели су и Бугари. Њом су биле захваћене, као и двадесетак дана
раније, Пожешка, Полошка и Штитарска општина Дежевског среза.
Видевши да окупаторско‐квинслиншке јединице пале српска
села док народ бежи према Голији, четници Дежевске бригаде су их
напали код места Радаљице. Током борбе погинуо је један милици‐
онер, а рањена су четири жандарма. Колаборационе снаге заробиле
су око 25 виђенијих хришћана из поменутих општина, чија судбина
није позната. Рација је у огањ претворила неколико насеља. Тада су
горели: Врановина (спаљено и 1941), Митрова Река (спаљено и
1941), Радаљица, Ковачево, Алуловиће (спаљено и 1941), Кусуриће
(спаљено и 1941), Полазе, Пустовлах и Свиланово. Прикупили смо
податке о девет српских жртава у овој акцији.34
Колика су разарања септембра и октобра 1943. године почини‐
ле регуларне и нерегуларне албанско‐муслиманске снаге у Дежев‐
ском и Штавичком срезу говори чињеница да је крајем октобра на
тај простор послат Гојко Гапић, шеф Испоставе комесаријата за из‐
беглице при окружном начелству Косовско‐митровачком. Његов за‐
датак је био да евидентира размере прогона локалних Срба и по‐
могне њихово исељавање. Вративши се 1. новембра у Косовску Ми‐
тровицу, Гапић је известио Комесаријат за избеглице у Београду да
је на простору сопоћанске и полошке општине „попаљено скоро 20
села” и да је око 2.000 Срба избегло у чисто српске општине на севе‐
ру Дежевског,35 или у суседни Студенички срез. Ваљало би помену‐
ти да је међу овим избеглицама било и доста повратника, односно
34 Страдали су: Милан Радовановић из Себечева, Јовица Дабић, Мартин и Јег‐
да Ђерковић из Ковачева, Симо Гвозденовић из Митрове Реке, Милорад Митровић
и Јосиф Тодоровић из Алуловића, Томо Јанићијевић из Виткојевића и Стана Луко‐
вић из Табалија.. АС, Ж‐28, НОР, кут. 2, фас, Влада Милана Недића, док. 196, 1; Исто,
кут. 3, фас, Влада Милана Недића, док. 442, 1; ВА, НДа, кут. 32, ф. 7, док. 58, 1;
ИАРНП, фонд 284, Збирка хроника, реферат М. Радовића..., 507, 549–550, 552; ИАК,
фонд 420, НОБ, кут. 15, реферат Вукомана Ћулафића..., 136–138.
35 Према попису становништва из 1931. године у сопоћанској општини жи‐
вело је 2.367 људи – 1.298 хришћана и 1.069 муслимана, а у Полошкој 2.689, сви
хришћани. У демографском смислу овакав верски однос задржао се и у току рата.
Према попису немачких власти из 1942. године у сопоћанској општини је живело
2.654 (хришаћна и муслимана), а у Полошкој 3.472 особе, само Срба. На основу то‐
га можемо закључити да је Срба у ове две општине било око 4.500. Тај број се, ме‐
ђутим, стално осипао због насиља муслимана, па је могуће да је до јесени 1943. го‐
дине био знатно мањи... Defenitivni rezultati popisa stanovništva od 31. marta 1931.
godine, 2, Beograd, 1937, 117; ИАРНП, фонд 285, Збирка копија, Меморандум Крај‐
скомандатуре округа Косовско‐митровачког од 10. 1. 1942, прилог 9.
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оних који су 1941. године већ морали да напусте своја огњишта.
Пратиле су их у стопу избеглице из Штавичког среза. До краја окто‐
бра из Тутина је у Рашку стигло 307 избеглица, док је преосталих
400 пребачено наредних дана.36 Последња српска породица отишла
из Тутина је у мају 1944. године, после чега је Штавички срез и зва‐
нично био потпуно расељен од Срба.37
Следећа етапа у политици одстрањивања хришћана било је
отежавање њиховог повратка. Као једна од мера јавља се узурпаци‐
ја или „куповина” њихових имања. Напуштене српске поседе узима‐
ли су локални албански и муслимански прваци. Тако је Аћиф Бљута
преко својих накупаца „за багателне цене” куповао земљишта избе‐
глица „у области Тутина”. Исплата је вршена у Новом Пазару, онима
који би се усудили ту уопште и дођу. Хаџиахметовић је, према не‐
мачким властима, ову куповину обављао за једну албанску банку,
али и из личних интереса. Муслимански сељаци из села на простору
између Новог Пазара и Тутина, где је пролазила граница између Ср‐
бије и Велике Албаније, још од раније су од албанских власти из Но‐
вог Пазара били принуђени да пореске дажбине плаћају Тутинској
префектури, да би се њихова наводна припадност Албанији доку‐
ментовала.38
После протеривања више од 2.700 Срба из тутинског краја и
подручја ка Новом Пазару, српско‐албанска граница не само да је
била без граничара него и очишћена од хришћанског становни‐
штва. Тако је искована још једна карика на путу ширења великоал‐
банског пројекта ка северозападу. Малобројне Србе који су остали и
повратнике чекала је сигурна смрт. Муслимани су тако, 30. октобра
ноћу, поново упали у Себечево и Шавце. Одатле су протерали по‐
вратнике, ликвидирајући притом Новицу Марјановића, Рака Петро‐

36 АСЖ, Г‐2, КИ, кут. 3, 3‐4; Исто, кут. 24, p. 51/1944, 5.
37 Према

подацима ДКРЗ‐а, за време окупације са овог простора је расељено
3.153 Срба. То је близу броја целокупног српског становништва из 1941. године.
Муслимана је, према италијанским подацима, било 18.066, а Срба 3.263. У једном
документу је у рубрици „примедбе” чак дословно записано – „сав српски живаљ
расељен”... АЈ, фонд 110, ДКРЗ, фас. 62, 107, 111; АС, Ђ‐7, ОКС, кут. 1, фас. 2, Изве‐
штај среског поверенства КПЈ среза Тутинског, 1; Marenglen Verli, Shqiperia dhe Ko‐
sova. Historia e nje aspirate – Studime historike, kumtesa, dokumente dhe ilustrime, Ti‐
rane, 2007, 422–423.
38 ИАБ, BDS, B‐1251, 16; АСЖ, Г‐2, КИ, ф. 24, p. 51/1944, 5‐6.; Исто, p.
48/1944, 2.
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вића и Сакију Милосављевић.39 Затим су опет ноћу 3/4. новембра
погубили још једног повратника, Тому Новичића из Војисављевића,
општина војковачка. Наредног дана у селу Трње, јужно од Новог Па‐
зара, догодио се нови злочин. Тодора Комљеновић и Станика Слав‐
ковић убијене су на језив начин после тешког мучења. Недуго за‐
тим, 15. новембра, у Знуши је усмрћен и Јеремија Милошевић, а у
Српском Мојстиру Тихомир Ђиновић, последњи мушкарац у селу.
Крајем новембра муслимани су у Горњој Јошаници хладним оруж‐
јем усмртили и Симона Милошевића.40 Сва ова убиства слала су ја‐
сну поруку Србима да за њих у Штавичком и Дежевском срезу више
нема места.
Иако су се муслимани, пратећи политичке импулсе са Косова и
из Албаније, активно упустили у сукобе са Србима, њихов војни ан‐
гажман окупатор није пропратио очекиваном наградом. Немачке
власти нису показале разумевање за планове о границама које је
поставила Лига, одложивши их за послератни период. С појачаном
активношћу Народноослободилачке војске Југославије (НОВЈ) у По‐
лимљу, октобра и новембра 1943. године, окупатор је забранио да‐
ља верска трвења у позадини фронта. Чак је почео да ради на при‐
ближавању дојучерашњих љутих противника, четника и муслиман‐
ских милиција, а ради заједничке борбе против НОВЈ. Творац тог
пројекта био је СС пуковник Кремплер (Krempler), који је деловао у
Сјеничком срезу, где су убрзо муслимани и четници заједнички
образовали линију одбране према партизанима. Изгубивши подр‐
шку окупатора, муслимани су на извесно време обуставили нападе
на Србе, али зацртани циљеви нису напуштени.
О томе говори извештај Јована Бркића, референта генерала
Недића за Косовско‐митровачки округ, из фебруара 1944. године.
Он је посвећен новом масовном албанско‐муслиманском нападу на
Ибарски Колашин.41 Малобројни четници Колашинске бригаде ЈВуО
39 ИАРНП, фонд 284, Збирка хроника, реферат М. Радовића..., 552–553.
40 ИАК,

фонд 420, НОБ, кут. 14, реферат В. Поповића..., 259; Исто, НОБ, кут. 15,
реферат Вукомана Ћулафића..., 147.
41 Први напад на Србе у Ибарском Колашину догодио се крајем септембра
1941. године. Спровели су га заједнички албански качаци са Косова и Метохије и
муслимани из Дежевског и Штавичког среза. Један од команданата албанско‐му‐
слиманске војске био је Аћиф Бљута, бивши капетан турске војске. Акција је била
таква да су немачке власти јављале да се после „страховитих недела” Колашин мо‐
же сматрати „као расељен, а села уништена”. И са муслиманске стране стизала је
потврда о „ефикасности” завршене акције. Истакнути новопазарски првак Бахрија
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били су недовољни да га спрече. Штавише, њихово присуство на за‐
падним обронцима Рогозне искоришћено је као повод за напад на
Колашин, тј. оправдање код Немаца.42 Сукоб је отпочео око 3. фе‐
бруара, када су муслимани из Штавичког среза упали у Колашин,
отели 22 девојке и одвели их у робље. Затим су уценили породице
отетих са 2.000.000 динара. Наплата је извршена у Цврњама. Мусли‐
мани су искористили прилику и у селу опљачкали оно што је остало
после претходног паљења. При томе су убили још троје Срба. Затим
су опљачкали и спалили суседно Дедилово и кренули према Врано‐
вићима. Тамо је дошло до сукоба са Колашинском бригадом, у којем
су погинула два четника. Ова чарка послужила је за покретање оп‐
штег напада на Ибарски Колашин.
Албанско‐муслиманске снаге од више хиљада људи из неколи‐
ко срезова са Косова (укључујући Дежевски, Штавички и Рожајски
срез) започеле су 3. фебруара војне операције које су трајале све до
25. фебруара 1944. године. Трупе је водио барјактар Шабан Полужа
из Дренице, као и приликом напада у јесен 1941. године. На српској
страни погинуло је око 40 људи, док је 20 рањено, мада потпун спи‐
сак страдалих није направљен. Према публицисти Браниславу Бо‐
жовићу страдало је 69 цивила и 6 четника. Код нападача је било око
350 мртвих, мада је могуће да је тај број био мањи. После сламања
одбране уследило је велико разарање, које се пренело и у Штавички
срез. Током вишедневне паљевине страдали су: Читлук, Доброшевина
(спаљено и 1941), Вељи Брег, Газиводе, Штуоце, Резала (спаљено и
1941), Коваче, Чечево (спаљено и 1941), Орашак, Тушиће (спаљено и
1941), Вукојевиће, Брњак (спаљено и 1941), Драгаљице (спаљено и
Абдурахмановић је јавно хвалио Дреничане што су Колашин претворили у „прах и
пепео”. Да се није радило о претераним проценама говори биланс попаљених села
– укупно 28 насеља. Током акције је уништено и око 500 кућа, знатно више помоћ‐
них зграда и убијено најмање 33 људи. После рата је утврђено да је око 150 Срба у
Колашину страдало само 1941. године, већина током албанско‐муслиманског по‐
хода. Притом се иселило 5.935 Срба. То је било негде између 60–80% укупног бро‐
ја правосалвног живља на овој територији... ИАРНП, фонд 285, Збирка копија,
Крајскомандатура у Косовској Митровици, Меморандум Крајскомандатуре 838
округа Косовско‐митровачког од 10. 1. 1942, 32, 44; ИАК, ф. 412, Тихомир Ђорђе‐
вић, кут. 37, Списак грађана општине Беримске..., 5. 1. 1942, 1–13; АС, ф. Г‐2, КИ,
кут. 26, р. 283/1944, 1; Izudin Šušević, Dnevnik događaja u Novom Pazaru od 2. oktobra
do 20. decembra 1941. godine, Новопазарски зборник, бр. 34, 2011, 229; Миломир До‐
брић, Јевто и Тодор Добрић. Родољуби Ибарског Колашина, Брњаци, 2008, 60.
42 ИАБ, BDS, D‐5, 27.
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1941), Оклаце (спаљено и 1941), Табалије, Виткојевиће, Бања, Клечка,
Вараге (спаљено и 1941), Чпиље, Виткова, Бурлате, Бубе (спаљено и
1941), Заграђе, Вукосављевиће, Бојковиће, Бабудовица и Међеђи по‐
ток. У суседном Штавичком срезу горела су места: Дедилово, Пероше,
Врановиће, Грубетиће, Отес, Драгочево и Крчмаре. Укупно 35 села у
Колашину и Штавичком срезу. Том приликом Србима је уништено око
900 кућа и покрадена велика количина стоке, прехрамбених намирни‐
ца и др. Између 8.000 и 9.000 Срба избегло је долином Ибра према Ра‐
шки. Добар део чинили су повратници.43
Посао који су Албанци започели септембра 1941. године сада
је био заокружен. То се види по усмеравању деловања Полужине
„војске”. Од 35 попаљених места у Ибарском Колашину и тутинском
крају, само је осам насеља горело раније. Стога се закључује да је ак‐
ценат ове акције био на уништавању села која до тада нису паљена.
Будући да је Колашин географска област без јасних административ‐
них граница, број села која се налазе на овом простору варира изме‐
ђу 44 и 53 насеља.44 У оба случаја, током албанско‐муслиманских ак‐
ција спаљено је укупно 50 села широм Ибарског Колашина, на осно‐
ву чега видимо да је ова област била потпуно разорена.
Дежевски срез је после фебруарске акције у Колашину, као по‐
следња међа Велике Албаније, постао лако доступан и кроз долину
Ибра, мимо сектора ка Тутину, што је заокружило процес започет
после капитулације Италије. Пошто се, ипак, Немачкој као великој
сили која је требало да утемељи пројекат Велике Албаније назирао
крај, ова идеја се привремено повлачи пред доминантнијим исто‐
ријским токовима.
Албанско‐муслиманске акције против Срба у Ибарском Кола‐
шину, Штавичком, Дежевском и Сјеничком срезу септембра и окто‐
бра 1943, односно фебруара 1944. године, део су ширег историјског
контекста. Оне су, видели смо, неодвојиве од процеса који је довео
до стварања Друге призренске лиге, те планова које је она постави‐
ла. Томе у прилог говоре следеће чињенице: одмах после капитула‐
ције Италије на правцу према Рашки окупило се 4.000 оружника,
чија је сврха била да осигурају проширену границу Велике Албани‐
је; одмах су почели систематски напади на српске граничаре широм
43 АС, Ж‐28, НОР, кут. 2, фас, Влада Милана Недића, док. 237, 1; М. Добрић, н. д., 66.
44 Јована

9–12.
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округа, као и уопште на српски живаљ (велики број мртвих у Вучи‐
трнском и Косовско‐митровачком срезу); даље, један од кључних љу‐
ди у раду Лиге био је представник албанских власти из Новог Пазара
Аћиф Хаџиахметовић Бљута (потпредседник). На заседању су учество‐
вали и муслимански прваци из Сјенице, Тутина, Рожаја, Плава и Гуси‐
ња, који прихватају планове Лиге о припајању Косовско‐митровачког
округа и Сјеничког среза албанској држави у настајању.
У спровођењу својих планова муслимани и Албанци су све вре‐
ме имали отворену или прећутну подршку немачког окупатора. По‐
менимо само заједнички напад немачких, бугарских и муслиман‐
ских снага крајем септембра на штаваљску општину. Подсетимо и
да су Бугари учествовали у нападу на полошку, штитарску и поже‐
шку општину Дежевског среза половином октобра, али и на чиње‐
ницу да су већину акција против хришћана извели припадници ХИ‐
ПО, колаборационе јединице која тешко да је могла да делује без
одобрења окупатора. Ту је и Михаиловићева жалба влади у Лондону
да су Немци обилато наоружавали муслимане.
Уочава се и извесно сагласје у војним операцијама широм Шта‐
вичког, Дежевског и Сјеничког среза, како између локалних мусли‐
манских снага, тако и са косовским Албанцима. То се може видети
по томе да су напади на СГС трајали паралелно у Косовско‐митро‐
вачком, Подујевском, Лапском, Дежевском и Штавичком срезу, док
је муслиманска милиција истовремено попалила неколико српских
села дуж пута Пријепоље – Сјеница (11–14. септембар). Поменимо,
затим, заједничку акцију муслиманске милиције и бројних нерегу‐
ларних снага из Сјеничког среза, са ХИПО‐ом из Новог Пазара, при‐
ликом спаљивања штаваљске општине крајем септембра. Ту су и
очигледно усаглашени напади муслимана из Штавичког среза (пре
свега са Пештера) и оних из новопазарског краја на сопоћанску, по‐
лошку и војковачку општину (3/4. и 19/20. октобар).
Из свега произлази закључак да је у овом периоду заокружен
процес етничког чишћења Срба, започет у првој години окупације
Југославије. Како иначе другачије објаснити следеће чињенице. Пр‐
во, разорност муслиманских акција – 11/14. септембра спаљено је
седам, 26/27. септембра десет, 3/4. октобра осам, 19/20. октобра де‐
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вет и фебруара 1944. године 35 српских села.45 Притом је уништено
више од 1.000 кућа, протерано више од 11.500 људи и убијен вели‐
ки број цивила. Друго, сопоћанска, полошка и војковачка општина
Дежевског среза готово су остале без Срба, као и Ибарски Колашин
који је, видели смо, био потпуно уништен. Пар месеци касније исе‐
лила се и последња српска породица из тутинског краја. Тако су по‐
ништени ефекти двогодишњег напора „Недићеве” владе да врати
српско становништво на њихова имања попаљена 1941. године.46
Треће, ако пратимо траг огња, видимо да су нападана насеља
између Колашина и Тутина, Тутина и Новог Пазара, Новог Пазара и
Сјенице, Сјенице и Пријепоља, тако да је уз попаљена села на троме‐
ђи Милешевског, Сјеничког и Бјелопољског среза половином 1943.
године (када су попаљена 33 села),47 простор између десне обале
Лима и средњег тока Ибра остао без непопаљеног српског села (ра‐
чунајући и места која су страдала 1941. и 1942. године).
Четврто, муслимани нападају велики број насеља која су се и
раније нашла на удару, што указује како на континуитет насиља,
тако и на притисак према још увек нерасељеном становништву и
45 Рачунајући ту и насеља која су страдала мимо ових акција долазимо до
броја од 78 села и то: 21 у Дежевском, 18 у Сјеничком, 11 у Штавичком срезу и 28 у
Ибарском Колашину.
46 Према подацима Комесаријата за избеглице, крајем 1941. и првих месеци
1942. године из Дежевског среза под притиском муслимана и Албанаца иселило
се 12.747 Срба. Када се том броју дода 5.935 лица протераних из Колашина у сеп‐
тембру, добија се број од 18.682 српске избеглице. Они су се иселили из 115 насе‐
ља Дежевског среза и око 50 колашинских села... ИАК, ф. 412, Тихомир Ђорђевић,
кут. 37, кошуљица април 1942. године, Попис избеглица и погорелаца са Косовске
области..., 1–143, додатни списак, 1–45; Исто, Списак грађана општине Беримске...,
1–13; Исто, Списак грађана општине Врачевске..., 20. 1. 1942, 1–4; Исто, 16. 1. 1942,
1–2; АС, Г‐2, КИ, кут. 3, Списак избеглица са територије округа Краљевачког ..., 1–6.
47 Притом је уништено 567 кућа и 574 помоћна објекта, што није коначна
цифра, и расељено 2.300 људи. Очевици су забележили да су муслимани „попали‐
ли сва села на десној обали Лима до последње куће”, тако да на згариштима није
остало „ни српског кучета”... ВА, ЧА, кут. 297, ф. 1, док. 4, 2, деп. 006; ВА, ЧА, кут.
297, ф. 1, док. 3, (стр.) 18, 20, 26, деп. 2480, 2501, 2574; Исто, кут. 297, ф. 1, док. 2, 9,
деп. 1982; Исто, кут. 300, ф. 1, док. 6, стр. 79, 133, деп. 1933, 1987; Исто, кут. 301, ф.
1, док. 1, стр. 25–28; АС, Ж‐28, НОР, кут. 13, фас. Санџачки четници, док. 49/а, 1;
Исто, док. 71, деп. 54, 60; АС, Г‐2, КИ, кут. 24, p. 42/1944, 6–8; АЈ, фонд 110, ДКРЗ,
кут. 746, 60–61; Исто, кут. 343, 380; Исто, кут. 102, 217–228; Исто, кут. 825, 701; АС,
БИА, збирка 266, Историјат Пријепоља, фас. Изјаве и саслушања, 39, 42, 230, 280–
281, 302; Мирко Ћуковић, Санџак, Београд 1964, 419.
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повратницима (Српски Мојстир, Лукоцрево, Пиларета, Тушимља,
Горачиће, Грачане, Дољане, Читлук итд.). Пето, нека насеља су пот‐
пуно уништена (Штаваљ, Драгојловиће, Градац, Гоње, Кокошиће)
тако да „није остала ниједна кућа”, а акције су пратили злочини над
српским мештанима, уз свирепе егзекуције (Српски Мојстир, Гоње,
Трње). И шесто, нападају се збегови хришћана (Дулебе, Себечево,
Дујке) и на сваки начин онемогућава евентуални повратак расеље‐
них после завршетка алабанско‐муслиманских војних акција.
Dr. Milutin Živković

INTEGRATION OF GREAT ALBANIA.
ALBANIANS AND MUSLIMS ATTACK
IN STAVICA, DEZEVO AND SJENICA DISTRICT
IN THE AUTUMN OF 1943
(Summary)
Capitulation of Italy and creation of Second League of Prizrenin
September 1943 significantly changed daily life during the war in Old Ras and
in Kosovo and Metohija. Albanian elite and proAlbanian Muslim leaders
started to work on the formation of not only national, but as it appeared later,
ethnically pure state within maximum territory boundaries. Such Albania
should have encompassed the regions of Novi Pazar, Sjenica and Tutin, and
Ibarski Kolasin as well. Knowing that local Serbian population would never
accept such boundaries, Albanian and Muslim forces, helped by the occupier,
commenced a number of activities against Christians aiming to remove them
from the mentioned areas during September and October 1943 and February
1944. Direct consequence arising from the previously mentioned is that there
were more than 10,000 displaced and several hundreds of killed Serbian
civilians i.e. about 80 burned villages. Thus, the process of ethnic cleansing of
Serbs from the territory of Stavica, Dezevo and Sjenica District and Ibarski
Kolasin which had commenced as early as during 1941, was brought to an end.
KEYWORDS: Great Albania, Muslims, Albanians, Serbs, Tutin, Novi
Pazar, Sjenica, Ibarski Kolasin, Dezevo, Sjenica, Ibarski Kolasin District.
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OPERACIJE CRVENE ARMIJE U SJEVERNOJ
JUGOSLAVIJI 1944–1945. IZ SOVJETSKIH
DOKUMENATA
APSTRAKT: Usprkos njihovom značaju, operacije sovjetskih forma
cija u Jugoslaviji, uz djelomičan izuzetak Beogradske i Batinske
operacije, još uvijek nisu adekvatno istoriografski obrađene. Ovaj
članak je zamišljen kao prilog proučavanju operacija u Banatu i
Bačkoj, kao i na Dunavu, Dravi i Muri u jesen 1944. i proljeće 1945.
godine, pisan na osnovu nedavno digitalizovanih dokumenata ope
rativnih jedinica Crvene armije. Pored kratkih opisa manje pozna
tih borbi, naglasak će biti stavljen na numeričke pokazatelje (sa
stav i jačina snaga, gubici itd.), ali i na viđenje odnosa sa jugoslo
venskim partizanima iz sovjetskog ugla, kao i na mjesto koje je re
gion zauzimao u razmatranjima planera Crvene armije.
KLJUČNE RIJEČI: Drugi svjetski rat, Jugoslavija, Crvena armija,
NOVJ, Batinskoapatinska operacija, Virovitički mostobran, Bol
manski mostobran

Umjesto uvoda: kratka istoriografska bilješka
Crvena armija je dejstvovala većim ili manjim intenzitetom na tlu
Jugoslavije od septembra 1944. do maja 1945. godine. Obim i kvalitet
istoriografske obrade pojedinih faza njenog djelovanja zavisio je, i još za‐
visi, od njihove relativne važnosti za tok i ishod Drugog svjetskog rata na
ovim prostorima. Tako je Beogradskoj operaciji posvećeno nekoliko mo‐
nografija i zbornika radova, a njeni opisi zauzimaju prominentno mjesto
u opštim pregledima ratnih dešavanja, udžbenicima, enciklopedijama
itd. Ovdje treba napomenuti da se, gledano sa stanovišta klasične vojne
istorije, u prikazu ovog događaja nije promijenilo mnogo, tako da i naj‐
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novija ruska zvanična istorija rata donosi zapravo sažetu verziju
klasičnog djela objavljenog u sovjetsko‐jugoslovenskoj koprodukciji dav‐
ne 1964. godine. Ostali važniji događaji u kojima su učestvovale i sovjet‐
ske trupe, čekali su u SFRJ na vlastite monografije sve do kraja sedamde‐
setih (Sremski front i Batinska bitka), odnosno kraja osamdesetih godina
20. vijeka (operacije na tzv. „Kraljevačkom mostobranu”).1 U
nemogućnosti da konsultuju originalnu građu iz arhiva u SSSR‐u, domaći
istoričari su podatke o Crvenoj armiji bili prisiljeni tražiti u dokumenti‐
ma NOVJ i u ograničenom broju sovjetskih/ruskih publikacija koje su se
bavile dešavanjima u Jugoslaviji.2 Za razliku od gorespomenutih operac‐
ija, borbe u Banatu i Bačkoj u oktobru 1944, odn. u međuriječju Drave i
Mure u aprilu i maju 1945, ostale su gotovo nezapažene. Iz perspektive
sovjetske/ruske istoriografije, radilo se tek o akcijama od lokalnog
1 Sergej S. Birjuzov – Rade Hamović (Ur.), Beogradska operacija: 20. oktobar
1944, Beograd 1964 (2. izdanje, u redakciji Dmitrija A. Volkogonova i Sekule
Joksimovića izašlo je 1989); Nikola Božić, Batinska bitka, Beograd 1978; Ljubivoje
Pajović, Dušan Uzelac, Milovan Dželebdžić, Sremski front 1944–1945, Beograd 1979;
Beogradska operacija. Za pobedu i slobodu: učesnici govore, Beograd 1985; Borbe sa
glavninom nemačke Grupe armija „E” na ibarsko‐zapadnomoravskom pravcu u
oslobađanju Zapadne Srbije 1944. godine – zbornik radova naučnog skupa održanog u
Kraljevu 26–27. novembra 1986. godine, Beograd, 1990; Oslobođenje Beograda 1944
(zbornik radova), Beograd 2010; Milan Radanović, Oslobođenje– Beograd, 20. oktobar
1944, Beograd 2014. Što se opštih pregleda operacija tiče, u nedostatku savremene al‐
ternative i dalje su aktuelni Završne operacije za oslobođenje Jugoslavije 1944–1945,
Beograd 1957, Oslobodilački rat naroda Jugoslavije, Beograd 1965, tom II, i Mladenko
Colić, Pregled operacija na jugoslovenskom ratištu, Beograd 1988; za „republičke” pre‐
glede, v. Petar Višnjić, Bitka za Srbiju, Beograd 1984, tom II i Zdravko Klanjšček,
Narodnooslobodilački rat u Sloveniji 1941–1945, Beograd 1984.
2 С.С.Бирюзов, Советские вооруженные силы в борьбе за освобождение на‐
родов Югославии, Москва 1960; М. Н., Шарохин, В. С. Петрухин, „Форсирование Ду‐
ная войсками 57‐й армии и захват оперативного плацдарма в районе Батины”, Во‐
енно‐исторический журнал, 2 (1961), 25–36; М. М.Минасян, Освобождение наро‐
дов Юго‐Восточной Европы, Москва 1967; М. В. Захаров, Освобождение Юго‐Во‐
сточной и Центральной Европы войсками 2‐го и 3‐го Украинских фронтов 1944–
1945, Москва 1970. Od novijih djela v. А. Львов, И. Мощанский, На земле Югославии.
Белградская стратегическая наступательная операция (28 сентября – 20 октября
1944 года), Москва 2005; Великая Отечественная война 1941–1945 годов, Москва
2013., tom V; М. А. Георгиевич, История боевых действий Красной армии на терри‐
тории Венгрии (сентябрь 1944 – апрель 1945 гг.), doktorska disertacija, Državni uni‐
verzitet u Voronježu 2016. Za pregled ruskih izvora o ratu u Jugoslaviji, i uopšte o ru‐
sko‐jugoslovenskim odnosima u toku rata, v. Aleksej Timofejev, Rusi i Drugi svetski rat
u Jugoslaviji, Beograd 2010.
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značaja kakve su se dešavale gotovo svakodneveno duž gigantskog fron‐
ta koji se protezao od Baltika do Zapadne Morave. Što se istoriografije u
SFRJ tiče, ni opšti ni „republički” pregledi ratnih zbivanja ne posvećuju
dovoljno pažnje ovim događajima, pogotovo u slučajevima kada u njima
nisu učestvovale partizanske jedinice. Najviše podataka možemo naći u
hronikama jedinica ili memoarskoj literaturi, mada ovakva djela, sama
po sebi, nisu dovoljna za donošenje širih zaključaka o operacijama koje
se u njima obrađuju.3

Dejstva u Banatu i Bačkoj (oktobar 1944)
Crvena armija (CA) je izbila na rumunsko‐jugoslovensku granicu 6.
septembra 1944. Tokom sljedeće tri sedmice Sovjeti su svoje aktivnosti
ograničili na izviđanje, u isto vrijeme vršeći pripreme za prenošenje dej‐
stava na desnu obalu Dunava. Centralno mjesto u sovjetskim planovima
zauzimala je Beogradska nastupajuća operacija, u kojoj je prodorom
ojačane 57. opštevojskovne armije 3. ukrajinskog fronta (UF) preko
istočne Srbije trebalo presjeći glavnu osovinsku komunikaciju na Balka‐
nu, smještenu u dolini Velike Morave, te u sadejstvu sa Narodno‐
oslobodilačkom vojskom Jugoslavije (NOVJ) osloboditi prestonicu Beo‐
grad. I pored ofanzivnih ciljeva na operativnom nivou, intervencija CA u
Jugoslaviji je, strateški gledano, imala ograničen, defanzivan karakter.
Masovnim udarom iskusnih i dobro naoružanih sovjetskih trupa trebalo
je nanijeti prvi, odlučujući udarac glavnoj njemačkoj grupaciji u regionu,
kako ona ne bi mogla predstavljati ozbiljniju prijetnju južnom krilu cjelo‐
kupnog sovjetskog fronta. Odmah nakon toga glavnina 57. armije bila bi
prebačena na najvažniji, mađarski pravac nastupanja, dok bi bugarske i
partizanske snage mogle preuzeti zadatak gonjenja, ili barem držanja u
šahu preostalih protivničkih formacija na poluostrvu. Prelazak sovjet‐
3

Za relevantne jugoslovenske hronike v. Sreta Savić, 51. vojvođanska divizija, Be‐
ograd 1974; Mitja Hribovšek, Prekmurska brigada, Ljubljana 1975; Zdravko Krnić, 33.
divizija NOV Jugoslavije, Zagreb 1981; Branislav Popov Miša, 12. vojvođanska udarna
brigada, Vršac 1983; Nikola Božić, 7. vojvođanska NOU brigada, Beograd 1984. i Rovovi i
mostobrani: 8. vojvođanska udarna brigada, Novi Sad 1989; 32. divizija NOV Jugoslavije,
Zagreb 1988. Od sovjetskih se za potrebe ovog članka izdvajaju 17‐я воздушная армия
в боях от Сталинграда до Вены, Москва 1977. i Г. Н. Шинкаренко, Несущие факел,
Москва 1984, a od njemačkih Otto Weingartner (Ur.), Erinnerungen an die 118. Jäger‐
Division (frühere 718. Infanterie‐Division), Klagenfurt 1982; Alois Beck (Ur.), Bis Stalin‐
grad, Ulm 1983; George Lepre, Himmler’s Bosnian Division: The Waffen‐SS Handschar
Division 1943‐1945, Atglen 1997.
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skih jedinica u Srem i napredovanje 68. streljačkog korpusa (SK) do Za‐
padne Morave u posljednjoj dekadi oktobra izvršeni su tako radi sticanja
povoljnijih položaja za zaštitu predstojećeg transfera na sjever, a ne u ci‐
lju nastavka ofanzivnih akcija na jugoslovenskoj teritoriji.4
Sovjetski prodor kroz Banat i Bačku u oktobru 1944. dobio je
mnogo manje pažnje domaćih istoričara, iako je u kontekstu dešavanja
na Istočnom frontu vjerovatno bio važniji od dejstava 3. UF.5 46. armija
2. UF, raspoređena u trokutu Orșova – Craiova –Bâlteni, 21. septembra
1944. počinje nastupanje do linije Jaša Tomić – Vršac – Bela Crkva. Po‐
sljednjeg dana mjeseca armija je sa svojim ljevokrilnim 10. gardijskim
streljačkim korpusom (GSK), sastava 49, 86, 109. gardijska streljačka di‐
vizija (GSD), kao i privremeno podčinjena 59. GSD iz sastava 37. SK, do‐
segla liniju Oravița – Cărbunari, desetak kilometara od granice, dok je sa
desnokrilnim 31. GSK (4, 34, i 40. GSD) izbila na jugoslovensku teritoriju
u visini Boka – Jaša Tomić; 37. SK se nalazio u drugom ešalonu sa 108.
GSD i 320. SD. Tačni podaci o brojčanoj snazi 46. armije pred početak,
odn. u toku kampanje, još nisu dostupni. Zna se, na primjer, da su divizije
37. SK 19. septembra primile po 2.000, a 10. GSK ukupno 7.500 ljudi po‐
pune u oktobru. U svakom slučaju, malo je vjerovatno da su njene osnovne
pješadijske formacije bile slabije od onih u 57. armiji, koje su u tom periodu
brojale prosječno oko 6.000 ljudi. Na dan 1. novembra 46. armija sa
ojačanjima imala je ukupno 77.280, a divizije u prosjeku 6.730 vojnika.6
„Situacija u Banatu nije baš blistava”, lakonski je primijetio
načelnik štaba Armijske grupe „F” (AGF) 2. oktobra 1944, svjestan po‐
razne činjenice da je Crvenoj armiji put do Dunava stajao praktično otvo‐
ren. Između Beograda i južnog krila susjedne Armijske grupe „Jug” (AGJ)
4 O učešću CA u Beogradskoj, zatim u opercijama u Sremu i oko Kraljeva videti
sljedeće (sve Gaj Trifković): „Carnage in the Land of Three Rivers: The Syrmian Front
1944‐1945”, Militärgeschichtliche Zeitschrift, 75:1/2016, 94‐122; „Damn Good Amate‐
urs’: The Yugoslav Partisans and the Belgrade Operation”, Journal of Slavic Military Stu‐
dies, 29:2/2016, 253‐278; „The German Anabasis: The Breakthrough of Army Group E
from Eastern Yugoslavia 1944”, JSMS, 30:4/2017, 602‐629.
5 Završne, 139–40; Oslobodilački, tom II, 327–8.
6 Centralni arhiv ministarstva odbrane Ruske Federacije, fond 401, opis 9511,
delo 438, list 3, 46. armija [dalje: 46. A], Ratni dnevnik [dalje: RD] (dalje:
CAMO/fond/opis/delo/list); ibid., delo 437, 46. A, Karta položaja 19–30. 9. 1944;
CAMO/910/1/21/35, 37. SK, RD 19.9.1944; CAMO/832/1/118/194, 10. GSK, RD 31. 10.
1944; CAMO/240/2779/1197/36‐7, Jačina 2. UF (1. 11. 1944). Svi sovjetski dokumenti
citirani u ovom članku dostupni su na www.pamyat‐naroda.ru (pristupljeno
16.12.1944).
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u rejonu Temišvara nalazile su se vrlo slabe njemačke snage. Na potezu
Bela Crkva – Vršac bila je raspoređena veteranska 92. motorizovana gre‐
nadirska brigada, čiji je 2. bataljon (dalje: II/92. MGB) proteklih dana bio
desetkovan u borbama sa 59. GSD oko sela Bozovici7; brigada je bila
ojačana jednim bataljonom 18. SS policijskog puka („borbena vrijednost
slaba, komandni kadar prosječan”), i alarmnin bataljonom „Sonntag”, sa‐
stavljenim od vazduhoplovnog personala. Sjeverno od Vršca borbena
grupa (Kampfgruppe, KG) „Duensing”,sastava II i III/1. puka divizije
„Brandenburg” i 191. brigada jurišnih topova (bez jedne baterije)
pokušavala je aktivnom odbranom omesti sovjetske i rumunske operaci‐
je u svom sektoru. Od 29. septembra do 6. oktobra vazdušnim putem je
prebačeno oko 2.000 pripadnika Jurišnog puka „Rhodos” (JPR) iz Atike
na aerodrome oko Beograda i u južnom Banatu. Efekat prisustva ove
inače kvalitetne jedinice drastično je umanjen nedostatkom teškog
naoružanja koje je ostavljeno na Rodosu, kao i činjenicom da ona u bor‐
bu nije stupila kao cjelina, već po grupama, koje su direktno sa transpor‐
ta slate na front. Pored borbenih, u Banatu se nalazio veći broj pozadin‐
skih jedinica i ustanova, čije je ljudstvo po potrebi moglo biti iskorišteno
na prvoj liniji; osim toga, lokalni komandanti imali su pravo regrutovati
sve vojnosposobne civile njemačke nacionalnosti („folksdojčeri”). Veliki
udarac za AGF predstavljao je gubitak 4. SS policijske oklopno‐grenadir‐
ske divizije (OGD), koja je 20. septembra i formalno podčinjena AG
„Južna Ukrajina” (odn. „Jug”). U početku zamišljena kao mobilna rezerva
na spoju ove dvije velike formacije Wehrmachta, divizija je bila uvučena
u borbe oko Temišvara, a samim tim neminovno i u dinamiku Istočnog
fronta.8

7

U borbama od 24. do 30. septembra 59. GSD je zarobila 150 motornih vozila, 29
topova, osam minobacača i 215 komada pješadijskog naoružanja; njeni gubici iznosili
su, po jednom izvještaju, 130 mrtvih i 484 ranjena, po drugom 34 mrtva i 134 ranjena.
Razlog ovako velikoj razlici u brojkama nije mogao biti utvrđen: CAMO/910/1/21/37a‐
41, 37. SK, RD 25–29. 9. 1944.
8 Nacionalni arhiv Sjedinjenih Država, Record Group 242, Microfilm Publication
T‐77, Roll 780, Frames 5506959, 5506961, 5506975‐6, 5506981‐2, Dejstva Armijskog
odreda „Srbija” [AOS] (Vojnoupravne komande jugoistoka) od augusta do oktobra 1944
(4. 11. 1944) [dalje: NARA/mikrofilm/rolna/snimak]; NARA/T311/193/812, (AGF za
AGJU, 20. 9. 1944), 892‐4 (AGF za Vrhovnu komandu oružanih snaga [OKW]), 1050
(Naredba od 26. 9. 1944), 1102 (Dnevni izvještaj [dalje: DI] 28. 9. 1944), 1117 (STR 29.
9. 1944), 1128 (DI 29. 9. 1944), 1155 (DI 30. 9. 1944); NARA/T311/194/83, (Naredba
1. 10. 1944), 124 (Stenogrami telefonskih razgovora [dalje: STR] 2. 10. 1944), 218
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46. armija nastupa na tri pravca, prema Kikindi, Zrenjaninu i
Pančevu. 37. SK najprije sa tri bataljona 59. GSD i jednim pukom 86. GSD
napada Vršac, kojeg brani posada sačinjena uglavnom od vojnika koji su
se tu zatekli na odsustvu. Njen komandant major Bachmann iz 7. SS brd‐
ske divizije (BD) „Prinz Eugen” bježi, a njegov nasljednik nastavlja borbu
ne dobivši naređenje za povlačenje koje je nosio kurirski avion oboren
sovjetskom PA vatrom. Okružen i ostavši bez municije, garnizon ipak
prihvata sovjetski ultimatum i predaje se 2. oktobra u večernjim satima;
između ostalog, zarobljeno je 190 Nijemaca, 14 topova, više od 180 auto‐
mata i 3.000 pušaka. Gubici 59. GSD iznosili su 10 mrtvih i 67 ranjenih.
Poslije pada Vršca, korpus nastavlja napredovanje uz granicu, ulazi u Ki‐
kindu 7. oktobra, da bi do sredine mjeseca u potpunosti prenio dejstva
na prostor Segedina. Po svemu sudeći, najteži gubitak pretrpljen u po‐
sljednjoj fazi nastupanja kroz jugoslovensku teritoriju bila je smrt
načelnika štaba korpusa pukovnika Skuljskog i njegova dva pratioca, čije
je vozilo 8. oktobra 1944. naletilo na minu izvan Kikinde.9
1. oktobra 31. GSK otpočinje nastupanje ka prestonici jugosloven‐
skog Banata, lomeći žeštok otpor KG „Duensing” duž cesta koje vode od
Jaše Tomića i naročito kod Lazareva. Iako raspolaže sa 14 samohodnih
topova i uživa podršku iz vazduha, ova njemačka formacija je isuviše ma‐
lobrojna da bi uspostavila solidan front prema čitave dvije divizije (4. i
34. GSD) koje čine prvi sovjetski ešalon. Izbjegavajući opkoljavanje, Ni‐
jemci 3. oktobra ujutro napuštaju Zrenjanin i povlače se ka Aradcu i dalje
na zapad. U ovim borbama Sovjeti su, osim pet tenkova, dva oklopna
transportera, 105 motornih vozila, i 390 komada pješadijskog
naoružanja, na velikom aerodromu kod Ečke zaplijenilii 36 aviona, od
kojih 13 ispravnih, što je nesumnjivo bio težak udarac ionako prenapreg‐
nutoj 4. vazdušnoj floti Luftwaffe. Tako je 31. GSK, po cijenu od 147 mr‐
tvih i 408 ranjenih, prokrčio sebi put do Tise.10
Još istoga dana korpus se okreće na sjever, sa zadatkom da u toku
nastupajuće sedmice uspostavi mostobrane na njenoj desnoj obali
između Bečeja i Sente. 40. GSD 8. oktobra prelazi rijeku i do 15. oktobra,
(Pregled kretanja za 6. 10. 1944). Svi dokumenti na rolnama T311/193 i 194 pripadaju
AGF ukoliko nije drugačije označeno.
9 CAMO/1180/1/19/174‐5, 59. GSD za 37. SK (3.10.1944); CAMO/910/1/21/43‐
52, 37. SK, RD 5–15. 10. 1944.
10 CAMO/894/1/39/295‐6, 34. GSD, Borbe za Petrovrgad (20. 10. 1944); CA‐
MO/1052/1/67/58‐60, 4. GSD, RD 1–3. 10. 1944; CAMO/894/1/52/55‐6, 31. GSK, RD 3.
i 4. 10. 1944; NARA/T311/194/73, 141‐2, 174, DI 1–3. 10. 1944.

210

OPERACIJE CRVENE ARMIJE U SJEVERNOJ JUGOSLAVIJI 1944–1945.

uz slabije borbe, polako napreduje do linije Subotica – Gornji Breg – Mol.
Sedam dana kasnije, u sklopu opšteg napredovanja pravcem Bačka To‐
pola – Pačir – Baja, divizija je glavninom svojih snaga prešla na teritoriju
Mađarske, zauzevši raspored od Baje do Bácsalmása.11 Na južnom boku
korpusa, 34. GSD već 6. oktobra zauzima Novi Bečej i prebacuje se na za‐
padnu obalu rijeke. Potiskujući „brojčano jake, ali za otpor nesposobne”
mađarske snage (identifikovane kao 5. pješadijska divizija [PD] i
graničarske jedinice), divizija do 9. oktobra ovladava i Starim Bečejem i
izbija do Bačkog Petrovog Sela. Tu je i zatiče direktiva 46. armije od 11.
oktobra, kojom se privremeno zaustavlja daljnje prodiranje na zapad.
Najozbiljiju prijetnju napredovanju predstavljao je pokušaj KG „Kühlwe‐
in” (bivša KG „Duensing”, sada nazvana po komandantu divizije „Bran‐
denburg”) da napadima iz pravca Kanala Petra I (sada: Kanal Dunav – Ti‐
sa – Dunav) 13. i 14. oktobra likvidira mostobran. U teškim borbama, ko‐
je Sovjete koštaju 65 poginulih i 246 ranjenih, Nijemci su bili odbačeni
na početne pozicije. Četiri dana kasnije otpočinje generalno nastupanje
korpusa ka Dunavu, i 34. GSD, krećući se duž sjevernog ruba kanala, 21.
oktobra ulazi u Sombor, a 23. i u Bezdan, dosegavši time veliku evropsku
rijeku. Suočena sa mogućnošću da bude odsječena u južnoj Bačkoj
između 46. armije i partizansko‐sovjetskog kontingenta u Sremu, KG
„Kühlwein” se, ne baš u najboljem redu, prebacuje na južnu obalu Duna‐
va kod Novog Sada i do kraja mjeseca posjeda sektor Ilok – Batina, oda‐
kle povremeno šalje izviđačka odjeljenja na protivničku teritoriju.12
Na krajnjem lijevom krilu 46. armije 10. GSK je uporedo sa svojim
susjedima otpočeo akcije na pančevskom pravcu. 86. GSD je napredovala
direktno ka Alibunaru iz Vršca, dok je 49. GSD, zaobilazeći Veliku
Peščaru (sada: Specijalni rezervat prirode „Deliblatska Peščara”), podila‐
zila Alibunaru sa jugoistoka, iz pravca Bele Crkve; 109. GSD je najprije
očistila međuprostor između njih, a zatim prešla u drugi ešalon.
Njemačke zaštitnice, okupljene oko 92. MGB, uzmiču ka Pančevu,
pružajući 1. i 2. oktobra ogorčen otpor, naročito ispred 109. GSD. Sam
grad i njegova okolina su od izuzetne strateške važnosti za AGF, koja ga
želi zadržati kao prednji bastion odbrane Beograda. Kao takvo, mjesto je
bilo potpuno uređeno za odbranu, a garnizon je profitirao i od činjenice
11 CAMO/401/9511/438/10, 18, 29, 33, 40, 46. A, RD 3, 8, 15, 17, 21. 10. 1944.
12 CAMO/1122/1/3/18‐24,

34. GSD, RD 4.–23.10.1944; NARA/T311/194/283,
413, 431, 465, 607, 621, 648, 716 (DI 8, 13–15, 21–23, 28. 10. 1944) i 580, 599, 612
(STR 20–22. 10. 1944).
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da se preko Pančeva vršila evakuacija Banata: njemački pioniri su,
između ostaloga, prebacili do 10. oktobra ukupno 19.786 pripadnika
oružanih snaga i 362 oruđa na južnu obalu Dunava. Ovaj uspjeh je zasje‐
nila loša organizacija evakuacije od strane Luftwaffe, koja gubi još jedan
„pun” aerodrom, alibunarski, gdje čak 40 ispravnih aparata pada u ruke
jednom smjelom bataljonu iz sastava 49. GSD. Ista divizija, ojačana 2. la‐
kom artiljerijskom brigadom (bez jednog puka) 4. oktobra predvečer iz‐
bija pred njemački mostobran i sljedećeg jutra započinje ogorčene borbe
za Pančevo, koje će trajati cijeli dan. Plašeći se da će joj Sovjeti odsijeći
otstupnicu ka Beogradu, garnizon (KG „Zimmerman”) traži i dobija do‐
zvolu od nadređenih komandi (AOS, odn. Korpusne grupe „Schnekenbur‐
ger”) da se povuče na uži mostobran oko Krnjače. Stavljena pred svršen
čin, AGF traži poseban izvještaj o razlozima napuštanja grada, naređuje
odbranu novih položaja do posljednjeg čovjeka i formiranje prijekih su‐
dova u pozadini. Boj za jedini preostali osovinski džep sjeverno od Duna‐
va traje do 11. oktobra ujutro, kada AGF usljed nepovoljnog razvoja situ‐
acije na cijelom frontu, a posebno na sektoru Velike Morave, naređuje
njegovo napuštanje. Treba spomenuti kontraverznu epizodu od 8. okto‐
bra, kada Nijemci, po vlastitim navodima, izbacuju dijelove 86. GSD iz
Borče, zatim spaljuju selo i povlače se na polazne položaje. U sovjetskim
izvorima pad Borče se ne spominje; po istim dokumentima, najteže bor‐
be na mostobranu vodile su se u periodu 10–12. oktobra i upravo na njih
otpada najveći dio od ukupno 61 mrtvih i 164 ranjenih, koliko ih je 10.
GSK pretrpio u drugoj dekadi mjeseca. 86. GSD, koja je poslije pada Ali‐
bunara posjela obalu Dunava od Pančeva do ušća Tise, također je bila
zadužena za likvidaciju njemačkog mostobrana kod Titela. To joj, i pored
osjetnih gubitaka, nije pošlo za rukom; Nijemci (KG „Kühlwein”) ga sami
napuštaju dva dana nakon krnjačkog.13
Poseban osvrt zaslužuju sovjetski planovi za forsiranje Dunava u
okolini jugoslovenske prestonice, o kojima se kod nas govori isključivo u
kontekstu Beogradske operacije.14 Ipak, sudeći po operativnim doku‐

13 CAMO/831/1/118/162‐3, 166, 180, 10. GSK, RD 1–2, 5, 20. 10. 1944; CA‐
MO/1158/1/80/96‐99, 49. GSD, RD 1–7. 10. 1994; NARA/T501/257/184, 186, 191,
206, AOS, DI 5–6, 8, 11. 10. 1944; NARA/T501/256/1375, AOS, Pionirski izvještaj Beo‐
grad (30. 10. 1944); NARA/T311/194/185 (STR 4. 10. 1944), 251‐3 (Prepiska AGF –
AOS, 6–7. 10. 1944), 413 (DI 13. 10. 1944).
14 V. npr. Volkogonov–Joksimović (Ur.), Beogradska operacija, 119, 130. Nova,
zvanična ruska istorija rata ponavlja da je prodor 46. armije pokrivao bok 57. armije, ali
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mentima 46. armije i 10. GSK, ovi planovi isprva nisu bili puki „privjesak”
glavnom udaru koji je nanosio 3. UF, već su nastali zasebno, kao rezultat
razvoja događaja na ovom sektoru fronta. Tako u jednom naređenju 46.
armije od 3. oktobra stoji da 10. GSK ima isključivo defanzivnu zadaću na
Dunavu, odn. da zatvori njegovu lijevu obalu za neprijatelja. Već sutra‐
dan – vjerovatno pod utiskom brzog sloma protivničke odbrane u
južnom Banatu – armija nalaže korpusu da ipak otpočne pripreme za
prelazak rijeke i „zauzimanje Beograda”. Prvotno je bilo zamišljeno da
dvije divizije forsiraju Dunav kod Vinče 7. oktobra ujutro i zatim preko
Mirjeva izvrše direktan napad na grad. Nedugo zatim usvojena je ambici‐
oznija varijanta, koja je predviđala odsijecanje garnizona sa juga prav‐
cem Vinča – Kumodraž – Banjica – Čukarica. Naredba također sadrži
opomenu da se nikakva ofanzivna desjtva u tom smislu ne vrše do
prispjeća posebne naredbe.15
Ipak, čini se da su do naznačenog datuma više komande predomi‐
slile, a sistem veze zatajio, što je za posljedicu imalo veliku konfuziju. Sa
padom mraka 6. oktobra dijelovi 147. gardijskog streljačkog puka (GSP)
49. GSD prelaze na suprotnu obalu jugoistočno od Pančeva. Međutim, u
toku večeri „divizija dobija nova naređenja”, pa puk obustavlja forsiranje
i koncentriše se kod Starčeva (Nijemci, po svemu sudeći, nisu ni opazili
ovu kratku „ekskurziju”). Sljedeće noći, malo južnije, 1. bataljon 309. GSP
109. GSD – „na vlastitu inicijativu”, kako prilično neuvjerljivo stoji u
dnevniku 10. GSK – prelazi Dunav i uspostavlja poznati mostobran kod
Ritopeka (v. dole). Zadobivši oslonac na zapadnoj obali Dunava, korpus
dozvoljava toj diviziji da nastavi sa prebacivanjem, ali zadržava preosta‐
le dvije u starim rejonima koncentracije. Pripreme za njihov prelaz se
vrše i dalje, pa jedna četa 49. GSD vrši neuspio pokušaj iskrcavanja na
Adu kod Velikog Sela 11. oktobra. Isti datum nose i detaljna uputstva za
forsiranje Dunava izrađene od štaba korpusa i potčinjenih jedinica: u nji‐
ma, između ostalog, stoji da borbeni dijelovi svih divizija imaju prijeći ri‐
jeku u rejonu Ivanova u roku od 18 sati od početka operacije, a sve ostale
jedinice u roku od 61 sata. Na kraju, operacije u Mađarskoj opet su imale
presudan uticaj na one u Jugoslaviji: tog istog 11. oktobra pada Segedin i
46. armija naređuje 10. GSK da prebaci dvije divizije (49. i 86. GSD) na
prostor istočno od grada. Tek od tog momenta operacije na desnoj obali
dodaje i da su se time stvorili preduslovi za napad na Beograd i sa sjeveroistoka: Вели‐
кая Отечественная, tom V, 147.
15 CAMO/401/9511/438/10, 12, 13, 15, 46. A, RD 3–6. 10. 1944.
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velike rijeke se eksplicitno vežu za Beogradsku operaciju: 109. GSD pri‐
vremeno izlazi iz sastava korpusa i prima naredbu da tempo nastupanja
sa mostobrana uskladi sa dejstvima 57. armije. Iz dostupnih dokumenata
se ne može razaznati zašto 10. GSK nije izveo napad velikog stila na jugo‐
slovensku prestonicu. Možda su štabovi ocijenili takvu operaciju isuviše
riskantnom imajući u vidu da je protivnik sve do 11, odn. 13. oktobra
kontrolisao dva mostobrana (kod Krnjače i Titela) koji su mu teoretski
omogućavali udar u pozadinu korpusa, obezbijeđenu samo jednom divi‐
zijom. Vjerovatnije je, ipak, da su tehničke poteškoće bile glavni razlog
odlaganju: zahvaljujući velikom zalaganju pozdinskih službi, opšta snab‐
djevenost korpusa dostigla je propisani nivo tek 10. oktobra. Snabdijeve‐
nost municijom opisana je kao „osrednja”, sa tek nešto više od jednog
borbenog kompleta u prosjeku. To se smatralo nedovoljnim za krupne
ofanzivne akcije, tim više ako su one one uključivale i ulične borbe, na
koje se u ovom slučaju moglo računati.16
Štab AGF se pribojavao mogućnosti da Sovjeti u jednoj iznenadnoj
akciji pokušaju zauzeti slabo posjednuti Beograd sa sjevera, kao i kata‐
strofalnih posljedica koje bi to moglo imati po cjelokupan položaj Wehr‐
machta u Srbiji. Na glasinu o uspostavljanju sovjetskih mostobrana i na‐
padu na jednu žandarmerijsku jedinicu kod Starih Banovaca 6. oktobra
(u stvarnosti izvršenom od 8. vojvođanske brigade NOVJ), korpusna gru‐
pa „Schneckenburger” odmah upućuje ojačani I/749. lovačkog puka (LP)
117. lovačke divizije (LD) sa tenkovima, što je u ono vrijeme predstavlja‐
lo značajnu snagu.17 Pojava „pravih” crvenoarmejaca kod Ritopeka, u ne‐
ugodnoj blizini glavne cestovne komunikacije sa Korpusnom grupom
„Stettner” u Istočnoj Srbiji, također izaziva promptnu intervenciju AOS.
Za ovaj štab likvidacija mostobrana predstavlja zadatak „od odlučujućeg
značaja”, pa protiv njega šalje ukupno četiri bataljona (svi iz sastava 117.
LD, ond. JPR), podržanih sa do šest baterija artiljerije iz rejona Beograda.
Puna tri dana traju žestoke borbe, u kojima Nijemci zbacuju u
međuvremenu kompletirani 309. GSP sa dominirajućih visova duž Sme‐
derevskog druma, ali ne uspjevaju da ga protjeraju preko rijeke.
Pretrpivši u nekim slučajevima i gubitke od 25%, jedinice Wehrmachta
16 Ibid., l. 23, 25‐6 (RD 11. i 13.10.1944); CAMO/832/1/118/164, 170‐1, 10.
GSK, RD 3, 8, 10. 10. 1944; CAMO/1158/1/80/99‐100, 49. GSD, RD 6, 11. 10. 1944; CA‐
MO/1244/1/8/208 i CAMO/832/1/106/381‐3, 10. GSK, odn. 49. GSD, Planske tabele za
prelaz Dunava (11. 10. 1944); CAMO/832/1/105/332‐3, 10. GSK, Naređenje od 11. 10.
1944.
17 NARA/T311/194/187 (STR 4. 10. 1944), 254 (DI 7. 10. 1944); Božić, 8.
vojvođanska, 86–7.
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su prinuđene da od 11. oktobra pređu u odbranu. Linije ostaju stabilne
sve do 15. oktobra, kada 309. GSP, ojačan novoprispjelim 312. GSP,
počinje širenje mostobrana ka zapadu i jugozapadu. Dan kasnije i preo‐
stali pješadijski puk (306. GSP bez jednog bataljona) prebacuje se preko
Dunava kod Velikog Sela, tako da 109. GSD sada učestvuje u bici za Beo‐
grad gotovo u punom sastavu.18 Divizija 18. oktobra dobija naređenje da
se koncentriše u rejonu Starog Bečeja, čime praktično završava svoja
desjtva na jugoslovenskom teritoriju, koja su je koštala 123 mrtva i 356
ranjenih.19
Za kraj, nekoliko riječi o gubicima 2. UF u oktobru 1944. godini.
Prema široko citiranoj studiji Grigorija. F. Krivošejeva i njegovih kolega,
snage fronta koje su učestvovale u Beogradskoj operaciji imale su ukup‐
no 1.100 bespovratnih i 4.990 sanitarnih gubitaka. U pregledu 46. armije
se, međutim, govori o mnogo većim ciframa, i to o 1.764 u prvoj i čak
9.590 u drugoj kategoriji (uključujući 2.885 bolesnih). Kako autor ne na‐
vodi metodološke detalje, razlika bi se, barem djelomično, teoretski dala
objasniti korištenjem drukčijih vremenskih i geografskih okvira. Za razli‐
ku od izvještaja koji pokriva cijeli deseti mjesec 1944, a samim tim i dej‐
stva armije u Mađarskoj i Rumuniji, Krivošejevljeve brojke se odnose sa‐
mo na period od 28. septembra do 20. oktobra i na gubitke nastale
isključivo na jugoslovenskoj teritoriji.20

Batinska bitka (novembar 1944)
Nakon svršetka Beogradske operacije, 57. armija (64. i 75. SK) vrši
pregrupisanje u zapadni dio Vojvodine, na prostor između Tise i Dunava,
odakle je ofanzivnim dejstvima imala pokrivati južni bok snaga 2. UF, ko‐
je su upravo otpočinjale nastupanje ka Budimpešti. Plan je kulminirao u
bici kod Batine, u kojoj je ova armija, ojačana 51. divizijom NOVJ, nakon
18 U

starijoj literaturi se obično može naći podatak da je 109. GSD učestvovala u
borbama sa samo dva puka: v. npr. Višnjić, Bitka, II, 251–2.
19 NARA/T501/257/201 (Naredba AOS 10. 10. 1944), 206 (AOS, DI 11. 10. 1944);
NARA/T77/780/5506962, Dejstva AOS od augusta do oktobra 1944 (4. 11. 1944); CA‐
MO/894/1/47/276‐8, 109. GSD, Izvještaj Ritopek (nedatirano). Interesantno je napo‐
menuti da se ritopečki mostobran u dnevniku 46. armije, iz nepoznatih razloga, ne spo‐
minje sve do 15. oktobra (CAMO/401/9511/438/17‐29).
20 Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин, Великая
Oreчественная без rpифа секретности. Квиra потерь, Moskva, 2010, 154‐5; CA‐
MO/401/9511/438/88, 46. A, Pregled gubitaka za oktobar 1944 (nedatirano). Za krat‐
ku raspravu o gubicima AGF, v. Trifković, Belgrade, 268–9.
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tri sedmice vanredno oštrih borbi (7–29. novembar 1944) uspjela slomi‐
ti njemačku odbranu na desnoj obali velike evropske rijeke i prokrčiti
sebi put u južnu Mađarsku. Kako po pitanju prikaza opšteg toka bitke ne‐
ma bitnih razlika između primarnih sovjetskih izvora, s jedne, i djela ob‐
javljenih u SFRJ, s druge strane, na ovom mjestu će bit riječi samo o ne‐
kim kontroverznim, odn. nedovoljno istraženim aspektima novembar‐
skih događaja. Za razliku od goreopisanih dejstava u Bačkoj i Banatu, Ba‐
tinska operacija je istoriografski mnogo adekvatnije obrađena, što je i ra‐
zumljivo ako se ima u vidu da je tom prilikom ostvarena vjerovatno
najveća koncentracija žive sile i tehnike na jugoslovenskoj teritoriji u to‐
ku rata.21 Ipak, ostalo je još dosta prostora za daljnja istraživanja. Uzmi‐
mo za primjer dejstva u vazduhu: 17. vazdušna armija (VA) 3. UF је u pe‐
riodu 13. septembar – 21. oktobar 1944 (dakle, za vrijeme trajanja Beo‐
gradske operacije) izvršila ukupno 3.928 avio‐poletanja (a/p). U
poređenju s ovim, za samo petnaest dana, koliko je ova formacija22 dej‐
stvovala kod Batine (13–27. novembar; 28. i 29. nije bilo letova usljed
loših meteoroloških uslova), ostvareno je blizu 5.000 a/p, od čega više
od četiri petine iznad samog mostobrana (ostatak otpada na dejstva iz‐
nad Srema, Osijeka, Brčkog i drugdje). Za ovo vrijeme oboreno je, ili se
nije vratilo sa zadatka, 26 aparata.23 Batinska bitka je predstavljala i la‐
budovu pjesmu njemačkog vazduhoplovstva na Balkanu. O naprezanjima
4. vazdušne flote (ukupno 15 eskadrila za blisku podršku raspoređenih
uglavnom na aerodromima u okolini Pečuja) postoje tek fragmentarni
podaci. Sovjeti su registrovali blizu 300 preleta za gore spomenuti pe‐
21 U

starijim djelima, bici nije posvećeno previše pažnje (Završne, 417–8), dok je u
novijim detaljnije obrađena (Pajović–Uzelac–Dželebdžić, Sremski, 70–6; Colić, Pregled,
289–97). Za prikaz bitke iz jugoslovenskog ugla, v. Božić, Batinska bitka.
22 Na dan 19. novembra 17. VA je raspolagala sa ukupno 1.034 ispravna aparata,
od kojih 378 lovaca, 369 jurišnika, 109 dnevnih i 115 noćnih bombardera, 32 izviđača i
31 avion za korekciju artiljerijske vatre. Iznad mostobrana su djelovale sljedeće njene
jedinice: 236, 288, i 295. lovačka avio‐divizija (LAD), 10. gardijska, 136, 189, 306.
jurišna avio‐divizija (JAD), 244. bombarderska i 252. noćna bombarderska avio‐divizija.
288. LAD i 189. JAD na dunavski sektor dolaze tek 18/19. novembra, nakon što su pret‐
hodnih sedmica pružale podršku sovjetskim, bugarskim i jugoslovenskim jedinicama u
Zapadnoj i Južnoj Srbiji, Kosovu, i Makedoniji: CAMO/243/2900/302/355, Pregled
jačine 17. VA (19. 11. 1944); CAMO/243/2900/2124/250‐1, 17. VA za 3. UF
(29.11.1944); Trifković, Anabasis, 617. Za više informacija o dejstvima 17. VA v. 17‐я
воздушная, 160‐82.
23 CAMO/243/2900/1122/234‐5, Pregled operacija 17. VA 13. 9 – 21. 10. 1944
(22. 10. 1944); CAMO/243/2900/302/237‐309, 17. VA, DI 7‐30. 11. 1944.
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riod, međutim brojka je sigurno bila veća: na primjer, za 17. novembar
se spominje samo 39 neprijateljskih preleta, a zna se da je Luftwaffe tog
dana izvršila 94 a/p; slično je i za 18. novembar, kad sovjetski dokumen‐
ti pominju 15, a osovinski 46 a/p. Njemački letači su uknjižili devet
vazdušnih pobjeda, od kojih čak pet na dan 20. novembra.24
Što se obostranih gubitaka tiče, procjene istoričara najčešće govore
o blizu 1.500 poginulih crevenoarmejaca, od kojih je 1.297 sahranjeno u
zajedničku grobnicu u sastavu lokalnog memorijalnog kompleksa. Među
potonjima se nalaze i oni koji su preminuli u periodu prije i nakon bitke
(25. oktobar – 6. novembar, odn. 30. novembar – 10. decembar).
Zvanični izvještaj 57. armije o gubicima za jedanaesti mjesec 1944. govo‐
ri o 2.002 poginula, što je za čak trećinu više od maksimalne procjene;
pored toga, bilo je još 214 nestalih i 9.353 ranjena. Prema partizanskim
izvorima, njemački gubici su iznosili 2.500 mrtvih i ranjenih, te 140 zaro‐
bljenih; po gorepomenutom izvještaju, osovinskim trupama je nanijeto
12.095 gubitaka u prvoj i 1.297 u drugoj kategoriji, s tim što je u isto vri‐
jeme zarobljeno samo 2.062 komada pješadijskog naoružanja.25 Meritor‐
ni podaci bi se teoretski trebali nalaziti u pregledu sačinjenom u štabu
AGF u januaru 1945 (kojeg domaća istoriografija, čini se, nije koristila),
međutim i on ima krupnih nedostataka. Tako zbir gubitaka 2. oklopne
armije (2. OA) za novembar iznosi 742 poginula, 2.862 ranjena i 899 ne‐
stalih. Ove cifre po sebi nisu male, ali ne odražavaju svu žestinu Batinske
bitke, koja je bila vođena protiv tehnički i logistički superiornog regular‐
nog protivnika. One ne stoje u skladu ni sa zapažanjima savremenika
(često citirani njemački dokumenti o tome kako su bataljoni do 22. no‐
vembra spali na 130 ljudi borbene jačine, a da je do kraja mjeseca cijeli
LXVIII armijski korpus [AK] počeo da pokazuje „znake rastrojstva”26), ni
sa posljeratnim istraživanjima. Na primjer, za 13. SS BD „Handžar” se u
pregledu navodi da je izgubila 77 ljudi u prvoj, 126 u drugoj i devet u
trećoj kategoriji. S druge strane, hroničar ove jedinice George Lepre tvrdi
24 NARA/T311/194/998,

AGF, DI 17.11.1944; Nacionalni arhiv Ujedinjenog kra‐
ljevstva (dalje: TNA), fond HW 5 („Ultra” dekripti), Izvještaj CX/MSS/R376 (E), Depeša
Komande vazduhoplovnih snaga sjeverni Balkan (18. 11. 1944). Za ove dokumente i in‐
formacije o Luftwaffe zahvalan sam Henry L. deZengu IV i Borisu Cigliću (e‐mailovi od
23. i 27. 9. 2017).
25 Božić, 8. vojvođanska, 295–9. i Batinska bitka, Beograd 1978, 434, 502–560;
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/2936278/brnabiceva‐odala‐
pocast‐palima‐u‐batinskoj‐bici.html
(pristupljeno
18.11.2017);
CA‐
MO/413/10372/403/55‐6, 57. A, Pregled gubitaka za novembar 1944 (3. 12. 1944).
26 NARA/T311/ 194/1064 (AGF, DI 22. 11. 1944) i 1189 (AGF za 2. OA, 29. 11.
1944).
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da je od 1.200 njenih vojnika, koliko ih je učestvovalo u bici, na kraju
preostalo samo 200. Ova diskrepancija je još izraženija u slučaju 31. SS
dobrovoljačke divizije „Batschka” (u domaćoj literaturi obično nazivana
„Lombard” po svom komandantu): za nju nalazimo da je izgubila „samo”
24 mrtva, 136 ranjenih i jednog nestalog. Imajući u vidu da je ova forma‐
cija bila u prvoj liniji cijelo vrijeme trajanja operacije, ove brojke mogu
da predstavljaju tek mali dio stvarnih gubitaka; sva tri njena bataljona
koja su bila stacionirana na batinskom mostobranu od njegovog nastan‐
ka su do početka decembra bili „gotovo u potpunosti razbijeni”. U jednoj
presretnutoj njemačkoj depeši iz druge polovine tog mjeseca stoji da je
divizija od 20. novembra izgubila 11 oficira i 4.500 ljudi (u ovu cifru spa‐
daju i oni koji su nastradali na sektoru oko Mohača, kao i one koji su zao‐
stali pri povlačenju). Za gubitke velikog broja manjih njemačkih jedinica
koje su u toku novembra žurno prebačene u Baranju sa drugih dijelova
jugoslovenskog ratišta (npr. 92. MGB, Jurišni bataljon 2. OA itd.) nalazi‐
mo tek sljedeći unos: 44 mrtva, 105 ranjenih, 31 nestao.27
Kao jedan od kurioziteta vezanih za dokumente sovjetskih opera‐
tivnih jedinica može se navesti i upadljivo oskudan pomen jedinica NOVJ.
U dnevniku 49. GSD nalazimo tek da su za odbranu linije Manastirište
(danas: Manastirska rampa) – Kovin – Smederevska ada na dan 11. okto‐
bra 1944. „privučene jugoslovenske trupe”, iako su partizani učestvovali
u svim većim sovjetskim akcijama u Banatu i Bačkoj.28 Prisustvo dva ba‐
taljona 12. vojvođanske brigade na ritopečkom mostobranu počev od 14.
oktobra 1944. uopšte ne spominje u dnevnim izvještajima 109. GSD. „Ne‐
pravda” je djelomično ispravljena od strane štaba 57. armije, koji 24. ok‐
tobra javlja da je ista jedinica NOVJ zauzela Titel i da napreduje ka No‐
vom Sadu, te da je prodrla sve do Bačke Palanke.29 Dnevnici viših sovjet‐
skih štabova gotovo da ignorišu djelovanje partizanskih jedinica kod Ba‐
tine i Apatina, čija je uloga, iako srazmjerno skromna, ipak bila veća od
one koje su igrale u oktobarskim borbama sjeverno od Dunava. Tako u
„žurnalu borbenih dejstava” već pomenute armije stoji da je 14. novem‐
bra 299. SD predala otsjek između Bačke Palanke i Novog Futoga „jedini‐
27 NARA/T311/195/269, AGF, Pregled gubitaka za novembar 1944 (9. 1. 1945);
Lepre, Handschar, 280; Vojni arhiv SR Njemačke Freiburg, BA‐MAN756‐198b, Legat
Wolfgang Vopersal, materijali 31. SS dobrovoljačke grenadirske divizije; TNA, fond
DEFE 3 („Ultra” dekripti), fascikla 318, str. 57, Stvarna snaga 31. SS (20. 12. 1944).
Ovaj fond je dostupan na http://discovery.nationalarchives.gov.uk (pristupljeno
16.12.2017).
28 Popov, 12. vojvođanska, 43–6; Božić, 8. vojvođanska, 114–6.
29 CAMO/1158/1/80/100, 49. GSD, RD 11. 10. 1944; CAMO/413/10372/400/34,
57.A, RD 24. 10. 1944; Radanović, Oslobođenje, 93.
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cama 3. PD NOVJ”. Iz sličnog dokumenta 75. SK uopšte se ne bi dalo
zaključiti da su neke savezničke trupe bile prisutne na batinskom sekto‐
ru da nije bilo njemačkog protivnapada 12. novembra, u kojem je poti‐
snuto lijevo krilo 233. SD i „dijelovi 12. brigade NOVJ” i zauzeta
željeznička stanica Batina. Štab 64. SK bilježi tek da je uspostavio vezu sa
„divizijom 'Vojvodina'” 9. novembra. Akcije 7. brigade ove divizije na Be‐
lomanastirskoj Gredi, gdje su njeni bataljoni bili raspoređeni na lijevom
boku 73. GSD, ne spominju se; njeno prisustvo potvrđuje jedna skica
položaja izrađena u štabu ove gardijske jedinice kao prilog dnevnom
izvještaju od 18. novembra. U poređenju sa ovim, dokumenti 74. SD su
upravo izdašni kad su partizanske jedinice u pitanju: sadejstvo sa 8.
vojvođanskom brigadom u borbama na apatinskom sektoru u posljed‐
njoj dekadi mjeseca spominje se čak tri puta.30 Šta je razlog ovakvom
tretmanu, teško je reći. Nije tajna da su mnogi crvenoarmejski štabovi
posmatrali svoje jugoslovenske saveznike sa mješavinom dobroćudnog
paternalizma i prezira, sa kojim pripadnici regularnih armija nerijetko
gledaju na gerilu. Iako se na višim razinama govorilo o „sadejstvu” ili „sa‐
radnji” u smislu partnerskog odnosa, jedinice NOVJ bi se na taktičkom
nivou obično ravnale prema svojim sovjetskim ekvivalentima, sa kojima
su imali najtješnjiji kontakt. Iz vizure većine sovjetskih oficira, one su bi‐
le pomoćne trupe, svojevrstan „force amplifier” namijenjen vlastitim,
prorijeđenim streljačkim bataljonima, pa ih kao takve nije ni trebalo po‐
sebno isticati u izvještajima. U ovom kontekstu poseban slučaj predsta‐
vlja partizanski Srednjobanatski odred. Povlačeći se ispred osovinskih
potjera, ova jedinica je krajem septembra 1944. uzmakla u Rumuniju,
gdje ju je u svoje redove uvrstio 3. puk 1. gardijske vazdušnodesantne di‐
vizije (u nekim domaćim izvorima se pogrešno navodi kao „3. gardijski
vazdušnodesantni kavalerijski odred Bogdana Hmeljnjickog, Bukureško‐
streljački puk”). Većina Banaćana je tokom idućih mjeseci vraćena u Ju‐
goslaviju, ali su neki dočekali kraj rata sa sovjetskim jedinicama u dale‐
koj Mandžuriji.31

30 CAMO/413/10372/403/16,

57.A, RD 14. 11. 1944; CAMO/413/10372/490/5,
75. SK, RD 12. 11. 1944; CAMO/956/1/148/2, 64. SK, RD 9. 11. 1944; CA‐
MO/956/1/69/97, Skica položaja 73. GSD (18. 11. 1944); CAMO/968/1/195/82, 84‐5,
74. SD, RD 20‐21, 27‐28, 29–30. 11. 1944.
31 Božić, 8. vojvođanska, 121; „Crvenoarmejci iz Banata”, Radio‐televizija Vojvodi‐
ne (11. 11. 2017), dostupno na http://media.rtv.rs/sr_lat/dokumentarni‐pro‐
gram/32462 (pristupljeno 17. 12. 2017); za odnose između NOVJ i CA v. još i Trifković,
Belgrade, 273–5. i Anabasis, 622.
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Virovitički mostobran
(decembar 1944 – januar 1945)
Napredujući kroz južnu Mađarsku poslije proboja sa dunavskih
mostobrana, sovjetski 75. SK je u prvim danima decembra dosegao Barč.
U cilju zaštite južnog boka korpusa, ali i čitavog 3. UF, njegova ljevokrilna
233. SD dobija zadatak da na desnoj obali Drave osnuje mostobran na li‐
niji Pitomača – Virovitica. Iako jugoslovenska istoriografija najčešće po‐
minje prisustvo samo jednog puka CA, primarni izvori pokazuju da su od
8. do 10. decembra dva puka (703. i 734. SP), ojačana sa 5. i 23. zasebnim
plamenobacačkim bataljonom, izvršila prelaz na jugoslovensku teritori‐
ju. Do kraja mjeseca jedan od ovih bataljona (5) će se vratiti u Mađarsku,
a glavnini će se pridružiti i dijelovi preostalog streljačkog puka (572),
kao i artiljerije te divizije (648. puk i 321. zasebni protivtenkovski [PT]
divizion sa ukupno 37 topova – od čega samo sedam teških – i 48
minobacača). 233. SD je sredinom mjeseca imala tek 4.161 vojnika, pa
čak i uz pridodata pojačanja, ukupan broj sovjetskih vojnika koji su di‐
rektno ili indirektno bili uključeni u dejstva na ovom sektoru nije prela‐
zio cifru od 5.000.32 Vezano uz prvu fazu ove operacije i način na koji je
ona propraćena u sovjetskim dokumentima treba reći i sljedeće: dnevnik
3. UF navodi da su ove jedinice „izbacile protivnika” iz Virovitice,
Pitomače i Suhopolja, samim tim presjekavši „glavnu komunikaciju
njemačke 2. tenkovske armije”. Ovi podaci jednostavno ne odgovaraju
činjeničnom stanju i namijeni su isključivo uljepšavanju ratnih istorija
involviranih jedinica. Sva ova mjesta su bila oslobođena još u oktobru od
6. i 10. korpusa NOVJ. Također je nejasno na kakvu se komunikaciju mi‐
sli. Ako je u pitanju najkraća veza sa njemačkim frontom u Sremu, onda
je ona prekinuta već sa padom Barča; glavna komunikacija, željeznička
pruga između Vinkovaca i Zagreba (i dalje) ostat će u osovinskim ruka‐
ma do posljednjih dana rata.33
Odmah nakon dolaska na teren, 233. SD uspostavlja vezu sa parti‐
zanskim štabovima i „postavlja im zadaću” (kako stoji u sovjetskim izvo‐
32 CAMO/413/10372/413/13‐17, 31, 57. A, RD 6‐9, 19.12.1944; CA‐
MO/413/10372/493/10‐11, 75. SK, RD 27.12.1944; CAMO/243/2900/890/268, 3. UF,
Pregled jačine (15. 12. 1944); CAMO/968/1/139/121, 233. SD za 75. SK (29. 12. 1944);
CAMO/968/1/433/17‐18, 233. SD, Dejstva artiljerije u decembru 1944. (31. 12. 1944).
33 CAMO/243/2900/890/249, 3. UF, Obavještajni izvještaj za period 1–10. 12.
1944; Colić, Pregled, 298, 300.
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rima) da forsiraju Dravu kod Molve, zauzmu Vízvár i Berzence i drže ih
do dolaska snaga 75. SK iz pravca Babócsa. 10. korpus NOVJ tamo odmah
upućuje glavninu 32. divizije, koja se do 11. decembra uspješno prebacu‐
je u Prekodravlje. Tu, međutim, nastaju problemi: sovjetska ofanziva na
južnom sektoru Istočnog fronta je gotovo sasvim stala, a i od
predviđenog sadejstva jednog bataljona 703. SP (koji je sa mađarske te‐
ritorije prešao Dravu kod Drenovice) nije bilo ništa. Usamljena i suočena
sa opkoljavanjem, partizanska divizija se do 14. decembra povukla na
desnu obalu rijeke.34 U isto vrijeme osovinske snage pokreću ofanzivu i
na sam „Virovitički mostobran”. Tokom prvih 15 dana te operacije (10–
25. decembar) Sovjeti, koji su utvrđeni oko Virovitice, Pitomače i Suho‐
polja, nemaju borbenog kontakta sa neprijateljem; samo jedan artiljerij‐
ski divizion pruža podršku jedinicama NOVJ oko Kloštara Podravskog.
Dijelovi 1. kozačke konjičke divizije (KKD) LXIX rezervnog korpusa 26.
decembra opkoljavaju ojačani 703. SP u Pitomači i zamalo ga uništavaju.
Prema preliminarnim izvještajima, tom prilikom su poginula, ranjena, ili
nestala 343 crvenoarmejca; izgubljeno je 15 artiljerijskih oruđa,
uključujući i pet teških. Najteže je bio pogođen 23. zasebni
plamenobacački bataljon, koji je izgubio gotovo polovicu svog sastava
(113 od 280 ljudi) i čak 155 od ukupno 160 bacača plamena (većina njih
je bila fiksna, pa su ih Nijemci po zarobljavanju uništili).35 Reagujući na
ovu ozbiljnu prijetnju po cijeli mostorban, 57. armijana ovaj sektor po‐
stepeno prebacuje i 734. SP iz rejona Suhopolja, a južne prilaze Barču
obezbjeđuje sa jednim bataljonom 572. SP. Nijemci posljednjih dana
1944. pokušavaju nastaviti sa napadom na samu Viroviticu, ali je njihov
desni bok ugrožen jakom koncentracijom partizanskih snaga na
sjeveroistočnim obroncima Bilogore. Hroničar 33. divizije NOVJ rezigni‐
rano primjećuje da za cijelo vrijeme trajanja borbi na ovom sektoru, koje
traju do polovine prve sedmice januara 1945, sa 233. SD nije bilo nika‐
kve saradnje, te da ona u njima uopšte nije aktivno učestvovala. Štab di‐
vizije, međutim, krajem prve sedmice januara ocjenjuje da je saradnja sa
NOVJ bila „dobro” organizovana, a štab armije čak pominje učešće parti‐
zanskih jedinica u jednom uspješnom protivnapadu sjeverozapadno od
34 CAMO/413/10372/413/19,

57. A, RD 10. 12. 1944; CAMO/968/1/139/87, 233.
SD za 75. SK (13.12.1944); 32. divizija, 169–176.
35 CAMO/968/1/139/95, 114‐121, 233. SD za 75. SK (18., 26.–29.12.1944); NA‐
RA/T311/195/398, AGF, DI (27. 12. 1944); za detalje o borbama za Pitomaču iz
kozačkog ugla v. Timofejev, Rusi, 145–6.
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Virovitice. U istom periodu zabilježena je i jedna isporuka oružja i muni‐
cije partizanima (30 njemačkih mitraljeza, 105.440 metaka, 200
minobacačkih mina 82 mm).36
Što se izostanka direktne sovjetske pomoći na bojnom polju tiče, on
ne treba da čudi imajući u vidu da je 233. SD samo u jednom danu izgubi‐
la sedam posto svog ljudstva i skoro polovinu artiljerije. Shodno tome,
divizija se potpuno koncentrisala na odbranu svojih glavnih položaja, ko‐
ji su se ugrubo protezali od Drave, preko Turanovca i Korija, do Sv.
Đurađa na rubu Virovitice. Linija je, kako su Kozaci utvrdili „na vlastitoj
koži”, bila dobrim dijelom fortifikacijski uređena, te pokrivena
razrađenim sistemom artiljerijske vatre. Pošto Sovjeti imaju isključivo
defanzivne namjere, a Nijemci ne posjeduju dovoljno snaga za ozbiljan
napad, dejstva obje strane se svode na akcije ograničenog i izviđačkog
karaktera. U takvim akcijama od 2, 3. i 8 januara 233. SD ima 15 mrtvih i
21 ranjenog, što su, sudeći po njenom dnevniku i dnevnim izvještajima, i
posljednji gubici prouzrokovani u borbama južno od Drave. Preostalo
vrijeme divizija, lakonski rečeno, provodi kopajući: do sredine mjeseca
glavna linija odbrane bila je u potpunosti završena, a rezervna oko 60%.
Oko mostobrana i grada Barča je, između ostalog, bilo iskopano 32 kilo‐
metra rovova, izgrađeno 185 zemljanih bunkera i položeno preko 2.600
mina (za radove je korišteno i lokalno stanovništvo). Nepovoljan razvoj
događaja na desnom krilu 3. UF, uzrokovan drugim njemačkim
pokušajem deblokade Budimpešte (operacija „Konrad III”, 18–27. januar
1945), primorava 57. armiju da 19. januara počne sa izvlačenjem 233.
SD sa Virovitičkog mostobrana. Divizija je završila prelazak na sjevernu
obalu Drave već sutradan, a njene položaje su preuzele jedinice 3. jugo‐
slovenske armije (JA).37

36 CAMO/413/10372/493/6, 10‐11, 75. SK, RD 10, 26–27. 12. 1944;
NARA/T311/195/438, AGF, DI (30. 12. 1944); Krnić, 33. divizija, 265–8;
CAMO/968/1/254/20, Izvještaj o stanju odbrane 233. SD (7. 1. 1945);
CAMO/413/10372/609/75, 57. A., RD 5. 1. 1945; CAMO/968/1/442/53., 233. SD za 75.
SK (10. 1. 1945).
37 CAMO/968/1/254/2, 5–6, 44, 46 (233. SD za 75. SK, 1–3, 15–16. 1. 1945), 34
(233. SD, Skica inženjerijskih objekata i zapreka na liniji odbrane, 10. 1. 1945); CA‐
MO/1027/1/51/81, 233. SD, RD 10. 1. 1945; NARA/T311/189/791, Ured njemačkog
opunomoćenog generala u Hrvatskoj za pukovnika Helbicha (4. 1. 1945); CA‐
MO/413/10372/609/85‐89, 57. A., RD 18–21. 1. 1945; Krisztián Ungváry, „The Hunga‐
rian Theatre of War” u: Germany and the Second World War, Oxford 2017, tom VIII,
913–22.
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Bolmanski mostobran (mart 1945)
Partizani su se održali u Podravini još tri sedmice, nakon čega su se
i oni velikim dijelom morali evakuisati u Mađarsku kao rezultat krupne
osovinske akcije nazvane „Wehrwolf” (4–21. februar 1945). „Regularni”
dio 3. JA (16, 36. i 51. divizija) sada je bio raspoređen na liniji od Torja‐
naca do ušća Drave u Dunav. Nijemci u prvoj sedmici marta počinju nji‐
hovu posljednju ofanzivu u Drugom svjetskom ratu – ambiciozan
pokušaj da se razbije sovjetska grupacija oko Balatona. U sklopu te ofan‐
zive snage komande Jugoistoka pokreću operaciju „Waldteufel” (6–22.
mart) sa tri divizije LXXXXI AK: 297. PD i 104. JD su imale preći Dravu
kod Donjeg Miholjca, na sektoru 1. bugarske armije (BA), a 11. vazduho‐
plovna poljska divizija (VPD) kod Valpova, na sektoru 3. JA. Po
učvršćivanju na sjevernoj obali, ove snage su trebale udariti ka Mohaču,
duboko u pozadinu 57. armije.38
Pošto je tok bitke na Bolmanskom (ili, kako su ga Nijemci zvali, Val‐
povskom) mostobranu već adekvatno obrađen u literaturi, ovdje će biti
riječi samo o nekim njenim aspektima. General‐lajtnant Kosta Nađ je po
(ponovnom) dolasku 3. JA na mađarsku obalu Drave čvrsto obećao
maršalu Fjodoru I. Tolbuhinu, komandantu 3. UF, da „Nemci preko nas
neće preći”. Razvoj situacije tokom prvog dana njemačke ofanzive,
međutim, ukazivao je na suprotno: partizanske jedinice su na nekim
mjestima bile potisnute i do 8 km u dubinu mađarske teritorije. Tolbuhin
zato šalje Nađu oštar telegram, u kojem ga prekorava zbog potcjenjiva‐
nja protivničkih snaga i nalaže uvođenje u borbu 51. divizije NOVJ, kao i
sve raspoložive artiljerije. Iako je štab 3. JA izdao odgovarajuća
naređenja u ovom smislu već u jutarnjim satima 6. marta 1945, satima
prije prispjeća telegrama, trebaće još pet dana oštrih borbi da bi se linije
stabilizovale. Jugoslovenski general je kao glavni razlog za tešku situaci‐
ju u kojoj su se njegove trupe našle naveo „slabu borbenost bugarskih je‐
dinica” i „ogromne njemačke snage”. Moral u divizijama otečestvene Bu‐
garske stvarno je bio popustio, o čemu svjedoče i sovjetski navodi o veli‐
kom broju bjegunaca sa bojnog polja, pa čak i viših oficira. To, naravno,
ne može biti opravdanje za izrazito loš performans regularne kompo‐
nente 3. JA. Njene tri divizije, sa blizu 30.000 ljudi naoružanih uglavnom
38 Ibid.,

929‐31; Klaus Schmider, „The Yugoslavian Theatre of War (January 1943
– May 1945)” u: Ibid., 1062, 1064; Savić, 51. vojvođanska, 108–13.
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sovjetskim oružjem, na taktičkom nivou bile su potpuno nadigrane od
jedne drugorazredne njemačke formacije koja nije brojala više od 8.000–
8.500 vojnika.39 Iako Nađ tvrdi da je od Tolbuhina pomoć tražio, a ne
molio, pismo upućeno komandi fronta 12. marta pokazuje da je težina si‐
tuacije potisnula pitanje ličnog ponosa u drugi plan. Predlažući
zajedničku akciju za likvidaciju protivničkog mostobrana, štab 3. JA „mo‐
li” za hitno vraćanje nekih jedinica CA na jugoslovenski sektor, dodajući
da jugoslovenske trupe, „bez Vaše pomoći”, nisu kadre obaviti ovaj zada‐
tak ili se ozbiljnije suprotstaviti ponovnom neprijateljskom udaru. Štab
ističe i manjak municije i teškog naoružanja (cijela armija je raspolagala
sa samo 9 haubica 122 mm i 32 teška minobacača), što je bila implicitna
kritika na račun sovjetske strane, koja je bila odgovorna za pitanje opre‐
me i snabdijevanja.40
3. UF je još 10. marta 1945. izvukao 53. motociklistički puk (MCP)
sa njegovih položaja na južnoj obali Balatona i uputio ga na jug. Sljedećeg
dana je odlučeno da se ova jedinica, uz 1691. samohodni artiljerijski puk
(naoružan vozilima SU‐76) i jedan divizion 35. gardijskog minobacačkog
puka (GMP), koncentriše u rejonu Belog Manastira, odakle je trebalo da
u sadejstvu sa NOVJ zaustavi daljnje napredovanje 11. VPD. Kako se situ‐
acija na Bolmanskom mostobranu u međuvremenu stabilizovala, sovjet‐
ska komanda se odlučuje da samohotke ipak dodijeli kao pomoć bugar‐
skim jedinicama. Štab 3. JA u već citiranom pismu 3. UF žali i zbog odla‐
ska jednog „puka Kaćuša” (prekriženo „diviziona” i rukom dopisano „pu‐
ka”) na isti zadatak. Ovde se vjerovatno radi o preostala dva diviziona
35. GMP, za koje je bilo planirano da podržavaju 84. GSD u bugarskom
sektoru. Da bi olakšala predstojeću evakuaciju mostobrana kod Donjeg
Miholjca, AGE obnavlja operacije na jugoslovenskom sektoru, upućujući
17. marta. dijelove 1. KKD u napad na desno krilo 3. JA. Povlačenje 16. di‐
vizije NOVJ iz Torjanaca primorava sovjetsku komandu da 18. i 19. marta
39 NARA/T78/530/16, Ustrojstvo 11. VPD (1.3.1945); Vojni arhiv Beograd,
njemačka arhiva, kutija 72, fascikla 1, dokument 4, stranica 4, Izjava Majora Hansa
Bauernstädtera/11. VPD (nedatirano) [dalje: VAB/NA/kutija/fascikla/dokument/stra‐
nica]; VAB/NA/71/1/43/2, Izjava Heinz Meinicke‐Kleinta/LXXXXI AK (13. 7. 1947).
40 Kosta Nađ, „Formiranje 3. armije i njen odnos sa saveznicima” u: Armije u stra‐
tegijskoj koncepciji NOR i revolucije: učesnici govore (Za pobedu i slobodu IV), Beograd
1986, 171–3; Zbornik dokumenata i podataka o Narodno‐oslobodilačkom ratu naroda
Jugoslavije, Beograd 1949–1986, tom XI, knjiga 3, 27–34, 3. JA, Operativni izveštaj (11.
3. 1945); CAMO/243/2900/2000/79‐80, 109‐10, 3. UF, RD 7, 9. 3. 1945; CA‐
MO/243/2900/1716/1 (Pregled jačine i naoružanja 3. JA, 2. 3. 1945), 11 (3. JA za 3. UF,
12. 3. 1945).
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preorijentiše na ovaj pravac 53. MCP (bez jednog tenkovskog voda koji je
ostao kod Belog Manastira), zatim 84. SD (bez jednog puka) i 11. bugar‐
ski puk, a 122. SD u rejon Beremenda. Dok je trajalo pregrupisanje i pri‐
preme za odsudni napad na preostalo osovinsko uporište na sjevernoj
obali Drave, ove jedinice ograničavaju svoje akcije uglavnom na vatrena
dejstva po neprijatelju i izviđanje. Prije nego što je napad mogao biti
izvršen, Nijemci vrlo spretno vrše evakuaciju mostobrana 21/22. marta.
Ukupni gubici 133. SK, kome su bile podčinjene sve gorenavedene trupe,
za period 18–22. mart iznosili su 48 poginulih i 141 ranjenih sovjetskih,
odn. 20 mrtvih i 137 ranjenih bugarskih vojnika (u ovu cifru su
uključene i žrtve nastale u posljednjoj fazi borbi protiv 297. ID i 104. JD).
O njemačkim gubicima se zna sljedeće: podatak o otprilike 200 poginulih
iz 11. VPD. koji nalazimo u jugoslovenskoj istoriografiji, potvrđen je u
jednoj dešifrovanoj njemačkoj depeši iz tog perioda. U njoj se također
navodi da 1. KKD u trećem mjesecu 1945. nije imala mrtvih, već samo 65
ranjenih, što jasno ukazuje na to da se radi ili o parcijalnom izvještaju, ili
o nepotpunom telegramu, odn. dekriptu. Po navodima jednog štabnog
oficira iz LXXXXI AK, divizija je na Dravi pretrpila „male gubitke”. U sva‐
kom slučaju, jugoslovenske procjene o 500 do 1.000 kozaka izbačenih iz
stroja mogu se smatrati preuveličanim.41

Dejstva u Međimurju i Prekmurju (april 1945)
Prikaz operacija CA na jugoslovenskom teritoriju ne bi bio komple‐
tan bez pomena dejstava u međuriječju Drava – Mura u rano proljeće
1945. One se u djelima pisanim za vrijeme SFRJ jedva spominju, vjero‐
vatno zbog toga što JA u njima praktično nije ni učestvovala (inače, u
ovim predjelima, anektiranim od hortijevske Mađarske 1941, partizani
nikad nisu uspjeli uspostaviti permanentno prisustvo).42 Još dok su traja‐
le borbe na dravskim mostobranima, Sovjeti 16. marta pokreću svoju ve‐
liku protuofanzivu sjeverno od Balatona. Front AGJ se praktično raspao i
do posljednjeg dana mjeseca tenkovske jedinice južnog krila 3. UF prodr‐
le su do Feldbacha, na tridesetak km od Graza. U tom trenutku,
zahvaljujući Hitlerovom naređenju da se mađarska naftonosna polja bra‐
41 CAMO/243/2900/2000/126,

140, 3. UF, RD 10.–11.3.1945; CA‐
MO/1025/1/82/9, 14, 19‐24, 133. SK, RD 9, 13, 17–22. 3. 45; TNA/DEFE 3/568/166‐7,
AGE, Pregled gubitaka u martu 1945. (20. 4. 1945); VAB/NA/71/1/43/2, Izjava Heinz
Meinicke‐Kleinta/LXXXXI AK (13. 7. 1947); Savić, 51. Vojvođanska, 139.
42 Klanjšček, NOR u Sloveniji, 337, 344‐5, 351; Hribovšek, Prekmurska, 69‐76, 80.
Opšti pregledi, poput „Oslobodilačkog rata” i „Završnih operacija” uopšte ne spominju
ova dejstva. Iako ne sadrže mnogo detalja o samim operacijama, relevantni su i memoa‐
ri načelnika politodjela 133. SK: Шинкаренко, Несущие факел, 274‐80.
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ne do posljednjeg čovjeka, 2. OA (LXVIII AK, XXII brdski i I konjički kor‐
pus [BK, odn. KK])43 još uvijek se bori na istočnim prilazima Velikoj
Kaniži sa nastupajućim sovjetskim i bugarskim jedinicama (57. armija i
1. BA). Dobivši konačno dozvolu za povlačenje, armija nastoji da se do‐
mogne Međimurja i Prekmurja prije svojih progonilaca. Potonji su svje‐
sni velike prilike koja im se ukazala: njemačka grupacija nema fizičkog
kontakta sa svojim ljevokrilnim susjedom (6. armija), tako da su njen sje‐
verni bok i pozadina potpuno otvoreni. U skladu s tim, 3. UF prvog dana
aprila naređuje 57. i 27. armiji da u združenoj akciji opkole i unište 2. OA
u trouglu između rijeka Ledave, Mure i Drave. Plan je bio jednostavan:
133. SK (84, 122, 299. SD)44 bio je zadužen da iz pravca Velike Kaniže na‐
stavi sa frontalnim potiskivanjem protivnika ka zapadu; u isto vrijeme 5.
gardijski konjički korpus (GKK) 27. armije, sastava 11, 12. gardijska KD
(GKD) i 63. KD, iz šireg rejona Baglada na mađarsko‐slovenačkoj granici
imao je udariti na jug osnovnim pravcem Lendava – Mursko Središče –
Čakovec. Sa značajnijim otporom se, očigledno, nije računalo: od konjice
se očekivalo da zauzme sve postavljene ciljeve do kraja 2. aprila, a od 57.
armije da do 9. aprila izbije na liniju Wildon – Maribor – Ptuj.45
Kao i mnogo puta u prošlosti, sovjetsko komandovanje je precijeni‐
lo svoje mogućnosti i potcijenilo neprijatelja. Jedinice 5. GKK naišle su na
neočekivano snažan otpor neprijateljskih zaštitnica, pa im je trebalo sko‐
ro četiri dana da dođu do Lendave, koja je od Baglada udaljena jedva 15
km zračne linije. Drugi krak klješta je već 3. aprila 1945. pod borbom
ušao u najistočniji dio današnje Slovenije, međutim „vreća” je bila pra‐
zna. Forsiranim marševima, korištenjem posljednjih rezervi „i primje‐
nom najoštrijih mjera”, 2. OA je uspjela da izbjegne uništenje i da do 5.
aprila evakuiše najveći dio svojih efektiva preko Mure, koristeći mosto‐
brane kod Muskog Središča i Letinje.46 Obje strane se sada utrkuju u pre‐
bacivanju trupa ka sjeverozapadu: AGJ nastoji da poveže 2. OA sa 6. ar‐
43 U sastavu armije su 1. aprila 1945. bile sljedeće krupnije jedinice: 9. SS oklopna
divizija [OD] „Hohenstaufen”, glavnina 16. SS OGD „Reichsführer SS”, 13. SS BD, 23. OD,
3. i 4. KD, 71, 297. ID,118. LD., te ostaci mađarske 25. i divizije „Szentlaszlo” (isječak iz
njemačke situacijske karte od 1. 4. 1945, u posjedu autora).
44 Ove divizije su u prosjeku imale po 4.800 ljudi: CAMO/1025/1/84/53‐4, 133.
SK, Pregled jačine jedinica u divizijama (29. 3. 1945).
45 Ungváry, The Hungarian Theatre, 942‐50; CAMO/381/8378/573/5‐6, 27.A., RD
1. 4. 1945; CAMO/243/2900/2017/43‐5, 3. UF, RD 2. 4. 1945.
46 Ni sovjetska (Захаров, Освобождение, 489), ni ruska istoriografija (Великая
Отечественная, tom V, 192, 202; Георгиевич, История, 466) ne posvećuju previše
pažnje ovoj epizodi.
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mijom u rejonu Radkersburga i tako opet uspostavi neprekidan front,
dok 3. UF žuri da snagama koje pristižu sa istoka ojača i proširi već
započeti prodor u Štajersku. Kako je glavna linija njemačke odbrane već
povučena desnom obalom Mure, 37. SK (108, 306. i 320. SD) iz sastava
27. armije u prvoj sedmici mjeseca prelazi jugoslovensko‐mađarsku gra‐
nicu i oslobađa centralne dijelove Prekomurja praktično bez borbe. Glav‐
nina korpusa odmah nastavlja marš u rejon Feldbacha, ostavljajući 320.
SD u Murskoj Soboti i okolini do dolaska jedinica 57. armije. Prioriteti
sovjetskih planera se daju jasno uočiti iz dispozicija ove formacije. Za
operacije na austrijskoj teritoriji na potezu od Radkersburga do Gleic‐
henberga (ca. 25 km vazdušne linije) predviđena su dva korpusa (64. SK
i 6. GSK) i jedina motorizovana formacija u sastavu armije (32. MB); za
operacije u dolini Mure na čitavom potezu od Radkersburga do Murskog
Središča, kao i duž slovensko‐hrvatske granice u međuriječju, određen je
samo jedan korpus (133. SK) ojačan jedinicama ograničenih ofanzivnih
kapaciteta (1. gardijski utvrđeni rejon CA i dijelovi 1. BA).47 Treba istaći
da 5. GKK nakon izbijanja na Muru prelazi u rezervu 57. armije, a zatim i
u rezervu fronta. Korpus ostaje u rejonu Körmenda sve do 23. aprila, ka‐
da prelazi u Austriju, gdje najkasnije od 29. t. m. vodi aktivne operacije
sjeverno od Graza. Teoretski, on se mogao upotrijebiti ili kao podrška
133. SK, ili za prenošenje operacija južno od Drave. Varaždinski pravac
zatvarala je samo jedna njemačka divizija (117. LD); mada se radilo o ve‐
teranskoj i za to vrijeme dobro popunjenoj formaciji,48 upitno je da li bi
ona bila u stanju da odbije desant, pogotovo ako bi on bio sinhronizovan
sa početkom velike ofanzive JA u Sremu i Podravini. Iako ideja o prodoru
CA do Zagreba, koji bi imao nesagledive posljedice po njemačku balkan‐
sku armiju, golica maštu svakog istoričara rata, nema dokaza da je so‐
vjetsko komandovanje ikad razmatralo tu opciju. Sa tehničkog i opera‐
tivnog stanovištva dala bi se navesti bar dva razloga protiv jednog ova‐
kvog poduhvata. Prvo, sudeći po približno istom broju ljudi i količini
naoružanja u momentu odlaska u rezervu i povratka na prvu liniju, ona‐
47 CAMO/381/8378/573/6‐24,

27. A., RD 1–4. 4. 1945; CAMO/1025/1/84/1‐6,
133. SK, RD 1–5. 4. 1945; CAMO/413/10372/759/[dokument br. 6], Karta nastupanja
57. A. 1–17. 4. 1945; NARA/T78/304/6254807, 6254782, 6254700, AGJ, Jutarnji
izvještaj [JI] i DI 2–5. 4. 1945.
48 117. LD je imala 8.940 vojnika i 117 artiljerijskih oruđa raznih vrsta. Sredinom
aprila je odlučeno da se divizija prebaci za Austriju: NARA/T78/305/6256936 (OKH,
Stanje 117. LD, 5. 4. 1945), 6256572 (OKH, Memorandum sa Führerovog izlaganja, 15. 4.
1945).
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ko duga pauza nije bila neophodna 5. GKK. Što se ovih faktora tiče, on bi
vjerovatno najkasnije sredinom aprila bio sposoban za ofanzivne akcije.
Ono što je korpusu manjkalo bila je pokretljivost, te vrijeme provedeno u
rezervi bilo je od velikog značaja za njeno obnavljanje: za tih nekoliko
sedmica stiglo je preko 2.000 konja i više od 100 motonih vozila popu‐
ne.49 Drugo, sve dok su se Nijemci nalazili „na puškomet” od najkraće ve‐
ze sa vlastitiom pozadinom (cesta preko Murskog Središća na sjever) nije
bilo garancija da mostobran na južnoj obali Drave neće biti odsječen u ne‐
kom drskom kontranapadu. Ovo tim više jer bi za zadatke osiguranja uglav‐
nom morale biti korištene bugarske jedinice, koje se u toj ulozi nisu prosla‐
vile prilikom nedavnih operacija kod Donjeg Miholjca. Ipak, presudno je bilo
staro pravilo o maksimalnoj štednji resursa kada se radilo o Jugoslaviji i
jugoistočnom pravcu generalno. Tako se 3. UF nije htio lišiti svoje mobilne
rezerve čak ni zarad proboja njemačke linije u zapadnom Međimurju, iako
se, na kraju krajeva, radilo o sektoru vlastitiog fronta.
Pokušaj njemačke komande da stabilizuje front duž južne obale
Mure do njenog ušća u Dravu izjalovio se već 2. aprila 1945. godine. Tog
dana 8. i 16. bugarska pješadijska divizija (BPD) 3. bugarskog armijskog
korpusa (BAK)50 najprije likvidiraju mostobran 13. SS BD sjeverozapad‐
no od ušća, a zatim i same forsiraju rijeku kod Kotoribe. Ova njemačka
divizija, koja je za vrijeme borbi u Mađarskoj pretrpila teške gubitke, sa‐
da potpuno popušta i u neredu se povlači ka zapadu, otvarajući tako
krajnji desni bok 2. OA.51 Zaštitnice ipak uspjevaju da zadrže Bugare
istočno od ceste Mursko Središće – Varaždin, dok se glavnina LXVIII AK,
idući iz Letinja, nije izvukla u pravcu tadašnje granice Trećeg Reicha. Do
6. aprila uveče tri bugarske divizije (10, 12. i 16. BPD) izbijaju na cestu
gotovo cijelom njenom dužinom, dok konjički puk 1. BA, prolazeći kroz
49 CAMO/243/2900/2017/90,

177, 439, 506, 3. UF, RD 4, 8, 23, 29. 4. 1945. 5.
GKK je brojao 16.120 početkom, a 16.930 vojnika krajem mjeseca; za više detalja o jačini
i snabdijevanju korpusa v. CAMO/243/2900/1783/33, 61, 74 (Pregledi jačine i
popunjenosti, 5, 16. i 20. 4. 1945), 49 (DI 20. 4. 1945) i CAMO/413/10372/825/160 (DI
5. 4. 1945).
50 Brojno stanje 1. BA u prva četiri mjeseca 1945. variralo je između 90 i 100.000
ljudi, dok je prosječna jačina divizija koje su se borile u Međimurju iznosila oko 12.000 voj‐
nika: CAMO/243/2900/1488/249, 57, 251, 1. BA, Pregled jačine (9. 1, 4. 2. i 22. 4. 1945).
51 Njemački izvori pogrešno identifikuju napadače kao Sovjete. 13. SS BD je prili‐
kom evakuacije preko Mure pretprila „bolne gubitke”, čiji pravi opseg nije mogao biti
propisno utvrđen; bugarske jedinice su samo 3. aprila zarobile 250 neprijateljskih vojni‐
ka: Lepre, Handschar, 294‐6; CAMO/243/2900/2017/71. 3. UF, RD 3. 4. 1945.
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Čakovec, dolazi do Trnoveca, na samoj granici. Zauzevši tako položaj na
južnom krilu sovjetskog rasporeda u Međimurju (v. dole), 3. BAK sutra‐
dan prelazi u Sloveniju i prodire do Ormoža i Jastrebaca, na prednjem
kraju tzv. „Reichsschutzstellunga”, glavne njemačke odbrambene linije
na ovom dijelu Istočnog ratišta. Svi pokušaji daljnjeg napredovanja zau‐
stavljeni su od 71. PD, koja, između ostalog, odbacuje jedinice korpusa iz
gorepomenutih mjesta i pomjera front na rječicu Libanju (8–11. april).
Sredinom mjeseca Bugari vrše još jedan veliki napad oko Koga i Sv. Ur‐
bana, ali i pored velikog zalaganja ne uspijevaju ostvariti značajnije ra‐
zultate. Zatišje koje je nastupilo nakon ove epizode potrajaće sve do
povlačenja Nijemaca iz Međimurja početkom maja 1945.52
Postupajući po planu nastupanja 57. armije, 299. SD iz pokreta
započinje sa forsiranjem Mure kod Dokležovja (južno od Murske Sobote)
5. aprila 1945. godine. Do sutradan na desnu obalu su bila prebačena
ukupno četiri bataljona iz sastava 956. i 960. SP, 20 minobača 82 mm i
jedan PT top 45 mm. Desant, međutim, nailazi na vanredno žestok otpor
heterogenih, ali artiljerijom i teškim oružjem dobro opremljenih jedinica
iz sastava XXII BK: Sovjeti su identifikovali dijelove 16. SS OGD i veteran‐
ske 118. LD, zatim trećepozivce iz „Volkssturma”, mađarske i jedinice
„Vlasovaca”, te izbrojali tri oklopna transportera i šest tenkova. Brza
struja i manjak plovnih sredstava, kao i neprekidna vatra po mjestima
prelaza, praktično su potpuno onemogućili dotur municije i pojačanja na
mostobran. Suočen sa velikim neprijateljskim napadom u zoru 7. aprila,
štab 133. SK dozvoljava diviziji da se povuče na lijevu obalu rijeke; po‐
kret je, uz velike žrtve, završen do 17 sati. Iako postoji prilična razlika
između korpusne, divizijske, odn. pukovske statistike po pitanju broja i
vrste gubitaka, sa sigurnošću se može reći da je ova „baksuzna”
streljačka formacija za ta tri dana borbe izgubila oko 500 vojnika i
starješina.53 Nakon tog teškog poraza, 3. UF suspenduje sve akcije većeg
52 Ibid, 21, 41, 71, 93‐5, 120‐1, 143, 157‐8, 178‐9, 197, 215, 239‐40, 253, 280, 300‐

1, 320‐1, 349, 361, 374‐5, 385, 394, 412, 427, 440, 458, 468, 481, 495, 505, 515, 524
(1–30. 4. 1945).
53 V. sljedeće RD (sve 5–7. 4. 1945): CAMO/413/10372/752/31 (57. A), CA‐
MO/1025/1/84/6‐9 (133. SK), CAMO/1064/1/27/41 (299. SD), CAMO/956/1/313/92‐
5 (960. SP/299. SD) i 116 (958. SP/299. SD); v. i NARA/T78/304/6254662, 6254624,
6254593, AGJ, DI 6– 8. 4. 1945. Interesantno je da se 299. SD već jednom bila našla u
sličnoj situaciji na jugoslovenskoj teritoriji, i to za vrijeme prve faze forsiranja Dunava
krajem septembra 1944. Poređenja radi, njeni ukupni gubici u oktobru iste godine izno‐
sili su 1.047 ljudi: CAMO/968/1/195/8‐14, 299. SD, RD 1–31. 10. 1944.
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obima u ovom dijelu Slovenije. 299. SD prelazi u odbranu u svom sektoru
odgovornosti, koji se sada prostire širinom od 26 km duž rijeke Mure.
Pored inženjerijskih radova i organizacionog sređivanja, divizija povre‐
meno vrši izviđačke i akcije uznemiravanja na neprijateljskoj obali, u
čemu učestvuju i lokalni partizani. Divizija 20. aprila prelazi u rezervu
korpusa sjeveroistočno od Radkersburga i do kraja mjeseca u potpunosti
prelazi na teritoriju Austrije.54
Na isti dan kada i 299. SD, 84. SD prelazi Muru kod Podturena sa
zadatkom da zauzme Ljutomer. Za razliku od svojih drugova u Prekmur‐
ju, divizija nailazi tek na sporadičan otpor dok nastupa uz južnu obalu ri‐
jeke ka zapadu. Stvari su pošle po zlu čim su se prethodnice približile
današnjoj hrvatsko–slovenačkoj granici krajem drugog dana napredova‐
nja (7. april 1945). Pitoresknim krajolikom lokalnog vinogorja prolazio
je „Zaštitni položaj Reicha”; iako je na nekim svojim dionicama postojao
tek na papiru, na ovom sektoru sastojao se od četiri uređene linije rovo‐
va. Dva puka divizije, podržana jednim pukom PT oruđa, napadaju 8.
aprila protivnika na sektoru između sela Štrigovo i Šafarsko. Mada Sovje‐
ti do podneva idućeg dana zauzimaju tri linije, 297. PD i 13. SS BD upor‐
nom odbranom i stalnim protivnapadima uspjevaju sačuvati integritet
svoga fronta. Istodobno, 133. SK u borbu uvodi i 122. SD, koja je netom
prispjela iz okoline Kroga. Divizija je po prvotnom planu trebala forsirati
Muru jugozapadno od Murske Sobote. Sudbina desanta 299. SD i jedan
neuspješan pokušaj prelaza su, međutim, navele štab korpusa da prebaci
težište svojih operacija u međuriječje i ojača svoje lijevo krilo ovom for‐
macijom. 122. SD se postavlja južno od 84. SD i bezuspješno napada kotu
339 (ca. 5 km jugoistočno od Ljutomera), najviši vrh u okolini. Do 12.
aprila korpus je bio prinuđen da radi pregrupisanja i sređivanja nakrat‐
ko pređu u odbranu. Dva dana kasnije obje sovjetske divizije, ojačane sa
dva PT (1008. i 1249) i dva minobacačka puka (528. i 529), i u sadejstvu
sa 12. BPD, obnavljaju opšti napad ka rejonu Ljutomera. Iako je propast
nacističke Njemačke još samo pitanje dana, njene oružane formacije se i
dalje tuku fanatično. U izuzetno oštrim borbama, u kojima su „neka
uzvišenja prelazila iz ruke u ruku šest puta”, jedinice izgaraju kao šibice:
dopunski bataljon 118. LD, koji je početkom mjeseca imao borbenu
jačinu od 500 ljudi, sada je spao na ispod 30; tri bataljona 523. puka iz

54 CAMO/1064/1/27/41‐3,

299. SD, RD 8–30. 4. 1945; CAMO/1025/1/84/10, 19,
133. SK, RD 8. i 16. 4. 1945; CAMO/956/1/313/118, 958. SP/299. SD, RD 8. 4. 1945.
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sastava 297. PD su na kraju bitke morala biti spojena u jedan.55 Prvog da‐
na napada 84. SD konačno zauzima uporišta Štrigovo i Šafarsko, a 15.
aprila, u sadejstvu sa 122. SD, osvaja i kotu 339. Svi pokušaji da se ovi
taktički uspjesi pretvore u operativni proširenjem proboja ka zapadu i
sjeverozapadu bivaju suzbijeni protivnapadima njemačkih pojačanja do‐
vedenih iz Prekmurja i sa Drave. Sada već uvjeren u besperspektivnost
daljnjih operacija u međuriječju, 3. UF 17. aprila nalaže štabu 133. SK da
organizuje primopredaju svojih položaja sa komandom 1. BA. Korpus se
u posljednjoj dekadi mjeseca vraća na stare položaje na lijevoj obali Mu‐
re, gdje bez većih akcija dočekuje i kraj rata.56
Teško je precizno utvrditi gubitke CA u ovoj, kako se ispostavilo,
njenoj posljednjoj velikoj akciji u Jugoslaviji. Sudeći po već citiranim
unosima u dnevnik 133. SK, ukupni gubici onih jedinica koje su se borile
u međuriječju u periodu 8–18. april 1945. iznose 174 poginulih i 674 ra‐
njenih. S obzirom na to da ovaj izvor govori o samo četiri mrtva i 27 ra‐
njenih na prvi dan produžetka ofanzive (14. april), kao i da za 17. april
cifre uopšte nisu unijete, može se zaključiti da su stvarni gubici bili
možda čak i osjetno viši. Ostali dokumenti, kao npr. divizijski dnevnici,
obično navode sumarne cifre za cijeli mjesec, ili započinju računicu sa
29. martom, kada se 57. armija uključila u veliku proljetnu ofanzivu. Po
zvaničnom pregledu sastavljenom u štabu korpusa, ova formacija je u
periodu 29. mart – 15. april 1945. pretrpila ukupno 3.635 borbenih gubi‐
taka, od čega 1.011 poginulih i nestalih. Pošto uopšte ne raspolažemo
sličnim njemačkim dokumentima, na ovom mjestu će biti citirani sovjet‐
ski navodi o broju zarobljenih i ratnom plijenu, kako bi se stvorila bar
okvirna slika o gubicima osovinskih snaga na ovom sektoru Istočnog
fronta. Po istom dokumentu, 133. SK je zarobio 5.126 vojnika i oficira, te
zaplijenio 2.324 komada pušaka i automatskog oružja, 13 minobacača,

55 Weingartner (Ur.), Erinnerungen, 311; Beck (Ur.), Bis Stalingrad, 304; za
dnevne izvještaje AGJ sa detaljima o borbama u zoni odgovornosti LXVIII AK u periodu
9–18. april v. NARA/T78/304/6255150, 6255114, 6255060, 6255030, 6254977,
6254932, 6254882, 6255416, 6255360, 6255324.
56 CAMO/1237/1/40/52‐8, 84. SD, RD 5–18. 4. 1945; CAMO/413/10372/785/68‐
71, 122. SD, RD. 9–18. 4. 1945; CAMO/1025/1/84/7‐34, 49, 133. SK, RD 5–30. 4. 1945. i
Naredba br. 23 (12. 4. 1945); CAMO/1025/1/85/1‐8, 133. SK, RD 1–8. 5. 1945;
CAMO/413/10372/822/50, 63, 133. SK, Karte od 15. i 13. 4. 1945;
CAMO/243/2900/2017/361, 3. UF, RD 17. 4. 1945.
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53 artiljerijska oruđa (od čega 10 samohodnih), dva oklopna transporte‐
ra i jedan tenk.57

Zaključak
U periodu od oktobra 1944. do maja 1945. Crvena armija je na teri‐
toriji Jugoslavije, osim u užoj Srbiji, dejstvovala i u Vojvodini, Podravini,
Baranji, Međimurju i Prekmurju. Osim Beogradske i Batinske, koje su
kao najveće i najbitnije relativno dobro istoriografski obrađene, ostale
operacijie su gotovo pale u zaborav. Relevantni, nedavno digitalizovani
dokumenti Crvene armije, između ostalog, sadrže dosta podataka o gubi‐
cima pretrpljenim u Jugoslaviji i otkrivaju neke nove detalje o planovima
za zauzimanje Beograda sa sjevera početkom oktobra 1944, ali i
potvrđuju staru tezu o sporednoj ulozi Jugoslavije u strateškim razma‐
tranjima sovjetskih planera. Fiksirane na svoj glavni pravac napredova‐
nja, koji se protezao Panonskom nizijom ka sjeverozapadu, lokalne ko‐
mande su nerado odvajale resurse za akcije na jugoslovenskom teritori‐
ju, pa čak i kad bi one mogle imati krupne posljedice po njemačku bal‐
kansku armiju (npr. prodori ka Mariboru ili Zagrebu u aprilu 1945).
Čitalac iz regiona će zapazati i specifičan odnos autora ovih dokumenata
prema jedinicama NOVJ. Iako su ih formalno prihvatali kao partnere, cr‐
venoarmejski štabovi su ih nerijetko smatrali tek pomoćnim trupama
koje su se mogle koristiti u cilju izvršenja vlastitih taktičko‐operativnih
zadataka. Partizani su, čini se, spremno prihvatali ovakvu ulogu, a njiho‐
vi komandanti nisu uvijek bili tako ponosni u svom nastupu prema „veli‐
kom bratu sa istoka”, kao što stoji u njihovim uspomenama pisanim u
postinformbirovskoj eri. Treba još reći da dokumenti Crvene armije, kao
i spisi bilo koje druge vojske u istoriji, sadrže dosta kontradiktornih,
netačnih, ali i potpuno izmišljenih podataka, namijenjenih isključivo
veličanju vlastitih ratnih zasluga. Bez obzira na to, oni predstavljaju iz‐
vanredno vrijedan izvor za proučavanje Drugog svjetskog rata na
području Balkana.

57 CAMO/413/10372/822/51,

54, 133. SK, Pregledi gubitaka (15. 4. 1945); za di‐
vizijske statistike v. CAMO/1237/1/40/48, 60, 84. SD, Uvod u RD, i RD 20–30. 4. 1945;
CAMO/413/10372/785/77, 122. SD, Izvještaj o gubicima za april 1945.
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OPERACIJE CRVENE ARMIJE U SJEVERNOJ JUGOSLAVIJI 1944–1945.

Dr. Gaj Trifković

RED ARMY OPERATIONS IN NORTHERN
YUGOSLAVIA 1944 – 1945 ACCORDING TO
SOVIET DOCUMENTS
(Summary)

From October 1944 to April 1945, the Red Army operated in Serbia
proper, but also in other parts of Yugoslavia: Vojvodina, Podravina, Baranja,
Međimurje, and Prekmurje. The Belgrade and Batina operations have received
adequate historiographical coverage owing to their scale and importance;
others are almost forgotten. The relevant, recently digitized Red Army
documentsinclude, among other things, a large amount of information on
casualties incurred in Yugoslavia, reveal some new details on the plans to
capture Belgrade from the north in the first days of October 1944, and also
confirm the old thesis about Yugoslavia's secondary importance in Soviet
strategic considerations. Fixated on their main axis of advance through the
Pannonian Basin and further northwest, local commands proved unwilling to
commit resources for the operations on Yugoslav territory, even when these
could have had serious consequences for the Wehrmacht forces deployed there
(e.g. the thrusts towards Maribor or Zagreb in April 1945). The reader will
also notice the peculiar treatment of NOVJ units in these documents. Although
formally accepted as partners, in reality the Soviet headquarters often
considered them merely as auxiliaries who could be simply utilized for
finishing off tactical and operational tasks. The Partisans, for their part, were
seemingly happy to oblige, and their commanders were not as proud in their
dealings with the ”big brother from the east”, as their memoirs, written after
the YugoslavSoviet split of 1948, would have us believe. Finally, it should be
said that the documents of the Red Army – like those of any other army –
contain their fair share of contradictory and incorrect information, as well as
selfaggrandizing falsehoods. Despite this, they are an extremely valuable
source for the history of the Second World War in the Western Balkans.
KEYWORDS: the Second World War, Yugoslavia, Red Army, NOVJ units.
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ЧЕ ГЕВАРА У ЈУГОСЛАВИЈИ 1959.
ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ УСПОСТАВЉАЊА
ЈУГОСЛОВЕНСКОКУБАНСКИХ ОДНОСА
АПСТРАКТ: Ернесто Гевара Серна, један од највећих идола 20.
века, био је у посети Југославији августа 1959. године. У јавно
сти и медијима, међутим, овој посети није придаван велики
значај, што је донекле разумљиво с обзиром на чињеницу да је
Че Гевара на историјску позорницу ступио само неколико го
дина раније и да је тешко било наслутити његову потоњу
планетарну популарност. Он је тада био млад и бунтовни
револуционар, који се тек обрео у политици, али чије је време
долазило. О току и важности ове посете писали смо на осно
ву архивске грађе и релевантне литературе.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Че Гевара, Тито, Југославија, југословенско
кубански односи, мисије добре воље

Ернесто Гевара Серна, познатији као Че Гевара, легендарни
герилац и икона 20. века, рођен је у Аргентини, у имућној аристо‐
кратској породици. Детињство му је обележила астма, с којом се бо‐
рио до краја живота. Због осетљивог здравља није ни прошао регру‐
тацију, те нико није могао наслутити да ће човек ослобођен војне
обавезе постати најславнији герилац 20. века и револуционар од
којег ће дрхтати режими Латинске Америке. Студирао је медицину,
али је уочи дипломирања, заједно са пријатељем Албертом Грана‐
дом из Буенос Ајреса, 1951. године мотоциклом кренуо на пут око
Јужне Америке. По доласку на Кубу понео је и Дневник мотоцикли
сте, у којем је записао: „После овог путовања, ја више нисам човек
који сам био. Ово путовање по Латинској Америци променило ме је
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много више него што сам веровао.”1 Немиран дух одвео га је и у
Мексико, где је живео с првом женом Хилдом Гадеом, која га је од‐
вратила од путовања у Шангај, плашећи се да у ствари жели да оде
у Вијетнам, где је буктао рат.2 Осим тога, у лето 1955. упознао је Фи‐
дела Кастра, који му је постао нераздвојни саборац и пријатељ.
Кастро и његови револуционари, међу којима је једини стра‐
нац био Че Гевара, били су спремни за експедицију на Кубу и обара‐
ње Батистине диктатуре. На брод „Гранма” се, уместо максималних
25 чланова, укрцало 82 члана, од којих је преживело само 16, а међу
њима Фидел и Раул Кастро и Че Гевара. Када је ова група почела
прелаз преко планине Сијера Маестре, могла је да почне и револу‐
ција. Две ствари су биле јасне – Батистин режим био је осуђен на
пропаст, а режим Фидела Кастра је почео да остварује хегемонију.
Шармантан, интелигентан, славан и уверен у оно што ради, Че
Гевара је за Кастра био најпогоднија личност за отварање врата Ку‐
банској револуцији ради изласка у свет. Че је на свим дугим путова‐
њима био у препознатљивој сивомаслинастој униформи, с црном
беретком с месинганом петокраком и, готово у свакој прилици, с
чувеним томпусом Монтекристо.
Присталицама Кастра, „кастристима”, била је веома привлачна
југословенска револуција, можда и више од Октобарске, будући да
су у герилском ратовању Титових партизана лакше налазили узор и
упориште него у искуству велике руске земље и њене Црвене арми‐
је. Осим тога, Југославија је својим државним уређењем и раднич‐
ким самоуправљањем нудила аутентичан модел изградње соција‐
лизма, а уз то, као држава растрзана између два блока, остала изван
тих процеса и решење пронашла у политици несврставања.
Директних дипломатских односа између Кубе и ФНРЈ није би‐
ло све до 1951. године, када су успостављени преко њихових дипло‐
матских представништава у Риму.3 Влада ФНРЈ је у децембру 1951.
именовала свог амбасадора у Мексику Карла Мразовића и за изван‐
редног посланика и опуномоћеног министра на Куби.

1

E. Gevara, Dnevnik motocikliste, Beograd 2009, 18.
Б. Лалић, Че Гевара, 53.
3 Београд – Хавана, 70 година од успостављања југословенско‐кубанских
односа, изложбени каталог (аутори Нада Пантелић и Душан Јончић), Београд
2013, 16.
2
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У архиви Јосипа Броза Тита налази се кратко писмо Хулиа Фер‐
нандеза, директора и оснивача месечне ревије Ilustracion de Cuba, у
којем је председнику Југославије предлагао да га изабере за поча‐
сног конзула ФНРЈ на Куби, будући да је Југославија једина земља
која нема почасног конзула на Куби, те да би на тај начин желео да
јој укаже част.4
Након победе револуције Фидела Кастра, Југославија је међу
првим државама признала ново стање. Далибор Солдатић, амбаса‐
дор у Мексику, већ после неколико дана од тријумфалног уласка у
Хавану послао је поздравни телеграм. Потом је и IV одељење ино‐
страних послова 12. јануара 1959. признало нови режим на Куби.5
До првих директних и званичних контаката између влада две
републике дошло је након посете југословенске Мисије добре воље
Куби јула 1959. године,6 у оквиру њеног боравка у Латинској Аме‐
рици. На челу ове мисије био је Владо Поповић, члан Савезног извр‐
шног већа, а чланови Јоже Брилеј, помоћник државног секретара за
иностране послове, Боривоје Јелић, подсекретар у савезном заводу
за план, Јоже Влаховац, публициста и Стане Јужнић, секретар миси‐
је. Најважнији задатак мисије био је да се успостави директан кон‐
такт, размене мишљења о важнијим међународним питањима и
размотри могућност унапређења билатералне сарадње с државама
које је требало посетити.7У том контексту било је и успостављање
добрих односа са Кубом, самим тим што је посета Кастровог изасла‐
ника Ернеста Геваре била најављена. Чланове мисије примио је Ману‐
ел Уртија, председник Кубе, а потом и кубански премијер Фидел Ка‐
стро, те је том приликом изражена обострана жеља и спремност за
развијање пријатељских и трговинских односа између две земље.

4 Архив Југославије, Кабинет председника републике – Куба (АЈ, КПР) Допис
Ilustracion de Cuba I‐5‐b/61‐1.
5 Архив Савезног секретаријата за иностране послове (Архив ССИП), фасци‐
кла 101 (Разне земље) – Куба (11–16).
6 Мисије добре воље чине државни представници које обилазе земље са ко‐
јима се желе успоставити што бољи и квалитетнији односи на политичком или
трговинском плану. Колико су биле важне потврђује чињеница да су допринеле
побољшању односа Југославије и Кубе.
7 Архив ССИП, F‐60, Југославија – узајамне политичке посете 1–11, Писмо IV
одељења упућено амбасади у Буенос Ајресу и посланству у Монтевидеу, 19. јун
1959.
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Савезни секретаријат иностраних послова (ССИП) о доласку
кубанске мисије у Југославију обавештен је хитним телеграмом из
Каира, који је послао амбасадор Јосип Ђерђа, јављајући да у главном
граду Египта борави кубанска мисија добре воље, на чијем је челу
изасланик Ернесто Гевара. Пре тога он је примио поруку с Кастро‐
вим објашњењима карактера Кубанске револуције, сврси мисије,
очекивањима од држава које обилази и сл.8 IV одељење ССИП‐а сма‐
трало је да мисију треба позвати и у Југославију, тим пре што се
много чуло о Че Гевари и његовим активностима. Амбасади у Каиру
јављено је да се долазак мисије радо прихвата, уз могућност доста‐
вљања плана посете, њеног карактера и садржини разговора.9
Савезно извршно веће (СИВ) добило је детаљне информације о
мисији, њиховој вечери са Насером, добијеним одликовањима и
другим питањима. Речено је да је задатак мисије узајамно упознава‐
ње и стварање контаката, али и упознавање с економским могућно‐
стима. Понуду да посете Југославију чланови мисије су прихватили
с одушевљењем, али нису имали програм и план посете. Кренули су
у азијске земље, одакле је требало да се упуте у Југославију.10 Након
поднетог захтева, визе су им издате у Токију, а боравак од осам да‐
на предвиђен је за средину августа. Карактер посете био је поли‐
тичко‐економски: упознавање базе југословенске независности, ис‐
кустава изградње социјализма, политике несврстаности...11 Захтеви
да се сазна што више детаља о плану посете достављени су и амба‐
сади у Багдаду и конзулату у Карачију.12
У кабинет председника Тита стигло је писмо Богдана Црнобр‐
ње, генералног секретара председника Републике, с обавештењем
да ће кубанска мисија после обиласка азијско‐афричких земаља до‐
ћи у Југославију, будући да је њен вођа Ернесто Гевара нарочито же‐
лео да је посети ради повезивања и тражења подршке за Кубу. На‐
глашено је да се Кастрови поздрави пренесу Јосипу Брозу Титу, кога
су на Куби сматрали херојем и узором у борби за равноправност и

8

Исто, Телеграм из Каира, 4. јун 1959.
Исто, Телеграм IV одељења амбасади у Каиру, 16. јун 1959.
10 Исто, Телеграм амбасаде ФНРЈ у Каиру IV одељењу.
11 Исто, Телеграм амбасаде ФНРЈ у Токију.
12 Из телеграма Густава Влахова сазнаје се да мисија није боравила у Багда‐
ду, јер није добила визе које је тражила још у Каиру.
9
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независност.13 Организацију посете преузео је ССИП, који је сматрао
да кубанској мисији треба омогућити контакте с политичким, при‐
вредним и војним руководиоцима. Осим тога, било је важно да је
прими лично председник Тито, јер би и то било корисно за унапре‐
ђење односа. У телеграму који је из Каира упутио Јосип Ђерђа, Че
Гевара и чланови мисије описани су као млади људи који се још
увек нису пронашли, те да њему самом још увек није јасно шта он
треба да постигне на том путу.
Густав Влахов је у Карачију разговарао са Че Геваром и једним
чланом мисије, стекавши утисак да његови саговорници ништа не
знају о југословенском државном уређењу, о принципима економ‐
ског развитка и другим питањима, због чега је закључио да су лоше
припремљени.14
Мисија је, преко Атине, стигла у Београд 12. августа 1959. го‐
дине. Планирано је да у Југославији борави до 18. августа, а потом
отпутује у Судан. Истовремено у Југославији је боравио и етиопски
цар Хаиле Саласије, чија је посета одлагала састанак Тита и кубан‐
ске мисије.15
Чланове мисије на аеродрому су дочекали чланови СИВ‐а, са
Вељком Зековићем на челу, будући да су и били гости СИВ‐а. Одсе‐
ли су у хотелу „Метропол”, где су одржавани састанци о детаљима
програма и где је Че Гевара дао неколико интервјуа. Поред Вељка
Зековића, примио их је и Вељко Мићуновић, подсекретар за ино‐
стране послове. Истог дана посетили су Народни одбор Београда,
где су разговарали с председником одбора Ђурицом Јојкићем, по‐
себно се интересујући за организацију здравствене службе и обра‐
зовања, нарочито Београдског универзитета. Како је једна од тема
разговора са представницима СИВ‐а била трговинска размена, при‐
мио их је и Владимир Велебит, председник Комитета за спољну тр‐
говину.
Током боравка у Београду мисија је посетила и нову зграду
СИВ‐а на Новом Београду, где се информисала о систему организа‐
ције власти и управе у Југославији. Ту су вођени и разговори са по‐
13 АЈ, КПР, IK‐145, Документација о пријему и припреми пријема 31. VI – 27.
VIII 1959, Писмо Богдана Црнобрње.
14 Исто.
15 АЈ, КПР 1‐3‐а/63‐1, Пријем мисије добре воље Кубе код друга председника,
18. август 1959.
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моћником секретара за законодавство и организацију СИВ‐а Мило‐
радом Вучковићем. Како је то била прва мисија Кубе која је дошла у
посету Југославији, иначе јединој европској земљи коју је обишла,
домаћини су желели да се гостима прикажу у што бољем светлу, те
су и вечере приређиване у познатим београдским ресторанима.
У интервјуу који је дао новинарима Че Гевара је истакао да је
„циљ мисије добре воље Кубе стварање пријатељства и контаката
са земљама које посећује”. С тим циљем је и дошла у Југославију, же‐
лећи да Куба с њом развије дипломатске односе, трговинску и кул‐
турну сарадњу. Кубанци су покушавали да се користе искуствима
Југославије на свим пољима, због чега је Че Гевара сматрао да треба
што боље да је упознају.16 Међу проблемима који су их највише ин‐
тересовали била је југословенска политика независности и невези‐
вања за блокове, а како је Куби огроман проблем представљала
аграрна реформа, занимало их је и како ју је Југославија решавала.
Че Гевара је аграрну реформу сматрао првим већим кораком
ка општем привредном развоју земље и њеној индустријализацији.
„Боримо се за право оних који обрађују земљу”, изјавио је у интер‐
вјуу за Политику. Упоредо с аграрном реформом спремане су и дру‐
ге мере: пореска реформа, царински закон, подизање животног
стандарда, остварење социјалне правде, развој школства и здрав‐
ства. За Кубу је било веома важно да постоје приходи из спољне тр‐
говине, највише од извоза шећера, да би могла да купује опрему за
индустријализацију или ствара трговачку флоту. Осим тога, нови
режим имао је и бројне тешкоће, првенствено међународног карак‐
тера, с обзиром на то да су Батистине присталице покушале да из
Доминиканске Републике организују заверу. Као шеф мисије Че Ге‐
вара је ипак показивао оптимизам, наглашавајући да Југославија и
Куба имају сличности и додирних тачака. „Ви сте се и сами борили
за слободу, независност и социјални наредак”, казао је, „отуда ви
можете да нас разумете и гајите симпатије према нама.”17
Како је сваки дан посете био детаљно испланиран, кубанска
мисија је продужила посету Југославији. Након Београда посетила је
Крагујевац, изразивши жељу да обиђе фабрику пешадијског наору‐
жања, муниције и експлозива. Че Гевара је посебно желео да што

16 Политика, 14. август 1959.
17 Исто.
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више сазна о искуствима везаним за рат и организацију армије, те
су организоване посете фабрици „Црвена застава” у Крагујевцу.
Мисија је у „Црвеној застави” разгледала погоне за производ‐
њу аутомобила, али и погоне за производњу наоружања. Сви њени
чланови показали су много веће интересовање за наоружање него
за аутомобиле, а најактивнији у постављању питања био је њен
шеф, кога су занимали тактичко‐технички подаци појединог оруж‐
ја. Имали су прилику и да обиђу одељења за пробу пушке, аутомата
и пушкомитраљеза, чиме су чланови мисије били одушевљени и са
задовољством су прихватили предлог да и они пробају нова оружја.
Показало се да је мајор Че Гевара веома вешт у руковању пушком и
митраљезом.
Мисију су пратили Маријан Кунц из ДСИП‐а, мајор Исаковић и
потпуковник Лазовић из „Југоимпорта”, који је члановима мисије
давао потребна обавештења о наоружању и опреми. На крају посете
Че Гевара је рекао да су заинтересовани за аутомат 7,62 mm, потом
и за RB, РАМ 22 mm са три цеви, као и пушкомитраљез „шарац”. Ис‐
такао је да би Кубанци у будућности били заинтересовани за поди‐
зање фабрике оружја, због чега га је занимало шта је за то потреб‐
но. Од потпуковника Лазовића је сазнао да је од велике важности
постојање довољних количина бакра, те да ли ће сами производити
барут. Будући да се интересовао и за цену оружја у доларима, пот‐
пуковник Лазовић му је дан пред одлазак мисије из Југославије дао
листу од 22 артикла, вредности 22 милиона и 600 хиљада америч‐
ких долара.18
По повратку у Београд мисији је уприличена вечера, након че‐
га су њени чланови возом отпутовали у Сарајево, где их је примио
Шефкет Матлајић, потпредседник Извршног већа Босне и Херцего‐
вине. Посетили су предузеће „ТИТО” у Вогошћу, музеј Гаврила
Принципа, врело Босне и хидроцентралу Јабланица. Че Гевара је у
разговору са новинарима изјавио да је одушевљен пријемом мисије
у Југославији, да је до тога дошло врло спонтано и да су могли да
осете велике симпатије које Југословени имају према револуцији на
Куби. Још једном је истакао да постоји сличност у борби за слободу
и независност коју су водили народи Југославије, а сада народ Кубе.
Приликом посете фабрици „ТИТО” у Вогошћу, где се производила
18 Архив

ССИП, F‐60, Југославија – узајамне политичке посете 1–11, Извештај
мајора Љубише Исаковића о посети фабрикама.
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муниција за артиљерско оружје, изјавио је да би за њих било значај‐
није да посете фабрику муниције за пешадијско наоружање. То, ме‐
ђутим, није било је немогуће због њене удаљености и нерадног да‐
на, па би се програм посете морао продужити за један дан. Пре него
што је мисија продужила ка Загребу, Че Гевара је изјавио да ће по
повратку обавестити Фидела Кастра о могућностима југословенске
војне индустрије, те да ће кубанско министарство трговине покре‐
нути разговоре о куповини уређаја за фабрику лаког наоружања,
углавном аутоматског оружја, експлозива и муниције.
Током путовања мисије по југословенским градовима официр
за везу упознао је Че Гевару с историјом Народноослободилачког
рата, користећи историјски атлас Војноисторијског института. Он
се интересовао за школовање југословенског официрског кадра у
току рата. Сазнавши да су сви партизански официри морали да по
завршетку рата прођу кроз разне школе и академије, изјавио је: „И
ми би морали да шаљемо наше официре на школовање, нарочито у
техничком погледу. За сада то не можемо, али у блиској будућности
морамо и о овом мислити. Наше официре би школовали у некој од
пријатељских земаља, један од проблема би биле тешкоће око јези‐
ка и споразумевања. У САД не желимо да шаљемо официре на шко‐
ловање. Они тамо добијају одлично техничко образовање, али би се
враћали са политичким убеђењима страним новој Куби.”19
Шефа кубанске мисије интересовао је и однос Савеза комуни‐
ста Југославије (СКЈ) и армије, да ли су сви официри комунисти и
слична питања, те му је укратко објашњена улога Партије у току ра‐
та и изградњи земље. У контакту с официрима Че Гевара је био све
заинтересованији за разговор који је требало да се одржи 21. авгу‐
ста у дому ЈНА. Његово интересовање нарочито се појачало након
посете хидроцентрали „Јабланица”, 16. августа, када им је на тере‐
ну, уз помоћ рељефа, објашњен ток IV непријатељске офанзиве и
прелаз преко порушеног моста на Неретви код Јабланице. Гости су,
између осталог, обишли мост и фотографисали његове остатке.
Након обиласка Сарајева, кубанска мисија добре воље отпу‐
товала је возом у Загреб, где их је дочекао члан Извршног већа Са‐
бора Јуре Ивезић, а посетили су фабрике „Раде Кончар” и „Првомај‐
ска”. Из Загреба је наставила пут ка Опатији и на Брионима се саста‐

19 Исто.
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ла с Јосипом Брозом Титом.20 У летњој резиденцији председника
примљена је у 10 часова ујутру, у „Белој вили”, у присуству Коче По‐
повића, државног секретара за иностране послове, Леа Матеса, ге‐
нералног секретара председника, Ивана Гошњака, секретара за по‐
слове народне одбране и Марјана Куна, преводиоца. У дужем разго‐
вору маршал се интересовао за револуционарну борбу кубанског
народа и уопште за стање на Куби, а цео разговор је био веома садр‐
жајан. Че Гевара је у име Фидела Кастра замолио Тита за једну фо‐
тографију, као и за заједничку фотографију с Титом, уз молбу за по‐
свету и аутограм.21
У време овог сусрета Тито и Че Гевара нису имали много слич‐
ности. Први је имао 67, а други само 31 годину. Тито је већ био ви‐
соко цењен у свету, док се о Че Гевари тек почело причати. Потом,
Тито је био хедониста и знао је да „ужива у животу”, а Че Гевара је
живео животом герилца, носио герилску униформу и пуштао браду,
био фасциниран револуцијом, борбом по планинама и брдима, ин‐
тересовао се за оружје и ратну тактику, због чега му је Тито дели‐
мично и био узор, према коме је и доцније изражавао симпатије и
поштовање. Тито се, с своје стране, дивио енергији младог револу‐
ционара, с којим је, осим погледа на светску политику и идеје о не‐
сврстаности и социјализму, делио исту страст према кубанским CO
HIBA цигаретама.
После Бриона мисија је боравила у Ријеци и Пули, ради обила‐
ска бродоградилишта,22 а затим посетила Постојну, где ју је поздра‐
вио Виктор Котник, члан Извршног већа Словеније. Након разгле‐
дања Постојнске јаме, отпутовала је у Љубљану, где ју је дочекао Јо‐
же Вилфан, потпредседник Извршног већа Словеније. У разговору с
њим гости су се интересовали за привредни и културни живот, а
боравак искористили за обилазак фабрике „Литострој”, музеја НОБ‐
а и још неколико културних институција. Мисија се потом возом
упутила за Београд, где је продужен програм посете.
За 21. август у Дому ЈНА је између представника Југословенске
армије и чланова кубанске мисије организован састанак, коме су
присуствовали пуковници Микашиновић и Биланџић, потпуковник
Џубо и мајор Исаковић. Че Гевара је на самом почетку разговора из‐
20 АЈ, КПР 1‐3‐а/63‐1, Пријем мисије добре воље Кубе.
21 АЈ, КПР 1‐3‐а/61‐1 молба за фотографије
22 Политика, 20. август 1959.
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јавио да га не интересује организација армије у време доласка ми‐
сије, већи скуства из рата, као и однос армије и народа. Дата су му
исцрпна објашњења о питањима организације јединица у току рата,
стварању органа народних власти, повезивању с народом, тактици
југословенских јединица. Како га је посебно занимало да ли је по‐
стојала помоћ са стране, речено му је да је све до 1943. извор снаб‐
девања оружјем, одећом и обућом био искључиво непријатељ, док
их је храном снабдевао народ. Че Гевару је интересовало, на при‐
мер, постојање радио‐станице која је објављивала вести и извешта‐
је Врховног штаба, па су му дате информације о „Слободној Југосла‐
вији”.23 Осим тога, с обзиром на то да је желео да зна какав је био
начин комуникације између јединица и методе пропаганде у наро‐
ду, после добијених објашњења изјавио је да „жива реч” – предава‐
ња, зборови – представља најефикаснији начин пропаганде. Детаљно
му је тумачена војна обавеза у Југославији, потом систем ванармијског
војног васпитања, улога предводничке обуке, организација резервних
официра, Савеза бораца и слична питања. Наглашено је учешће ЈНА у
изградњи путева, мостова, стварања кадрова за привреду у Армији,
њено учешће у сакупљању жетве итд. Презадовољан објашњењима, Че
Гевара је изјавио да је схватао карактер ратовања.
Пуковник Душан Биланџић је у мемоарима сликовито забе‐
лежио утиске о сусрету са Че Геваром: „Кубанска владина Мисија
добре боље на челу са Че Геваром, посјетила је Југославију. По про‐
граму један дан је био одређен за разговоре о искуствима партизан‐
ског рата у Југославији. Генералштаб ЈНА мене је одредио за те раз‐
говоре, који су трајали скоро цијели дан у Дому ЈНА у Београду. У
пратњи Че Геваре били су још четворица Кубанаца. Њихова одјећа
подсјетила ме је на униформе које су партизани од јесени 1943. до‐
бивали од Британаца – хлаче и јакне војничког кроја. Че је био ма‐
лен растом, а оставио је дојам врло скромног човјека, готово свеца.
Можда се тај дојам наметнуо и зато што је често убризгавао нека‐
кав спреј у уста, што је био знак да болује од астме. Било ми га је за‐
иста жао док сам замишљао како је такав болешљив човјек издржао
борбе до доласка на власт. О Че Гевари нисам добио никакве ин‐
формације, осим да је био гувернер Народне банке и министар ин‐
дустрије у кубанској Влади, која је те 1959. у сијечњу освојила
власт. Та његова функција ме је потпуно збуњивала – питао сам се
23 Исто.
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шта ће инструкције о герили једном човјеку који води привреду
своје земље. То ме је демотивирало до те мјере да сам се питао тко
је овдје нормалан. Па ипак по логици војног задатка изложио сам
главна искуства о партизанском ратовању у Југославији. Домишљао
сам шта би могло бити мотив његове знатижеље и остало ми је са‐
мо да је он сигурно знао да је Југославија најпознатија земља у сви‐
јету по партизанском ратовању и да човјек жели искористити при‐
лику да се о томе информира из прве руке. Дакле мотив је био само
l’art pour l’art и изражавање поштовања земљи домаћину, а без било
какве практичне апликације у будућности. Али нека питања била
су тако постављена као да ће их негде користити (истакнуто у ори‐
гиналу – прим. М. П.). Нпр. Че пита – како бисте поступили ако вас
опази пастир, који би могао ’издати’ партизана и обавијестити ваше
прогонитеље. Одговорио сам да се рјешење таквог проблема налази
у начину ратовања. Наиме, партизански одреди су стално у покрету
– у правилу, чим падне ноћ крећете у покрет на нови терен и до та‐
да држите пастира под стражом, а затим га пустите на слободу јер
вам више неће бити опасан. Међутим, нисам био мотивиран да за‐
биљежим детаље разговора. На крају, поздравио сам се са Кубанци‐
ма, уверен у бесмисленост својих инструкција, вјерујући да ће Че и
даље остати у државном врху Кубе. Сутрадан су новине објавиле
слику Че Геваре са Титом. Нити сам се чуо, нити се интересирао што
је била тема разговора са Титом.”24
Пре одржавања конференције за штампу, чланови мисије су по‐
сетили Београдски сајам и у пратњи директора, Јаше Рајтера, обишли
сајамске хале у којима су вршене последње припреме за трећи међуна‐
родни сајам технике. Највише су се интересовали су за југословенске
производе индустрије мотора и моторних возила. Изразивши задо‐
вољство што им се пружила прилика да разгледају сајам, капетан Нар‐
сис Фернандез је изјавио да на Куби није било оваквих смотри, због
чега је изразио жељу да на будућим сајмовима на Куби буду изложени
југословенски производи, а кубански у Југославији.
Потом је одржана конференција за штампу, која је трајала два
сата у једној мањој сали хотела „Метропол”. Че Гевара је пред дома‐
ћим и страним новинарима говорио о утисцима из Југославије, при‐
јему по градовима, али и о ситуацији и проблемима на Куби. „Са
искреношћу револуционара, пренећемо кубанском народу стварну
24 D. Bilandžić, Povijest izbliza. Мemoarski zapisi 1945−2005. Zagreb 2006, 29–30.
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слику Југославије”, изјавио је. Посебно задовољство изразио је због
сусрета са председником Титом на Брионима. „Наш разговор са Ти‐
том трајао је око два сата”, рекао је. „Разговор је углавном усмерен
на проблеме Кубе, њеног унутрашњег развоја и односа са иностран‐
ством. Били смо импресионирани чињеницом да је председник Ти‐
то показао суштинско познавање прилика како на Куби, тако и аме‐
ричких уопште. Велике симпатије које југословенски народи гаје
према нашем народу су на нас оставили велики утисак. Њихова љу‐
базност и једноставност којом он успоставља директан контакт,
већ после првих речи.”
Посета кубанске мисије Југославији била је кратка, али је ње‐
ним члановима омогућила да упознају многе ствари и стекну инте‐
ресантна искуства. Највећи утисак на њих оставио је систем рад‐
ничког самоуправљања, а Че Гевара је указао на брзи развој југосло‐
венске привреде и подвукао специфичности форми које је Југосла‐
вија нашла за свој друштвени развој, који их је заинтересовао.
Како су се новинари интересовали за стање на Куби и основна
социјална стремљења кубанске револуције, Че Гевара је одговорио:
„У овом тренутку боримо се за спровођење реформе која треба да
укине неправду система латифундија, омогући праведну расподелу
земље, да обезбеди интензивнију пољопривредну производњу, по‐
већа куповну моћ становништва, створи унутрашње тржиште за ка‐
снију индустријализацију. Желимо да обезбедимо права радника и
слободу личности. Исто тако, трудићемо се да побољшамо рад јав‐
них служби и ако буде потребно, у том циљу, интервенисаће држа‐
ва. За довршење прве етапе револуције, поред аграрне реформе,
спровешћемо царинску реформу да заштитимо домаћу привреду, а
исто тако и реформу пореског система која ће оптеретити крупан
капитал.”25
Кубанска мисија добре воље завршила је званичну посету 21.
августа 1959. године. Испратили су је Вељко Зековић, Јосип Ђерђа и
Ђурица Јојкић. Отпутовала је са земунског аеродрома авионом ЈАТ‐
а, у Каиро. Након посете Југославији, продужила је у Судан, одакле
је планиран пут у Гану.
Њен долазак био је од пресудног значаја за даљи развој југо‐
словенско‐кубанских односа. Наиме, у разговору с Титом и пред‐
ставницима СИВ‐а чланови мисије су се сложили да представни‐
25 Борба, 22. август 1959.
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штва треба подићи у ранг амбасаде, те су се исходи посете полако
назирали.
Коча Поповић је већ 27. септембра разговарао с кубанским ми‐
нистром спољних послова о питању отварања амбасада.26 Осим по‐
литичких потреба, постојале су и реалне могућности за проширење
економске сарадње између две земље. Из тих разлога Државни се‐
кретаријат иностраних послова (ДСИП) предлагао је СИВ‐у да Коча
Поповић води преговоре о уређењу ових питања.27 Иако је Далибор
Солдатић у својим извештајима негодовао због одуговлачења ку‐
банских власти с признавањем агремана, инсистирало се на посети
Коче Поповића, те му је IV одељење ДСИП послало шифровани теле‐
грам у Њујорк, где се почетком октобра налазио на заседању Уједи‐
њених нација. Сматрало се да би од великог значаја било да прили‐
ком посете буде издат званични коминике о подизању ранга пред‐
ставништава и непосредном отварању респективних амбасада.28
Коча Поповић је током боравка у Њујорку обавестио свог заме‐
ника Вељка Мићуновића да је разговарао с кубанским државним
министром Раулом Рo и да су постигли договор о успостављању ди‐
пломатских односа у рангу амбасаде, усагласивши се око заједнич‐
ког саопштења.29 Сложили су се да је потребна тесна билатерална
сарадња и да се Куба ослања на ванблоковске државе. Кубанци су у
Европи најважнијом државом сматрали Југославију, јер су желели
да се угледају на њен унутрашњи развој. Важно је било и одредити
југословенског амбасадора, по могућности са знањем шпанског.30
Са своје стране, начелник IV одељења Анте Рукавина наглаша‐
вао је важност разлога због којих треба одржавати добре односе са
Кубом. Сматрао је да планови нове кубанске владе за индустријски
и пољопривредни развој, а нарочито аграрне реформе, отварају ши‐
роке могућности за извоз југословенских трактора и пољопривред‐
них машина, бродова и остале индустријске робе.31 Све заједно ути‐
цало је да на седници Координационог одбора СИВ‐а буде донета
26 АЈ, КПР I‐5‐b/61, Отварање амбасаде ФНРЈ на Куби, 12. октобар 1959.
27АЈ, КПР I‐5‐b/61, Отварање амбасаде ФНРЈ на Куби, 12. октобар 1959.
28 Архив

ССИП, F‐59, 15–18, шифровани телеграм Вељка Мићуновића од
8. октобра 1959.
29 Исто, пол. арх. F‐21, телеграм Коче Поповића из Њујорка.
30 Исто, пол. арх. F‐21, телеграм Коче Поповића из Њујорка.
31 Исто, пол. арх. F‐21, предмет IV одељења.
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одлука о подизању посланства ФНРЈ на Куби на виши ниво и отвара‐
њу амбасаде у Хавани. О одлуци је требало хитно обавести државног
секретара иностраних послова, који је у Њујорку водио преговоре о
узајамном подизању ранга дипломатских мисија ФНРЈ и Кубе.32
На позив кубанске владе, Коча Поповић је од 19. до 22. октобра
1959. био у службеној посети Куби, заједно са Добривојем Видићем,
сталним делегатом ФНРЈ у УН. Том приликом упознали су Фидела‐
Кастра и његовог брата Раула и срели се с Че Геваром. У његовој
пратњи отпутовали на острво Пинос, где су посетили задругу Наци‐
оналног института за аграрну реформу (INRA). Че Гевара је желео
да покаже како напредује аграрна реформа, о којој је толико причао
током боравка у Југославији. Коча Поповић је тада запазио његову им‐
пресионираност Југославијом, жељу да свима објасни шта је видео и
какви су му утисци, те да Куба у економском, друштвеном и политич‐
ком развоју треба да следи југословенски пут. И поред фасцинирано‐
сти, ипак је рекао: „Наш социјализам ће бити врло кривудав.”33
У забелешци са вечере коју је за госте приредио Раул Роа и ко‐
јој су присуствовали председник републике Освалдо Дортикос, пре‐
мијер Фидел Кастро и командант Че Гевара,34 Коча Поповић је иста‐
као Кастра као неприкосновеног вођу који води главну реч. Нагла‐
сивши да се Кастро интересовао о могућности састанка Тито – На‐
сер – Кастро – Сукарно, евентуално и Нехру, сматрао је да је то до‐
бра и остварива идеја, али да треба размислити у којим околности‐
ма и на који начин би се тај сусрет могао припремити. Изражавају‐
ћи жељу да посети Југославију и Тита, Кастро је пак рекао: „Не да
желим, него морам то да остварим!”35 Могуће је да је на то утицала
и Че Геварина импресионираност Југославијом.36

32 Исто, пол. арх. F‐21, предмет правног савета.
33 АЈ КПР I‐5‐b/61‐1, Извештај Коче Поповића са посете Куби,

12. новембра 1959.

34 Политика, 23. октобар 1959.
35 Исто.

АЈ КПР I‐5‐b/61‐1, Забелешка разговора Коче Поповића на вечери у
Хавани 21. октобра 1959.
36 Борислав Лалић је забележио занимљив разговор с Кочом Поповићем, во‐
ђен деценију након Че Геварине смрти и неколико година по свом повратку са Ку‐
бе. „Славе ли још тамо оног лудог Че Гевару – пита ме Коча. Славе, како да не. Уз
Кастра, он је на острву најатрактивнија застава револуције. Че је свуда: у домови‐
ма људи, у књигама и песмама, на телевизији и на улици, на мајицама младића и
девојака, на транспарентима. – Луд народ – каже Коча и одмахује руком – Че је био
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У званичном југословенско‐кубанском коминикеу, издатом
поводом посете Коче Поповића Куби, између осталог је наведено:
„Две стране су се сагласиле да у циљу даљег развијања ових веза, ус‐
поставе директне дипломатске односе и отворе дипломатска пред‐
ставништва у Београду и Хавани, у рангу амбасада.”37 Убрзо потом
Савезно извршно веће донело је одлуку да се посланство ФНРЈ на
Куби подигне на степен амбасаде 22. октобра 1959. године. Кубан‐
ске власти такође су донеле декрет о отварању амбасаде Републике
Кубе у Београду. За првог амбасадора ФНРЈ 5. децембра 1959. име‐
нован је Звонко Грахек.38
Међутим, у јеку хладног рата, кубанске ракетне кризе и сукоба
у Заливу свиња, дошло је до вишегодишњег захлађења односа из‐
међу Југославије и Кубе, које су свака на свој начин градиле путеве
спољне политике, обе „разапете” између великих сила. Од оснивања
несврстаних Кастро је, немилосрдно притискан од САД, градио сво‐
ју политику, све снажније наклоњену Совјетском Савезу. С друге
стране, Југославија је остваривала односе са највећим кубанским
непријатељем, САД.
Прилог:
Транскрипт разговора Тито – Гевара 19. август 1959.39
Председник Републике Јосип Броз Тито, примио је данас пре подне чла‐
нове Мисије добре воље Кубе са изванредним амбасадором др. Ернестом Ге‐
варом Серном на челу.
Пријему су присуствовали државни секретар за иностране послове Коча
Поповић, државни секретар за послове народне одбране Иван Гошњак, гене‐
рални секретар Председника Републике Лео Матес, и саветник у ДСИП Гргур
Цвиличевић.
Друг Председник је поздравио чланове Мисије добре воље следећим ре‐
чима: „Поздрављам другове са Кубе и изражавам радост што су данас наши
гости представници једне недавно извршене револуције, која се бори за своју
авантуриста, небески летач, луд човек. Ноге га нису држале на земљи” (Б. Лалић,
нав. дело, 193).
37 АЈ КПР I‐5‐b/61/1, Отварање амбасаде ФНРЈ у Хавани.
38 Београд – Хавана, 70 година од успостављања југословенско‐кубанских
односа, изложбени каталог, 17.
39 До сада необјављиван, транскрипт је пронађен у Архиву Југославије, у
фонду Председника Републике, под ознаком KPR I‐5‐b/61/1, Југославија – Куба.
Прилажемо га у оригиналу, без икаквих измена и скраћивања.
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независност. Желио бих да се осјећају као да су код своје куће. Ако другови
желе нешто да чују од мене, радо ћу им одговорити.”
Ми смо допутовали у Југославију – рекао је шеф Мисије Серна – да види‐
мо ваше искуство и да га научимо на најбољи могући начин. Овде смо дошли
само да Вас поздравимо, а не да дискутујемо.
Друг Председник: Али нас много интересују ваша борба и искуство, на‐
рочито ваше садашње искуство.
Ернесто Гевара Серна: – Ми смо мислили да смо својом револуцијом от‐
крили поновно Америку. Међутим, да смо раније упознали земљу као што је
Југославија, можда бисмо још пре почели нашу револуцију. Да смо имали при‐
лику да изучимо туђа искуства, лакше би нам ишле многе ствари, чија смо ре‐
шења морали сами да изналазимо. Југославија, наравно, није једина земља ко‐
ју смо обишли. Посетили смо и друге земље, на пример Индонезију, у којој смо
наишли и на палме, и на исту боју униформе.
Друг Гошњак: – На пријему у Београду нарочито су се жалили на руко‐
водиоце Бурме, који их уопште нису хтели примити.
Ернесто Гевара Серна: – Ако овај разговор неће бити објављен у штам‐
пи, могу вам испричати шта нам се десило у Бурми, где смо боравили свега
два дана. О нашем доласку обавестили смо Бурманце телеграмом из Каира.
Кад смо стигли у Рангун, примио нас је министар иностраних послова, који
нам је рекао да је председник владе заузет. Посетили смо и министра тргови‐
не и пољопривреде, да бисмо разговарали о трговини и аграрној реформи. У
главном граду Бурме имали смо с америчким аташеом дискусију о нашој ситу‐
ацији. Ја сам му рекао да ћемо ићи даље у спровођењу аграрне реформе и
остваривању осталих наших планова, иако нам ту много смета мешање са
стране. Био је то врло леп разговор, ако хоћете чак и дипломатски. Међутим,
после њега били су отказани сви ручкови и посете који су били предвиђени у
овој земљи. У вези са испоруком шећера за пиринач примиле су нас једино не‐
ке другоразредне личности, и Бурма није прихватила овај аранжман. Врло ле‐
по смо били примљени у Египту и Индонезији. У Индији смо такође били лепо
примљени, мада мало тихо. И у Пакистану смо били добро примљени. У Јапа‐
ну, могло би се рећи, уопште нисмо били примљени. Због става Јапанаца није
могло доћи до трговинског споразума. У трговинској комори су нам рекли да
би Јапан врло радо трговао с Кубом, али да то није у њиховој моћи јер има и
виших сила. За Ирак нисмо ни визу могли добити. После Југославије посети‐
ћемо Судан, Гану и Мароко.
Претседник Тито: – Судбина је свих револуција у малим земљама да
имају тешкоћа. Према њима многи су опрезни, неки су против њих, а врло је
мало оних који им дају подршку. У својој борби имаћете још доста мука. Али,
кад сте већ збацили стари режим, тешкоће не требају да вас декуражирају. Те‐
же је додуше сачувати власт, али ви ћете у томе успјети ако будете упорни. Ра‐
зумије се, важно је да сада не направите неку већу грешку, и да даље идете по‐
степено, корак по корак, водећи рачуна о међународној ситуацији, унутра‐
шњим могућностима и односу снага. Неке ствари мораћете задржати за боља
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времена. Вама је сада потребно да се стабилизирате. По мом мишљењу, опа‐
сно би било да се залетите у потпуну аграрну реформу. Боље би било да је из‐
вршите постепено. Оружани дио револуције код вас је извршен, народ очекује
нешто и ви морате спровести један дио аграрне реформе. Али, ви такође мо‐
рате настојати да не дозволите да вас изолирају у иностранству.
Ернесто Гевара Серна: – Које би, по Вашем мишљењу, било разумно
ограничење величине поседа?
Друг Претседник: – У спровођењу аграрне реформе чак смо и ми ишли
постепено, иако је код нас ситуација била друкчија. Не знам, можда је она и
код вас таква. Ми смо најприје конфисковали земљу издајника и ратних зло‐
чинаца, а затим смо постепено ишли. Мислим да је таква линија и у вашој зе‐
мљи. Нису ми познате површине латифундија на Куби и тешко би се могло ре‐
ћи докле их треба ограничити. Сигурно је да има крупних, средњих и малих.
Пошто има највише средњих и ситних поседника земље, ја би их сада поште‐
дио и почео са најкрупнијима.
Ернесто Гевара Серна: – На Куби је аграрна реформа врло блага, јер се
дозвољава посед од 1,300 хектара обрадиве површине. Ипак, аграрна реформа
погађа 99% латифундиста, и то углавном пет америчких компанија, које имају
преко пола милиона хектара обрадивих површина.
Лео Матес: – То онда није више само унутрашњи државни проблем, већ
је и проблем односа са САД.
Друг Претседник: – То је друга ствар. Требало би објавити у форми вла‐
дине декларације да се овим компанијама неће одузети земља без накнаде,
већ да ће оне бити обештећене. Тиме бисте у моралном погледу добили много
у свијету.
Ернесто Гевара Серна: – У ствари, није у питању конфискација већ екс‐
пропријација, за коју ће бити одређена накнада према висини пореске пријаве.
Друг Претседник: – Као што је Насер учинио.
Ернесто Гевара Серна: – Компаније су тражиле да се накнада за ову зе‐
мљу исплати одмах, а ми смо предложили да се то учини за 20 година, уз 4.5%
камата. Рекли смо да им можемо и одмах исплатити, ако се експропришу рат‐
ни злочници са Кубе који се сада налазе у Америци.
Гргур Цвиличевић: – Према уставу, изгледа да су они дужни да плате одмах.
Ернесто Гевара Серна: – Влада има овлашћења и по уставу и од конгре‐
са. Ми смо променили устав и на основу ове промене можемо се обавезати да
ћемо накнаду исплатити у року од 20 година. Американци се позивају на ста‐
ри устав. Питали смо Американце каква је разлика између Кубе и Јапана, где
је приликом спровођења аграрне реформе усвојено да се накнада изврши у
року од 20 година, уз 2–3% интереса.
Друг Председник: – Ситуација је ипак друкчија. Куба је близу Америке и
оно што се у њој догађа може утицати и на друге околне државе. У том дијелу
свијета Куба постаје примјер и Американци се зато боје да у њиховом сусјед‐
ству не дође до поремећаја.
Ернесто Гевара Серна: – Званично ми не можемо саопштити ту разлику.
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сима.

Друг Поповић: – Не ради се ту о саопштењу, већ о материјалним интере‐

Ернесто Гевара Серна: – Знамо ми то добро. Разлика је у томе што Аме‐
риканци нису имали у Јапану земљу, а овде је имају. У вези с аграрном рефор‐
мом, било је разлика у гледиштима између комуниста у Јужној Америци, нас и
наших комуниста. Ми смо ишли само на ограничавање латифундија, а не да
сада спроводимо ширу аграрну реформу. Међутим, били смо принуђени да
изађемо у сусрет сељацима и да идемо на спровођење овакве аграрне рефор‐
ме. Пошли смо даље, мада су комунисти и неки људи из нашег покрета сма‐
трали да треба да будемо опрезни.
Друг Председник: – Да, то је проблем.
Гргур Цвиличевић: – Они се жале да су доста изолирани у Латинској
Америци. Нема ниједне владе, осим у Венецуели, која их у извесном смислу
помаже. Сам претседник у Венецуели, по њиховом мишљењу, је непријатељ
револуције на Куби. Али је венецуелански народ широко антиамерички рас‐
положен и спречава претседника да заузме гори став према њима.
Ернесто Гевара Серна: – Куба није мало изолована. За време револуције
у Гватемали велике земље Латинске Америке – Аргентина, Мексико и Брази‐
лија – биле су на страни прогресивног покрета у Гватемали. Сада баш ове зе‐
мље не помажу револуцију на Куби, јер и саме имају тешку ситуацију. Нисмо
изоловани једино од Венецуеле, Еквадора и можда Чилеа, али ове земље нису
тако важне у Јужној Америци као велике земље.
Друг Председник: – Утолико више треба бити опрезнији.
Ернесто Гевара Серна: – Могло би се рећи да је ситуација таква као да се
налазимо пред неким припремама. Американци стоје пред изборима и у овом
моменту не могу да учине нешто веће против Кубе. Никарагва и Доминикан‐
ска Република, преко којих Американци могу да изврше агресију, налазе се и
саме у доста тешкој ситуацији због револуционарних покрета у њима. Те ре‐
волуционарне групе су још доста мале, али судећи по себи, ми знамо какве мо‐
гућности постоје кад герила почне. Можда је и пут Хрушчова у САД разлог да
се Американци мало блаже држе према Куби на панамеричкој конференцији у
Сантјагу.
Друг Председник: – Нису САД блаже само према Куби, већ је читава си‐
туација таква.
Друг Поповић: – Како гледате на Уједињене нације?
Друг Председник: – Добро би било да чујемо њихово мишљење шта би
се већ сада за њих могло учинити у Уједињеним нацијама, да се сондира терен
за случај неког јачег притиска. Како гледају на то?
Ернесто Гевара Серна: – Свакако да имамо у виду да осигурамо себи бо‐
љу ситуацију и помоћу Уједињених нација. Први корак ће бити да раскринка‐
мо Организацију панамеричких држава, која је инструмент САД. Уколико ту
не бисмо успели, мислимо да тражимо помоћ Уједињених нација. Надамо се да
ћемо у овој организацији добити подршку бандуншке групације држава, од
неутралних земаља, па чак и од Истока. Не верујемо да бисмо добили помоћ
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од јужноамеричких држава, али се ове земље не би могле фронтално супрот‐
стављати тој подршци.
Друг Председник: – Ко је ваш претставник у Уједињеним нацијама?
Ернесто Гевара Серна: – Он је представник старе ортодоксне партије.
Треба да га променимо јер је веома лош.
Друг Поповић: – Хоћете ли га заменити?
Ернесто Гевара Серна: – Хоћемо. Потребно је да у Уједињеним нацијама
имамо јачег човека, који ће активно радити и ступати у везе са претставници‐
ма земаља које се боре за своју независност. Кад је Фидел Кастро добио одли‐
ковање од Алжираца, рекао је да су две ствари тада биле важне за њега: једна
– да је добио одликовање од Алжираца, а друга – да га је истог дана напао ма‐
газин „Тајм”.
Друг Председник: – „Тајм” се увек први јави на страни реакције.
Ернесто Гевара Серна: – Тај магазин чита се доста у свету, па чак и у
Азији. Југославија је једина земља где га нисмо видели.
Друг Матес: – Он има едиције и на страним језицима.
Ернесто Гевара Серна: – Имамо код нас текст о аграрној реформи на ен‐
глеском. Донели смо га, али не знамо коме да га предамо. Имамо га такође и
на шпанском језику, али је свакако за вас лакши текст на енглеском.
Друг Матес: – Ја ћу га узети.
Друг Председник: – Како стоји с оружаним снагама на Куби? Имају ли
модерно наоружање?
Ернесто Гевара Серна: – Имамо лако модерно наоружање северноаме‐
ричког порекла, бацаче, базуке, нешто мина и пушкомитраљеза белгијског
порекла. Немамо противавионске одбране, авијације, а још мање авијатичара.
Друг Матес: – Теже је бити без авијатичара него без авиона, јер се авио‐
ни могу купити.
Ернесто Гевара Серна: – Авијатичари су углавном пребегли са Кубе, јер
су скоро сви били уз Батистин режим. Врло мало их је остало.
Друг Председник: – Врло је важно да имате чврсту армију, морално‐по‐
литички учвршћену, да у случају сукоба не би пребегла на другу страну...
Услови за агресију на Кубу ипак нису тако лаки, јер је то оток.
Друг Матес: – Али они немају поморску одбрану.
Друг Председник: – Инвазија није за њих тако опасна, јер би то била већ
крупна агресија. Далеко је опаснији ваздушни десант, који се може извршити
с неколико авиона.
Ернесто Гевара Серна: – Десант може доћи само из САД. Али, ми се не бо‐
јимо оваквих акција, јер имамо јединство у земљи, нарочито међу сељацима.
Друг Председник: – То је врло важно.
Ернесто Гевара Серна: – Падобранци који би се искрцали на Куби не по‐
знају терен. Они не би могли да иду даље од места десанта, јер би сељаци уда‐
рили на њих. Морали би се окренути против сељака и тако би били брзо оне‐
могућени.
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Нарцисо Фернандез Камизарес: – Позната тактика САД је да се увек
ослањају на оружане снаге у јужноамеричким државама. Међутим, Куба има
чврсту армију, која је израсла у револуцији, и која је јединствена, као и сам на‐
род. У Куби не може да дође до догађаја сличних оним у Гватемали, јер је ар‐
мија на страни револуције.
Друг Председник: – Зато је важно да сачувате сељаштво на својој стра‐
ни. Да бисте то постигли, треба да идете на спровођење аграрне реформе, јер
је она основна моторна снага за учвршћење и даље развијање револуције. Ми
вам желимо да са много успјеха савладате све тешкоће које имате. Наш народ
гаји симпатије према свим народима који се боре за независност. Ако будете
сачували јединство у земљи и ако будете имали чврсту и добро наоружану ар‐
мију, макар она и не била велика, тешко ће се моћи нешто извана учинити. Ју‐
гославија је била скоро у горем положају. За вријеме рата ми смо се борили
против Хитлерове Њемачке, највеће силе која је била поробила читаву Евро‐
пу, а такође и против Италије, бугарских и мађарских фашиста и унутрашњих
квислинга. Сами квислинзи били су у почетку бројчано јачи од нас.
Ернесто Гевара Серна: – Упознали смо се са разним фазама ваше велике
борбе. Били смо и у музеју у Београду. Сматрамо да ваша победа у рату пред‐
ставља праву епопеју. Ми смо сретни што је наша револуција стајала само
20.000 живота. Зато ми можемо да схватимо и величину жртава југославен‐
ског народа, који је само у једној борби дао 20.000 људи. Знамо и да Ваша же‐
ља да имамо успеха не представља куртоазију, јер смо видели за време нашег
путовања у Југославији да код вашег народа уживамо искрене симпатије. Југо‐
славија је већ решила многе проблеме, и ми смо схватили значај ваших успеха
и искуства. Трудићемо се да их на што адекватнији начин пренесемо свом на‐
роду. У спољној политици настојаћемо да будемо на ванблоковским позиција‐
ма, на линији политике неутрализма, заједно са народима који иду својим не‐
зависним путовима.
Друг Председник: – Ако вам буде потребна помоћ и подршка у Уједиње‐
ним нацијама, ви можете на њу рачунати. Ми ћемо вас свакако подржати, као
што подржавамо све народе који се боре за своју независност. Како стоји са
економским односима између Кубе и Југославије?
Гргур Цвиличевић: – Они немају директне инструкције своје владе у
том погледу.
Ернесто Гевара Серна: – Да, то није било укључено у почетку нашег пута
и ми нисмо имали могућност да о овом питању преговарамо. Чинимо све да
успоставимо што више контаката да бисмо могли нашој влади да дамо што
потпуније информације.
Друг Матес: – Наша Мисија добре воље започела је на Куби разговоре о
куповини 140.000 тона шећера, који су касније настављени преко вашингтон‐
ске амбасаде.
Ернесто Гевара Серна: – Разговарали смо о томе са државним подсекре‐
таром Велебитом. Он нам је рекао да би требало извршити ревизију тог пред‐
лога, с обзиром да ће Југославија имати изванредно богату жетву шећерне ре‐
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пе. Предложио је да се та количина смањи, односно да се конкретизује ваш
предлог да би одговарао садашњим могућностима.
Друг Председник: – Да ли су поставили неко друго питање?
Друг Матес: – Они имају општи интерес за сва питања.
Друг Председник: – Да ли ће још нешто посетити у Југославији?
Гргур Цвиличевић: – Посетиће Ријеку и бродоградилиште „Трећи мај”.
Интересују се за куповину бродова и електричних апарата за домаћинство. У
Љубљани ће посетити „Литострој”.
Друг Председник: – Фабрика електричних апарата за домаћинства има у
Југославији више.
Друг Матес: – Најбоље је да посете Марибор.
Ернесто Гевара Серна: – Интересују нас и фабрике трактора и пољопри‐
вредних машина.
Друг Председник: – Такву фабрику могли би видјети у Осијеку.
Друг Поповић: – Не могу они видети све фабрике.
Ернесто Гевара Серна: – Ја видим велику могућност да у вашој земљи
купујемо електрогенераторе.
Гргур Цвиличевић: – Посетили су творницу „Раде Кончар” и апроксима‐
тивне цене, које су у творници добили, одговарају им.
Друг Председник: – У Загребу постоји и предузеће „Горан”, које произво‐
ди апарате за домаћинство.
Друг Матес: – Наша Мисија добре воље предложила је да се у главним
градовима Југославије и Кубе успоставе отправништва послова, ако не и ам‐
басаде.
Друг Председник: – Где у близини имате амбасаду?
Ернесто Гевара Серна: – Амбасаде смо имали свуда где се добро живело. Ја
се извињавам за односе наше владе према Југославији. Мало је тешко то објасни‐
ти, али је постојао известан страх од Југославије као социјалистичке земље.
Друг Председник: –... боље рећи као комунистичке!
Ернесто Гевара Серна: – Могу Вас уверити да ћу чим дођем на Кубу, по‐
радити да се отвори претставништво у Београду, са амбасадором или отправ‐
ником послова у прво време.
Друг Гошњак: – Да ли остају дуже у нашој земљи?
Гргур Цвиличевић: – 21. августа путују за Каиро, где ће остати само је‐
дан дан, и настављају путовање за Судан.
Друг Гошњак: – Питао сам то јер претпостављам, пошто су они још вој‐
ници, да би их можда интересовало да виде неку нашу јединицу, школу итд.
Ернесто Гевара Серна: – У Београду већ имамо уговорен контакт и кратке
разговоре са неким друговима из војске. Иначе, време нам је веома ограничено.
Гргур Цвиличевић: – Били су на месту где је вођена Четврта неприја‐
тељска офанзива. Један наш мајор објашњавао је врло лепо тадашње операци‐
је, и пошто су они добри војници, много су се интересовали.
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Ернесто Гевара Серна: – Ми смо заинтересовани да пошаљено известан
број људи који би се школовали у Југославији. Само, мислим да је у питању је‐
зик, јер наши сељаци једва знају да читају и пишу.
Друг Матес: – До сада, учење нашег језика није представљало неки озби‐
љан проблем. Студенти из Азије и Африке брзо су га савладали.
Друг Председник: – У нашим школама школују се Суданци, Индонежани и др.
Ернесто Гевара Серна: – Стари људи не могу ићи у школе. Уосталом, у
нашој борби имали смо једног старца, који је имао 65 година. У Индији сам
разговарао са Кришном Меноном о успостављању односа и он ми је рекао да у
Индију пошаљемо неког професора или доктора за свог претставника. Насме‐
јао сам се и рекао – каквог професора, кад га ми немамо.
Чланови Мисије добре воље опростили су се затим с другом Председни‐
ком и захвалили му што им је омогућио да проведу с њим у разговору преко
један час.

Milica Pejčinović, MA

CHE GUEVARA IN YUGOSLAVIA 1959.
CONTRIBUTION TO THE ESTABLISHMENT
OF YUGOSLAV CUBAN RELATIONS
(Summary)
One of the greatest idols of the twentieth century, Ernesto Guevara de la
Serna, was visiting Yugoslavia in Avgust 1959. It was a significant visit which
wasn’t characterised as important in public and in media. On the one hand, it
is understandable, because Che Guevara first stepped on the historical stage
just a few years before he came to Yugoslavia and he wasn’t as planetary
popular as he is nowdays. In those days, he was young and rebellious
revolutionary who has just found himself in politics and his time was yet to
come. Che Guevara – the right hand of Fidel Castro, a minister, a
commandant, a physician, the icon of the 20th, but also of the 21th century. This
encounter was important for Yugoslav – Cuban relations, as well as for two
historical figures, Tito and Che Guevara, who possessed revolutionary spirit,
although originated from different continents and with different ambitions.
His visit was important for Guevara, because he wanted to learn everything
about revolution and guerrilla warfare. Guevara learned techniques of
warfare and hiding in the woods from Yugoslav soldiers, which he applied in
Bolivia 1967. This visit was also significant for the better development of
Yugoslav Cuban relations.
KEYWORDS: Che Guevara, Tito, Yugoslavia, Yugoslav Cuban
relations, goodwill mission
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ОБНОВА ВОЈНЕ САРАДЊЕ
САД И СФРЈ 1970–1974.
АПСТРАКТ: У раду се на основу доступних архивских извора
југословенског порекла и релевантне литературе анализира
сегмент југословенскоамеричке војне сарадње. Образлажу се
сви фактори који су негативно утицали и довели до застоја у
том сегменту у другој половини шездесетих година.
Истовремено се указује и на преокрет у комуникацији између
две земље на том пољу, настао почетком седамдесетих
година, када је америчка страна показала видан интерес за
повећањем војне сарадње са југословенском страном кроз
продају савременије војне опреме и наоружања. У раду се
такође анализира место и улога Југославије у оквиру нове
америчке прагматичне политике у ери детанта .
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Југославија, САД, детант, хладни рат, Балкан,
Медитеран, наоружање, војна помоћ

Преглед међународне ситуације у свету
уочи обнове војне сарадње између СФРЈ и САД
Односи између Југославије и САД су кроз историју били веома
комплексни и слојевити. У њиховим међусобним односима постоја‐
ли су константни успони и падови, који су били одређени концеп‐
тима промена у међународним односима. После зваршетка Другог
светског рата САД су настојале да преузму водећу улогу у свету. У
том периоду Југославија је, после раскида са Совјетским Савезом
1948. године, стекла посебан значај у очима америчке администра‐
ције, која је почела да је посматра у ширем европском и светском
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контексту из више разлога. Један од разлога је представљала потре‐
ба сарадње Југославије са еврокомунистичким партијама независно
од совјетског утицаја. Други разлог је чинила истакнута улога Југо‐
славије у несврстаном покрету. У овом периоду је самоуправна со‐
цијалистичка Југославија са својом несврстаном политиком и гео‐
стратешким положајем представљала листу приоритета у америч‐
кој обавештајној, политичкој, економској и војној делатности. Југо‐
славија је представљала објективну америчку брану за постизање и
остваривање стратешких циљева у том делу света, с обзирим на то
да је у САД постојао перманентни страх од могућег излаза СССР‐а на
Средоземље преко Југославије. Крајњи циљ америчке политике у Ју‐
гославији требало је да резултује променом односа снага у југосло‐
венском друштву у корист америчке политике.1 Упркос америчким
противљењима, Југославија је почетком шездесетих година успела
да изгради стабилне и политичке односе са земљама Варшавског
лагера. Нормализовање односа са блоком совјетских држава није
утицало на сарадњу са западним силама. Међутим, у овом периоду
југословенски политичари наставили су са политиком еквидистан‐
це према великим силама. Југословенска политика мирољубиве ко‐
егзистенције се шездесетих година нашла у оштрој колизији са аме‐
ричком политиком интервенционизма (Вијетнамски рат).
У другој половини шездесетих година велики утицај на југо‐
словенско‐америчке односе имала је совјетска интервенција у
ЧССР‐у, 1968. године. Овај чин навео је Југославију да се после дуго
времена нађе на страни Запада, који је осудио Совјете и њихове по‐
моћнике. Страх од могућег понављања „прашког сценарија” у Југо‐
славији довео је до њеног окретања у правцу Вашингтона. Удаљава‐
ње Југославије од СССР‐а и њено приближавање Сједињеним Држа‐
вама је можда било највеће од 1948. године, а амерички политича‐
ри су почели да истичу независност Југославије као један од витал‐
них америчких интереса.2
1

Момчило Павловић, Документа ЦИА о Југославији 1948–1983, Београд
2009, 288–289.
2 Исто, 290. Више о томе видети: Драган Богетић, Југословенско‐амерички
односи 1961–1971, Београд 2012, Радина Вучетић, Кока‐кола социјализам, Бео‐
град 2012. Дубравка Стојановић, Глобално рађање света 1880–1915, Београд 2015,
Ђоко Трипковић, Југославија и СССР 1956–1971, Београд 2013, Ранко Петковић, Је‐
дан век односа Југославије и САД, Београд 1992. Роберт Д. Шулцингер, Америчка
дипломатија од 1900. године, Београд 2011.
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Процес попуштања затегнутости у Европи почетком седамде‐
сетих година био је резултат развоја односа суперсила (САД и
СССР), али и израз захтева највећег броја европских земаља. Таква
политика је била последица тзв. детанта, односно политике повези‐
вања, коју је прокламовала нова америчка администрација предво‐
ђена новоизабраним председником Никсоном, која је подразумева‐
ла потребу да се ера конфронтације са СССР‐ом замени ером прего‐
варања. Југославија је у таквим међународним околностима насто‐
јала да развије равноправну сарадњу са свим земљама, чиме би оси‐
гурала свој независни положај. Основу спољне политике Југослави‐
је представљала је политика несврстаности (негативан однос пре‐
ма блоковима, активна мирољубива коегзистенција, ванблоковска
политика, политика позитивне акције за мир у свету итд.), која је
изражавала и њене трајне интересе. У складу са циљевима такве по‐
литике Југославија се трудила да се наметне као предводник широ‐
ког покрета ванблоковских држава, који је требало да преузме уло‐
гу значајног међународног фактора са циљем да утиче на међуна‐
родна збивања. Тај циљ остварио се на конференцији несврстаних у
Лусаки 1970. године. Управо је институционализација покрета не‐
сврстаних била један од главних разлога који је довео до прве посе‐
те Југославији америчког председника Никсона 1970. и Титове уз‐
вратне посете Сједињеним Државама 1971. године.3
Међутим, у то време појачано присуство СССР‐а на Средозе‐
мљу и Блиском истоку представљало је непосредну претњу безбед‐
ности Југославије, која се налазила у захвату главног стратегијског
правца који је повезивао СССР са Средоземљем. Као раскрсница ма‐
гистралних и поморских путева која је спајала три континента и
два океана, Средоземље је представљало јединствени стратегијски
регион чији је војностратегијски значај био неоспоран. На Средозе‐
мљу су позиције великих сила биле само делимично разграничене и
међусобно признате. Продужавање кризе на Блиском истоку и број‐
ни проблеми у области источног Средоземља непосредно су утица‐
ли на целокупно стање на Балкану. У ситуацији конфронтације
СССР‐а и САД на подручју Блиског истока и Медитерана, Балкан је
постао значајан објекат борбе за утицај и доминацију. Реализацијом
својих историјских претензија на Балкан, СССР је настојао да створи
3

Драган Богетић, н. д., 285.
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повољне услове за даље јачање свог војно‐стратешког положаја и
проширење утицаја на Блиском истоку и Средоземљу.
СССР је, користећи доктрину ограниченог суверенитета4, пер‐
манентно настојао да Југославију сврста у лагер и тиме је ограничи
или ликвидира као независни фактор. Такође је активно и смишље‐
но деловао у правцу стварања ширег ослонца и могућности за непо‐
средније присуство и утицање на унутрашња кретања у Југослави‐
ји. Посебан значај придавао је нејединству и борби за власт у руко‐
водству Југославије, односно сукобима међу републикама. Међутим,
САД су, као водећа сила Запада, такође имале одређене политичке и
стратешке интересе на Балкану, који су подразумевали обезбеђење
јужног крила НАТО, очување позиција на Медитерану, Блиском ис‐
току, и спречавање СССР‐а да оствари своје претензије. Југославија
и Албанија су биле део баријере која је спречавала директан излаз
СССР‐а на Средоземље. Отуда је и постојао наглашен амерички ин‐
терес за стање и кретања у Југославији.
Равнотежа снага и развој ситуације у Европи, односи у троуглу
суперсила (САД, СССР и Кина5), као и отпор појединих балканских
држава (Југославије, Румуније), утицали су на кретања на Балкану.
Међутим, односи на њему били су оптерећени нерешеним пробле‐
мима, које је блоковска конфронтација у прошлости још више про‐
будила. Најзначајнији отворени проблеми тада су били: блоковска
подељеност, опасност од примене Брежњевљеве доктрине на Југо‐
славију и Албанију, положај Румуније,6 нерешени гранични пробле‐
ми и постојање националних мањина. У својој политици према Југо‐
славији суперсиле су се ослањале на своје савезнике на Балкану и
4 Леонид Брежњев, председник Совјетског Савеза и генерални секретар Ко‐
мунистичке партије Совјетског Савеза од 1964. године. Познат је по доктрини
ограниченог суверенитета, која је подразумевала право Совјета да војно интерве‐
нишу у случајевима да нека од чланица Варшавског уговора покуша скренути са
социјалистичког пута.
5 Кина је постала део ексклузивног клуба атомских сила након што је те‐
стирала атомску бомбу 1964. године.
6 Почетком седамдесетих година Румунија је била једина земља социјали‐
стичког блока која је осудила интервенцију Варшавског пакта током Прашког
пролећа 1968. године, као и једина која није прекинула дипломатске односе са
Израелом. Румунија је била прва социјалистичка земља коју је посетио амерички
председник Никсон, августа 1969. године. Пут у Румунију значио је повратак аме‐
ричког угледа у Источној Европи после совјетске интервенције 1968. године у
ЧССР‐у.
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подржавале њихове посебне интересе и претензије у односу на Ју‐
гославију, користећи отворене проблеме из односа међу балкан‐
ским земљама. У целини гледано, југословенска балканска полити‐
ка заснивала се на широкој билатералној сарадњи и добрим одно‐
сима са сваком поједином земљом.7

Историјат развоја војне сарадње
између СФРЈ и САД
Сједињене Америчке Државе су почетком седамдесетих годи‐
на, ради оживљавања војне сарадње и промене постојећег стања у
ЈНА, у више наврата настојале да подсете Југославију на историјат и
континуитет сарадње између две земље. У том подсећању указива‐
ло се да су набавке за потребе југословенске армије из САД своје‐
времено биле вршене по следећим основама:
1. бесплатна војна помоћ од 1950. до 1959. године,
2. куповина војне опреме и материјала за доларе под повољ‐
ним условима преко Министарства одбране САД од 1959. до 1962.
године,
3. доларске комерцијалне куповине за војне потребе на сло‐
бодном америчком тржишту од 1963. године па надаље.
Бесплатна војна помоћ САД 1950–1959. године базирала се на
следећим споразумима:
1. Споразуму о испоруци хране за оружане снаге ФНРЈ од 20. и
21. новембра 1950. године,
2. Споразуму о испоруци сировина и осталих материјала за
оружане јединице ФНРЈ од 17. априла 1951. године,
3. Споразуму о војној помоћи од 14. новембра 1951. године,
4. Споразуму о располагању поновно распоредивим материја‐
лима и вишковима опреме од 19. и 22. маја 1955. године,
5. Споразуму о специјалном програму помоћи од 30. септембра
1950. године.

7

ДА МСП РС, ПА, 1970, Ф‐2, 81, Криза на Блиском истоку и безбедност Југо‐
славије. Више о томе видети: Драган Богетић, Југословенско‐амерички односи у
време биполарног детанта 1972–1975, Београд 2015.
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Ова бесплатна помоћ укинута је Споразумом између југосло‐
венске и америчке владе 25. августа 1959. године.8
Куповина са доларским плаћањем под повољним условима
преко Министарства одбране започела је 1959. године и заснивала
се потписаном Споразуму влада ФНРЈ и САД о куповини војне опре‐
ме, материјала и услуга 25. августа 1959. године. Својевремено је
као репресивна мера против земаља које су дозвољавале својим
бродовима пловидбу и трговину са Кубом био изгласан тзв. „кубан‐
ски амандман” на Закон о помоћи иностранству. Бела кућа је влада‐
ма тих земаља онемогућила куповину робе за војне потребе преко
Министарства одбране. Овом одлуком су те земље (између осталих
и Југославија) биле приморане на куповину на слободном тржишту
где су услови били много неповољнији, будући да су цене биле мно‐
го веће и да се на слободном тржишту САД нису могли обезбедити
потребни резервни делови за армије тих земаља. Међутим, већ кра‐
јем 1966. године дошло је до промене и Стејт департмент је Југосла‐
вији омогућио набавке резервних делова по истом принципу као и
пре увођења „кубанског амандмана”.9
Објективни подаци говоре да је ЈНА током претходне деценије
била недовољно наоружана и лоше технички опремљена. То се од‐
носило на све врсте наоружања, а посебно на ваздухоплове и стање
у противавионској одбрани. Због тога је југословенска страна била
принуђена да се након обуставе америчке војне помоћи (1957)
окрене куповини оружја из СССР‐а и земаља Варшавског уговора.
Из СССР‐а су махом били набављани авиони МиГ 21Ф13, хеликопте‐
ри МИ‐8, противавионски ракетни системи, тенкови Т‐55А и Т‐64Б,
противтенковске ракете, радари (осматрачки, нишански, висински,
аквизицијски), подморнице, торпедни чамци и друга морнаричка
опрема. Почетком шездесетих година било је наручено 150 ловач‐
ко‐пресретачких авиона типа МиГ 21Ф13, заједно са лиценцама за
њихову производњу. Важно је напоменути да су то били најсавре‐
менији млазни авиони, који су чинили нова решења за потребе југо‐
словенског ратног ваздухопловства у том периоду. Вредност њихо‐
8

Више о војној помоћи видети: Иван Лаковић, Западна војна помоћ Југосла‐
вији 1951–1958, Подгорица 2006. и Марјан Савишек, Улога војне помоћи у спољној
политици САД, Београд 1963.
9 ДА МСП РС, ПА, САД, 1966, Ф‐178, 43044, Информација о војним набавкама
из САД.
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ве набавке превазилазила је 27 милиона долара. Укупна вредност
купљеног наоружања и опреме из СССР‐а у периоду од 1961. до
1970. године износила је близу 530 милиона долара.10 Међутим, за
Југославију је то само на кратке стазе било реалистично и еконо‐
мично решење, које је имало далекосежне последице на развој вој‐
не индустрије и домаћу производњу, јер се рефлектовало на отка‐
зивање бројних истраживачких и развојних пројеката.11
Период друге половине шездесетих година један је од значај‐
нијих у развоју и опремању оружаних снага СФРЈ савременим сред‐
ствима наоружања (углавном из увоза). У том периоду 80% наору‐
жања стизало је из СССР‐а. Међутим, развој југословенске војне ин‐
дустрије и даље је зависио од стране технологије и компоненти.
Главни недостаци који су кочили развој домаћих капацитета били
су финансијске, али и организационе природе. Није било дугороч‐
них развојних планова, који су могли омогућити ефикаснију упо‐
требу лимитираних ресурса.12
Стабилност Југославије и њена армија у том периоду предста‐
вљали су бригу западног блока држава, које су биле свесне великог
стратешког добитка које су могле остварити одвајањем Југославије
од источног блока. Док је педесетих година спремност Запада да по‐
могне Југославији била очигледна, шездесетих је дошло до појаве
извесне забринутости због трендова југословенске међународне
оријентације. Према проценама западних обавештајних служби, ше‐
здесетих година СССР је био главни снабдевач Југославије војном
опремом и наоружањем. Према подацима тих истих служби, већ по‐
четком 1970. Београд је показао тежњу за смањењем зависности од
10 Ненад Ж. Петровић, „Војна сарадња СФРЈ са СССР‐ом 1965–1970”, Војнои‐
сторијски гласник 2/2016, 187. Шездесетих година у Југославију су из СССР‐а били
увожени авиони, хеликоптери, тенкови, радари, подморнице и торпедни чамци за
потребе ЈНА. Почетком 1961. године почео је увоз, тј. били су постављени захтеви
за куповину комплетних авиона, техничке помоћи и лиценце за МиГ 21. Југосло‐
венска страна залагала се и за куповину око 150 ловачко‐пресретачких авиона
МиГ 21Ф‐13, заједно са лиценцом за производњу. Предвиђена је динамика испору‐
ке тих авиона, која је почела 1962. са пет МиГ 21Ф13. До краја 1965. године била је
предвиђена набавка укупно 40 таквих авиона. Истовремено је било наручено и
100 тенкова Т‐54А.
11 Видети: PhD thesis, Amadeo Watkins, Developmenet of the Yugoslav Military
Industry 1918‐1991, Department of War Studies King s College, London 1999, 193‐194.
12 PhD A. Watkins, n. d., 296–297.
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СССР‐а и отпочињањем преговора са Великом Британијом, Францу‐
ском, Шведском, Западном Немачком и Норвешком. Том приликом
контактиран је и Вашингтон. Због совјетске агресије на ЧССР и мо‐
гућег напада са Истока, југословенска страна је почетком седамде‐
сетих година све више инсистирала на поновном оживљавању вој‐
не сарадње са Сједињеним Државама. И америчка страна је имала
исти интерес због страха од даљег могућег совјетског продирања у
област Медитерана, чиме су могли бити угрожени амерички НАТО
савезници: Италија, Грчка и Турска.
У случају Југославије важну компоненту представљало је њено
настојање да створи утисак војне моћи и одлучност да је употреби.
То је чинило важну компоненту њене одбрамбене стратегије. У Бео‐
граду се почев од 1967. године разматрао план развоја значајних
формација територијалне одбране и почело се инсистирати на ге‐
рилском типу рата. Првобитно југословенско планирање заснивало
се на чињеници да је одбрана требало да буде усмерена против на‐
пада са Запада. Међутим, таква оријентација се изменила и убрзала
програм реформи Београда после инвазије Совјета на ЧССР 1968.
године. Врло брзо дошло је до припреме Нацрта новог Закона о на‐
родној одбрани, који је већ 11. фебруара 1969. године ступио на
снагу. Иако је примена новог закона наилазила на бројне проблеме,
Београд је ипак био одлучан у намери да га спроведе. У складу са
новим Законом о народној одбрани дошло је до измена граница ар‐
мијских области. Уследило је њихово веће поклапање са републичким
границама. Армија је добила своју аутономну партијску организацију
и отпочела је са појављивањем као самостални део у оквиру ЦК СКЈ.13
Седамдесетих година било је присутно мишљење да су се Југосла‐
вија и њен одбрамбени систем налазили на трагу искустава из парти‐
занског рата. Често су се могла чути јавна и приватна мишљења југо‐
словенских генерала о Варшавском пакту као јединој озбиљној прет‐
њи независности Југославије. Међутим, према тврдњама америчких
обавештајних аналитичара у Београду, све више се устаљивало ми‐
шљење да је опасност од субверзивних делатности са Запада, као и са
Истока, постајала извеснија него било какав инвазиони план.14

13 Миле Бјелајац, Војска и дипломатија, Београд 2010, 279–280.
14 Миле Бјелајац, ЈНА на искушењима 60‐их година прошлог века, Зборник радова

1968. Четрдесет година после, Београд 2008, 379–419.
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Прва половина седамдесетих година представљала је најзначај‐
нији период у развоју домаћих истраживачко‐развојних и производ‐
них капацитета, али уједно и период обнове војне сарадње са Сједи‐
њеним Државама. За набавку наоружања и војне опреме за период од
1971. до 1975. године било је предвиђено издвајање 1,8 пута више
средстава него у претходном периоду (или 27,7% буџета ЈНА). За тех‐
ничку модернизацију ЈНА био је предвиђен утрошак од 35,26% укуп‐
них средстава и то 40% на домаћу производњу и 60% на увоз. Чак је
и у америчком уџбенику Економски аспекти националне безбедности
САД из седамдестих година било присутно мишљење да се под ути‐
цајем државних, односно националних потреба и интереса, мењао и
критеријум за снабдевање југословенске националне армије. То је
значило да је главни критеријум за снабдевање националне армије
требало да представља општенационална целисходност, а само де‐
лимично парцијална економска целисходност.15
До тада је у ЈНА око 70% транспортних средстава било страног
порекла, без постојања довољно резервних делова. Од 36.000 вози‐
ла, колико их је било у ЈНА, из употребе је могло бити избачено око
24.000 возила. Просечна старост већине авиона југословенског рат‐
ног ваздухопловства износила је око 16 година. Ништа боља ситуа‐
ција није била ни у морнарици. Преовладавали су застарели бродо‐
ви, техника и опрема, док је флота била незаштићена од напада ну‐
клеарних средстава и авијације. Зато је у периоду од 1971. до 1975.
године било потребно извршити набавке и изградити значајна
средства наоружања. Преко су били потребни торпедни чамци, па‐
тролни бродови, бродски топови ПА 20/1. За даљи развој и унапре‐
ђење морнаричког наоружања почетком седамдесетих година било
је неопходно увођење у оперативну употребу ратних бродова нао‐
ружаних и опремљених ракетама, топовима, електроником и савре‐
меним погонским уређајима за одбрамбена и нападна дејства. Ме‐
ђутим, у другој половини шездесетих година војна сарадња између
две земље била је сведена на минимум у односу на ранији период.
Оживљавање војне сарадње између Југославије и САД почет‐
ком седамдесетих година претежно се базирало на формалном одр‐
жавању контаката двеју земаља, који су се заснивали на разговори‐
15 Омер

Пезо, Развој оружаних снага СФРЈ 1945–1985, Опремање наоружа‐
њем, књига 17, Београд 1989, 70–130.
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ма са официрима из одељења за везу са страним војним мисијама.
Иста пракса важила је и за представнике југословенских оружаних
снага у САД. Међутим, америчка страна се залагала и за могућности
школовања америчких официра у југословенским војним школама,
као еквивалент већ постојећој пракси школовања југословенских офи‐
цира у америчким војним школама (нпр. у Форт Левенворту). Обе
стране су инсистирале на одржавању међусобних контаката између
својих војних представника, којима је било потребно омогућити нор‐
малну комуникацију без икаквих ограничења.16Американци су инси‐
стирали на одржавању друштвених контаката (вечера, коктела) са ју‐
гословенским генералима, односно вишим официрима, функционери‐
ма ДСНО и Генералштаба, као што је то била пракса у највећем броју
земаља. Америчка страна се залагала за успостављање друштвених
односа са југословенским истакнутим војним личностима које су има‐
ле значајну улогу у политичком животу земље, као што су били: Коча
Поповић, Пеко Дапчевић, Богдан Орешчанин.17

Обнова војне сарадње између
СФРЈ и САД почетком седамдестих година
С обзиром на потребу оживљавања војне сарадње између две
земље, помоћник министра одбране југословенски генерал Иван
Долничар18 ће бити у прилици да посети Сједињене Државе. Ту при‐
лику ће вешто искористити 1972. године као могућност за тражење
испорука америчког наоружања, опреме и достављање захтева за
школовање југословенских официра у америчким центрима за обу‐
ку. Управо су почетком седамдесетих година за потребе ЈНА исто‐
времено започеле и набавке француских хеликоптера и шведских
торпедних чамаца. Међутим, у Београду је показано мало интересо‐
вања за набавку западних тенкова, упркос чињеници да је својевре‐

16

ДА МСП РС, ПА, 1970, Ф‐164, 460, Забелешка о разговору М. Креачића, на‐
челника треће управе са Јобом Вилсоном, шефом одсека за Југославију у Стејт де‐
партменту.
17 ДА МСП РС, ПА, 1970, Ф‐164, 45428, Односи представника оружаних снага
две земље.
18 Иван Долничар се налазио на месту помоћника савезног секретара за на‐
родну одбрану генерала Николе Љубичића од 1967. године.
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мено са запада у Југославију стизало две трећине свог постојећег
наоружања.19
Америчка страна се такође трудила да утиче на проширење
војне сарадње на разне начине. Већ почетком 1970. године било је
предвиђено да Југославију посете припадници америчког Industrial
college и National War college. Industrial college је, у ствари, предста‐
вљао „близанца” National War College, који се налазио под америч‐
ким Министарством одбране, на коме су се, за разлику од National
War College (где се углавном изучавала војно‐политичка стратеги‐
ја), претежно бавили проблематиком привреде, логистике, снабде‐
вања, мобилизације итд.
Паралелно са том посетом америчка страна се залагала и за
реализацију још једне посете Југославији у периоду од 9. до 15. маја,
коју би чинила група слушалаца (њих 28, од тога 25 официра и три
цивила) која је такође имала задатак да се бави темама из економи‐
је. Поред пријема у одговарајућим институцијама оружаних снага,
америчка страна је очекивала пријем ових америчких делегација и
код високих функционера ДСИП, као и учешће у разговорима о
спољној политици Југославије.20
Савезно извршно веће је такође допринело даљем наставку
војне сарадње између две државе. Оно је омогућило једној фабрици
у Југославији да отпочне са израдом делова ручних граната за по‐
требе америчких оружаних снага. Истовремено ДСНО је радио на
добијању дозволе од америчке владе којом би му била омогућена
продаја од око 100 милиона долара застареле муниције из Сједиње‐
них Држава. Паралелно са том, била је покренута и акција у САД ко‐
јом се одобравала куповина куповина шест сонара за потребе југо‐
словенске војске.21
Опште је било познато да је Југославија на основу Споразума о
војној помоћи, који је био потписан између америчке и југословен‐
ске владе 1951. године, добијала знатне количине потребне опреме
и наоружања. Међутим, у међувремену су многа од тих средстава
19 М. Бјелајац, н. д., 278–279.
20 ДА

МСП, РС, ПА, 1970, Ф‐171, 45380, Забелешка о разговору Јоба, шефа од‐
сека за САД и Канаду, са Олбрајтом, економским саветником америчке амбасаде,
12. 2. 1970. године.
21 ДА МСП РС, ПА, 1970, Ф‐171, 45429, Информација о иницијативи за попра‐
вљање односа оружаних снага СФРЈ и САД.
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већ била избачена из употребе, застарела или у таквом стању да ви‐
ше нису могла бити коришћена, док је за њихово даље одржавање и
употребу било потребно улагати знатна финансијска средства. То
се посебно односило на разне врсте и калибре муниције, чија је
вредност у време пријема превазилазила 100.000 долара. Та муни‐
ција је временом, да би била у употреби, морала бити ремонтована.
То је значило да се она након ремонта више није могла третирати
као оригинална америчка, с обзиром на то да су на њој била вршена
разна усавршавања и модификације. Поред тога трошкови ремонта
износили су до 50% вредности нове муниције. Слична ситуација је
била и са другим примљеним средствима (топови, авиони Ф‐84Г,
возила итд.). Кроз редовне набавке Југославија је и даље куповала
од Пентагона авионе Ф‐86, који су тада већ били застарели и пред‐
ложени за расходовање. Међутим, у свим уговорима за набављена
средстава постојала су ограничења на основу којих их није било мо‐
гуће продавати без сагласности одговарајућих органа америчке
владе. Појављивало се све више интересената за куповину наоружа‐
ња и војне опреме добијене из помоћи или путем редовних набав‐
ки, које је Југославија могла продавати под повољним условима.
Чак је америчка фирма „Titan International” из Њујорка показала ин‐
терес за куповину 34 авиона Ф‐86 и 20 авиона типа Ф‐84, уз посебну
дозволу америчких органа. Зато је југословенска влада била примо‐
рана да покрене иницијативу и од америчке владе добије дозволу
за ослобођење од обавезе члана 3. Споразума од 14. 11. 1973. године
и по уговорима о набавкама преко Пентагона како би несметано
могла вршити продају. Савезни секретаријат за народну одбрану
био је у обавези да од сваког купца и за сваку конкретну продају
пре испоруке прибави потврду о крајњем кориснику, тзв. „End use
Certificate”. Зато је југословенска страна инсистирала на што хитни‐
јем покретању и регулисању овог важног питања код надлежних
органа САД. 22
Тако су, на пример, америчка возила која су својевремено била
добијена из програма војне помоћи М‐8, М‐3А1, М5/М5А1, решењем
ДСНО из јануара и јула 1970. године оглашена неперспективним.
Током 1970. године део возила М‐8 је расходован, уз скидање дело‐
ва који су могли бити коришћени за потребе и одржавање преоста‐
22

ДА МСП РС, ПА, Ф‐1, 48773, Продаја средстава примљених по Споразуму о
војној помоћи из САД путем редовних набавки.
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лог броја тих возила. Веома брзо се показало да су и возила М3А1,
којих је било укупно 207, као и тенкови М4А3 (било их је 95), такође
били оглашени застарелим и неподобним за коришћење. Та возила
су била у прилично лошем стању због кварова на виталним делови‐
ма, који се више нису производили нити ремонтовали.23Од америч‐
ких тенкова М‐47 у употреби се налазила само 1/3, док су остали
били конзервирани. Зато је југословенска страна била приморана
да рачуна на тенкове Т‐43 и Т‐55. За период после 1975. године чак
је било предвиђено избацивање из употребе тенкова М‐47 из мо‐
билних у демобилне јединице. Из тог разлога било је неопходно из‐
вршити преоружавање на тенкове совјетске производње Т‐34B. До
краја 1970. је из југословенског наоружања било повучено 240 тенко‐
ва М4 Шерман, тако да су у наоружању ЈНА остали доминантни тенко‐
ви совјетске производње Т‐34 и Т‐34B. Преоружавање јединица са тен‐
кова М‐47 на Т‐34B било је праћено мноштвом организационих, ка‐
дровских и техничких проблема. Врло брзо су уследиле набавке тен‐
кова за извлачење и тенкова носача моста на бази тенка Т‐55А.24
Југословенски војни аташе у Америци настојао је да обезбеди
испоруке неопходних резервних делова опреме и наоружања који
су још увек били коришћени за потребе југословенске армије. Изме‐
ђу осталих, и посета високе делегација ЈНА командама и јединицама
КоВ САД, са генерал‐мајором Вељком Кадијевићем на челу, имала је
исти циљ. Док су текле набавке опреме и резервних делова за по‐
требе оклопно‐механизованих једниница ЈНА, дошло је до промена
у потребама југословенског ратног ваздухопловства. Наиме, један
од ограничавајућих чинилаца у развоју југословенског ваздухо‐
пловства био је увоз делова, склопова опреме и репроматеријала.
Тај проблем је постао још сложенији због ограничења увоза, чиме се
често наметало коришћење опреме различитих произвођача и по‐
рекла, што је утицало на развој, одржавање и извоз ваздухопловних
материјала. У РВ и ПВО је било приметно да су сви авиони (осим
МиГ‐21) у наоружању потицали из америчке војне помоћи или ку‐
повине на Западу и да им је старост била између 15 и 16 година, те
су због тога њихове тактичко‐техничке способности биле умањене.
Због помањкања резервних делова већина тих авиона требало је да
23 Бојан Димитријевић, Модернизација и интервенција. Југословенске
оклопне јединице 1945–2006, Београд 2010, 202.
24 Исто, 200–205.
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буде повучена из оперативне употребе. Реч је била о авионима ма‐
хом из америчке помоћи (ловачки авион F‐86D Сејбр млазни и F‐
86E ловачки авион Сејбр млазни пресретач F‐84G ловац бомбар‐
дер). Зато је било неопходно радити на развоју борбеног авиона до‐
маће производње јастреб, који је требало да послужи као замена авио‐
на (F‐84G ловац‐бомбардер) који је полако излазио из употребе 1970.
године. Пошто је дошло до увођења у употребу домаћих ловаца бом‐
бардера галеб и јастреб, уследио је завршетак периода преоружања
ловачко‐бомбардерске авијације. Важно је напоменути да је повлаче‐
њем америчке технике (1973. године) из употребе југословенској из‐
виђачкој авијацији опала борбена способност због преобуке и слаби‐
јих летних могућности авиона IJ‐21 (SOKO J‐2 JASTREB). Такође треба
напоменути да је америчка борбена техника закључно са 1974. годи‐
ном углавном била расходована.25
Без обзира на све присутне осцилације, југословенско‐америч‐
ка војна сарадња текла је кроз друге видове и начине комуникаци‐
је. Тако је, на пример, саветник америчке амбасаде у Београду Ро‐
берт Муд својевремено тражио одобрење од југословенске владе
којим би била омогућена посета америчких ратних бродова југосло‐
венским лукама Котору и Пули у периоду од 27. до 30. априла 1970.
године. Међутим, југословенска страна је била принуђена да захтев
одбије из протоколарних и техничких разлога. Наиме, званични
став ДСНО је био да посете ратних бродова страних земаља могу би‐
ти реализоване само у лукама које су за то биле одређене: Ријека,
Сплит и Дубровник.26У складу са препорукама југословенског ДСНО,
америчка амбасада је захтевала одобрење за неформалну посету
Сплиту америчкој крстарици Спрингфилд (Springfield) у периоду од
6. до 10. октобра, која је иначе била командни брод Шесте флоте, са
адмиралом Ричардсоном на челу. Југословенска страна је била са‐
гласна са посетом, али уз мање корекције предложеног термина

25 Бојан

Димитријевић, Југословенско ратно ваздухопловство 1942–1992, Бе‐
оград 2006, 202–223.
26 ДА МПС РС, ПА, 1970, Ф‐171, 46932, Информација о посети америчких рат‐
них бродова југословенским лукама.
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(период од 1. до 7. октобра 1970. године), због преклапања са рани‐
је одобреним терминима посета совјетских ратних бродова.27
Поводом оживљавања војне сарадње између две земље у аме‐
ричкој амбасади у Београду организована је вечера 8. марта 1970.
године, у част југословенског начелника Генералштаба Виктора
Бубња. Том приликом амерички амбасадор Леонхарт је, између
осталог, инсистирао и на побољшању контаката између војних
функционера двеју земаља. Током вечере начелно се говорило о на‐
бавци америчког наоружања и опреме, без улажења у детаље југо‐
словенских захтева. Амбасадор Леонхарт је чак изнео поражавајући
податак за америчку страну који се односио на совјетске оружане
набавке за потребе југословенске војске реализоване у претходном
периоду. Амерички амбасадор је указао на последице које су набав‐
ке совјетског наоружања и опреме оставиле на југословенско‐аме‐
ричке војне односе, који су практично били сведени на минимум,
као и све контакте између југословенских војних штабова и аме‐
ричких руководилаца. Током разговора амбасадор Леонхарт је не‐
гирао постојање тврдњи о евентуалним америчко‐совјетским дого‐
ворима на рачун поделе територије Југославије. Важно је напомену‐
ти да вечери није присуствовао ниједан од америчких војних иза‐
сланика.28
Међутим, највиши домет у покушају оживљавања војних одно‐
са између две земље свакако је представљала посета америчког по‐
моћника секретара за одбрану Ворена Натера Београду.29 У целини
27 ДА

МСП РС, ПА, 1970, Ф‐171, 432310, Молба америчке стране упућена југо‐
словенском политичком врху за посету америчке крстарице Спрингфилд југосло‐
венској луци Сплит.
28 ДА МСП РС, ПА, 1970, Ф‐171, 48430, Телеграм из Вашингтона 23. 3. 1970.
Више о томе видети код Милан Зечевић, Војна дипломатија, Београд 1990, 72–86.
Војни изасланици као чланови дипломатског представништва своје земље бораве
у земљама са којима желе остварити војну сарадњу. Задужени су за афирмацију
оружаних снага и одбрамбене политике своје државе. У Југославији су седамдесе‐
тих година боравили амерички војни изасланици сва три вида, односно војни, по‐
морски и ваздухопловни. Правило је било да у дипломатским мисијама Сједиње‐
них Држава онај изасланик који је највише на дужности буде надређен и осталима
у свим дужностима које су спадале у делокруг Канцеларије војног аташеа.
29 ДА МСП РС, ПА, 1970, Ф‐9, преглед бр. 9, 148, Посета Ворена Натера Југо‐
славији.
Ворен Натер (1923–1979) је био помоћник секретара за одбрану за пита‐
ња међународне безбедности за време прве администрације председника Никсо‐
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та посета је значила попуњавање празнине која је постојала у одно‐
сима између две земље и у том погледу је представљала обострано
корисну акцију. Натер, помоћник секретара за одбрану САД, бора‐
вио је у Југославији од 5. до 7. септембра 1970. године. У току борав‐
ка водио је разговоре са ДС ДСНО Николом Љубичићем. Посета је
уследила на америчку иницијативу и одражавала је њихов активан
интерес за покретање дијалога и развијање сарадње на војном пла‐
ну, која је била смањена и у несразмерном заостајању за осталим
областима. У том контексту америчка страна је настојала да се упо‐
зна са југословенском међународном позицијом и оценом безбедно‐
сти у ужем и ширем региону који је за САД био од прворазредног
политичког и војностратешког значаја. Током разговора југосло‐
венска страна је била упозната са постојањем америчког интереса
за очување независности и интегритета Југославије, као и спремно‐
сти Сједињених Држава да кроз сарадњу допринесу јачању југосло‐
венског положаја. Американци су експлицитно и категорички неги‐
рали постојање било каквих намера о подели интересних сфера
преко леђа трећих земаља. Истицали су да је Европа била њихова
крајња брига и да су у њој намеравали да остану војно присутни у
оној мери којом не би била ослабљена одбрана Запада. Залагали су
се против нарушавања односа снага на подручју Медитерана и Бли‐
ског истока. Настојали су да оставе утисак да је између њих и СССР‐
а постојала велика доза подозрења и надметања како би умањили
сумње о њиховом евентуалном кретању ка кондоминијуму. На пла‐
ну конкретне војне сарадње истакли су спремност да Југославији
набаве и испоруче америчко наоружање, опрему, као и да омогуће
школовање југословенских официра у САД. Према југословенској оце‐
ни Натерова посета је значила потврду америчког интереса за Југосла‐
вију и развијање билатералне сарадње. Посебно је била значајна за Ју‐
на (1969–1973). Рођен је 1923. године у америчкој држави Канзас. Школовао се на
Универзитету у Чикагу, где је покушавао да заврши економију, али је због рата
морао да прекине школовање и буде стављен на располагање америчкој војсци.
Након завршетка Другог светског рата завршио је студије на чикашком универзи‐
тету, где је и докторирао из области политичке економије. Једно време био је пре‐
давач на Јејлу (1950–1956), затим на Универзитету у Вирџинији. Његова академ‐
ска каријера је два пута прекидана због потреба државне службе – први пут за
време рата у Кореји, када је радио за потребе Централне обавештајне агенције
(CIA). Након тога био је помоћник секретара за одбрану САД за међународну без‐
бедност (1969–1973).
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гославију с обзиром на потребу диверсификације и модернизације ју‐
гословенског наоружања. Југославија је показала жељу за очувањем
добрих односа са свим земљама и рачунала је на међународну подр‐
шку у случају евентуалног напада и агресије са било које стране. Непо‐
вољан моменат за посету представљала је временска коинциденција
са одржавањем конференције несврстаних у Лусаки.30
У периоду од 1970. до 1973. године одржано је више разговора
са представницима америчке амбасаде у Београду и размењено ви‐
ше посета на нивоу радних група КОВ, РВ. Том приликом су размо‐
трене могућности за проширење војно‐економских односа и југо‐
словенских потреба за добијање савремених средстава у области
електронике, средстава за борбу против нисколетећих циљева, му‐
ниције са повећаним дометом. Међутим, упркос датим обећањима,
америчка страна је наставила са праксом испорука застареле опре‐
ме, технике и оглушавала се о југословенске молбе. Југословенска
страна је зато била приморана да захтева од америчке владе либе‐
рализацију извоза наоружања и војне опреме у Југославију. Међу‐
тим, временом су САД отпочеле и са продајом војног материјала Ју‐
гославији, за који није постојала забрана. У међувремену је полити‐
ка продаје војног материјала Југославији била класификована на
другачији начин. Наиме, Американци су показали спремност да
продају Југославији одређени селектовани класификовани војни
материјал одбрамбене природе на бази процене сваког индивиду‐
алног случаја. Америчка страна је настојала да повећа сарадњу са ју‐
гословенском владом у области продаје војне опреме до степена ко‐
ји је дозвољавала њихова национална безбедност. Таква иницијати‐
ва америчке нове политике сматрана је важним кораком ка стал‐
ном побољшању односа између две владе, а посебно између њихо‐
вих војних заједница. Прогрес продаје америчког војног материјала
Југославији у великој мери зависио је од спремности југословен‐
ских војних снага да се одазову тој иницијативи. То је подразумева‐
ло и спремност Југославије да разматра захтеве за продају класифи‐
кованог материјала одбрамбене природе. САД нису биле заинтере‐
соване за куповину југословенског оружја, као ни за југословенско‐
америчке аранжмане трампе на том подручју. Такође им није било у
интересу да продају технологију која се могла користити за произ‐
30 ДА МСП РС,ПА, 1970, Ф‐9, преглед

бр. 9, 148, Посета Натера Југославији.

273

Војноисторијски гласник 2/2017.

водњу наоружања у Југославији, које би одатле могло бити прода‐
вано трећим земљама. После дугог временског периода Пентагон је
коначно устројио одлуку о продаји тајног војног материјала. У скла‐
ду са тим Југославија је морала прецизирати своје захтеве и потребе
будући да су САД имале политичку одлуку и услове да те захтеве бр‐
зо решавају.31Сходно новим кретањима у југословенско‐америчким
војним односима, југословенска амбасада у Вашингтону настојала је
да укаже да су контакти са америчком армијом око продаје опреме са
војног прешли на цивилни колосек. Целокупно комуницирање поче‐
ло се одвијати пословним каналима преко представништава преду‐
зећа „Југоекспорт” у Њујорку. Америчка војна помоћ и добри односи
са Западом такође су омогућили Југославији да отпочне са иницира‐
њем истраживачких и развојних програма у ширем оквиру и софи‐
стицираним областима технологије.32
Управо захваљујући новим технологијама и програмима до‐
шло је до попуне новим техничким средствима јединица ВОЈИН, бу‐
дући да су уследиле замене застарелих средстава. Набавком нових
тенкова извршена је замена застарелих и дошло је до преоружава‐
ња неких јединица побољшаним тенковима Т‐34B. Већина тенкова
била је опремљена и IC уређајима. Истовремено је извршена и фор‐
мацијска попуна ударних поморских снага торпедним и ракетним
чамцима. Уследило је и повећање ватрене могућности артиљерије
за подршку и артиљеријско‐ракетних јединица ПВО. Повећана је и
ватрена моћ стрељачког наоружања увођењем лакшег пушкоми‐
траљеза 7,62 mm М72. Повећани су капацитети и омогућена већа
попуњеност и стационарних и мобилних радио‐релејних веза.
Остварено је повећање и у броју бестрзајних топова 82 mm, уведене
су нове нишанске справе. Тиме је омогућено повећање ратних мате‐
ријалних резерви.33
Боравак југословенског председника Тита у САД 1971. године
такође је допринео наставку развоја војних односа у складу са југо‐
словенским потребама и интересима. Током посете је било речи о
војно‐економској и набавно‐продајној сарадњи између две земље.
Разматране су и могућности школовања југословенских официра у
америчким војним школама, размене радних и студијских посета,
31 ДА МСП РС, ПА, 1973, Ф‐ 100, 439345, Извештај ССИП.
32 PhD А. Watkins, n. d., 297.
33 Омер Пезо, н. д., 70–130.
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набавке америчке муниције калибра 90 и 203 mm, ракета за ниску
одбрану и електронске опреме за радио‐извиђање. Југословенска
страна је том приликом инсистирала на успостављању контаката и
разговора на адекватним нивоима о ширим војно‐политичким пита‐
њима, питањима стратегије, планирања, одбрамбене концепције, пи‐
тањима из области наоружања и безбедности, размени искустава из
области војне обуке. Америчка страна потенцирала је учесталије раз‐
мене посета на вишим нивоима (шефови генералштабова и помоћни‐
ци секретара за одбрану). Истовремено се залагала и за размене посе‐
та на радним нивоима (у рангу пуковника и генерал‐мајора).34
Америчка страна се посебно залагала да се односи између две
земље развијају узлазном линијом без стагнације. У плану војне са‐
радње ССНО са Сједињеним Државама за 1972. годину била је пред‐
виђена посета Савезног секретара за народну одбрану генерал‐пу‐
ковника Ивана Долничара, као и узвратна посета радне групе КОВ
ОС САД југословенским оружаним снагама. Позив за посету требало
је да буде упућен од америчког помоћника секретара одбране Нате‐
ра. Планирано је да посета Сједињеним Државама траје од три до
шест дана, док је посета радне групе КОВ ОС САД оружаним снагама
СФРЈ требало да траје од осам до12 дана.35 Југословенски војни ата‐
ше у САД пуковник Кокот сматрао је да је генерал Долничар током
посете требало да обиђе, између осталог, и ваздухопловну академи‐
ју у Колорадо Спрингсу. Америчка администрација је апострофира‐
ла важност ове посете за даљи развој односа између две земље, чији
је циљ било и успостављање значајних политичких контаката и
разговори са америчком администрацијом.36Посета југословенског
генерала Долничара Сједињеним Државама уследила је у деликат‐
ном моменту за америчке снаге услед ескалације вијетнамске кри‐
зе. Зато је америчка страна настојала да постојеће разлике у ставо‐
вима двеју земаља везаним за вијетнамски кризу што мање споми‐
ње и да током разговора истакне сопствени интерес за развијање
добрих односа и сарадње са Југославијом.

34 ДА МСП РС, ПА, 1971, Ф‐122, 44814, Забелешка о разговору М. Креачића са
саветником америчке амбасаде Р. Мадом 3. фебруара 1971. године.
35 ДА МСП РС, ПА, 1972, Ф‐108, 44172, Програм војне сарадње са САД 1972. године.
36 ДА МСП РС, ПА, 1972, Ф‐108, 410097, Телеграм из Вашингтона, 15. 3. 1972.
године.
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Том приликом генерал Долничар је најзначајнији разговор во‐
дио са америчким замеником министра одбране Кенетом Рашом,
који је истакао да се трајни амерички интерес базирао на очувању
независне позиције Југославије на Балкану, као и спремности САД
да такву позицију Југославије подржи свим средствима. Сједињене
Државе подржавале су развој међународне војне сарадње и набавке
војне опреме. Амерички заменик министра одбране Раш предочио
је југословенској страни спремност и могућност америчке стране да
отпочне са радом на смањењу својих снага у Европи, уколико такву
намеру покаже и совјетска страна. Током разговора југословенски
генерал је изнео познате југословенске ставове везане за начине
решавања блискоисточне и вијетнамске кризе и изразио неверицу
да велика сила попут САД није била у могућности да решава вијет‐
намску кризу на другачији начин сем бомбардовањем. Американци су
се током посете опходили према припадницима југословенске делега‐
ције веома пријатељски и показали поштовање према независној по‐
литици Југославије. Између осталог, током посете генерала Долнича‐
ра реализовано је и предавање о концепту југословенске општенарод‐
не одбране у америчком National War College, које је примљено са вели‐
ком пажњом и коректним питањима. Генерал Долничар је током посе‐
те у више наврата помињао и многобројне инцидентне ситуације до
којих је долазило између две земље, а за које су према његовом ми‐
шљењу искључиву одговорност сносиле америчке снаге лоциране у
Медитерану, као и осетљивост југословенске јавности према свакој
повреди југословенског суверенитета.37
Један од поменутих инцидената конкретно се односио на по‐
вреду простора југословенских територијалних вода. Наиме, 21. ја‐
нуара 1972. годинe у 14.10h бродови Шесте америчке флоте, у са‐
ставу један носач авиона и пет разарача, на путу за Трст повредили
су југословенске територијалне воде у рејону острва Палагруж. По‐
менути флотни састав налазио се у југословенским територијалним
водама дуже од једног сата. Процена југословенског Савезног секре‐
таријата за Народну одбрану подразумевала је хитно упућивање
званичног демарша надлежним америчким органима и слање упо‐
зорења због могућих последица таквих прекршаја.38Америчка стра‐
37 ДА МСП РС, ПА, 1972, Ф‐108, 417816, Посета генерала Долничара САД, 12.
5. 1972. године.
38 ДА МСП РС, ПА, 1972, Ф‐108, 42619, Телеграм упућен ССИП‐у.
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на је заступала став да су се њихови бродови код Палагруже кори‐
стили одредбама међународног права које се односило на тзв. нео‐
фанзиван пролаз. Међутим, југословенска страна је сматрала да су
према „Југословенском Закону о обалном мору”, са којим је америч‐
ка влада била упозната, највише три ратна брода исте државе мо‐
гла истовремено да пролазе кроз југословенске територијалне во‐
де. Према тумачењима југословенске стране, амерички ратни бро‐
дови су прекршили правила Закона и прошли југословенским вода‐
ма у формацији од једног носача и пет разарача, те се њихов пролаз
није могао сматрати нешкодљивим. Због тога је југословенска вла‐
да захтевала од америчке предузимање свих потребних мера ради
спречавања сличних инцидената у будућности.39
У овом контексту је неопходно споменути и понашање аме‐
ричког војног особља на просторима Југославије. Тако је, између
осталих, и амерички наредник Квист приликом боравка у Дубров‐
нику (4. октобра 1973. године) искористио шансу да непријављен
два дана врши осматрање аеродрома и војних објеката, док је пу‐
ковник Клингерхофер извиђао војни аеродром у Батајници 15. ок‐
тобра итд. Југословенска страна је улагала протесте против таквог
недопустивог понашања америчких војних представника у Југосла‐
вији. Док су југословенски представници власти настојали да утичу
на америчку страну у циљу суздржавања од таквог понашања које
је могло штетити односима између две земље, дотле је амерички
амбасадор у Београду био принуђен да се у више наврата извињава.
Међутим, упркос свим неспоразумима и постојећим инцидентима
који су оптерећивали односе између две земље, амерички амбаса‐
дор је ипак радио на њиховом побољшању, проширењу, као и спро‐
вођењу у живот Вашингтонске декларације.40
Зато су две земље биле приморане да ради наставка даље уза‐
јамне сарадње санкционишу већи део непопуларних поступака аме‐
ричких војних представника у Југославији, и то посебно оних који
нису били у складу са уобичајеном дипломатском праксом и пона‐
39 ДА МСП РС, ПА, 1972, Ф‐108, 43470, Забелешка о разговору Р. Брзића са са‐
ветником америчке амбасаде Р. Џонсоном 10. 4. 1972. Више о Вашингтонској де‐
кларацији видети: Иво Висковић, „Односи Југославије и САД”, Југословенски пре‐
глед, 1, Београд 1988, 233–235.
40 ДА МСП РС, ПА, 1973, Ф‐100, 446899, Разговор америчког амбасадора Туна
са В. Матићем, референтом за политичке односе са САД, 26. 10. 1973.
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шањем, а који су кршили Протоколарна упутства за стране војноди‐
пломатске представнике у СФРЈ. Југословенски званичници истица‐
ли су да је такво понашање америчких војнодипломатских пред‐
ставника било противно обострано усвојеним принципима на који‐
ма су се базирали односи између две земље.41
Међутим, због осцилација у односима између две земље42 и по‐
времених застоја у војном сегменту сарадње, обе стране су биле
принуђене да улажу максимум напора у њихов даљи развој и напре‐
дак. У складу с тим циљем дошло је и до састанка југословенског
амбасадора у Вашингтону Гранфила са америчким помоћником се‐
кретара одбране Натером. Југословенски амбасадор потврдио је же‐
љу Југославије за даљим развојем контаката и активне сарадње са
САД на свим пољима. Натер је истакао и поновио чврсто америчко
залагање за опстанак јединствене и независне Југославије.43
У првој половини 1974. године, тачније у периоду од 25. до 29.
априла, у Југославији је поводом афере Вотергејт (Watergate) бора‐
вио амерички генерал Вилсон. Према његовом мишљењу, суштина
кризе „Вотергејт”44 била је у настојању политичке (Конгреса) и за‐
конодавне власти да се изједначи са председником у утицају на
спољну и унутрашњу политику с обзиром на то да је власт председ‐
ника већ била увећана до нежељеног нивоа. Генерал Вилсон је сма‐
трао да су противници детанта имали удела у поменутој афери. По
њему се детант и даље налазио у основи америчке спољне полити‐
ке, иако се афера Вотергејт негативно одражавала на њега. Прили‐
ком посете Југославији амерички генерал је изнео опсервације аме‐
ричког естаблишмента на рачун несврстане политике. Изнео је за‐
пажања државног секретара Кисинџера која су се односила на свеу‐
41 ДА МСП РС, ПА, 1973, Ф‐3, 446899, Забелешка о разговору Савезног секре‐
тара Мочивника са америчким амбасадором у СФРЈ М. Туном 26. 10. 1973. године.
42 Проблеми у односима две земље продубљени су дешавањима у Чилеу, на
Кипру, Блиском истоку, Панами.
43 ДА МСП РС, ПА, 1972, Ф‐108, 45113, Разговор између југословенског амба‐
садора Гранфила и Натера.
44 Вотергејт афера (Watergate) односи се на прислушкивање и провалу у се‐
диште националног одбора Демократске странке у истоименом хотелско‐стамбе‐
ном комплексу у Вашингтону и имала је за последицу оставку америчког председ‐
ника републиканца Никсона. Сматра се једним од најтежих политичких скандала
у америчкој историји. Више о томе: Роберт Д. Шулцингер, Америчка дипломатија
од 1900. године, Београд 2011, 297–299.
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купне пропусте у сагледавању значаја те политике и њеног кори‐
шћења од друге две велике силе (СССР и Кина). Том приликом Вил‐
сон је истакао да Шлезингерова доктрина „циља” још није била
усвојена будући да се читава америчка политика базирала на селек‐
тивности у избору политичких циљева. Посебно је указао на постоја‐
ње повећаног америчког интереса за развој ситуације у Југославији
после Тита. Амерички генерал је такође тврдио да Сједињеним Држа‐
вама никако није био циљ привлачење Југославије у НАТО. Према Вил‐
соновим тврдњама, Сједињеним Државама је највише одговарала не‐
сврстана Југославија, која се никако не би појављивала у улози заступ‐
ника других земаља против америчке спољне политике.45
Након одласка америчког генерала Вилсона уследио је наста‐
вак америчко‐југословенске сарадње. Све више се радило на изда‐
вању одобрења америчким ратним бродовима који су показали ин‐
тересовање да посете југословенске луке. Између осталих, југосло‐
венски надлежни органи изашли су у сусрет и одобрили посету
америчком ратном броду Литл Рок (USS Little Rock), на коме се на‐
лазио командант америчке Шесте флоте вице адмирал Марфи у пе‐
риоду од 23. до 27. маја. Одлазак брода је био предвиђен за 27. мај
будући да је тада био заказан Десети конгрес СКЈ.46
Може се закључити да је ипак највише пажње сарадњи у обла‐
сти војноекономског сегмента било посвећено за време Кисинџеро‐
ве47посете Југославији 4. новембра 1974. године. У разговору са ју‐
гословенским представницима власти амерички државни секретар
је констатовао да су сарадњу на том пољу кочиле Сједињене Држа‐
ве. Ради оправдања изнетих ставова југословенска страна је била
принуђена да наводи многобројне лоше аспекте војне сарадње, које
је поткрепљивала негативним примерима. Један од њих односио се
на поседовање америчких топова и њихову неупотребљивост због
45 ДА МСП РС, ПА, 1974, Ф‐1, 36, Разговор са генералом Вилсоном замеником
директора америчке војно‐обавештајне службе.
46 ДА МСП РС, ПА, 1974, Ф‐130, 421333, Забелешка о разговору шефа групе у
Управи за Северну Америку Д. Грубора са саветником америчке амбасаде Д. Тај‐
сом 30. 4. 1974. године. Десети Конгрес је одржан од 27. до 30. маја 1974. године у
Београду. На Конгресу су извршене значајне промене у организацији, правима и
дужностима органа Савеза комуниста. Више о томе: Бранко Петрановић и Мио‐
драг Зечевић, Југославија 1918–1988, Тематска збирка докумената, Београд 1989.
47 Хенри Кисинџер поста је званични председников саветник за питања на‐
ционалне безбедности избором Никсона за америчког председника 1968. године.
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недостатка муниције, што је било последица обуставе испорука Сје‐
дињених Држава. Према виђењима југословенског естаблишмента,
све војне набавке из САД су биле сведене само на маргиналне на‐
бавке резервних делова и муниције за оружје америчке производ‐
ње, које је раније било набављено и још увек присутно у наоружању
ЈНА. Ради унапређења војне сарадње између две земље, од америч‐
ког државног секретара се очекивало да предложи конкретне кон‐
такте на том плану.48

Закључак
Од укидања америчке војне помоћи Југославији 1957. године,
па све до почетка седамдесетих година није било конкретне југо‐
словенско‐америчке војне сарадње с обзиром на то да се у претход‐
ном периоду (1966–1970) снабдевање наоружањем и војном опре‐
мом вршило из СССР‐а. До почетка седамдесетих година у наоружа‐
њу ЈНА је било присутно америчко застарело наоружање и војна
опрема. У првој половини седамдесетих година америчка страна је
показала видан интерес за повећање сарадње са југословенском
владом у области продаје савременије војне опреме, до степена који
јој је то дозвољавала национална безбедност. Таква иницијатива
нове америчке политике према Југославији сматрана је важним ко‐
раком ка побољшању односа између влада двеју земаља и њихових
војних заједница. На тај чин америчка страна се одлучила вођена
страхом да совјетска страна, користећи простор Југославије, не на‐
стави са даљим продором преко Балкана ка Западу. Својевремена
совјетска интервенција у ЧССР‐у и опасност да тај исти сценарио не
буде поновљен у Југославији утицали су и на процес обликовања ју‐
гословенске спољнополитичке доктрине и стратегије. Кроз настоја‐
ње да обнове војну сарадњу, првенствено да ојачају југословенске
оружане снаге, Сједињене Државе су тежиле да војно и политички
задрже Југославију у својој интересној сфери, као и да је потпуно ве‐
жу за себе и у економском смислу. Јачањем економске и обновом
војне сарадње, Сједињене Државе су биле у могућности да заштите
Југославију од совјетског утицаја и омогуће јој очување територи‐
јалног суверенитета и интегритета. Период од 1966. до 1970. годи‐
48 ДА

МСП РС, 1974, СФРЈ, ПА, Ф‐7, 589. Разговор председника СИВ‐а Џемала
Биједића са америчким државним секретаром Кисинџером, 4. новембра 1974. го‐
дине.
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не био је један од најзначајнијих у послератном развоју југословен‐
ских оружаних снага будући да су у то време постигнути значајни
резултати у развоју концепције општенародне одбране и да су југо‐
словенске оружане снаге биле знатно ојачане претежно увозним
наоружањем (највише из СССР‐а) и војном опремом, а мање из до‐
маће производње. У наредном периоду, од 1971. до 1975. године,
дошло је до пораста домаће производње, што је знатно утицало на
опремање наоружањем из домаће производње. Међутим, истовре‐
мено је дошло и до пораста могућности оружаних снага, њихове
борбене способности захваљујући набавкама савременијих средста‐
ва и наоружања из увоза, односно САД. Први важан корак у покуша‐
јима обнове војне сарадње представљала је посета Југославији по‐
моћника америчког државног секретара за одбрану Ворена Натера
почетком септембра 1970. године, којом је остварен допринос у ди‐
версификацији и модернизацији југословенских оружаних снага.
Важну улогу у оживљавању сарадње имала је и посета савезног се‐
кретара за народну одбрану генерал‐пуковника Ивана Долничара
1972. године Сједињеним Државама. Кулминација у сегменту војне
сарадње постигнута је посетом саветника за националну безбед‐
ност Хенрија Кисинџера Београду, новембра 1974. године. Новину у
војној сарадњи представљала је чињеница да је југословенска стра‐
на успела да избори могућност извоза ремонтованог америчког на‐
оружања у земље тзв. Трећег света. Међутим, америчка страна је на‐
стојала да одржи под контролом такве врсте извоза и показала је
спремност да их толерише само до оних граница којима није угро‐
жена њихова национална безбедност. На крају се може констатова‐
ти да је Југославијa успела у намери да обнови војну сарадњу са Сје‐
дињеним Државама. Иако по обиму, врсти, количини испорученог
наоружања није увек задовољавала очекиване потребе и тражења,
сарадња је ипак функционисала. Била је много скромнија у односу
на америчку војну помоћ упућену Југославији у периоду педесетих
година. Међутим, може се закључити да је почетком седамдесетих
година један од важних чинилица који је допринео осавремењава‐
њу, модернизацији и наоружавању ЈНА свакако била и обнова војне
сарадње са Сједињеним Државама.
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Dr. Tatjana Milošević

RENEWAL OF MILITARY COOPERATION
BETWEEN USA AND SFRY 19701974
(Summary)

Since American military assistance program was aborted in 1959,
Yugoslavia had been forced to increase its military cooperation with USSR.
However, Soviet military intervention in Czechoslovakia in 1968 enforced that
military relation between two states weakened. Faced with the possibility of
the attack from the East in early 70s, Yugoslavia had insisted an revitalization
of the military cooperation with USA. Americans had the same interest,
fearing of possible Soviet penetration in the Mediterranean which could
jeopardize American allies Italy, Turkey and Greece. These initiatives were
considered as important step to the constant improvement of relations
between two states and their armies. Yugoslav army was modernized due to
the fact that modern American armament was purchased. At the same time
American administration had positive attitude towards Yugoslavia’s internal
and foreign policy and was the guarantee of its security and survival.
KEYWORDS: Yugoslavia, USA, Cold War, Détente, Mediterranean,
Balkan, armament, military assistance.
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ЦЕНА РАТА. ПОКУШАЈ НАПЛАТЕ
РАТНЕ ШТЕТЕ ТУРСКОЈ
У ПРВОМ БАЛКАНСКОМ РАТУ
Нека од новијих историографских казивања недвосмислено су
указала да је домаћа литература посвећена Првом балканском рату
у суштини јако сиромашна.1 Конкретно, опус везан за ову тематику
броји мање од педесетак радова, што је са становишта учесталости
отприлике један рад у две године. Од наведеног броја само петина
су монографије, од којих је половина посвећена општем прегледу
ратних збивања. Друга пак половина бави се појединачним биткама
и војним акцијама, попут оне код Битоља, опсадом Скадра, Једрена
и другим. Политичка активност током Првог балканског рата опи‐
сана је на још мање места, а сви други аспекти овог дешавања гото‐
во су потпуно сметнути у страну. Можда најбољу потпору овом твр‐
ђењу даје Историја српског народа, која у једној од књига (6/1), од
648 страна основног текста, рату са Турцима 1912–1913. године по‐
свећује тек пет, укључујући ту и активности братске Црне Горе.2
Све то јасно говори да су многи незаобилазни чиниоци
овог рата, попут пропагнадних, културних, економских и дру‐
гих, заправо неистражени и да њима, уколико постоји докумен‐
тована грађа, треба посветити одговарајућу пажњу. Најбољи на‐
чин за то свакако је представљање и, наравно, анализа поједи‐
них историјских сведочанстава. Због тога смо се одлучили упра‐
во за овај документ, који не представља уобичајени оперативни
или релацијски дневник неке јединице, већ у садржи барем де‐
лимичан одговор на кључно питање сваког рата – колико је за‐
1 Списак литературе. Видети: М. Милићевић, Балкански ратови, Београд
2014, 123–126.
2 Видети: Историја српског народа 6/1, Београд 1983, 188–193.
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право он коштао, било да се ради о људским или материјалним
губицима. До данас је ово питање у нашој историографији било
прилично заобилажено, те лаконски сведено на цифру од 590
милиона динара.3
Оригинални документ који овде представљамо похрањен је
у Архиву Војске Србије.4 Синтетичког је карактера и састављен
је на основу извештаја неколико одељења Министарства вој‐
ног.5 Упутилац је тадашњи министар војни Милош Божановић, а
прималац председник владе Никола Пашић.6
Датум који носи овај документ, а то је 24. јануар 1913, као и
његова потоња садржина, јасно откривају његову намену. То је
подношење извештаја на конференцији у Лондону о потражива‐
њу од Турске поводом наплате ратне штете.7 Још прецизније,
документ је настао само четири дана пошто је Турска, након
преврата у Цариграду, отказала примирје и поново започела
ратни сукоб са савезницима.8
Уговор о миру, потписан у Лондону маја 1913, подразуме‐
вао је (чл. 6) и решење, до кога није дошло, „финансијских пита‐
ња, проистеклих из ратног стања”, за шта је у Паризу предвиђе‐
на нова конференција представника зараћених страна, уз прису‐
тво међународних арбитара. 9 Но Други балкански рат, после ње‐
га одмах и Светски, усмерили су историјске догађаје сасвим дру‐
гим током.

3

Б. Ратковић, Први балкански рат 1912–1913, књ. 2, Београд, 1975, стр. 478.
АВС, Пописник 1/3, кутија 9, фас. 1, док 1.
5 Предлошци овог документа су извештаји Санитетског, Благајничког, Еко‐
номског и Оштевојног одељења. С обзиром на то да је Министарство законом из
1883. имало у свом саставу осам одељења, намеће се закључак да неки од ових из‐
вештаја недостају. О организацији МВ. видети: С. Ратковић‐Костић, Европеизација
српске војске 1878–1903, Београд 2007, 130–139; Љ. Поповић и М. Милићевић, Ми‐
нистри војни кнежевине и краљевине Србије, Београд 1998, 16–29.
6 На документу не постоји потпис министра војног, али се зна да је од 4. ја‐
нуара 1913. на тој дужности био генерал Милош Божановић. Видети: Љ. Поповић
и М. Милићевић, н. д., 175–179.
7 Лондонска конференција трајала је, с прекидима, од 4/17. децембра 1912.
до 17/30. маја 1913.
8 Примирје започето 20. новембра, односно 3. децембра 1912.
9 Текст мировног уговора. Б. Ратковић, н. д., 489–491.
4
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ОПШТЕ ВОЈНО ОДЕЛЕЊЕ
ЂЕНЕРАЛШТАБНИ ОДСЕК
Пов. Ф. Ђ О Бр. 1258
Господине Министре,
Пошто ће и број употребљених трупа за време овог рата имати
утицаја на то, шта ће од турских земаља нама припасти и колика ће
се ратна отштета тражити од Турске, то ми је част у прилогу под / 1,
доставити Вам у копији извештај Врх. Команде о бројном стању
трупа употребљених у рату, а у прилогу под / 2 бројно стање људи,
стоке и кола, употребљених доцније у земљи за разне споредне
службе.
Изволите господине Министре, примити уверење о моме
великом поштовању.
24. јануара 1913.
У Београду

Министар Војни,
ђенерал,
[потпис]

Председнику Министарског Савета
Министру иностраних дела
Господину Николи Пашићу
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ОПШТЕ ВОЈНО ОДЕЛЕЊЕ
ЂЕНЕРАЛШТАБНИ ОДСЕК
Пов. Ф. Ђ О Бр. 1258
1, БРОЈ ВОЈНИКА, КОЈИ СМО ДРЖАЛИ ПОД ЗАСТАВОМ НА
ХРАНИ:
4.797 официра за 225 дана × 3 дин. ........................3,237.975 динара
397.203 војника за 225 –//– × 1.40 д. ..................... 125,118.945 –//–
СВЕГА ................................................................................ 128,356.920 динара
Сем овога било је на храни:
122.850 болесника укупно за 2,457.000 дана боловања,
(на сваког просечно по 30 дана) × 1.50 динара дневно ....... 3,685.500
25.200 рањеника укупно за 1,260.000 дана боловања
(на сваког просечно по 30 дана) × 1.50 дин. дневно.......1,890.000
СВЕГА .......................................................................................................5,575.500
УКУПНО НА ХРАНУ ИЗДАТО .................................................. 133,932.420
2, БРОЈ ОФИЦИРА;
ПЛАТЕ И ДОДАЦИ:
а) Виших официра (актив. и резервних) било је ........................ 806
Нижих официра –//–
–//–
–//– ......................4.066
Војно‐административних чиновника, ветеринара, апотекара,
свештеника, капелника и т.д. на које су чињени увећани издаци,
било је (без пописаних) ........................................................................................ 465
б) На плату официра издато је:
Вишим.........................................................................................2,539.817 дин.
Нижим ......................................................................................4,233.020 –//–
СВЕГА на плате официра ...............................................6,772.837 –//–
На име додатка на момка и коња:
Вишим и нижим официрима......................................... 638.887 динара
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На име новчане помоћи на опрему:
Активним официрима .............................................................737.100 дин.
Резервним официрима............................................................683.000 –//–
СВЕГА на додатке официрима. .......................................1,420.100 –//–
УКУПНО НА ОФИЦИРЕ......................................................... 8,831.824 дин.
в) На плате војно‐административних чиновника, ветеринара,
апотекара, свештеника, капелника и т.д. издато је ...........457.713 дин.
Истима на име новчане помоћи за спрему..................... 93.000 –//–
СВЕГА ................................................................................................550.713 дин.
г) Страни лекари:
Плате страних лекара у позадини војске: 19 лекара са платом
од 300 динара месечно и 77 лекара са платом од 400 динара под
уговором за 3 месеца (али многи су отишли пре времена, а други су
остали дуже) 97.300 дин.
Путни трошак (за долазак из места њихова становања до
Београда и натраг, за подвоз њиховог пртљага)........ 27.151 дин.
Врховној Команди за стране лекаре на
војишном делу издато............................................................... 10.000 дин.
Свега на стране лекаре .................................................... 134.451 динара
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ТАЧЦИ 2,
Плате и додаци официрима до конца априла ........ 8,831.824 дин.
–//–
вој. чинов. ит.д.
–//– .......................550.713–//–
–//–
страним лекарима –//– .......................134.451–//–
СВЕГА ............................................................................................ 9,516.988 дин.
ПРИМЕДБА. – Број официра у тачци 1. на храни и у тачци 2, под
а) разликују се због тога, што известан број официра у позадини
војске није имао новчану храну.
3, ТРОШКОВИ МОБИЛИЗАЦИЈЕ:
Обвезници су до мобилизацијских места дошли о овом
трошку, и како су стизали на мобилизацијска места, зачишљавани
су на храну, а стока на фураж, тако да је целокупан трошак
до свршетка мобилизације заједно са транспортовањем
обвезника изнео................................................................................ 1,191.609 дин.
4, БРОЈ СТОКЕ И КОШТАЊЕ ХРАНЕ; т.ј. БРОЈ ДАНА ЗА КОЈИ ЈЕ
ХРАЊЕНА:
58,673 коња за храну за 225 дана по 2.20 дин.... 29,043.135 дин.
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77.021 волова –//– 225 –//– 2.20 –//–......... 38,125.395 дин.
Свега за храну стоке........................................................... 67,168.530 дин.
5, УТРОШАК МУНИЦИЈЕ И КОШТАЊЕ ПО ВРСТАМА:
Укупно у суми.................................................................. 28,849.060.80 дин.
Детаљи се виде из прилога 1 „Преглед о утрошку муниције”,
који садржи 36 рубрика.
6, КОЛИКО ЈЕ И КАКВОГ МАТЕРИЈАЛА, КОЈИ СЕ МОЖЕ
СМАТРАТИ КАО ПОТПУНО УПРОПАШЋЕНО И КОШТАЊЕ ЊЕГОВО.
а) По обмундировној грани:
При поласку у рат понели су војници на себи по једну гарниту‐
ру одела и спреме, у коју улази: капа, шињел, блуза, чакшире, чизме,
опанци, цокуле, мамузе, преобука, пиштаљке, значке за распознава‐
ње, порција, чутурица и торбица за хлеб, што чини:
За 397.203 војника × 120,40 дин. (колико стаје
једна гарнитура) ............................................................ 47,823.241.20 дин
300.000 шаторских крила са прибором
по 10 динара...........................................................................................3 ,000.000. –//–
8.000 великих шатора са прибором
по 144 динара....................................................................................... 288.000.–//–
СВЕГА .................................................................................. 51,111.241.20 дин.
Ова је спрема у рату поцепана и упропашћена, а остало је за
изношење још у вредности................................................... 1,608.543.03 –//–
ПОТПУНО УПРОПАШЋЕНО ПО ОБМУНД. ГРАНИ
У СУМИ ..............................................................................49,508.698.17 –//–.
б) По гарнизоној грани:
1, Походна канцеларијска спрема .................................100.000.‐ –//–
2, Кухињска спремапоходна и прибор.........................100.000.‐ –//–
3, Канцеларијски писаћи материјал и
прибор .........................................................................................50.000.‐ –//–
4, Огрев и прибор (дрва, угаљ, сикире,
тестере, турпије и т.д.)................................................. 3,500.000.‐ –//–
5, Осветлење и прибор (петролеум, нафта, електрична
струја, карбид, лампе, фењери, фитиљ, сијалице,
свеће и палидрвца)........................................................ 3,400.000.‐ –//–
6, Закуп приватних зграда ...............................................86.000.‐ –//–
7, Транспортовање Државном Железницом... 7,532.000.‐ –//–
8, Транспортовање подринском железницом......... 9.785.‐ –//–
9,
–//–
паробродима................................103.745.‐ –//–
СВЕГА .................................................................................14,881.530.‐ –//–
290

Цена рата

Од походне канцеларијске спреме и кухињског прибора остало
је још да се може употребити .........................................................40.000.‐ –//–
ПОТПУНО УПРОПАШЋЕНО И УТРОШЕНО ПО
ГАРНЗ. ГРАНИ......................................................................14,841,530.‐ –//–
в) По санитетској грани:
1, За лекове утрошено на 148.050 рањеника и
болесника (просечно приближно по 1.31 дин) 195.000.‐ –//–
2, За завојни материјал (први асептични завој, калико‐платно,
хидрофилна газа, јодоформна газа, хидроскопна вата,б
гипсане повеске, лаукопласт, ствари од гуме, улаге дрвене,
од алуминијума, од жице; апарати за екстелцију) – који је
утрошен за лечење и негу рањеника и
болесника................................................................................... 533.150.‐ –//–
СВЕГА по санитетској грани.................................................728.150.‐ –//–
г) По инжињерској грани:
I, Телефонске потребе:
Кабла биметалног у количини 200 км.= 2.000 кгр. по 250
динара од 100 кгр. ............................................................ 5.000.‐ дин.
Нарочитог телефонског кабла 300+150 = 450 км.
по 164 дин. километар = 24.600+49.200 ..................73.800.‐ –//–
Телефона за пешадију 50 ком. по 162 д. ................... 8.100.‐ –//–
–//– –//– инжињерију 60 к. ” 192 д. .......................11.520.‐ –//–
СВЕГА НА ТЕЛЕФОНСКЕ ПОТРЕБЕ .... 98.420 ДО 100.000.‐ –//–
II, Бомбе:
Аазен 5000 комада × 15,00.‐ дин ..................................75.000.‐ –//–
Наших 15.000 –//– × 12,00.‐ –//– .............................180.000.‐ –//–
СВЕГА ЗА БОМБЕ...................................................................255.000 дин.
III, Аеропланови и њихов прибор:
Сломијено 4 аероплана по 30.000 ............................120.000.‐ –//–
Плата пилота 6×3.000 дин. за 3 месеца....................54.000.‐ –//–
–//– –//– 2×5,000 –//– × 4 – //– ......................40.000.‐ –//–
–//– механич. 2×3.000 –//– ×6 –//–........................36.000.‐ –//–
–//– –//–
4×800 –//– ×6 –//–.......................19.200.‐ –//–
–//– –//–
1×1.200 дин. ×4 мес. .......................... 4.800.‐ –//–
–//– –//– 1×900 –//– ×6 –//–.......................... 5.400.‐ –//–
Бензина за употребу на аеропланове ...................... 10.000.‐ –//–
Зејтина –//– –//– –//– –//– .................................. 6.000.‐ –//–
СВЕГА НА АЕРОПЛАНОВЕ........................................ 295.400.‐ –//–
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IV Пионирска спрема:
Ашова 5.000×3 дин. ............................................................15.000. ‐ –//–
Пујукова 2.000×4 дин. ........................................................ 8.000.‐ –//–
Кеса платнених 150.000×0.60 дин. ............................90.000.‐ –//–
Ашовчића 10.000×3 дин. .................................................30.000.‐ –//–
СВЕГА ЗА ПИОНИР. СПРЕМУ.......................................143.000.‐ –//–
V Експлозива 10.000×7 дин..................................................70.000.‐ –//–
VI Упропашћено код железница:
Услед употребе дотрајало и новим замењене разне потребе
за експлоатацију железница у ...........................................38.650.‐ –//–
Више утрошено услед ратних преноса (огрев, осветлење,
потрошни материјал) ..........................................................118.000.‐ –//–
СВЕГА КОД ЖЕЛЕЗНИЦА....................................................156.650.‐ –//–
VII На име оштете, која се има платити за упропашћену
трговачку робу услед рата
(Прилог 2 под V железничких извештаја)
СВЕГА ............................................................................................ 235.000.‐ дин.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ИНЖИЊЕРСКОЈ ГРАНИ:
Под I .............................................................................................100.000.‐ –//–
–//– II.............................................................................................255.000.‐ –//–
–//–III ............................................................................................295.400.‐ –//–
–//– IV ..........................................................................................143.000.‐ –//–
–//– V................................................................................................70.000.‐ –//–
–//– VI .......................................................................................... 156.650.‐ –//–
–//– VII..........................................................................................235.000.‐ –//–
УКУПНО..................................................................................... 1,255.050.‐ –//–
д) По артилеријској грани:
I, Утрошак код барутане Обилићево (стварно) ......409.816.‐ –//–
II,
–//– Управе вој. техн. завода (детаљи се
виде из прилога 3) ..................................................................666.349.‐ –//–
II Вредност артилеријског материјала, који нам је Турска
узаптила (детаљан прорачун послат раније Министарству
финансија под Пов.А/Т.Н.1346, од 7. априла т.г.) .... 4,807.055.‐ –//–
IV Трошкови код војних станица (паушално) ...........50.000.‐ –//–
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V За превоз ситније убојне опреме за време рата до краја
априла ове године (паушално) ........................................ 200.000.‐ дин
VI Вишак за транспорт и осигурање хаубица М.910 год.
због ратних прилика (стварно по рачуну).....................109.000.‐ –//–
VII Разни губици, остали трошкови
и за евентуалије ................................................................... 5,000.000.‐ –//–
СВЕГА ПО АРТИЛЕРИЈСКОЈ ГРАНИ ..........................11,242.220.‐ –//–
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ТАЧЦИ 6.
а) По обмундировној грани ................................... 49,502.698.17.‐–//–
б) –//– гарнизоној грани..............................................14,841.530.‐ –//–
в) –//– санитетској грани ...................................................728.150.‐ –//–
г) –//– инжињерској грани.......................................... 1,255.050.‐ –//–
д) –//– артилеријској грани .....................................11,242.220.‐ –//–
УКУПНО........................................................................... 77,569.648.17.‐ –//–
7. КОЛИКО ЈЕ МАТЕРИЈАЛА, КОЈИ СЕ ЗА ИЗВЕСТАН ПРОЦЕНАТ
МОРА ОТПИСАТИ. И АКО ЈЕ ЈОШ УПОТРЕБЉИВ; И ЗА КОЛИКИ СЕ
ПРОЦЕНАТ КОЈА ВРСТА ИМА ОТПИСАТИ.
а) По санитетској грани:
I, За болнички прибор (200 кревета, 10.000 сламњача, 15.000
јастука, 16.000 ћебади, 72.000 кошуља, 72.000 гаћа, 72.000 пешкира,
72.000 чаршава, 100.000 пари чарапа обичних и топлих, 24.000
кошуља и пари гаћа топлих, 10.000 грудњака, кухињско посуђе и
т.д.,). Од овог материјала искварено је и постало неупотребљиво
50%, што чини суму од ................................................................... 657.800.‐ дин.
II, Санитетски други материјал (сандуци за апотеке, сандуци за
санитетски материјал, тестере, мотике, сикире, буктиње,
ацителенске лампе, рефлектори и т.д.) искварен је 50% од
вредности, што чини суму од .....................................................175.000.‐ –//–
III, Инструменти употребом, хрђавим временом искварени и
остали неупотребљиви 50%, што чини суму од ...............100.000.‐ –//–
IV, Подвозна средства (аутомобили, рањеничка двоколица,
носила, санитетска колона, санитетски железнички возови)
употребом искварена и постала неупотребљива за 30%, што чини
суму од ....................................................................................................248.430.‐ –//–
293

Војноисторијски гласник 2/2017.

V, Дезинфектори употребом искварени, и мора се отписати
30%, што чини суму од.........................................................108.000.‐ –//–
VI, Стерилизатори за воду употребом су искварени за 30%,
што чини суму од......................................................................................63.000.‐ –//–
VII, Пољске кујне искварене су употребом за 30%,
што чини суму од .....................................................................................73.000.‐ –//–
VIII, Завод за дезинфекцију у масу употребом искварен за 30%,
што чини суму од .....................................................................................20.000.‐ –//–
IX, Болнички шатори упропашћени и искварени за 75%,
што чини суму од.....................................................................................133.140 –//–
X, Декерове Бараке упропашћене и искварене за 30%,
што чини суму од.....................................................................................100.000 –//–
СВЕГА ПО САНИТЕТСКОЈ ГРАНИ ................................. 1,678.370.‐ –//–
б) По инжињерској грани:
Услед употребе разних железничких предмета вредност
смањена (видети у прилогу 2. податке у списку Б, под II
железничких извештаја).....................................................194.368.‐ –//–
в) По артилеријској грани:
I, Утрошак пушака и убојне спреме
(детаљи се виде из прилога 4.) ..................................24,439.499.‐ –//–
II, Утрошак запрежног и јахаћег прибора
(детаљи се виде из прилога 6.) ................................... 5,871.837.‐ –//–
III, Онеспособљено топова, хаубица, мерзера и прибора
(детаљи се виде из прилога 6.) за
СВЕГА .......................................................................................43,468.732.‐ –//–
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ТАЧЦИ 7.
а) По санитетској грани ................................................... 1,678.370.‐ –//–
б) –//– инжињерској грани...............................................194.368.‐ –//–
в) –//– артилеријској грани ........................................43,468.732.‐ –//–
УКУПНО...................................................................................45,341.470.‐ –//–
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а) Колики је број стоке реквириран и купљен:
I Купљено коња ремоната 3.500 по
800 дин. (просечно)............................................................ 2,800.000.‐ дин.
II Реквирирано коња 6433 по 600 динара
просечно.................................................................................. 3,859.800.‐ –//–
III Реквирирано волова 13.075 по 360 дин.
просечно.................................................................................. 4,717.000.‐ –//–
СВЕГА ..................................................................................... 11,376.800.‐ –//–
б) Број коња и других превозних средстава
(детаљи се виде из прилога 7) у вредности .......41,494.896.‐ –//–
в) Колико би се платила употреба железница према броју
возова, кад би била приватна:
I. на име возарине за све војне транспорте извршене од
обзнане мобилизације до 20. априла ове године платило
би се ....................................................................................................... 9,386.583.‐ –//–
(Од 20. априла па до дана демобилизације изнело би плаћање
за пренос још дневно по 42.119 дин.).
Детаљи се виде у прилогу 2. под I листа 4. железничких
извештаја.
II. На име узетих вагона са стране услед оскудице у нашим и за
мушеме, колико је стварно плаћено страним друштвима (прилог 2.
под IV у 2 листа)..................................................................................519.600.‐ –//–
III, На име машинских трошкова за разне машинске, службе
изазвате услед извршења војних преноса од огласа мобилизације
па до 20. априла тек. године, и то:
за пруге у старим крајевима...................................... 3,862.842.28 –//–
–//– –//– новим –//–
.......................................... 1,382.820.‐ –//–
СВЕГА (до 20. априла) .................................................15,151.845.28 –//–
Детаљи се налазе у прилогу 2. под VIII – 50 листова.
ПРИМЕДБА. Од 20. априла па до демобилизације, за сваки дан
треба рачунати још по:
42,119 на име возарине,
16.412 на име машинске службе у старим границама,
7.055.20 на име
–//–
новим
–//–
СВЕГА ...................................................................................65.586.80 дневно.
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IV За одржавање желез. пруга у старим границама до
1. маја ..................................................................................... 1,269.563.86 –//–
V За одржавање пруга у новим границ. до
1. маја ......................................................................................... 870.688.07 –//–
VI За одржавање, допуну и коришћење средстава за извођење
експлоатације (телеграфа, телефона, електр.
осветлења) ..................................................................................194.300.‐ –//–
УКУПНО ЗА ТАЧКУ
в) ............................................................................................17,486.397.21 –//–
ПРИМЕДБА. Сем изнетих трошкова у тачци IV, V и VI за сваки
дан до демобилизације после првог маја треба рачунати још
дневно:
а) У границама старих крајева по–//–........................16.418.85 дин.
б)
–//–
нових –//– по................................... 7.055.80 –//–
г) Шта нам тражи оријентална железница као закупнину и шта
смо потрошили на доправку тих железница:
I, на име возарине до јануара 1913. год.................. 270.774.45 дин.
II, на име возарине за месеце: фебруар, март
и април по 300.000 дин. месечно ...................................900.000.‐ –//–
СВЕГА......................................................................................1,170.774.45 дин.
ПРИМЕДБА. О доправци ових железница нема података.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ТАЧЦИ 8.
под а).................................................................................... 11,376.800.‐ –//–
–//– б) ....................................................................................41,494.896.‐ –//–
–//– в) ................................................................................17,486.397.21 –//–
–//– г)............................................................................... 1,170.774.45 –//–
УКУПНО...............................................................................71,528.867.66 –//–
9, КОЛИКИ ЈЕ БИО БРОЈ ЗАРОБЉЕНИКА И ЗА КОЛИКО ДАНА?
КОЛИКИ ЈЕ БРОЈ ЗАРОБЉЕНИКА ОФИЦИРА И ЗА КОЈЕ ВРЕМЕ?
КОЛИКО ЈЕ ЊИМА ИЗДАТО НА ИМЕ ПЛАТЕ? КОЛИКО ЈЕ БИЛО
ЗАРОБЉЕНИХ РАЊЕНИКА?
Заробљених официра и чиновника 393 за просечно 150 дана
Заробљених подофицира и војника 16.155 за просечно 147 дана.
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Они су за тај број дана добили:
а) 29 виших официра 4350 оброка × 2.50 дин. оброк у новцу
са по 1. хлебом (вредност хлеба рачуната
пo14,5 пара дин.)....................................................................11.505,75. дин
б) 264 нижа официра и чиновника 39.600 оброка х 1.50 дин.
оброк у новцу са по 1 хлебом (по 14,5 пара дин.) ...... 65.142. дин
в) 16.155 подофицира и војника 2,374.785 оброка × 0.60 дин.
(ушта је рачуната храна, огрев , осветлење
и прање рубља) .................................................................... 1, 424.871.‐ дин
г) Официрима и чиновницима издато на име плате
(по платном списку)................................................................ 103.120 дин
СВЕГА.......................................................................................1,604.638.75 дин
ПРИМЕДБА. Сви издаци по тачци 9, рачунати су до конца
месеца априла ове године.
О заробљеним рањеницима нема поузданих података. За сада
је јављено да их има 500–600, само рањеника без болесника, али ће
их свакако бити много више.
10, БРОЈ МРТВИХ, ТЕШКО РАЊЕНИХ, ОСАКАЋЕНИХ И ЛАКО
РАЊЕНИХ ПОНАОСОБ.
Ови подаци за сада се не могу дати као апсолутно тачни, по‐
што је природа тога посла таква, да се подаци могу прикупити и
средити тек по свршетку целога рата.
Према подацима, којима сада располаже Министарства војно,
стање је приближно овакво:
Погинулих..........................................................................................око 12.000
Помрлих од рана ..........................................................................–//– 3.000
Помрлих од болести....................................................................–//– 7.000
СВЕГА мртвих око..................................................................................22.000
Рањених око 25.200, од којих је 3.780 тешко рањених. У овај број
урачунати су и они рањеници који су по други и трећи пут рањени.
Болесних ........................................................................................ око 122.850.
Број осакаћених за сада је апсолутно немогуће дати из разлога,
што ће се и код многих излечених тек после неколико месеци поче‐
ти да појављују последице повреда, које их чине неспособним за
рад и привреду. На сваки начин број таквих неће бити испод 1200.
11, КОЛИКИ СУ БИЛИ ОКУПАЦИОНИ ТРОШКОВИ У АЛБАНИЈИ,
ЗАЈЕДНО СА КОШТАЊЕМ ЕКСПЕДИЦИОНОГ КОРА ПРОТИВ СКАДРА.
а) Издато на трупе у Албанији:
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На име плате и осталих додатака .............................. 1,749.425.‐ дин.
На име хране, фуражи и остале опреме................ 4,628.200.‐ –//–
СВЕГА........................................................................................ 6,377.625.‐ –//–
б) На експедициони кор код Скадра:
На име плате, додатка и хране ................................... 1,300.000.‐ –//–
На име трошкова око транспортовања
закупљеним лађама......................................................... 1,500.000.‐ –//–
СВЕГА....................................................................................... 2,800.000.‐ –//–
ПРИМЕДБА. Сума од 1,500.000 динара узета је према вероват‐
ном броју закупљених лађа, али обрачун још није извршен.
Укупно по тачци 11:
Под
а).................................................................................................. 6,377.625.‐ дин.
б) ................................................................................................. 2,800.000.‐ –//–
УКУПНО .................................................................................... 9,177,625.‐ –//–
ОПШТА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
Трошкови по тачци
1, ..............................................................................................133,932.420.‐ дин.
2, .................................................................................................. 9,516.988.‐ –//–
3, .................................................................................................. 1,191.609.‐ –//–
4, .............................................................................................. 67,168.530.‐ –//–
5, .............................................................................................28,849.060.80 –//–
6, .............................................................................................77,569.648.17 –//–
7, ................................................................................................ 45,341.470.‐ –//–
8, .............................................................................................71,528.867.66 –//–
9, ............................................................................................... 1,604.638.75 –//–
11, ............................................................................................... 9,177.625.‐ –//–
УКУПНО ...........................................................................445,880.875.38 –//–
ПРИМЕДБА. Ова сума, разликује се од суме, која је показана у
извештају Пов.Ф/Ђ.О/Н. 1899. од 12. марта ове године, пошто овде
нису урачунате суме, које су тамо показане, и то:
1, На пензије за погинуле и
рањене – инвалиде ............................................................ 70,000.000 дин.
2, Накнада за погинуле и умрле од рана............. 150,000.000 –//–
3, На непредвиђене – остале трошкове.................. 10,000.000 –//–
СВЕГА...................................................................................... 230,000.000 –//–
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ЏОН РОЛ, ПУТ У САРАЈЕВО.
КАЈЗЕР ВИЛХЕЛМ II И УЗРОЦИ ПРВОГ
СВЕТСКОГ РАТА, БЕОГРАД: CLIO,
МЕДИЈА ЦЕНТАР „ОДБРАНА”, 2016,
СА ЕНГЛЕСКОГ ПРЕВЕО ВЕЉКО СТАНИЋ,
169 СТР.
Стогодишњица од почетка
Првог светског рата подстакла
је повећано интересовање не са‐
мо историчара већ и шире јавно‐
сти за „исконску катастрофу 20.
века”, што је условило објављи‐
вање мноштва научних и публи‐
цистичких наслова посвећених
овој теми. Обележавање јубилеја
пружило је разложан повод да
се унутар стручних историо‐
графских кругова изнова размо‐
тре узроци рата, што је, истовре‐
мено, у средиште расправа по‐
ставило питање о „ратној кри‐
вици”, истина сада у виду одго‐
ворности појединих зараћених
сила за избијање рата светских
размера.
У протеклих неколико де‐
ценија чинило се да је ово пита‐
ње трајно решено захваљујући
резултатима до којих је, пре ви‐
ше од пола века, у својим истра‐
живањима дошао немачки исто‐
ричар Фриц Фишер, недвосми‐
слено доказавши да је војно и
политичко вођство немачког
рајха, са кајзером Вилхелмом II

на челу, имало кључну улогу у
прерастању локалног сукоба
Аустроугарске и Србије у рат
европских, а затим и светских
размера. Упркос томе што су
Фишерове тезе биле прихваћене
унутар главних токова светске
историографије о Првом свет‐
ском рату, расправе које су про‐
теклих година изнова обновље‐
не показале су да питање ратне
одговорности подлеже различи‐
тим интерпретацијама које су у
непосредној вези са промење‐
ним односима моћи у савреме‐
ном свету. Насупрот „ортодок‐
сној” интерпретацији Фрица Фи‐
шера и његових следбеника, у
међувремену се конституисао
нови ревизионистички правац у
историографији који, делимич‐
но или у целости, одбацује Фи‐
шерове резултате настојећи да
релативизује одговорност руко‐
водства царске Немачке за по‐
кретање светског рата. Пред‐
ставници ове, релативно бројне
„ревизионистичке школе”, кљу‐
чну одговорност за отпочињање
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рата приписују Француској, Ру‐
сији, Србији или Великој Брита‐
нији, или пак настоје да одго‐
ворност поделе између свих ве‐
ликих европских сила, тврдећи
да је формирање два војно‐по‐
литичка блока са међусобно су‐
протстављеним интересима не‐
миновно водило ка ратном су‐
кобу. Захваљујући тезама изне‐
тим у књизи Месечари. Како је
Европа кренула у рат 1914, која
је, у међувремену, остварила
огроман успех и постала своје‐
врсни историографски бестсе‐
лер, нарочито на немачком го‐
ворном подручју (након ориги‐
налног енглеског издања 2012.
уследили су немачко и францу‐
ско издање 2013, српско издање
2014, као и преводи на неколи‐
ко других језика), британски
историчар Кристофер Кларк по‐
стао је синоним за ову нову ре‐
визионистичку струју у тумаче‐
њу узрока Првог светског рата.
Насупрот новој ревизиони‐
стичкој интерпретацији (која је
протеклих година изазвала
бројне полемике не само унутар
историографских кругова већ и
у јавном дискурсу земаља које
су биле водећи протагонисти
Првог светског рата), main stre
am светске историографије о
Првом светском рату и даље
представљају резултати „Фише‐
рове школе”, чији је један од нај‐
истакнутијих представника бри‐
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тански историчар Џон Рол (John
C. G. Röhl, 1938). Специјалиста за
историју Другог немачког рајха
и најбољи живи познавалац
вилхелминског раздобља, он је
своја вишедеценијска истражи‐
вања представио у волумино‐
зној тротомној биографији кај‐
зера Вилхелма II, чији обим пре‐
лази 4000 страна и која, уједно,
представља својеврсну историју
Немачке од уједињења до краја
Првог светског рата. У настоја‐
њу да се супротстави плими ре‐
визионизма која је наступила
поводом стогодишњице од Ве‐
ликог рата, Рол је 2013/14. на
немачком и енглеском (а затим
и на српском језику) објавио са‐
жету биографију Вилхелма II,
имајући првенствено у виду по‐
требе шире читалачке публике.
Надовезујући се у својим радо‐
вима на резултате Фрица Фише‐
ра, Рол иступа као оштри крити‐
чар ревизионистичке историо‐
графије, пре свега, интерепрета‐
ције коју у својој књизи заступа
Кристофер Кларк. Сматрајући
неоснованом Кларкову тезу да
су све европске силе подједнако
одговорне за избијање рата у
који су „склизнуле” попут „месе‐
чара”, Рол заговара традицио‐
нално „фишеровско” тумачење
према коме је немачки државни
врх, заједно са својим аустроу‐
гарским савезницима, свесно
изазвао рат у околностима које
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је сматрао повољним, надајући
се победи која би омогућила ус‐
постављање немачке превласти
на европском континенту и пре‐
растање Немачке из европске у
светску силу.
Поред ауторовог предгово‐
ра, књига доноси укупно осам
Ролових огледа (први пут сједи‐
њених унутар корица једне књи‐
ге у преводу на српски језик) по‐
свећених личности кајзера Вил‐
хелма II и улози немачког др‐
жавног врха у покретању свет‐
ског рата 1914, који пружају са‐
жети пресек резултата до којих
је дошао у вишедеценијским ис‐
траживањима. „Црвену нит” која
повезује све огледе у јединстве‐
ну целину јесте анализа закљу‐
чака усвојених на „ратном већу”
одржаном 8. децембра 1912. у
Берлину, на које је Рол скренуо
пажњу научне јавности на са‐
мом почетку своје научне кари‐
јере, још крајем шездесетих го‐
дина прошлог века. Поредећи
дневничке записе адмирала Ге‐
орга Александера фон Милера,
начелника Поморског кабинета,
са другим сачуваним изворима,
Рол је утврдио поузданост Ми‐
леровог сведочења о закључци‐
ма „ратног већа” на којем су кај‐
зер и високи војни званичници,
сматрајући да је рат неминован,
донели одлуку да се у погодном
тренутку ступи у рат против
Француске и Русије. Будући да је

рат немачкој јавности требало
да се представи као одбрамбени
рат, како би се за његово вођење
обезбедила што шира друштве‐
на подршка, Немачка је морала
да се покаже као земља напад‐
нута од коалиције непријатељ‐
ских сила. Према томе, основна
Ролова теза јесте да су најодго‐
ворније војне и политичке лич‐
ности немачког рајха на челу са
кајзером Вилхелмом II (укупно
око 20 високопозиционираних
личности) донеле одлуку о по‐
кретању европског рата током
кризе узроковане балканским
ратовима у новембру 1912, а да
је из дипломатских и војних раз‐
лога покретање рата одложено
за извесно време како би се из‐
вршиле неопходне војне при‐
преме и како би се немачка јав‐
ност припремила на идеју о не‐
избежности рата (стр. 67–68).
Иако су о значају „ратног
већа” у историографији вођене
огорчене полемике, оно на шта
Рол с правом скреће пажњу јесте
да је свега годину и по дана доц‐
није, током Јулске кризе, немач‐
ко војно и политичко руковод‐
сто поступало управо у складу
са поменутим сценаријом – од
давања тзв. „бланко чека” и пру‐
жања пуне подршке савезничкој
Аустроугарској, избегавања ди‐
пломатског решавања кризе те
инсценирања угрожености рајха
од непријатељских сила, што је
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Немачку, наводно, приморало да
поведе „превентивни рат”. При
томе Рол истиче да током Јулске
кризе кајзер више није у потпу‐
ности усмеравао немачку поли‐
тику, већ да су кључну улогу у
руковођењу кризом имали на‐
челник генералштаба Хелмут
фон Молтке, канцелар Теобалд
фон Бетман Холвег те највиши
немачки дипломатски званични‐
ци, руководећи се циљем да се
„изазове рат против Русије и
Француске на такав начин да Не‐
мачка изгледа као жртва руске
агресије, обезбеђујући тако све‐
срдну подршку немачког народа
и у најбољем случају почетну не‐
утралност Британије” (стр. 71).
Стога поменуте личности сносе
и највећу историјску одговор‐
ност за изазивање рата светских
размера. У својој интерпретацији
узрока Првог светског рата Рол у
потпуности прихвата главне те‐
зе Фрица Фишера – да је војно и
политичко вођство рајха, пружа‐
јући
подршку
савезничкој
Аустроугарској током Јулске
кризе, прихватило ризик од
европског рата, као и да је одлу‐
ка о покретању рата донесена
још на „ратном већу” 8. децембра
1912, те да су, у складу с тиме,
највиши званичници царске Не‐
мачке свесно изазвали рат 18 ме‐
сеци доцније, користећи се међу‐
народном кризом коју је проу‐
зроковао Сарајевски атентат.
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Пажњу свакако заслужује и
Ролов суд о кајзеровој личности
– верујући у снагу божанског
Провиђења, својеврсну историј‐
ску мисију и расну супериорност
„германске расе”, кајзер је на‐
стојао да Немачку претвори у
светску силу, те, на концу, упра‐
во он сноси највећи део одго‐
ворности за покретање рата. По‐
ред поменутих елемената, у кај‐
зеровој „слици света” био је на‐
рочито снажно присутан и ели‐
минациони антисемитизам, тј.
патолошка мржа према Јевреји‐
ма. Имајући у виду поменуте чи‐
њенице, кајзерова схватања у
великој мери су се подударала
са потоњом нацистичком идео‐
логијом и представљају убедљи‐
ву потврду не само Фишерове
тезе о „континуитету структура
моћи” између Другог и Трећег
рајха, које су проузроковале два
светска рата, већ и о својевр‐
сном менталитету немачких
елита у коме је арсенал раси‐
стичких идеја заузимао истак‐
нуто место.
Осим одличног превода,
Вељко Станић је и аутор акри‐
бичног поговора у коме је ука‐
зао на карактеристичне одлике
Роловог
теоријско‐методоло‐
шког приступа. Он је Ролово
историографско дело бриљант‐
но контекстуализовао у оквиру
британске и немачке историо‐
графске традиције, унутар којих

ПРИКАЗИ

се он професионално развијао и
деловао. Насупрот „структура‐
листичког усмерења” које су не‐
говали водећи немачки истори‐
чари Ролове генерације (Ханс‐
Улрих Велер, Јирген Кока и дру‐
ги припадници „Билефелдске
школе”), његов приступ модер‐
ној немачкој историји је изрази‐
то индивидуалистички – Рол је
усредсређен на водеће личности
политичког живота, што потвр‐
ђује и његова волуминозна био‐
графија кајзера Вилхелма II.
Стога се Рол с правом може сма‐
трати традиционалним истори‐
чарем, али у најбољем значењу
те речи, чију методологију пр‐
венствено одликују суверено
познавање историјских извора и
литературе, политичка историја
као главна тема истраживања и
нарација као облик презентова‐
ња историјских чињеница. Ипак,
Рол је свој традиционалистички
приступ допунио темама које
превазилазе подручје уско схва‐
ћене политичке историје, сагле‐
давајући политичка појаве и
процесе унутар широког кон‐
текста општег друштвеног и ин‐
телектуалног развоја. Заснива‐

јући своју аргументацију на
огромној ерудицији, Рол је убе‐
дљиво документовао тенденци‐
озност дела новије историогра‐
фије (напосе Кристофера Клар‐
ка), показавши да она свесно зане‐
марује изворе који сведоче о на‐
мерама немачког државног врха о
„посезању за светском моћи”.
Имајући у виду скроман
број историјских радова посве‐
ћених Првом светском рату ко‐
ји су преведени на српски језик,
сматрамо да напор преводиоца
Вељка Станића и издавачке ку‐
ће CLIO заслужује сваку похва‐
лу. Ово тим пре што превођење
радова водећих светских исто‐
ричара
представља
нужан
услов за развој српске историо‐
графије и њено унапређивање,
како у тематском, тако и у тео‐
ријском‐методолошком погле‐
ду. Коначно, непрестани дија‐
лог различитих историограф‐
ских традиција води унапређе‐
њу историјске културе у цели‐
ни, што би морао бити циљ не
само српске већ и сваке модер‐
не историографије.
Др Михаел Антоловић
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КОСОВО И МЕТОХИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ
РАТУ – СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА КАСНИЈЕ
(ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА),
УРЕДИЛИ И ПРИРЕДИЛИ ВЛАДАН ВИРИЈЕВИЋ,
ДАЛИБОР ЕЛЕЗОВИЋ, КОСОВСКА МИТРОВИЦА
2016, 327 СТР.
Питање Косова и Метохије
у историографији постало је по‐
себно актуелно осамдесетих го‐
дина 20. века, али су радови који
су тада настајали били прете‐
жно публицистички и само су
једним мањим делом припадали
научној историографији, као од‐
говор на притиске на Србе са
Косова и Метохије да се иселе и
у складу са албанским трагањем
за републиком. Ангажовањем
Српске академије наука и умет‐
ности 1983. године, када је био
организован
међуодељењски
одбор и округли сто о научном
истраживању Косова и Метохи‐
је, повећао се број стручних сту‐
дија посвећених историји овог
простора. Готово пионирска у
свеобухватном
истраживању
Косова и Метохије била је Књига
о Косову Димитрија Богданови‐
ћа. Касније се појављују и други
радови, који се баве различитим
питањима везаним за Косово и
Метохију. Данас је тема Косова и
Метохије веома актуелна у исто‐
риографији, штампи и у публи‐
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цистичким радовима. Уредници
зборника „Косово и Метохија у
Другом светском рату” Владан
Виријевић и Далибор Елезовић
у Предговору истичу да је збор‐
ник настао „као реализација
идеје да се у времену у којем се
из разноразних ненаучних, нај‐
чешће дневнополитичких раз‐
лога и на просторима бивше ју‐
жнословенске државе покушава
релативизовати основица анти‐
фашистичке борбе, објективним
и критичким опсервацијама не‐
ких историјских догађаја и про‐
цеса, укаже на одлике Другог
светског рата на Косово у и Ме‐
тохији”.
У зборнику „Косово и Ме‐
тохија у Другом светском рату”
представљено је 16 радова ауто‐
ра (15 историчара и један док‐
тор књижевних наука) из Срби‐
је, Русије, Бугарске, Словеније,
Црне Горе и Републике Српске
(БиХ). Текстови се односе на не‐
посредни период пре и после ра‐
та, сам рат, као и на сложене од‐
лике простора. Тако се у првом
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раду истичу посебности и раз‐
личитости Балкана, чиме је он
био веома интересантан за За‐
пад и улога Запада као арбитра
и миротворца на овом простору.
То је истраживање Стефана Ан‐
чева „Формирането на балкан‐
ската идентичност в западната
литература и пропаганда през
19‐20 век”. Периодом непосред‐
но пред рат бави се следећи рад
у зборнику. То је текст Божице
Славковић „Косово и Метохија у
годинама приближавања Дру‐
гом светском рату”. Ауторка је
направила преглед политичких
прилика на Косову и Метохији
од 19. века до тридесетих годи‐
на 20. века, с нарочитим освр‐
том на године приближавања
Другом светском рату. Посебно
се наглашава рад Косовског ко‐
митета, а део рада односи се и
на гранични фронт и мобилиза‐
цијске припреме за рат. Хроно‐
лошки, следећи рад у зборнику
улази у период рата и бави се
1941. годином. То је текст Алек‐
сандра Стаматовића „Метохија у
плановима црногорских сепара‐
тиста у васпостави црногорске
државе 1941. године”. Аутор ис‐
тражује акције црногорских се‐
паратиста да, након уласка ита‐
лијанских трупа 1941. у Црну
Гору, обнове црногорску државу
са Метохијом у свом саставу, до
чега није дошло због италијан‐
ских планова да створе Велику

Албанију. Четврти рад у зборни‐
ку бави се истом годином, али је
тематски различит. То је рад Бу‐
димира Алексића „Српски књи‐
жевници са Косова и Метохије
прогнани 1941. године”, у којем
аутор анализира косовски књи‐
жевни опус у делима реномира‐
них српских стваралаца рођених
на Косову и Метохији или који
су живели на овом простору, а
који су 1941. прогнани. Ту наро‐
чито истиче Радована Зоговића,
Чеду Вуковића, Рајка Николића
и Момира Војводића.
Следећа два рада у зборни‐
ку баве се страдањима Срба у
периоду након слома југосло‐
венске државе, што су Албанци
искористили да покрену талас
злочина на Косову и Метохији
(протеривање, истребљивање,
пљачка, узурпирање и уништа‐
вање имовине). Заједнички рад
Владана Виријевића и Златибо‐
ра Марковића „Прогон и страда‐
ње Срба у Ђаковичком срезу
1941. године” анализира страда‐
ње Ђаковичког среза, који је
припао италијанском окупацио‐
ном подручју, под вођством ђа‐
ковичких првака браће Криези‐
ју, Мемда ага Јајагића, Адема Ру‐
стема, Реџе Јусена и осталих.
Славиша Бишевац се у свом раду
„Страдања становништва Ста‐
рог Колашина у Другом свет‐
ском рату” бави страдањем Ста‐
рог Колашина у рату пре свега
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од вулнетара из Дренице и Мет‐
охијског подгора. Аутор је на кр‐
ају текста дао списак страдалих
Колашинаца 1941–1944. године
по селима, у нади да ће се „у ско‐
рије време направити коначни,
чиме ће се сачувати успомена на
жртве фашистичког терора”.
Следећи рад се такође бави те‐
мом злочина на Косову и Мето‐
хији у току рата. Ненад Антони‐
јевић у раду „Ратни злочини на
Косову и Метохији 1943 и 1944.
године” анализира, на основу
историјских извора Фонда Др‐
жавне комисије за утврђивање
података о злочинима окупато‐
ра и њихових помагача у Архиву
Југославије, злочине на Косову и
Метохији, нарочито на подручју
Приштине, Урошевца и Пећи. Он
наводи и чињенице из сведоче‐
ња избеглих Срба који су давали
изјаве Комесаријату за избегли‐
це, као и пред другим органима
домаће управе генерала Недића.
Следећа два рада у зборни‐
ку баве се албанским квислин‐
шким формацијама и одбраном
од њих. С тим циљем створени
су Први и Други косовски кор‐
пус Југословенске војске у отаџ‐
бини, које анализира, онолико
колико простор у зборнику до‐
звољава, Јован Алексић у раду
„Оснивање,
организациона
структура и елементарне карак‐
теристике Југословенске војске
у отаџбини на простору Косова
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и Метохије”. Мирослав Пурић у
раду „Квислиншке и колабора‐
ционистичке снаге у немачкој
окупационој зони на Косову и
Метохији до капитулације Ита‐
лије” наводи и описује групе ко‐
је су сарађивале са окупатором,
као што су били вулнетари (до‐
бровољци) који нису били свр‐
стани у посебне војне формаци‐
је, већ су више деловали као на‐
пади хорде, затим албанска жан‐
дармерија на челу са Џафером
Девом за остваривање велико‐
албанских циљева, Недићева
Српска државна стража и четни‐
ци Косте Пећанца .
Наредна два рада у зборни‐
ку баве се периодом пред крај
рата на Косову и Метохији. У ис‐
траживању Игора Вукадиновића
„Ослобођење Косова и Метохије
1944. године” истиче се страте‐
шки значај Косова и Метохије у
октобру и новембру 1944. при‐
ликом повлачења Немаца ка Бо‐
сни и Славонији, али и лојал‐
ност локалног албанског ста‐
новништва, због чега партизан‐
ске јединице нису успеле само‐
стално да поразе окупатора. Том
темом бави се и Душан Бојковић
у раду „Сузбијање оружане побу‐
не балиста на Косову и Метохи‐
ји током зиме 1944–1945. годи‐
не”, у којем представља ток и ис‐
ход борбе НОВЈ против албан‐
ских одметника у периоду од
повлачења главнине немачких
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снага у новембру 1944. до успо‐
стављања војне управе почет‐
ком фебруара 1945. године.
Последњи радови у збор‐
нику су тематски различити,
али веома занимљиви по својој
суштини. Интервенције југосло‐
венског партијског и војног врха
у албанским војним и политич‐
ким структурама од пролећа
1943. до пролећа 1944, а нарочи‐
то представника југословенског
Врховног штаба Светозара Вук‐
мановића Темпа, покушава да
прикаже Јуриј Хадалин у раду
„Дуга Титова рука или како је
Светозар Вукмановић Темпо
утицао на албанске војно‐поли‐
тичке прилике (југословенско‐
албанска партија шаха око Косо‐
ва и Метохије у Другом светском
рату)”. Коаутори Иван Бецић и
Слађана Здравковић у свом ис‐
траживању „Положај Косова и
Метохије у преговорима о ства‐
рању Балканске федерације то‐
ком и након Другог светског ра‐
та” указују да је албанско руко‐
водство гледало на могућност
стварања балканске федерације
као на прилику да се економски
уздигне, политички и војно по‐
држи и прошири са Косовом и
Метохијом, али се ова идеја због
догађаја из 1948. није оствари‐
ла. Ауторка Маријана Стамова
истражује југословенску после‐
ратну помоћ Албанији у раду
„Косово и Метохија и југосло‐

венско‐албански односи 1945–
1948” и долази до закључка да је
Албанија ипак хтела да остане
главна међу албанским станов‐
ништвом на Косову и Метохији.
Весна Марковић у раду „Еманци‐
пација и положај жене на Косову
и Метохији 1945–1953. године”
указује да је неразвијеност овог
подручја била главна кочница
еманципацији жена, које су се
окренуле АФЖ‐у, где су виделе
снагу и где су могле преко јавне
речи, партијских ставова и зако‐
на да обележе своју еманципа‐
цију после рата. Последњи рад у
зборнику бави се анализом два
принципа међународног права –
равноправност и самоопредеље‐
ње народа и територијалног ин‐
тегритета државе. То је рад
Александра Сквозникова „Про‐
возглашение независимости Ко‐
сово и Метохии: международно‐
правоваја оценка”.
Као што су и сами уредни‐
ци нагласили, зборник „Косово
и Метохија у Другом светскм ра‐
ту” представља само део разго‐
вора на сложену тему Другог
светског рата на Косову и Мето‐
хији. Ипак, радови из зборника
допринеће бољем сагледавању
овог периода из различитих
углова. Аутори су различитих
генерација, од афирмисаних на‐
учних радника до младих истра‐
живача. То што су се одазвали и
истраживачи из иностранства,
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као што и уредници закључују, до‐
приноси објективнијем сагледава‐
њу сложености процеса и догађа‐
ја. Зборник представља и корисно
полазиште за будућа истражива‐
ња и наставак анализе Косова и
Метохије у Другом светском рату.
Требало би га препоручити и
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широј читалачкој публици, а не
само стручној јавности, јер је вео‐
ма приступачан по својој разновр‐
сности и издвојеним значајним
питањима из периода Другог свет‐
ског рата на Косову и Метохији.
Др Божица Славковић
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DAMIR AGIČIĆ, DRAGO ROKSANDIĆ, TVRTKO
JAKOVINA, SPOMENICA RENEA LOVRENČIĆA,
FF PRESS, ZAGREB 2016, 437 STR.
Рене Ловренчић био је, не‐
сумњиво, један од истакнутих
представника некадашње југо‐
словенске и хрватске историо‐
графије. Рођен 8. октобра 1928.
у Загребу, Ловренчић је након
Другог светског рата студирао
историју на загребачком Фило‐
зофском факултету, где је, под
менторством професора Јаро‐
слава Шидака, 1965. одбранио и
докторску дисертацију посвеће‐
ну хрватској политици на почет‐
ку 20. века. На истом факултету
прошао је сва сарадничка и на‐
ставна звања – од асистента
(1954), доцента (1966) ванред‐
ног (1973), а затим и редовног
професора (1980). Као универ‐
зитетски професор Опште исто‐
рије Новог века, Рене Ловренчић
је предавао историју епохе им‐
перијализма и раздобља свет‐
ских ратова, као и социјалну
историју 19. и 20. века, а у сво‐
јим истраживањима, осим исто‐
рије Хрватске на прелому 19. и
20. столећа, већином је био
усмерен ка историји комуни‐
стичког покрета те историји Со‐
вјетског Савеза у међуратном
раздобљу. Стога је Ловренчић
био један од невеликог броја

историчара у некадашњој Југо‐
славији који су се истраживачки
бавили темама посвећеним
европској и светској историји
Новог века. Прихвативши марк‐
систичко схватање историје, Ло‐
вренчић у историографском ра‐
ду (као и свом јавном ангажма‐
ну) није иступао са становишта
вулгарног марксизма. Полазећи
од марксистичке теорије дру‐
штва, он је своје разумевање
историје надограђивао подсти‐
цајним увидима главних токова
светске историографије, које је
приљежно пратио током читаве
каријере. Одатле се његов тео‐
ријско‐методолошки
приступ
може означити једном врстом
критички интониране социјал‐
но‐економске историје, која је у
западноевропским историогра‐
фијама била у снажном замаху
шездесетих и седамдесетих го‐
дина 20. века, што управо коин‐
цидира са годинама Ловренчи‐
ћевог стручног сазревања.
Упркос томе што Ловрен‐
чићева библиографија није на‐
рочито обимна, њу одликују из‐
узетна ерудиција и акрибичност
и усмереност ка појавама из оп‐
ште историје. Осим монографије
311

Војноисторијски гласник 2/2017.

Генеза политике „новог курса” у
Хрватској (1972), која је проис‐
текла из његове докторске ди‐
сертације и која је до данас оста‐
ла стандардно дело о тој теми,
Ловренчић је непосредно пред
смрт објавио књигу Немирни
мир: свијет 1918–1939 (2011),
која представља први део широ‐
ко конципиране трилогије по‐
свећене историји Другог свет‐
ског рата, коју, нажалост, није
успео да заврши. О научним пре‐
окупацијама професора Ловрен‐
чића најбоље сведоче његови
научни чланци, рецензије и при‐
кази историографских дела, ен‐
циклопедијске одреднице те
предговори зборницима исто‐
ријских извора и преводима
стране историографске литера‐
туре. У већини је реч о темама
везаним за историју СССР‐а те за
светску и европску историју 19.
и 20. века. Свакако заслужује по‐
мен и чињеница да је Ловрен‐
чић током читаве наставничке
каријере значајну пажњу посве‐
ћивао и историјским уџбеници‐
ма, те је од средине педесетих
до краја осамдесетих година об‐
јавио (сам или у коауторству)
укупно четири уџбеника исто‐
рије за основну школу, који су
доживели бројна издања. Осим
као писац синопсиса за две до‐
кументарне
серије
(Свијет
1900–1939, РТВ Загреб 1977; Сли
ке времена. Свијет 1750–2050,
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РТВ Загреб 1985/86), Ловрен‐
чић се опробао и као преводи‐
лац стране историографске ли‐
тературе – са немачког језика
превео је делове Опће економске
повијести (1957) Јозефа Кули‐
шера, а са руског обимну књигу
Бориса Грекова Кијевска Русија
(1962). Коначно, захваљујући
Ловренчићевој агилности изда‐
вачка кућа Школска књига из
Загреба установила је посебну
библиотеку „Повијесна истра‐
живања”, у којој су, поред неко‐
лико важних радова хрватских
историчара, објављени и прево‐
ди прва два тома капиталне
историографске синтезе Ерика
Хобсбаума посвећена „дугом 19.
веку” – Доба револуција 1789–1848
(1987) и Доба капитала 1848–1875
(1989). За обе књиге Ловренчић
је написао исцрпне предговоре
и извршио стручну редактуру
превода, што је учинио и за
књигу Е. Х. Кара Руска револуци
ја од Лењина до Стаљина (1984)
те књигу А. Бригса Социјална
повијест Енглеске (2003).
Свакако заслужује помена
и чињеница да је Рене Ловрен‐
чић, осим професионалног анга‐
жмана и рада у разним струч‐
ним телима, истовремено ак‐
тивно учествовао и у политич‐
ком животу. Још у младићким
данима он је приступио Комуни‐
стичкој партији, да би наредних
деценија обављао високе пар‐
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тијске функције у Савезу кому‐
ниста Хрватске. Ловренчићева
припадност комунистичком по‐
крету и његова искрена привр‐
женост идеји југословенства, ко‐
је се, као ни својих левичарских
опредељења, није одрекао ни
након распада југословенске др‐
жаве, учинили су да буде скрај‐
нут из јавног живота у Хрватској
деведесетих година прошлог ве‐
ка. У склопу укидања југосло‐
венских традиција и својеврсног
„брисања прошлости”, на мети
нових власти нашли су се и Ло‐
вренчићеви уџбеници, који су,
након више деценија, повучени
из употребе у настави уз обра‐
зложење да не одговарају про‐
менама насталим распадом Југо‐
славије и пропашћу комуни‐
стичког система будући да су
„прожети југославенским унита‐
ристичким духом и израђени на
свјетоназору марксистичко‐ма‐
теријалистичке идеологије и
класне свијести”. Потиснут из
јавног живота у чији се доми‐
нантни националистички дис‐
курс није уклапао, Ловренчић је
своје пензионерске дане прово‐
дио истражујући и пишући син‐
тезу светске и европске истори‐
је у раздобљу светских ратова.
Током своје универзитетске ка‐
ријере Рене Ловренчић је одр‐
жавао бројне везе са колегама у
другим универзитетским цен‐
трима тадашње Југославије, ме‐

ђу којима и са Чедомиром Попо‐
вим, професором Опште истори‐
је Новог века на Филозофском
факултету у Новом Саду. Поред
заједничких стручних интересо‐
вања и сарадње у Друштву исто‐
ричара Југославије, двојица про‐
фесора неговали су и блиске
пријатељске везе. Чудном игром
случајности (ако она постоји)
Рене Ловренчић је преминуо у
Загребу 7. јуна 2012, а наредног
дана у Новом Саду упокојио се и
његов новосадски пријатељ.
Најављена непосредно на‐
кон Ловренчићеве смрти, Спо‐
меница у његову част објављена
је четири године касније. Поред
кратке Ловренчићеве биографи‐
је и библиографије радова те
програмског текста у којем је
изложио своје разумевање одно‐
са између „опште и националне
повијести” (који је, наглашава‐
мо, сачувао актуелност до да‐
нас), Споменица доноси сећања
Мире Колар‐Димитријевић, Ми‐
омира Дашића и Драге Роксан‐
дића (стр. 25–62) на професора
Ловренчића. За њима следе ра‐
дови посвећени различитим те‐
мама из хрватске и европске
историје Новог века 11 аутора
из Хрватске, међу којима су и
нека од најугледнијих имена са‐
времене хрватске историогра‐
фије, као и два аутора из ино‐
странства. Радове заступљене у
Споменици одликује тематска и
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методолошка разноврсност, као
и, без имало претеривања, изра‐
зита ерудиција и студиозност у
приступу проблему што, исто‐
времено, представља својеврсно
сведочанство о правцима разво‐
ја савремене хрватске историо‐
графије и о плурализму разли‐
читих теоријских усмерења која
су у њој присутна. У прилог
овом суду говори чињеница да
приступи аутора сежу од демо‐
графске и квантитативне исто‐
рије (рад Петра Корунића о ста‐
новништву Хрватске у другој
половини 18. века, стр. 63–110),
интелектуалне историје, одно‐
сно историје идеја (рад Мариа
Стрехе о италијанском католи‐
цизму у раздобљу ризорђимен‐
та, стр. 111–141), друштвене
историје (рад Искре Ивељић о
племкињама Банске Хрватске у
18. и 19. веку, стр. 173–200), по‐
литичке историје (рад Стјепана
Матковића о југословенским
концепцијама Хрватске напред‐
не странке, стр. 231–243, рад
Бранке Бобан о илегалним вој‐
ним одборима Народноослобо‐
дилачког покрета у Загребу, стр.
265–306, те рад Берислава Јан‐
дрића о односу Јосипа Броза Ти‐
та према „хрватском пролећу”,
стр. 323–345), културе сећања,
односно политике прошлости
(реч је радовима изразито мо‐
дерног приступа, чији су аутори
Драго Роксандић и Твртко Јако‐
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вина посвећени сећању на уста‐
нак у Хрватској у лето 1941. то‐
ком раздобља социјалистичке
Југославије, стр. 307–321, одно‐
сно преображају историјске сли‐
ке Првог светског рата у Хрват‐
ској и Југославији у зависности
од променљивог политичког
контекста од двадесетих година
до савремених дана, стр. 365–
397), историјске методологије
(подстицајна
расправа
Иве
Голдштајна о проблемима писа‐
ња Титове биографије, стр. 347–
364), закључно са историјом
историографије (рад Дамира
Агичића о развоју Катедре за оп‐
шту историју на свеучилишту
Фрање Јосифа у Загребу од ње‐
ног оснивања 1874. до краја Пр‐
вог светског рата, стр. 201–230,
те рад Бранимира Јанковића о
Ренеу Ловренчићу као „соција‐
листички ангажираном повје‐
сничару” и његовом месту у хр‐
ватској историографији 20. века,
стр. 399–423). Радови, пак, обо‐
јице иностраних аутора – Мио‐
мира Дашића (Црна Гора) о од‐
носима владике Петра II Петро‐
вића Његоша и бана Јосипа Јела‐
чића (стр. 143–171) те Сергеја
Ромањенка (Русија) о односу ру‐
ског Министарства иностраних
дела и периодичне штампе пре‐
ма словенско‐италијанским од‐
носима током Првог светског
рата (стр. 245–264) – припадају
домену политичке историје и
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одликује их знатно традицио‐
налнији методолошки приступ.
Споменицу закључују „послед‐
њи поздрави и in memoriam‐и”
који доносе укупно четири не‐
кролога претходно изговорена
или објављена поводом Ловрен‐
чићеве смрти.
Закључујући приказ Спом‐
енице, сматрамо да богатство
садржаја и квалитет прилога,
као и укупна графичко‐техни‐
чка опрема књиге, надомештају
околност да се Споменица појав‐
ила са извесним задоцњењем.
Истовремено, њеним објављив‐
ањем одато је дужно поштовање
научном раду професора Ренеа
Ловренчића и она представља

пример добре праксе коју би св‐
акако ваљало следити. Ово п‐
рвенствено имајући у виду да у
Споменици не преовлађују при‐
годни и слављенички текстови
(иако су, по природи ствари, и
они заступљени), већ да су осве‐
тљени (колико је то овом прил‐
иком било могуће) различити
аспекти из Ловренчићеве инт‐
електуалне биографије и да су
постављене основе за њено кр‐
итичко вредновање. Стога Спом‐
еница Ренеа Ловренчића пре‐
дставља значајан прилог истор‐
ији хрватске и југословенске
историографије.
Др Михаел Антоловић
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CIRO PAOLETTI, DALLA NON BELLIGERANZA ALLA
GUERRA PARALLELA. L'INGRESSO DELL'ITALIA
NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE PER PAURA
DEI TEDESCHI, 19381940, ROMA, ASSOCIAZIONE
CULTURALE ”COMMISSIONE ITALIANA DI STORIA
MILITARE” CISM, 2014, 180 PAGINE
У издању Института за
културу из Рима и Италијанске
комисије за војну историју,
2014. године објављена је књига
др Ћира Паолетија под називом
Од неучествовања у рату до па
ралелног рата. Улазак Италије у
Други светски рат због страха
од Немаца, 1938–1940. Процес
историографског стваралаштва
може се заснивати на два разли‐
чита приступа: академска „ин‐
дукција” или стриктно архивско
истраживање. Чини се да је прва
тенденција, на целом Западу, и
не само тамо, много распростра‐
њенија од друге. Може се сма‐
трати да се путем ње научник
ослобађа обавезе да превазиђе
потешкоће у проналажењу до‐
кумената у архиви, који би пот‐
крепили његову почетну тезу.
Заиста, многи примарни извори
могу изоставити неке релевант‐
не детаље проблема, притом на‐
глашавајући неке друге. То је
корисно, подразумева се, за очу‐
вање престижа и угледа дипло‐
матске, војне или политичке ин‐
ституције која их ствара. Међу‐
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тим, поређење архивских, обја‐
вљених или необјављених, изво‐
ра различитог порекла, чак и
страног, не осигурава увек
објективну реконструкцију да‐
тог процеса. Да ли је то једини
разлог зашто је први истражи‐
вачки приступ, између две наве‐
дена, пожељнији од другог? Ве‐
роватно. Ипак, у историјском ис‐
траживању једна више или ма‐
ње уска повезаност са основном
дефиницијом коју даје оснивач
једне високе школе струковних
студија може довести до резул‐
тата који није увек одговарају‐
ћи: наметање „веровања” мето‐
долошке, интерпретативне и,
пре свега, идеолошке природе.
То има најмање две последице.
Прво: негативан суд због било
каквог удаљавања, чак и нена‐
мерног, од основног принципа
који дато историографско на‐
слеђе сугерише и намеће. Друго,
да се сматра погрешним испити‐
вање одређених врста извора.
То је оно што др Ћиро Пао‐
лети, један од најугледнијих
стручњака за војну историју у
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модерној и савременој епохи у
Европи и учесник на великом
броју конгреса и конференција
одржаних у свету, износи у уво‐
ду своје студије, објављене 2014.
године, Од неучествовања у ра
ту до паралелног рата. Улазак
Италије у Други светски рат
због страха од Немаца, 1938–
1940. Рад, који се надовезује на
његов говор одржан на конгресу
у Паризу јануара 2010. године,
подрива многе наводе који твр‐
де да је фашистичка Италија
имала недостатке као што су
„оскудност”, „неозбиљност” и
„хвалисање”, посебно приликом
њеног уласка у Други светски
рат.
Паолети признаје да је те‐
ма „до сада била искључиво тре‐
тирана на основу параметара од
политичког значаја”, да „у зе‐
мљама победницама историо‐
графија није урадила ништа,
осим што је понављала исте из‐
мишљотине савезничке ратне
пропаганде” и да су „у Италији
ове измишљотине или биле пре‐
ведене и поновљене на другачи‐
ји начин, или је, захваљујући
распрострањености левичарске
историографије, стављен акце‐
нат на криминалну неспремност
Националних оружаних снага”
(стр. 4). Након тога, наставља да
доказује да целокупно историо‐
графско стваралаштво може из‐
губити вредност због изоста‐

вљања, било намерно или не,
неких битних детаља. Као по‐
тврда његовог унутрашњег убе‐
ђења да је Италија ушла у рат не
да би „отела” Ницу, Савоју и Кор‐
зику од Француске, већ управо
због страха од Немаца, настало
је тумачење два штампана изво
ра, који нису архивски: први том
Записника са састанака који је
одржао начелник Генералшта
ба, објављен 1983. године, који
је приредио Антонело Бјађини
и, пре свега, мемоари (Између
два вода за егзекуцију. Догађаји и
проблеми фашистичке епохе)
Ђакома Ачерба. Паолети поново
открива истину која је седамде‐
сет година била бачена у забо‐
рав. Експлицитна злонамер‐
ност? Недостатак свести о томе?
Или немогућност читања и разу‐
мевања? „У сва три случаја исто‐
ричари су оставили јако лош
утисак” (стр. 6).
Година 1935. је година у
којој је уравнотеженост, успо‐
стављена Версајским споразу‐
мом и додатно консолидована
наредним споразумом у Локра‐
ну и Келог‐Бриандовим пактом,
почела да се ремети. Први корак
Хитлерове Немачке била је при‐
према терена за њено поновно
уједињење са покрајином Сар и
Републиком Аустријом кроз две
мере: поновно успостављање
обавезне регрутације и поновно
наоружавање. Италија је, у међу‐
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времену, показивала своју војну
ефикасност на два фронта: у ра‐
ту у Етиопији и у Шпанском гра‐
ђанском рату, које је Паолети
прецизно описао и коментари‐
сао (стр. 14–15), где подсећа на
који ће начин француска војна
подршка шпанским републи‐
канцима неминовно довести до
„незваничне подршке онима ко‐
ји су били називани црвени, од‐
носно бољшевици”.
Италијанске акције у источ‐
ној Африци биле су геополитич‐
ки компромитујуће за међуна‐
родну позицију Француске и Ен‐
глеске скоро исто као и немачка
претња. Освајање Етиопије гаран‐
товало је Италији територијални
континуитет међу њеним ери‐
трејским поседима, добијеним у
време Франческа Криспија, који
се налазе северно од мореуза Баб
ел‐Мандеб, који је под директном
контролом Француске у Џибути‐
ју, као и дела Сомалије који изла‐
зи на Индијски океан, стратешки
много мање важан од оног у посе‐
ду Енглеске, под директном кон‐
тролом мореуза.
Веома је симптоматична чи‐
њеница да, приликом увођења
обавезних економских санкција
Италији, међу производима за ко‐
је је забрањен извоз у Италију,
Лига народа није укључила наф‐
ту. Паолети има веома конкретно
објашњење за овај избор: ни
Француска ни Енглеска између
318

1934–1935. године нису биле у
стању да се суоче са новим ратом
великих размера и стога „нису
могле а да не осуде тако очиглед‐
ну повреду међународних норми
као што је агресиван рат, а да
потпуно не изгубе образ пред
својим бирачима и онима широм
света, али нису желели ни да из‐
губе италијанску војну подршку
против Немачке” (стр 12). То је
кључно објашњење, на основу
многих аспеката војног и дипло‐
матског развоја који је одмах
уследио.
Немачка је, у ствари, поку‐
шала да Италију, која је била ан‐
гажована у Шпанији, прикључи
антикоминтернском пакту (15.
новембар 1936. године), што се
и десило 6. новембра 1937. годи‐
не. То је био увод, као што је по‐
знато, Тројном пакту 1940. годи‐
не и свему ономе што је из тога
произилазило. Према Паолетију,
део италијанске дипломатије
размишљао је да краткорочно
користи ово приступање не са‐
мо да би наметнули Лондону
признавање италијанске Етио‐
пије, већ и да би од Париза доби‐
ли „територију око које се тре‐
бало договорити” (стр. 17). Бит‐
но је имати у виду следеће: обја‐
снити, у суштини, положај Вође
и, индиректно, маршала Бадоља,
у вези са територијалном ком‐
пензацијом која треба да буде
добијена од Француске.
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Антикоминтерна је била
само први корак за привлачење
Италије у сферу немачког ути‐
цаја. Следећи је био Минхенска
конференција (29. и 30. септем‐
бра 1938). Мусолини је добио
очајнички позив од Чемберлена
да постане посредник између
Хитлера и западних сила, и на
тренутак се чинило да су посто‐
јеће несугласице између Италије
и западних сила остављене по
страни, а самим тим и појава но‐
вог сукоба. Али то је била илузи‐
ја. Мусолини је, са своје стране,
знао да је судетско питање уско
повезано са безбедношћу грани‐
це Бренера, Аншлус је закључен
13. марта, и на тој основи Паоле‐
ти додаје: „од три европске силе
победнице другог рата, једина
која је реаговала била је Итали‐
ја; са немачке тачке гледишта
она би била неутрализована та‐
ко што би била прикључена са‐
везу. И савез јој је био понуђен”
(стр. 22).
Посета министра спољних
послова Рајха, Јоакима фон Ри‐
бентропа свом италијанском ко‐
леги Галеацу Ћану, 28. октобра
1938. године, требало је да буде
добар знак. Међутим, њене по‐
следице биле су експлозивне. За‐
писник са састанка између дво‐
јице министара наводи детаљ за
који Паолети каже да је од фун‐
даменталног значаја. Као што
Ћано бележи у свом чувеном

дневнику, „Фирер је уверен да
морамо (ми, Италијани) неизбе‐
жно да рачунамо на рат са за‐
падним демократијама за само
неколико година, можда три
или четири” (стр. 23).
С обзиром на ова уверава‐
ња, Мусолини је био далеко од
ишчекивања рата у септембру
1939, године када се очекивало
поновно наоружавање за рат,
што је делом и урађено, већ пре
1941. и 1942. године (стр. 24).
Ако се томе додају огромни тро‐
шкови који су настали због рата
у Етиопији, као и чињеница да је
Вођа дао генералу Франку сва
средства за рат, као и тешко на‐
оружање, да би га подржао да
дође на власт (стр. 45), а и јер је
био велики издатак поново их
вратити назад, долазимо до чи‐
њенице да фашистички режим
није био само „оскудност”, „хва‐
лисање” и „неозбиљност” о коме
се причало, и писало, деценија‐
ма.
Упркос томе немири који
су настали у парламенту 30. но‐
вембра 1938. године били су фа‐
тални за режим. Током Ћановог
говора, који је одржан тог дана,
у парламенту је око тридесет
посланика узвикивало „живела
Ница”, „живела Савоја”, „живела
Корзика”.
Кроз веома пажљиво поре‐
ђење Ћанових, Ботаијевих и
Ачербових мемоара, Паолети за‐
319

Војноисторијски гласник 2/2017.

кључује да је ове немире подста‐
као лично Ћано. Управо је Ачер‐
бо, у ствари, пружио најискрени‐
је и најисцрпније објашњење.
Мусолини је осудио овакав став
свог министра спољних послова,
али не скривајући многе друге
територијалне претензије, иако
различите од оних о којима се
говорило у парламенту. У погле‐
ду тога Паолети указује на,
краткорочно, „одржавање по‐
себног статуса Италијана у Ту‐
нису, поседовање места у управ‐
ном одбору компаније Суецки
канал и споразм у вези са Џибу‐
тијем, где се завршава једина
постојећа железника пруга за
Адис Абебу” (стр. 31). Тај став
ће, на првој седници одржаној
26. јануара 1939. године, потвр‐
дити представници италијан‐
ског војног врха под председни‐
штвом маршала Бадоља, где
„иницијатива појединаца” (што
се јасно односи на Ћана) по пи‐
тању претензија не само да није
имала подршку већ је била оце‐
њена као штетна. У сваком слу‐
чају, догађај је имао кобне ди‐
пломатске последице.
Након конференције у
Минхену нормализација итали‐
јанско‐француских односа била
је угрожена. Француски амбаса‐
дор у Риму Франсоа‐Понсе пи‐
тао је 2. децембра 1938. године
Ћана да ли немири настали три
дана раније показују јасан пра‐
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вац италијанске спољне полити‐
ке према његовој земљи. Спора‐
зуми између Мусолинија и Лава‐
ла из 1935. године око граница
између Либије и Чада и Еритреје
и Џибутија били су обуставље‐
ни. Овај потез је као исход морао
имати захтев да се прецизирају
привилегије за контролу Суец‐
ког канала, што није било дого‐
ворено.
На овом месту Паолети по‐
казује да није прекид, већ потре‐
ба за поновним преговорима око
тих споразума, у складу са стече‐
ним италијанским суверените‐
том над Етиопијом, био у основи
ових немира у парламенту. На‐
кон тога Италија је направила
озбиљне грешке. Паолети их ве‐
ома строго оцењује, квалифику‐
јући Мусолинија и Ћана као
„аматере” у спољној политици. У
покушају да застраши Францу‐
ску, која је постала непријатељ‐
ски настројена, Италија је, пока‐
зујући да је потенцијално за‐
штићена од Немачке, само де‐
градирала своје место на међу‐
народној сцени (стр. 36).
Добри дипломатски одно‐
си између Италије и Француске
свакако би се пореметили и из
других разлога. Чини се да је
Италија, с пуним правом, у
Француској, чак више него у Не‐
мачкој, видела директнију и не‐
посреднију
опасност.
Сама
Француска је још од 1931. годи‐
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не припремала планове за инва‐
зију на Италију, а од 1938. сми‐
шљала је са Енглеском планове
напада против Немачке и Јапа‐
на. Изјава генерала Жироа да би
француска инвазија на Италију
била „шетња дуж реке По” била
је веома провокативна. Ипак,
равнотежа моћи, коју Паолети
описује као симетрично органи‐
зовану, није ремећена.
Страхујући
од
напада
Француске, који би био изведен
уз подршку Енглеске, који није
почео из страха да ће је Немачка
напасти, Италија се ослањала на
Немачку. Немачка још увек није
деловала страхујући од реакције
Велике Британије и Француске,
против којих јој је био потребан
савез са Италијом, чија је војна
сила била цењена и за коју се ве‐
ровало да је велика, јер се добро
показала у Шпанији, као и у су‐
кобима у последњих двадесет
седам година, те би у сваком
случају одвукла велике снаге са
Рајне (стр. 34).
Ако је Немачка намеравала
да се територијално и војно ши‐
ри по Европи, морала је да при‐
стане на изазов, из ког је морала
изаћи достојанствено. Била је
моћна, но не свемогућа нити ра‐
тоборнија од својих суседа, али
са веома опасним програмом
ширења. Свака њена акција мо‐
гла је изазвати реакцију непри‐
јатеља, иако још увек није био

спреман. Дакле, били су јој по‐
требни савезници.
Пошто су прекршени усло‐
ви Минхенске конференције из
марта 1939. године, Хитлер је
одлучио да успостави протекто‐
рат у Чешкој и Моравској, оста‐
вљајући независну Словачку у
рукама ревизионистичке Ма‐
ђарске.
У том тренутку Италија је
предузела потребне мере припа‐
јањем Албаније (7–9. април
1939). Повећавајући свој утицај
у балканској Европи, Немачка
није дала чврсте гаранције Ита‐
лији за превласт на Медитерану.
Због тога окупација острва Са‐
зан и Валоне више није била до‐
вољна. Операција „Oltre Mare Ti‐
rana” била је успешна, али је по‐
казала да у то време организа‐
ција италијанске војске није баш
била добра (стр. 50). Управо на
таквим елементима идеолошки
подељени историчари заснивају
негативни став не само о озбиљ‐
ности фашистичког режима, већ
и о Италији, која је у целој својој
историји била унитарна држава.
Паолети се ту уздржава од неоп‐
ходних критика, наводећи само
да би такве грешке требало ис‐
правити, иако до тога није до‐
шло.
Дакле, дипломатско при‐
ближавање Италије и Немачке
се наставило. Мусолини је поно‐
во добио гаранције од Фон Ри‐
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бентропа „да му, у случају англо‐
француског напада, леђа чува
Немачка и да има још четири
или пет година мира, тј. да има
још времена да се наоружа до
1943. или 1944. године” (стр.
54). Ћано је предвидео последи‐
це тог чина. Након што је, 13.
маја, прочитао нацрт споразума
о савезу са Немачком, у свом
дневнику је забележио: „Никада
нисам прочитао такав пакт: то је
права правцата бомба” (стр 55).
Челични пакт је потписан 22.
маја 1939. године и одмах је сту‐
пио на снагу (члан VII Пакта).
Иако је предвиђао стриктну ита‐
лијанско‐немачку сарадњу у
свим околностима које се могу
очекивати за време ратног ста‐
ња, сваки избор када је у питању
ратна стратегија стављао је Ита‐
лијане на милост и немилост не‐
мачких упозорења и потеза. Ви‐
торио Емануеле III препознао је
да ће се Немци ускоро понашати
као „покварењаци какви и јесу”.
Преамбула Челичног пакта ука‐
зује на то да су италијански и
немачки народ „уско повезани
великом сличношћу погледа на
живот и свеобухватном узајам‐
ном сарадњом за своје интере‐
се”. У Меморандуму Бизмарка
Мацинију, из априла 1868. годи‐
не, две године након италијан‐
ско‐пруског споразума од 8.
априла 1866, а који је Хитлер на‐
мерно поменуо Ћану мало пре
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инвазије на Пољску, било је по‐
стављено ово реторичко пита‐
ње: „Француска да господари
Медитераном? Француска са
границом до Рајне? Не: Италија
и Немачка то нипошто не смеју
да дозволе. То је питање живота
или смрти”. Гаранције које ће
Немачка и Аустроугарска сачу‐
вати за Италију приликом друге
обнове споразума Тројног саве‐
за (Берлин, 6. маја 1891), након
оставке Бизмарка, а нарочито
после опасне кризе у Фашоди,
добро су познате: низ недоуми‐
ца, са којима се Томазо Титони
посебно добро носио. Краљ Вито‐
рио Емануеле је о свему томе
имао посебне белешке, а Паолети
је сматрао сувишним, и у великој
мери разумним, да то помиње.
Да се вратимо на 1939. го‐
дину. Рат је избио управо те го‐
дине: три године „раније”. По‐
што је Хитлер отказао састанак
са Ћаном у Бренеру, што је био
лош знак, Ћано се срео са Фон
Рибентропом у Салцбургу и Хи‐
тлером у Берхтесгадену. Разго‐
варало се о сукобу са Пољском
због питања Гдањска и о прего‐
ворима са Совјетским Савезом
око споразума који није био де‐
таљно одређен. Поново је потвр‐
ђено да би Осовини биле довољ‐
не две или три године да побољ‐
ша свој положај. Лако је разуме‐
ти узнемиреност Вође када је од
Фон Рибентропа чуо за предсто‐
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јећи пакт о ненападању са Ста‐
љином (23. август 1939). Немач‐
ка је прво прекршила правила
апсолутне
транспарентности
према свом савезнику, која се
била прецизирана Челичним
пактом. Ћано и Вођа су обаве‐
стили Хитлера да Италија није
спремна да уђе у рат, осим у слу‐
чају да јој Немачка одједном ис‐
поручи 170 милиона тона муни‐
ције. Хитлер је то прихватио,
али не пре Блицкрига у Пољској
и против Британаца и Француза.
О немачкој злонамерности,
казује Паолети, сведочи и ово
очигледно одлагање Челичног
пакта, и још један издајнички
чин: пошто је, због лојалности,
Мусолини тражио од Хитлера
телеграм којим би се потврдило
да Италија не учествује у рату,
он га је и добио, али никакве ин‐
формације о томе Deutsche Rund
funk није пренео немачком наро‐
ду. Вођа је ризиковао да буде
сматран издајником и плашио
се да би то Немачка у будућно‐
сти могла да наплати, ,а његов
избор Паолети оправдава де‐
таљно наводећи податке о фи‐
нансијском стању и стању ратне
инфраструктуре у којем се Ита‐
лија налазила: мањак од 2 мили‐
јарде и 245 милиона лира, и 22
милијарде лира које су потребне
за прву годину рата (стр. 70–71).
Ситуација је била таква да би
одлука Италије да остане неу‐

трална била добра. То није ура‐
дила, тврди Паолети, из врло ја‐
сног разлога: „Сировине, угаљ и
нафта”.
Енглеска је 1. марта 1940.
године објавила да су Немачка и
друге земаље – САД, Ирак, Ко‐
лумбија, Совјетски Савез, Хо‐
ландска Индија, Мексико – бло‐
кирале испоруке нафте Италији
затварајући Суецки канал и Ги‐
бралтарски мореуз, где је 847
италијанских трговачких бродо‐
ва било блокирано и контроли‐
сано осам дана, а било је и слу‐
чајева одузимања робе која није
била правилно сертификована.
Разумљиво, то je додатно иза‐
звало бес Вође. Тај бес се пове‐
ћавао док Енглеска није предло‐
жила Италији срамну незакони‐
ту трговину: да јој обезбеди тач‐
но половину годишњих потреба
угља, а да Италија, у замену, са‐
везницима обезбеди авионе, то‐
пове и тешко наоружање. Вођа
је то одбио и наступила је тотал‐
на блокада. Само захваљујући
расположивости Швајцарске за
транзит немачког угља кроз
кантон Тичино и Ломбардију –
нешто што се не спомиње увек,
а што је по Паолетију вредно по‐
мена – Италија је могла њиме
располагати, али је још фатал‐
није зависила од воље Немачке
(стр. 79–80). Стигла је и понуда
председника Рузвелта за меди‐
јацију, што је било у опасности
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да се претвори у лажно обећа‐
ње: понуда је стигла у фебруару‐
марту 1940. године, а Рузвелт
би, шест месеци касније, треба‐
ло да се кандидује на изборима,
у нади да ће добити свој трећи
мандат, што је јединствен случај
у америчкој историји. Остаје чи‐
њеница да је, бар наизглед, то
било много искреније и много
мање подмукло од суптилне
уцене коју је непосредно пре то‐
га изрекла Енглеска (стр. 88.).
Немачка јавност свако‐
дневно је оптуживала Вођу за
издају због његовог захтева за
неутралношћу. Хитлерова љут‐
ња је постала евидентна када је,
у писму које је добио од Вође 3.
јануара 1940. године, прочитао
да Немачка треба да успостави
мир са савезницима напуштају‐
ћи Пољску и да „Италија задржа‐
ва право да уђе у рат у тренутку
за који сматра да је најповољни‐
ји” (стр. 87). Да је Немачка напа‐
ла Француску обновивши стра‐
тегију Шлифеновог плана, пре
или касније она би сигурно на‐
пала и Италију, која јој је од
1938. године била суседна држа
ва. А изговор је био: Јужни Ти‐
рол, односно округ Болцано.
Захтеви за компензацију
које је Сидни Сонино, министар
спољних послова владе Салан‐
дра, упутио 1915. године свом
аустроугарском колеги Иштва‐
ну Буриану, не фокусирају се то‐
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лико на Тренто и округ, већ и на
Болцано. То је у складу са позна‐
тим чланом VII споразума Трој‐
ног пакта из 1891. године. Сони‐
но није издао Немачку и Аустро‐
угарску, већ им је остао лојалан,
баш као и његов претходник Ан‐
тонио ди Сан Ђулиано. Али шта
је био разлог за одбијање Буриа‐
на? Веома је једноставно: Трен‐
тино је морао да буде уступљен
Италији унутар Наполеонових
граница, утврђених Уговором из
Париза 28. фебруара 1810. годи‐
не, мање‐више истих као у Беч‐
ком споразуму, који је лишио та‐
дашње Аустријско царство изла‐
ска на Јадранско море. Права
пертурбација.
После Великог рата грани‐
ца Трентина потиснута је до
Бренера и планине Вета д'Ита‐
лија. Немачка претња из 1940.
године била је нешто најнепо‐
жељније што се могло појавити
пред римском владом. Паолети
указује на три посебне прилике
када су Ћано и Фон Рибентроп,
пре 1940. године, разговарали о
питању Јужног Тирола. Прва је
била објава Хитлера, 11. марта
1938. године, по којој је граница
Бренера неприкосновена. Друга
је Хитлерова наредна изјава, 7.
маја 1938. године, на исту тему.
Међутим, ситуација је већ тада
била у опасности да измакне
контроли. Тако се, након потпи‐
сивања Челичног пакта, 6. и 7.
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маја 1939. године, расправљало
о могућности да се 10.000 јужно‐
тиролских германофона пресе‐
ли на територију Рајха. Челич‐
ном пакту је касније додат само
један мизеран пасус који се од‐
носио на неприкосновеност гра‐
ница, али не на посебну границу
Бренера. Ћано је сматрао да је
веома корисна, али Паолети по‐
казује да није било тако. У ства‐
ри, 12. августа 1939. године са‐
знао је од Хитлера да је евакуа‐
ција аутохтоног становништва
Јужног Тирола задала тежак
ударац угледу Рајха. Подразуме‐
ва се да је углед морао бити вра‐
ћен још већом бескомпромисно‐
шћу према Пољској (стр. 89–90).
Дакле, договор који је постигнут
18. октобра био је узалудан. Ју‐
жни Тирол је, у складу са нацио‐
нал‐социјалистичком пропаган‐
дом – мада архитекта Алберт
Шпер је у својим мемоарима ис‐
причао да је Хитлер говорио о
целој северној Италији – морао
бити враћен Немачкој, баш као
и Судети.
Имајући то у виду, пораз
Француске, који је повлачио по‐
зивање генерала Вејганда из Си‐
рије, кога је и Вођа ценио, који је
као сведок присуствовао најка‐
тастрофалнијем поразу францу‐
ске војске свих времена – 1.2 ми‐
лиона људи, донео је једну пред‐
ност и једну ману. Предност је
било уравнотежавање помор‐

ских снага на Медитерану изме‐
ђу Италије и савезника – 1939.
године је било четири оклопна
брода Челичног пакта и осам
оклопних бродова Савезника
(стр. 83–85), али су крајем про‐
лећа 1940. године додата и два
италијанска оклопна брода. Ма‐
на је било то што је Немачка, на‐
кон освајања Данске и Норве‐
шке, постала врло опасна. Пан‐
германизам је постало чињени‐
ца. Одмазда за проглашење неу‐
тралности 1939. године, под из‐
говором Јужног Тирола, могла
би чекати иза угла.
И сада долазимо до цен‐
тралне тачке Паолетијеве тезе,
која се налази у поглављу 14 ње‐
говог рада – страх од Немаца.
Још једном, мемоари Ђакома
Ачерба су полазна тачка аутора
да би доказао оправданост ова‐
кве менталне диспозиције Ита‐
лијана. Ачербо пише да Мусоли‐
ни није ни помислио да је поме‐
не „на војним састанцима и по‐
временим разговорима у дани‐
ма који су претходили интер‐
венцији”, да је то почео да наго‐
вештава „тек касније, када се
рат окреће ка нама (Италији) да
би оправдао непоправљив корак
који је направљен” (стр. 98–99).
Нису потребна објашњења за та‐
кав став Вође. Према Ћану, Му‐
солини је у пролеће 1939. годи‐
не говорио да би коалиција свих
европских сила, укључујући и
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Италију, само зауставила немач‐
ку експанзију, која сада стиже
до Скандинавије, али је не би на‐
терала на повлачење. Међутим,
према Ботаију, Мусолини је у де‐
цембру исте године рекао: „Ако
победи Енглеска, неће нам оста‐
вити ништа осим мора. Ако по‐
беди Немачка, неће нам остави‐
ти чак ни ваздух за дисање. По‐
жељно би било да се два лава
растргну до краја. А ми ћемо, у
крајњем случају, отићи да поку‐
пимо лешине” (стр. 101). Страх
од Немаца помиње се у раду ге‐
нерала Емилија Фалделе, са три
различите нијансе (стр. 104).
Страх од немачке освете је вре
меном растао – После Францу‐
ске, једног дана, могао би да до‐
ђе ред на нас: а врхунац би био,
након потписивања споразума
који се зове челични, наћи се на
страни наковња (Овде Фалдела
узима белешку једне Вођине ми‐
сли коју је записао Анфузо, шеф
кабинета Министарства ино‐
страних послова, и коју Ћано ни‐
је забележио у свом Дневнику).
Што се више профилисала мо
гућност немачке победе, то се
Мусолини више плашио Хитлеро
ве освете. На крају, постојало је
јавно мњење, које је у суштини
настало због непоколебљиве
истине, тако да је морало да од‐
ражава смишљени оптимизам
Вође – који је заправо био пре‐
стрављен – и које је када су у пи‐
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тању намере Немачке делило
осећања страха и стрепње изра‐
жене у наведеним цитатима. То
се наводи у извештају који је
префект Гвидо Лето, шеф Оде‐
љења за политичку полицију,
ОВРА, послао Вођи одмах након
уласка у рат. Наводећи то у це‐
лости у свом приказу, Паолети
чини дело вредно хвале.
Италија је ушла у рат 10. ју‐
на 1940. године, са 1,746.010 љу‐
ди, укључујући и оне из царства,
са морнарицом која је била у до‐
бром стању, ваздухопловством у
не тако добром стању и копне‐
ном војском која је у одређеној
мери била запостављена. Било
је издато наређење да се не пу‐
ца. Према Паолетијевом мишље‐
њу, овај избор мотивисан је на‐
мером Вође да сачува италијанске
војне снаге за сукоб са Немцима
којег се плашио (стр. 111–112). У
рат је ушла не као савезник Рај‐
ха, нити у корист Рајха, већ на
страни Рајха. Тако Паолети ко‐
ментарише став увек тачног Ђа‐
кома Ачерба. То је био „Паралел‐
ни рат”. Италија је од Француске
стекла малу територијалну про‐
мену од преко 832 km2. Увек се
веровало да се ова минимална
накнада дугује различитим рат‐
ним намерама Немачке и Итали‐
је и да је Италија добила од ње
један бедни комад земље. Али
Паолети поново открива нешто
више, и изненађује. Рибентроп
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је 19. јуна 1940. године питао
Ћана шта Италија жели. Ћано је
одговорио: Ницу, Корзику, Ту‐
нис, Француску Сомалију, Алжир
и Мароко; искључује Савоју, јер
се налази иза алпског лука. Хи‐
тлер, 20. јуна, признаје италија‐
нима Корзику, Тунис, Францу‐
ску Сомалију, половину Алжира
(с намером да другу половину
остави Шпанији), да окупирају
Француску до десне обале Роне
„и да се прошире дуж швајцар‐
ске границе, да би изоловали
Виши и да би се повезали са не‐
мачком окупационом зоном”
(стр. 118–119).
Зашто се све ово није дого‐
дило? Одговор је у броју итали‐
јанских дивизија потребних да
заузму само француске терито‐
рије западно од Алпа: најмање
15 дивизија, што би Италију
оставило без одбране (стр. 121).
А италијанска војска је у том
тренутку морала да се понаша
дефанзивно; али против кога,
ако у Северној Африци ситуаци‐
ја није била лоша, и ако се на ис‐
току Африке учествовало у не‐
ким освајањима: делови Судана
и Кеније до Родолфовог језера,
Британска Сомалија? Очигледно
против само једне силе, односно
Немачке; и, заправо, не само да
се пожурило са изградњом алп‐
ског бедема на Карнским и Ју‐
лијским алпима, односно према
граници са Аустријом, већ су

оклопне јединице премештене у
долину реке По, како би се спре‐
чиле претње са североистока, од
кога? Југославије? Или Немачке?
Требало је припремити још
један освајачки поход: на Грчку.
Између Италије и Грчке је било
неколико дипломатских сукоба,
који су били у току или су посто‐
јали у прошлости, и ако их Пао‐
лети врати у време системског
англо‐француског искључивања
Италије приликом поделе Бли‐
ског истока 1918. године – мада
су изгледи били веома различи‐
ти са споразумом из Сан Ђовани
ди Мориане од 26. априла 1917.
године – можда их је требало ре‐
тродатарати барем у зиму 1913–
1914. године, у време спорова
око независности северног Епи‐
ра. Ако су у међуратном периоду
италијанско‐грчки односи били
прихватљиви, погоршали су се
након што је Јоанис Метаксас
дозволио британској медите‐
ранској флоти да користи грчке
луке: том приликом Мусолини
је, у страху од медитеранске
блокаде румунских нафтних за‐
лиха, размишљао да бомбардују
базу у Наварину у случају бри‐
танске поморске одмазде. Према
томе, Италија је планирала напад
на Грчку, уз гаранције Челичног
пакта, али је то одложено након
инвазије на Пољску. Паолети на‐
води многе друге релевантне по‐
датке о околностима које су прет‐
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ходиле операцијама преко Ја‐
дранског и Јонског мора, као и то
да је пораз Француске 1940. годи‐
не спречио слање француског ар‐
мијског корпуса против Албаније.
Изговор је, међутим, убрзо прона‐
ђен када је Метаксас наредио
блокаду италијанских залиха у
Додеканезу. Датум напада, не
преко Албаније већ директно у
заливу Арта, познат је: 28. окто‐
бар 1940. године. Напад је оправ‐
дан и доласком немачке војне ми‐
сије у Букурешт 12. октобра. Со‐
вјетски Савез се није либио да на‐
падне Финску и Стаљин је припо‐
јио део Румуније – несрећну Беса‐
рабију – стварајући тако дипло‐
матску катастрофу. Дакле, Паоле‐
ти објашњава: „Као што се на оку‐
пацију Судета и распад Чехосло‐
вачке одговорило узимајући Ал‐
банију, тако ће сада одговор на
улаз Немаца у Букурешт бити дат
уласком Италијана у Атину” (стр.
134). Италијански напад је био
катастрофа зато што албанске
луке нису дозвољавале истовар
залиха и довољно људи који би
учествовали, зато што се неколи‐
ко италијанских трупа у Албанији
налазило пред скоро целом грч‐
ком војском и посебно зато што
се приближавала зима. Немци ће
потом сићи у Грчку и рат се за
Италију завршава пировом побе‐
дом, коју су заправо извојевали
Немци. Паолети, по том питању,
изгледа подразумева једну битну
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чињеницу. Често се каже да је вој‐
ном походу у Грчкој, који је завр‐
шен у априлу 1941. године, ишло
у прилог велико кашњење опера‐
ције Барбароса: требало је да бу‐
де у пролеће, али је одложена до
22. јуна. Последице су познате. И,
у светлу Паолетијеве реконструк‐
ције, назире се још један важан
детаљ: одмах је решен спор око
судбине Јужног Тирола. Овде је
Мусолини показао све осим
„оскудности”, „неозбиљности” и
„хвалисања”.
Паолети је на маестралан на‐
чин изнео чињенице. Његов рад је
све само не сиромашан. Прегнан‐
тан је, конкретан, заснован на чи
њеницама, не на бескорисним ми
шљењима. Употребљени стил пи‐
сања је „борбени”: лишен је инте‐
лектуалног самозадовољства, по‐
свећен културолошкој борби. Због
тога се, понекад, препушта коло‐
квијалном лингвистичком реги‐
стру, али са драгоценим ефекти‐
ма. Структура замисли и синтак‐
тички избори, са апсолутном ве‐
родостојношћу, рефлектују геоме‐
тријску јасноћу из које се каракте‐
ришу мисаони процеси аутора.
Ово, међутим, не чини читање ла‐
ким за нестручну публику. Досег‐
нути степен аналитичке сложено‐
сти, као и огромна количина изне‐
тих података, такав је да поколеба
лаичког читаоца који је превише
уверен у информације добијене у
једноставним неформалним раз‐
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говорима. Паолети је, прећутно,
вољан да понуди сваком читао‐
цу искрену и транспарентну ин‐
терпретацију теме којом се ба‐
ви, али под једним условом: да
му се верује.
На крају, може се сматрати
да Паолети за своје истраживање
од објављених извора није кори‐
стио томове Осме серије итали‐
јанских дипломатских докумена‐
та. То би помогло да поткрепи
информације које је пронашао
код Ћана – министра спољних по‐
слова, који често није био дета‐
љан у својим извештајима ‐ Бота‐
ија и Ачерба. Разлог за овај његов
избор је веома јасан и аутор га је
већ делимично изложио у уводу

рада. Ако се у архивским доку‐
ментима не могу лако наћи одре‐
ђени подаци, њихови штампани
примерци могу бити цензуриса‐
ни. Свака комисија за реорганиза‐
цију дипломатских докумената
сваке земље на свету нема увек
интерес да открије истине које
дрмају темеље структура створе‐
них од „необразованих људи” ко‐
ји нису академици, већ политича‐
ри. Ето због чега су радови попут
Паолетијевих прилагођени науч‐
ницима, чак и ако су дилетанти,
мање студентима, а још мање ши‐
рој публици.
Фабрицио Руди
(са италијанског превела
Весна Петровић)
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МИЛОШ ТИМОТИЈЕВИЋ, ЗВОНКО ВУЧКОВИЋ:
РАТНА БИОГРАФИЈА (1941–1944). РАСПРАВА
О ПРОБЛЕМИМА ПРОШЛОСТИ И САДАШЊОСТИ,
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК, БЕОГРАД, 2015, 502 СТР.
О историји Равногорског
покрета написан је, посебно у
последње две деценије, велики
број научних и публицистичких
радова. Неспорно је досегнут и
значајан ниво знања који је
осветлио не само историју по‐
крета већ и историју Другог
светског рата на простору Југо‐
славије и Србије. Међутим, нека
питања и проблеми, без обзира
што су већ много пута анализи‐
рани, попут антифашизма или
колаборације Равногорског по‐
крета, траже и добијају и нове
обраде. То је једним делом ре‐
зултат опречних тумачења и
вредновања, која су и данас ак‐
туелна и изазивају пажњу
стручне и шире јавности, а дру‐
гим делом из потребе саме нау‐
ке да се на нов и другачији на‐
чин прoуче већ раније поста‐
вљена питања и тако потврде
или пак ревидирају већ позната
знања и тумачења, као и ус‐
поствљени ставови.
Међу такве нове обраде
спада и књига др Милоша Тимо‐
тијевића, која је недавно изашла
у издању „Службеног гласника”
под називом Звонко Вучковић:
ратна биографија (1941–1944).
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Расправа о проблемима прошло
сти и садашњости. Она предста‐
вља плод ауторовог вишегоди‐
шњег интересовања за историју
равногорског покрета на про‐
стору западне Србије, пре свега
чачанског краја, који је изнедри‐
ли и неколико веома запажених
књига.
Књига је, поред предговора
и увода, који садржи објашњење
коришћеног теоријско‐методо‐
лошког поступка, подељена у
шест целина: Детињство, шко‐
ловање, каријера 1916–1941; У
пламену устанка 1941; У илега‐
ли 1942; У вртлогу грађанског
рата 1943; Битка за Србију 1944;
Вечита прошлост и изгубљена
садашњост. Изворну основу
представљају, пре свега, обја‐
вљени мемоари Звонимира
Звонка Вучковића, којима се су‐
протстављају објављена сећања
припадника партизанског и љо‐
тићевског покрета на ширем
простору рудничко‐таковског и
драгачевског краја. Поред већ
познате објављене архивске гра‐
ђе, коришћени су и мање позна‐
ти бројни извори објављени у
локалним архивским и музеоло‐
шким публикацијама. Када је у
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питању необјављена архивска
грађа, коришћени су преписи из
Архива Војноисторијског инсти‐
тута, данас Војног архива, који
се налазе у Међуопштинском
историјском архиву у Чачку. То‐
ме треба додати и обимну лите‐
ратуру разноврсног карактера;
уз историографска и публици‐
стичка дела општег и локалног
карактера, консултована је и
бројна етнолошко‐антрополо‐
шка и социолошка литература
везана за студије менталитета,
социјалну и политичку антропо‐
логију, теорију елита и модер‐
низацију неопходна да се анали‐
зирају нека постављена питања.
Већ сам наслов открива да
је реч о тежњи аутора да путем
анализе ратне биографије јед‐
ног од истакнутих равногорских
команданата наново претресе
питања која су била важна не са‐
мо за Равногорски покрет у току
рата, већ су то, због различитих
виђења и тумачења, она остала
до данашњих дана у јавности,
али и у историографији. У пита‐
њу је, можемо констатовати, ам‐
бициозно замишљен истражи‐
вачки концепт, који је требало
да споји нови приступ у писању
биографије и, у исто време, да
пружи одговор на шира питања
везана за цео покрет. То аутор
чини са унапред припремљеним
хипотетичко‐теоријским окви‐
ром у којем не излаже биогра‐

фију Звонка Вучковића у кла‐
сичном приповедачком маниру,
у којем су догађаји хронолошки
повезани, мада их ни не руши,
већ у оквиру општих тематско‐
хронолошких целина трага за
одговорима на унапред поста‐
вљена питања која повезују по‐
ступке, мотиве, деловање и уло‐
гу једног појединца, „четничког”
команданта, на територијално
ограниченом простору Шумади‐
је и западне Србије, са ширим
војним и политичким догађаји‐
ма у Другом светском рату. При
томе аутор проучава деловање
Звонка Вучковића из перспекти‐
ве локалних прилика. Он инси‐
стира на ставу да се управо ана‐
лизом локалних прилика могу
досећи општи закључци. Такав
методолошки став полази од
уверења да локална историја
може бити истинита и веродо‐
стојна, те да локалне студије че‐
сто умеју да уздрмају „опште”
идеје и предрасуде. Многе поја‐
ве за које се раније сматрало да
су довољно описане и схваћене
попримају потпуно нова значе‐
ња када се промени размера по‐
сматрања. Тако, на пример, гра‐
ђански ратови који на нацио‐
налном нивоу личе на идеоло‐
шка сукобљавања, када се по‐
сматрају с локалног становни‐
шта добијају изглед супарни‐
штава или сукобљавања интере‐
са обичних људи и њихових раз‐
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мирица. Нова перспектива по‐
сматрања проблема, као и у слу‐
чају књиге коју приказујемо, по‐
чиње од уверења да би многи
догађаји и појаве иначе остали
незабележени, многе чињенице
не би биле објашњене, већ би се
окарактерисале као пролазне,
али са њиховим уклапањем у оп‐
шти контекст добијају се многи
општи релевантни закључци.
Такав приступ омогућио је да се
деловање Звонка Вучковића у
рату пажљиво и детаљно анали‐
за, да се уоче прећуткивања или
нетачности његовог личног се‐
ћања, да се оповргну или потвр‐
де тврдње његових личних и по‐
литичких противника. Стога је
код аутора чест случај да се о
истом догађају од значаја за
Вучковића, али и супростављене
покрете, чују разноврсни и су‐
протстављени гласови и сведо‐
чења. Многа од њих су била за‐
борављена, везана само за ло‐
калне прилике, па су на овај на‐
чин поново „откривена”, а ана‐
лиза је добила нови квалитет у
сагледавању личности самог
Вучковића и Равногорског по‐
крета.
Аутор на почетку посебну
пажњу посвећује значају који је
имало порекло, индентитет,
образовање и друштвена пози‐
ција Звонка Вучковића како у
његовом опредељењу за Равно‐
горски покрет ,тако и у његовим
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поступцима као високо рангира‐
ног командата покрета. Иако је
почетак уобичајен за биографи‐
је, он је није класичан, пошто
Тимитијевић поменута питања
тумачи и повезује са широм ана‐
лизом друштва. Тако он потвр‐
ђује да је хрватско порекло
Звонка Вучковића имало ва‐
жност у његовом деловању, али
не толико колико је то имало
одрастање уз очуха Александра
Вучковића, официра српске вој‐
ске, који је досегао чин бригад‐
ног генерала и везивање инден‐
титета за српску националну
традицију уклопљену у шири ју‐
гословенски контекст. На њего‐
вом примеру М. Тимотијевић по‐
казује да је нација духовна кате‐
горија, а идентитет друштвена
конструкција условљена затече‐
ним структурама, али и сопстве‐
ним изборима. Зато Звонко Вуч‐
ковић, иако је могао, никада ни‐
је прихватио свој „биолошки”
идентитет, већ је до краја живо‐
та остао Србин. Међутим, аутор
уочава да се Вучковићево хрват‐
ско порекло у току рата ипак ис‐
пољило на два нивоа. Први је
видљив у његовом противљењу
истицању чисто српске оријен‐
тације равногораца и залагању
да покрет има југословенски ка‐
рактер. Заправо, мешано поре‐
кло је утицало на његову немо‐
гућност да прихвати ни чисто
српску, а ни чисто хрватску за‐
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једницу. Други ниво је више са‐
гледљив у томе како су његово
поступање у току рата оцењива‐
ли савременици, пре свега са‐
радници и противници. Према
њему је, због хрватског порекла,
од почетка владала сумњича‐
вост, на коју се надовезала и ње‐
гова првобитна неспремност да
учествује у грађанском рату. Та‐
да је према њему створено трај‐
но неповерење, па је прозиван
да је „розе” или „усташа” и сл.
Много важнију компоненту
у опредељивању и деловању
Звонка Вучковића имала је чи‐
њеница да је био генералски по‐
синак, да је по образовању био
војник и то активан официр у
чину капетана, као и патриоти‐
зам, југословенско и демократ‐
ско усмерење. То се исказало и
одлуком да пре потписивања
пакта побегне у Грчку и при‐
кључи се тамошњем покрету от‐
пора. Избор Равногорског по‐
крета отпора је био, како Милош
Тимотијевић процењује, један
од најмање пет могућих одабира
стране у рату. Он је одбио да
прихвати капитулацију и заро‐
бљавање, а није прихватио, као
многи његови другови из класе
хрватског порекла, да се при‐
кључи усташкој војсци, нити се
повезао са комунистима, иако су
им неки његови блиски пријате‐
љи одмах на почетку пришли
(Момчило Смиљанић), али није,

попут малобројних другова,
пришао ни Љотићевим и Неди‐
ћевим одредима. Тимотијевић
не пропушта, што је посебна
вредност његове анализе, да
укаже и на неке већ раније уоче‐
не, а овде детаљно образложене
чињенице о слабостима и огра‐
ничењима коју је за Вучковића и
сам покрет носила управо при‐
падност официрима и друштве‐
ној елити (круто касарнско вас‐
питање, изолованост од дру‐
штва, непознавање основних
идеолошко‐политичких токова
савременог света и сл.) и њихов
судар са српским селом. Та огра‐
ничења, уз дуално обележје са‐
ме елите разапете између тра‐
диционалних и модерних вред‐
ности, утицала су, по аутору, да
се равногорци окрену и наслоне
на традиционализам и ослобо‐
дилачку традицију српског села.
Иако је такав приступ равногор‐
цима донео популарност код на‐
рода, он је, у исто време, носио и
ограничења која су проистицала
из менталитета српског сељака,
посебно у локалној средини. Ме‐
ђу ограничењима се пре свега
истиче очекивање сеоског ста‐
новништва да њихови вођи не
буду само ратни командатни
већ и народни вођи, најчешће
познати или блиски по вредно‐
стима, односно особинама, вођи
који су имали ратну харизму,
храброст и отреситост. Оно је
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тешко прихватало туђинце неу‐
корење у локалном менталите‐
ту. А Звонко Вучковић није имао
ниједну предност: није био срп‐
ског порекла, нити је потицао из
западне Србије, није имао иску‐
ство живота у сеоској средини
нити је знао како да се постави
према локалном становништву.
Морао је, као и неки други рав‐
ногорски команданти, потпуно
без ратног искуства, да се на‐
метне као командант, да се при‐
лагођава, потврди и одржи ауто‐
ритет, што није било лако у сре‐
дини
неповерљивој
према
„странцима”. И не само то. Звон‐
ка Вучковића није, како то при‐
мећује аутор, одликовала груба
нарав нити је у себи носио суро‐
вог ратника, већ је показивао уз‐
држљивост и мирноћу. Такве
особине нису биле од помоћи у
рату који је појачао негативне
особине менталитета становни‐
ка западне Србије, нарочито
склоност да се убиствима реше
предратне омразе, свађе и суко‐
би. Томе треба додати и пробле‐
ме у односима са осталим равно‐
горским командатима, међусоб‐
ну нетрпељивост, неповерење и
свађе, велике амбиције, који ни‐
како нису доприносили јачању
Вучковићевог ауторитета (по‐
себно од 1942).
Посебна пажња у књизи
посвећена је улози Звонка Вуч‐
ковића у Равногорском покрету,
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учешћу у отпору и грађанском
рату. Истражене су, анализира‐
не и објашњене бројне поједи‐
ности које су изнијансирале ста‐
вове о његовој активности, раз‐
вејале тврдње потекле из парти‐
занских и љотићевских редова
или су пак потврдиле мишљења
и виђења савременика. Звонко
Вучковић је био на челу
Таквског одреда, па Таковске
бригаде, а касније и Првог рав‐
ногорског корпуса, самог језгра
Југословенске војске у отаџби‐
ни. Био је, како то бележе савре‐
меници, „омиљен” Михаилови‐
ћев командант, што му је у кри‐
тичним тренуцима, као у случају
противљења сукобу са партиза‐
нима, обезбеђивало заштиту од
других, њему ненаклоњених
равногорских команданата. За
њега су партизани били превас‐
ходно ослободилачки, па тек он‐
да идеолошки покрет. О томе
сведочи и његово невољно уче‐
шће у грађанском рату. Заправо,
он се залагао се за сарадњу са
партизанима у борби против
окупатора,
на
заједничким
принципима антифашизма и за‐
дацима ослобођења земље. Иако
због тока ратних дешавања и
све већих размимоилажења два
покрета није успео у својој те‐
жњи, остаје забележено да код
њега, као ни код других припад‐
ника покрета, није владало рас‐
положење за борбу са партиза‐
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нима. Он је, на крају, био прину‐
ђен да учествује у акцијама „чи‐
шћења” терена од војних и идео‐
лошко‐политичких противника
током 1942. и у пролеће и јесен
1943. године. Али и тада је била
присутна одређена уздржаност
према партизанима и ревно‐
сност у борби према љотићевци‐
ма. Аутор на основу различитих
извора показује да нису тачне
оптужбе комунистичких руко‐
водилаца (Милоша Минића) да
је Вучковић крив за заробљава‐
ње великог броја партизана и
њихово стрељање у јесен 1941.
Његов антифашизам није упи‐
тан, као ни његова жеља да из‐
бегне грађански сукоб два по‐
крета отпора. О томе сведочи и
чињеница да, иако је имао неке
контакте, „никада није био лега‐
лизован код окупационе владе
Милана Недића”, већ је био у
илегали, на терену рудничког
краја, где је обнављао војну ор‐
ганизацију. Још важније је то да
он није, за разлику од других
равногорских комаданата, по‐
пут П. Раковића, учествовао ни‐
ти склапао споразуме са Немци‐
ма. Тога се клонио, што не значи
да, како то доказује и М. Тими‐
тијевић, није имао одређене
контакте са окупатором. Аутор
уочава, на основу нових истра‐
живања, и мало познату обаве‐
штајну улогу Звонка Вучковића
током рата. Треба поменути да

је Вучковић током свих ратних
година, као и други равногорски
команданти, нападао углавном
у малим акцијама окупатора
(напади на возове, страже и сл.).
Ти напади су мотивисани не са‐
мо одржавањем духа отпора већ
и чињеницом да је требало на‐
бавити оружје, муницију, па и
одећу и обућу. Тек озбиљнији
сукоби са окупатором десили су
се крајем 1943 и почетком 1944.
године. Пасивност равногораца
није значила одрицање од анти‐
фашизма и отпора, већ је била
изнуђена потребом да се станов‐
ништво сачува од репресалија и
одмазди окупатора.
Аутор посебно наглашава
да је код Звонка Вучковића, у
односу на партизане, изостало
било какво колебање у борби
против љотићеваца, као још јед‐
ној страни у грађанском рату.
Према њима је био изузетно
оштар и спреман да се бори до
краја током читавог периода ра‐
та; сукобљавао се директно и
индиректно, организовао засе‐
де, атентате и сл. Због тога није
ни чудо да су неке од најозбиљ‐
нијих оптужби против Звонка
Вучковића лансирали управо
љотићевци, на челу лично са Д.
Љотићем. Многе од тих оптужби
аутор наводи, анализира и одба‐
цује као нетачне у светлу дога‐
ђаја у којима учествује Звонко
Вучковић. Међутим, у времену
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оштрих идеолошких и војних су‐
чељавања, довољна посвећеност
борби против љотићеваца и не‐
дићеваца и недовољно испоље‐
на посвећеност борби против
партизана ипак је коштала
Звонка Вучковића. Он није само
изгубио позиције унутар покре‐
та већ је и напустио земљу са за‐
датком да учествује у успоста‐
вљању веза са савезницима. Та
одлука му је, у односу на бројне
друге равногорце, спасла живот,
па је он остатак живота провео у
емиграцији, поделивши судбину
бројних сународника различитих
идејних и политичких уверења.
Књига М. Тимотијевића ни‐
је само историја ратне активно‐
сти Звонка Вучковића, једног од
најистакнутијих равнорских ко‐
манданата. Она је, како смо само
наговестили, више од тога; она
је расправа о најважнијим про‐
блемима покрета Драже Михаи‐
ловића преломљених преко био‐
графије Звонка Вучковића. Јасно
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се може уочити да је аутор везао
расправу за питање потврђива‐
ња или одрицања антифаши‐
стичког карактера покрета ко‐
јим је командовао генерал Ми‐
хаиловић. Зато се на микрони‐
воу истражују и анализирају
управо ставови који се користе
за проблематизовање антифа‐
шистичког карактера ЈВуО: па‐
сивност у борби, колаборација,
злочини и узак шовинистички
политички програм. У сваком
случају, аутор се јасно одредио
према поменутим питањима и
чак неретко полемисао са ставо‐
вима појединих историчара и
публициста. На тај начин допри‐
нео је не само једном дубљем
познавању овог периода српске
и југословенске историје, већ и
стручној култури у којој се рас‐
правља на основу аргумента, а
не на основу идејно‐политичких
ставова и интереса.
Др Наташа Милићевић

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM
Ђорђе Станковић
1944–2017.
Професор Ђорђе Станковић напустио нас је 9. августа 2017. го‐
дине. Рођен је у Славонији, у селу Слобоштина, 21. јануара 1944, где
je и завршио основну школу, а гимназију у Славонској Пожеги. Чи‐
тав професионални живот провео је на Филозофском факултету у
Београду, где је завршио студије историје, магистрирао и доктори‐
рао. На Одељењу за историју стекао је сва наставна звања (аси‐
стент, доцент, ванредни и редовни професор) и био шеф Катедре за
историју Југославије. Био је члан уредничких редакција неколико
научних часописа у бившој Југославији. Боравак и усавршавање у
Француској, као што је чест случај са великим културама, оставили
су на професора Станковића значајан утицај.
Докторском дисертацијом „Никола Пашић и стварање југосло‐
венске државе 1914–1921. године” Ђорђе Станковић трасирао је
главни правац својих историграфских интересовања. О томе сведо‐
че књиге: Никола Пашић, савезници и стварање југословенске држа
ве, Никола Пашић и југословенско питање (I–II), Никола Пашић и Хр
вати, Никола Пашић, Прилози за биографију и Србија и ствaрање Ју
гославије. Оне су незаобилазно штиво за разумевање стварања но‐
вог јужнословенског државног концепта у који се улила сва балкан‐
ска разноликост. Улогу великог српског политичара Николе Паши‐
ћа сагледао је нијансирано и кроз призму ширег контекста српске,
јужнословенске и европске политике.
Ђорђе Станковић приређивао је и историјске изворе о Николи
Пашићу (беседе, говори и експозеи у Народној скупштини), као и о
периоду пред и након Другог светског рата (о Београдском универ‐
зитету и студентима).
Бавио се питањима теорије и методологије историјске науке и
историјом историографије (Историграфија под надзором, I–II /коау‐
трство/; Искушења југословенске историографије; Изазов нове исто
рије, I–II; Историјски стереотипи и научно знање; Неизвесна про
шлост Србије: одабрани научни есеји). Професор Ђорђе Станковић
јасно је уочио потребу за модернизацијом историјске науке и насто‐
јао је да делима оствари тај циљ, који је сам себи задао.
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Његовом научном опусу треба додати и велики број чланака у
научној периодици, зборницима са научних скупова, али и речи из‐
говорене у интервјуима у штампи и на телевизији.
Истраживања Ђорђа Станковића одишу интелектуалном ши‐
рином (коришћење достигнућа и других научних дисциплина) и та‐
наним нијансирањем сазнања до којих је дошао у истраживачком
процесу, без коначних ставова и судова о личностима, догађајима и
процесима. Истицао је велике идеје које су се издизале изнад суже‐
не „провинцијске оптике”.
Деведесетих година прошлог века устао је против одбацивања
целокупног југословенског искуства. У интервјуима и другим обра‐
ћањима јавности указивао је на потребу очувања интелектуалног
интегритета. На овај начин јасно је указао каква је улога истинских
интелектуалаца у друштву.
Темама војне историје бавио се у склопу ширих друштвених
догађаја и просеца. Освртао се и на улогу појединаца, војника (вој‐
вода Живојин Мишић), указујући на преламање политике на офи‐
цире и војни позив. Био је председник Научног већа Војноисториј‐
ског института. Приликом распада државе деведесетих година,
иступајући са становишта стручњака, упозоравао је на опасност по‐
литизације историјске науке. О томе најбоље сведочи ових неколи‐
ко реченица објављених у Војноисторијском гласнику: „Наиђу, по‐
себно у српском народу, нека чудна времена у којима је насушна по‐
треба причање доконих прича. Та потреба настаје обично када љу‐
ди беже из неизвесне садашњости у неко давно прошло ратничко
време и тамо преплићу своју судбину са животима великана, ратни‐
ка у неком давно прошлом времену и тако се њихово постојање из‐
једначава са бесмртном славом мртвих људи. У њиховом друштву
осећају извесну сигурност. Уколико нађу у новинама потврду тих
доконих прича, посебно оних које су уперене против ’издајничке
браће’, то разбуктава машту до неслућених размера, због ’нерашчи‐
шћених рачуна од памтивека’.”
Ратови деведесетих година прошлог века удаљили су га од
родног краја, којем је посветио делове о Србима из „Златне долине”
у Пожешкој котлини подно Папука. Као да је утеху нашао на оброн‐
цима Фрушке горе, у Чортановцима и Врднику, где је последњих го‐
дина проводио време. Усхићено је причао о мирису липових шума
на чортановачким падинама Дунава, јесењем шаренилу фрушко‐
горских пејзажа и њиховом поновном рађању након зимске уснуло‐
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сти, бермету и звоницима сремскокарловачких цркава, петровара‐
динском погледу на новосадски град...
Ђорђе Станковић је био изданак старог професорског кора, от‐
меног држања, одмереног изражавања, господског говора, благе ре‐
чи, интелектуалнoг поштења, научне ширине, стручне храбрости...
О њему ће сведочити колеге са којима је сарађивао, а његове књиге
су сигуран бедем од пролазности и заборава.
Др Милан Терзић
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