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РУСИ НА ОБАЛАМА САВЕ 1914–1915.*
Улога руских морнара и минера у одбрани Београда 

Настављајући истраживања која су започели аутори ра-
дова посвећених овој теми, покушаћемо да хронолошки сагле-
дамо како је пошло за руком Русији, у току првих година рата, 
да помогне Србији на подручју саме краљевине.1 У овом приказу 
догађаја ми ћемо се ослонити пре свега на документа из РГА ВМФ 
– Руског државног архива Ратне морнарице Русије (Российский 
государственный архив Военно-Морского Флота). Улога руских 
минера и артиљераца (поред помоћи коју су пружале енглеска и 
француска војна мисија)2 била је од великог значаја за Србе, за 
које је судар са аустроугарском Дунавском флотилом био тежак 
и због немогућности пружања правог одговора, али и због тога 
што пре рата нису јасно сагледали претњу овог, у то доба рела-
тивно познатог оружја, чији развој је подстакнут још резултатима 
Грађанског рата у САД-у.3 Према једном од учесника одбране Бе-
ограда: „Још рат Аустроугарске противу Србије није био ни обја-
вљен, а већ су полетела прва зрна са аустроугарских монитора на 
незаштићени Београд, да убијају жене и децу. Већ тих момената 
увидела се страшна заблуда и у војним и у грађанским круговима, 

* Рад је резултат рада на пројекту Традиција и трансформација – историјско 
наслеђе и национални идентитети у Србији у 20. веку (№ 47019), који 
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије. 

1 Н. Г. Корсун, Балканский фронт мировой войны 1914—1918 гг., Москва, 
1939; В. А. Емец, „Позиция России и ее союзников по вопросу о помощи 
Сербии осенью 1915 г“, Исторические записки, 75, Москва, 1965; А. Л. 
Нарочницкий, „Великие державы и Сербия в 1914 г“, Новая и новейшая 
история,4, Москва 1976; Ю. А. Писарев, „Военное сотрудничество России с 
Сербией и Черногорией в 1915 г“, Исторические записки, 106, Москва, 1981; 
Ю. А. Писарев, Тайны Первой мировой войны: Россия и Сербия в 1914–1915 
гг, Москва, 1990; Н. Ђокић, Р. Радовановић, „Борбе на Сави и Дунаву 1914–
1915“, Весник Војног музеја, 36, Београд, август 2009; В. Каширин, „Дунайская 
одиссея лейтенанта Григоренко“, Родина, 2010/11; М. Јовановић, „Ленинским 
курсом: Как русские защищали Белград от австрийских мониторов на Дунае 
(1914–1915)“, Родина, новембар, 2010. 

2 М. Мирчић, „Странци у одбрани Београда“, Агонија Београда у светском рату, 
Београд, 1931, стр. 533–541.

3 А. Андрић, „Дејство речних флотила на Дунаву, Сави, Тамишу и Тиси“, Ратник, 
XLI, Београд, 1925.



236

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 1/2014.

‘да је Дунавска Флотила парадна јединица и неефикасно средство 
за ратне операције, те да није нужно ни обраћати пажњу на њу’. 
Говорило се, како је Србији забрањено држање флоте на њеним 
граничним рекама. Дневна штампа је, вероватно сасвим несве-
сно, исмевала мониторе Дунавске флотиле и одвраћала пажњу 
меродавних од овог моћног оружја на домаку Београда. Рат нас је 
затекао неспремне да спречимо слободно кретање монитора дуж 
наше обале, одакле су они сејали ужас и смрт. Српска су се зрна 
одбијала о панцирни оклоп монитора.”4

Претходница руског Минерског одреда под командом по-
ручника корвете В. Григоренка, наоружана торпедима и минама, 
стигла је у Србију и почела са постављањем мина код Остружнице 
већ од 25. августа 1914. Експлозијом торпеда је била уништена 
брана на ушћу Босута у Саву, чиме су тамо блокирана два мони-
тора. Касније је команду преузео поручник фрегате Волковицки. 
Почетком септембра одред је започео минирање Саве код Шапца, 
Дреноваца и Митровице. Крајем септембра одред је наставио са 
минирањем реке, а и коришћењем торпеда је спречавао активно 
деловање аустријских монитора код Београда. У ноћи између 9. и 
10. октобар 1914. на постављеним руским минама код Оршадске 
Аде је страдао аустријски командни брод монитор „Темеш“. За 
време повлачења из Београда, од 17. новембра руски минери и 
њихови српски сарадници из Руског минерског одреда су се по-
влачили са последњим српским трупама и уништавали мостове 
на Дунаву, у Топчидеру и Рипњу и један тунел у Реснику. Након 
тога све до повратка српских трупа у Београд, минери одреда 
Волковицког су се придружили одреду капетана Семјонова, који 
се бавио постављањем минских препрека код Прахова и Ђердапа, 
да би се спречио продор аустријских бродова у доњи ток Дунава, 
који су имали за циљ да прекину везу између Србије и Русије. У 
току 1915. минерски одред је наставио са постављањем минских 
препрека, које су оштетиле још неколико аустријских бродова. 
Све до дефинитивног пада Србије у јесен 1914. аустријска ратна 
флотила није успела да продре у доњи ток Дунава и веза између 
луке Прахова у Србији и луке Рени у Русији је функционисала 
беспрекорно. Уз помоћ противваздушне батерије, одред капетана 
Семјонова успешно се борио и против авиона непријатеља који су 
покушавали да ометају деловање српских лука кључних за везу 
са Русијом. Ипак, деловање руских минера са торпедима против 
бродова аустријске речне флотиле није било успешно.5 Пасив-
не минске препреке које су постављали руски минери нанеле 
су аустријској флоти одређене губитке, али нису могле да буду 
довољно делотворне да би спречиле форсирање Саве и Дунава 

4 М. Радојевић, „Патролбот Це под Београдом 1915. год.“, Агонија Београда у 
Светском рату, Београд, 1931, стр. 176.

5 О. Р. Вулф, Австро-венгерская Дунайская флотилия в мировую войну 1914–
1918, Санкт Петербург, 2004, стр. 132.
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аустроугарских и немачких трупа, којима су активно помагали 
аустријски бродови. Само је артиљерија већих калибара могла 
успешно да реши овај задатак, али таквог наоружања је недос-
тајало и на основним фронтовима Првог светског рата. Стога ни 
Русија, ни Француска и Енглеска нису журиле да појачавају своје 
батерије код Београда овим топовима.

И поред тога, у одбрани Београда 1915. значајну улогу су 
одиграле стране батерије које су послале Русија, Енглеска и Фран-
цуска. Руска артиљерија је била заступљена са једном батеријом 
у којој су била два тврђавска 152-мм топа из Очаковске тврђаве 
постављена код цркве Ружице (на месту где сада постоји спо-
мен-знак) и једном батеријом од два 75-мм топа у Доњем граду. 
У одбрани Београда 1915. су учествовали и руски моторни чамци 
под српском заставом, као и јединице минера. На основу докуме-
ната које доносимо и релевантне грађе можемо закључити да су 
руски минери и артиљерци успели да пруже аустријским снага-
ма значајан отпор, без обзира на малобројност. Нема комплетних 
података о губицима у људству и мањим пловним средствима, 
али има довољно података о авионима и мониторима. Мађарски 
монитори Szamos (1892), Temes (1904) и Bodrog (1904), опалив-
ши из својих топова по Београду 29/30. јула 1914, формално су 
започели Први светски рат. Два од три ова монитора су се нашла 
на нишану руског оружја.

Аустријски командант Дунавске флотиле описао je у својим 
успоменама потапање монитора Темеш: „Mонитор Темеш под за-
поведничком заставом је налетео на мину 23. октобра код ос-
трва Грабовца око 2 сата и 45 минута док је обављао задатак 
уништења непријатељске понтонске опреме. Експлозија је зба-
цила из лежаја десну кулу, а ватра је захватила део потпалубља, 
посаде леве и десне куле и потпалубља су одмах погинуле. Ок-
лопна палуба се изврнула тако да су се скоро заглавила врата 
командног моста. Покушаји да се брод одржи на површини нису 
успели услед активне пушчане ватре са српске стране. Прежи-
вела су три официра и 48 морнара, која је спасио патролни брод 
‘b’. Посада је имала 31 погинулог.“ Након окупације Србије, 1916. 
брод је био подигнут, прерађен и поново враћен у службу 1917. 
По завршетку рата, 1918–1920. брод је под именом Drina пловио 
у оквиру флоте Краљевине СХС, која га је према међународним 
споразумима предала Румунији, где је био у употреби до 1944. 
под именом Adreal. Као ратни трофеј 1944–1950. брод је припа-
дао СССР-у под именном Бердянск, а од 1950. био је поклоњен 
Румунији која га је користила до 1955.

Крајем новембра 1914. пароброд Szamos (1892) је био 
оштећен и након ремонта у Брчком вратио се у своју зимску базу 
у Славонском Броду. Наставио је службу у Мађарској као цивилни 
брод од 1920. до 1962, а 80-их је био продат Југославији као старо 
гвожђе. Мања оштећења од руских мина 3. новембра је доживео 
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и брод Andor током тражења мина код места потапања монитора 
Temes. Осим потапања Темеша 1914. аустријска Дунавске флотила 
у току рата је изгубила још три брода. У судару са руском мином 
код Винче 30. марта 1915. је потопљен пароброд Belgrad, који је 
користио магловиту ноћ и покушавао да се са теретом ратне опре-
ме за Турску провуче до бугарских обала. Њега је коначно докрај-
чила српска пољска батерија. Руска батерија са Калемегдана је 
15. маја погодила патролни чамац „c“, на којем је експлодирао 
резервоар за гориво. Тројица морнара су погинула, четворица су 
била рањена. Најзад, монитор Inn је потонуо наишавши на руску 
мину 22. септембра 1917. године 14 км узводно од Брајилова. Том 
приликом Inn је носио заповедничку заставу, а погинуо је и на-
челник штаба Дунавске флотиле. Успешна су била и дејства руске 
противавионске батерије наоружане топовима од 76 мм под ко-
мандом капетана М. С. Миклашевског на позицијама код села Ве-
лика Каменица, која је штитила луку Кладово и штаб Крајинског 
одреда у Петровом Селу. Ватром батерије 4. августа је био оборен 
авион, који је пао на обалу Црне реке близу њеног ушћа у Дунав. 
У септембру су забележена још два успеха: 4. септембра оборен је 
авион, који је пао на румунску страну. Најзад, трећи аероплан је 
био оборен 8. септембра, 10 км јужно од Турн Северина.6

Инжињерски одред под командом инжињерског пуковника 
Доброва се бавио успостављањем и одражавањем прелаза преко 
река у позадини српске војске, као и припремом понтонског пар-
ка за прелаз преко Саве и Дунава. Потреба српске војске за шко-
лованим понтоњерима у јесен 1914. је била огромна. Сликовита 
су сећања команданта Тимочке дивизије, поткрепљена „исказом 
команданта мостовог трена и званичним подацима“ о првим дани-
ма борби за време преласка Саве у септембру 1914. Радило се о 
целом сплету околности: место за прелаз командант је одређивао 
одока по карти без претходног испитивања обале, дна и брзине 
тока реке; „мост се није могао за кратко време подићи зато што је 
материјал био апсолутно неупотребљив, понтони су били толико 
расушени да се нису могли ни на води калофонисати, а неки су 
били сасвим трули, за постављање моста није пре свега било ни 
довољно стручних понтоњера, већ су за тај посао употребљавани 
и коморџије и пионири“. Због тога, мост су за време преласка из-
градили до пола реке, а потом су схватили да недостаје материја-
ла и даља изградња је ишла веома споро. Након преласка, када се 
указала потреба за хитним повлачењем, испоставило се да је мост 
попуцао, те је био поправљен тек након одређених неприлика.7  

6 К. Csonkaréti, L. Benczúr, Haditengerészek és folyamőrök a Dunán 1870–1945, 
Zrínyi, 1991, О. Р. Вулф, н. д., стр. 12, 13, 19, 21, 24, 25, 81; Н. Ђокић, Р. 
Радовановић, „Борбе на Сави и Дунаву 1914–1915“, Весник Војног музеја, 36, 
Београд, август 2009, стр. 154–168.

7 „Погибија код Чеврнтије. Поновно суђење ђенералу г. Влад. Кондићу, бившем 
команданту тимочке дивизије“, Политика, бр. 4993, 18. марта 1922.
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У овим околностима рад Инжињеријског одреда под командом пу-
ковника Доброва, који је стигао у Србију са групом понтоњера 
и понтоњерским парком почетком новембра 1914, био је веома 
важан. Значај тог одреда показује и лична молба председника 
српске владе и министра иностраних дела Н. Пашића српском по-
сланику у Петрограду М. Спалајковићу да испослује долазак дру-
ге групе инжињераца у априлу и мају 1915.8 Као што се види из 
докумената, та група је стигла у Србију. Ипак, због повлачења 
руских трупа из Галиције није уследила српска офанзива пре-
ма панонској равници, а улога руских инжињераца углавном се 
огледала у прављењу и одржавању мостова код Ћуприје, што је 
било значајно током повлачења српске војске у октобру 1915.

Извештај поручника фрегате Волховицког о дејствима 
одреда од тренутка одласка из Севастопоља до евакуације 

Београда, август–новембар 1914.
 
Од 3. до 18. августа: 3. августа поручник корвете 

Григоренко је, у 11 сати ујутру, добио усмену наредбу од капетана 
фрегате Кетлинског да брзо крене на полигон у Сухарној Балци 
да припреми минске препреке и да испроба мине вајтхед (4) и да 
у 5 сати увече крене у град Одесу са 6 подофицира и морнара на 
транспорту „Дунав“. Пошто до спуштања заставе нису успели да се 
укрцају, отишли су 4. августа у 10 сати ујутру. Стигли су у Одесу 
5. августа у 5 сати ујутру. У Одеси су, од Маринског батаљона, 
добили две кутије конзерви и материјале за превијање. Шестог 
августа у 4 часа поподне отиснули су се на море на пароброду 
„Бугарска“, Руско-дунавског паробродарства, како би поступили 
по наређењу. 

Путовање је сасвим добро прошло. На путу се нигде нису 
заустављали. Увече, 9. августа су стигли у Радујевац. Ујутру, 
10. августа су прешли у Прахово, где су приступили претовару 
материјала на железничку пругу нормалног колосека; у Зајечару 
су претоварали на пругу уског колосека; у Параћину, опет, на 
широку. Увече, 12. августа су стигли на станицу Ресник. Овде 
је материјал (20 лоптастих мина, 4 мине вајтхед, 3 уређаја за 
испаљивање и опрема) био утоварен на воловска кола. Од 12. до 
14. августа, поручник корвете Григоренко је извршио извиђање 
терена и одређено је прво место за постављање минске препреке у 
Дубокој и мине вајтхед у Остружници. Мина вајтхед је постављена 
15. августа у Остружници. У Дубокој су 16. и 17. августа 
покушавали да поставе минску препреку, а на располагању су 
имали само један рибарски чамац са равним дном. Испоставило 

8 АС, МИД, Пс, П-По, ф-I, р-37/1915.
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се да то није било могуће, јер чамац није издржао тежину мина и 
преврнуо се. Мине су постављене на 0,6 м. Истовремено, показала 
се сва тешкоћа рада због недостатка материјалних средстава, 
кретања, непознавања река од стране Срба, далеке видљивости, 
распростирања шума на већој удаљености од воде, а и због 
неспремности посаде. Ујутро 18. августа, приступили су изградњи 
малог сплава од два чамца. Тада је одред од 16 подофицира и 
војника који је стигао са поручником корвете Григоренком ступио 
под команду поручника фрегате Волховицког. 

Поручник фрегате Волховицки је 7. августа добио налог 
да са 30 округлих мина, моторним чамцем „Корејац“ и 28 људи 
стигне из места раније службе у Одесу на транспорту „Казбек“, а 
одатле у Србију. Из Севастопоља су изашли 10. августа, а истог 
дана, у 11:30 ноћу су стигли у Одесу. У 4 часа поподне, 11. авгу-
ста, по наредби, укрцали су се на пароброд Руско-дунавског па-
робродарства „Гроф Игњатијев“ који је имао баржу као реморкер. 
На њој, осим товара управе Ратне морнарице, налазиле су се још 
и пушке и муниција за српску војску. У Одеси је, за сваки случај, 
било из батаљона маринаца узето 5 револвера са мецима. Пут је 
добро прошао. Стали смо само у Ренију, да бисмо узели угаљ. На 
путу, на Дунаву, појавила су се само три аустријска трговачка 
пароброда. Два од њих су наоружана митраљезима. Због тога је 
цела посада узела пушке и муницију, а на баржи је постављена 
стража: три човека са пушкама. Ујутро 15. августа у 10 сати па-
роброд је стигао у Прахово. Због великог броја претовара, тек 17. 
августа ујутро смо стигли у Ресник. Истовар је завршен увече 18. 
августа. Поручник фрегате Волховицки се јавио команданту Ду-
навске дивизије првог позива,9 а затим је приступио заједничком 
раду са поручником корвете Григоренком. 

Првог дана рада, односно у ноћи 18. августа, успели смо 
да поставимо само четири мине. Поручник корвете Григоренко 
је, са подофицирма и војницима, ставио на сплав по две мине, 
па је излазио на реку Саву на одока одабраним местима. У ноћи 
19/20. август, постављено је, у тим условима, шест мина, а 20/21. 
август две мине, укупно 12. Због велике опасности (паљба у току 
доласка и у току рада) морали смо да радимо што брже. Због тога 
је било немогуће извршити било какве припреме. Зато је минска 
препрека била постављена одока. У ноћи 22/23. август поста-
вљена је мина вајтхед у Дубокој. Поручник фрегате Волховицки 
је 21. августа отишао на западни фронт преко Ваљева. Начел-
нику инжињерске службе српске војске јавио се 22. августа и 
замолио га да наручи из Русије мине Вајтхед и два 152-мм топа, 
да бисмо их поставили на обалу. Истог дана је кренуо у Шабац 
да се изврши извиђање терена на западном ратишту. Извиђање 
на острву Дреновачка Ада са инжињеријским мајором Протићем 

9 Пуковник Миливоје Анђелковић Кајафа (1868–1940). 
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извршио је 23. августа и изабрао место за постављање минске 
препреке. Наредбу да се јави у штаб Друге армије добио је 24. 
августа, како би изабрао место за постављање минске препреке 
између насеља Босут и Митровица. У село Раденковић отишао је 
25. августа, прегледао је терен и изабрао место за постављање 
препреке код острва Вертачка Ада. Покушавао да постави мине 
на изабраном месту 26, 27. и 28. августа, али то је било немогуће, 
зато што је добио само један понтон, који се, приликом утовара 
мине на њега, превртао. Ујутро 29. августа стигао је у Раденковић 
поручник корвете Григоренко са српским пуковником Васићем. 
Достављен је још један понтон, па је могао да се направи двојни. 
Али и овај други понтон се распадао, а других у војсци није било. 
Тако смо се борили 29. и 30. када смо били директно гађани, па 
смо морали да напустимо сваку помисао о постављању минских 
препрека у том рејону због тренутног размештаја противничких 
снага. У то време нам је саопштено да су два монитора сакривена 
у каналу Босут и да, ако уништимо брану, они остају на дну. Тада 
су у Раденковиће из Русије стигле две мине вајтхед. Решено је да 
се једна од њих употреби за рушење бране. Поручник корвете 
Григоренко је припремио мину и увече, док је падала киша, до 
колена у блату, одред је отишао до Босутског канала. Мина је 
постављена на обалу и поручник корвете Григоренко је са морна-
рима, који су држали мину, ушао у воду и пустио је у ток канала. 
Мина је експлодирала недалеко од бране и направила удубљење 
у земљи. Услед тога, вода из канала је зачас, веома бучно, исте-
кла у Саву. Аустријанци нису пуцали у току задатка, али су након 
експлозије отворили снажну ватру. Убијен је један Србин док је 
један рањен. Код нас није било губитака.10 

Тако су 1. и 2. септембра обављени последњи неуспешни 
покушаји постављања минских препрека у Вертачкој Ади. До не-
успеха је дошло због снажне паљбе Аустријанаца по овом поло-
жају и одбијања штаба Друге армије да пружи операцији ватрену 
подршку. 3. септембра смо добили наредбу да поставимо минску 
препреку у Дреновачкој Ади, али када смо 4. септембра извр-
шавали извиђање, Аустријанци су већ били заузели Дреновачку 
Аду и отпочели напад на Шабац. Тада нам је наређено да поста-
вимо препреку на ушћу реке Дубраве, код Оршадске Аде. Ноћу 
5. септембра мине је припремио поручник корвете Григоренко. 
Ујутро 6. септембра добио је наредбу да крене на запад до Саве, 
са пуковником Васићем, и да активира пловећу мину, како би 
уништио аустријски мост. Та акција није успела 6. и 7. септембра, 

10 Према О. Вулфу, услед наглог пада нивоа воде монитори нису могли да пруже 
ватрену подршку својим трупама. Од Београда узводно могло се пловити само 
до Купинова тако да је одсек Рача–Купиново остао без подршке флотиле и 
Срби су успели да пређу Саву. Тек су 17. (4) септембра монитори успели да 
се, додирујући дно, полагано ослободе и да учествују у борби за Шабац. О. Р. 
Вулф, н. д., стр. 10–12.
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јер су обе обале већ заузели непријатељи. Транспорт са минама 
је отишао из Раденковића, 10 минута пре него што је ту стигао 
непријатељ. У ноћи 6. септембра, поручник фрегате Волховицки 
је на сплаву, направљеном од једног рибарског чамца и једног 
аустријског алуминијског понтона, поставио минску препреку са 
девет мина код Оршадске Аде. На сплав је стављао по три мине, 
а за време постављања и повратка на обалу сплав га је носио по 
један километар. Овим постављањем завршава се први период 
рада. Главна грешка у раду Врховне команде била је у томе што 
нам није дозволила да поставимо мине у оним местима у којима 
су неколико дана на обе обале владали Срби, као и у Земуну. 
Мислим да је разлог томе било уверење Срба да се неће тако брзо 
повући. Али, судбина се преокренула. После одступања, имали 
смо наредбе да поставимо мине на разним местима, али где год 
смо се појавили, већ је било касно – Аустријанци су прешли на 
српску обалу. 

После постављања препрека у Оршадској Ади, цео одред 
се поделио на два дела. Тринаест мина и 11 људи су остављени у 
Великом Бошњаку ради дејства око Шапца и за осматрање ка Ор-
шадској Ади. Остатак јединице са официрима је отишао на Тор-
лак код Београда и ставио се под команду команданта одбране 
града.11 Ту се нашло 17 минских препрека и свих 5 мина вајтхед. 
Коначно, на воду је спуштен моторни чамац „Корејац“, који је до 
тада стајао у Реснику. Тај чамац се, такође, показао непогодним 
за задатак са минама јер: 1) био је јако гласан, 2) није имао одго-
варајући уређај, 3) био је сувише лаган и мале носивости. 

У току првог периода, монитори су били сконцентрисани 
на једном месту и нису напуштали Земун у првим данима нашег 
боравка у Србији. 

Али, у току нашег одсуства охрабрили су се, почели су опет 
да излазе и да гађају Београд. Поручник корвете Григоренко, који 
је дошао у Београд 1. септембра, извадио је мину из Остружнице 
и поставио је на путу монитора, у Београду, на Дунавском кеју. У 
ноћи 14/15. септембра дејствовао је монитор, али се мина, која је 
прешла око 100 метара, није активирала, вероватно услед недо-
статка ваздуха. Није било могуће проверити притисак, јер прибор 
још увек није стигао. Ујутро 10. септембра, минске препреке у 
Дубокој и Оршадској Ади су биле видљиве испод воде. Увече их је 
вода прекрила неких 20 цм, док је 15. септембра вода изнад њих 
достигла два метра. Два монитора су то искористила и дошла до 
Шапца, поред обе минске препреке. Мину Вајтхед у Дубокој није 
могао да активира минерски стручњак јер се славина на резерво-
ару заглавила. Моторни чамац смо спустили у воду 18. септембра 
и на њему кренули на острво Ада Циганлија, али смо били гађани. 
Девет мина смо поставили код Железничког моста 17. септембра. 

11 Генерал Михаило Живковић - Гвоздени (1856–1930). 
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Једна од тих мина се приликом постављања преврнула и експло-
дирала. Тамо смо поставили још пет мина 19. септембра, од којих 
је једна испала, али њу је иза моста ухватио поручник корвете 
Григоренко. Између Аде Циганлије и српске обале смо 20. сеп-
тембра поставили препреку, ради заштите српских мостова од 
пловећих мина. Истог датума послали смо два електричара да по-
праве српски рефлектор. Иза моста су 21. септембра провукли 
пароброд „Ферти“, али су гађани оружаном ватром, па су до ноћи 
морали да одустану од ове намере. Поручник корвете Григоренко 
је 21, 22, 23. и 24. септембра својеручно склопио и баждарио ваз-
душну пумпу вајтхед, јер у минама није било ваздуха. Пумпа је 
монтирана на парној воденици „Вшетечки“. Једна мина вајтхед је 
постављена 25. септембра на Ади Циганлији. На Дунавском кеју 
је постављена друга мина 26. септембра. До 3. октобра смо се 
занимали поправком још једне мине вајтхед. Мина је 4. октобра 
постављена код Остружнице. Мину са Дунавског кеја смо покуша-
ли да пренесемо на Велико ратно острво 6. октобра, како би била 
ближе Земуну. У томе нисмо успели, јер није било могућности 
да вучемо мину узводно. Решили смо да је превучемо до острва. 
Са Дунавског кеја смо је, 7. октобра, спустили у Доњи град, а 8. 
октобра је поставили на Ратно острво, у непосредној близини Зе-
муна. Тамо смо увели даноноћно дежурство морнара, снабдевши 
их топлом одећом и конзервама. Дежурство је било јако тешко, 
јер су дању морали да леже непомично у мочвари и трсци. Од тог 
тренутка почели су се испољавати резултати нашег рада, јер су 
монитори, дознавши о томе преко шпијуна, потпуно престали да 
излазе иза Земунског угла. Није им било могуће прићи, зато што 
нисмо имали нечујне чамце, а за чамце на веслање мине су биле 
исувише тешке. У ноћи 9/10. октобра, монитор „Темеш“ је налетео 
на нашу мину и уништен је. 11. октобра смо поставили мину у Ос-
тружници у купалиште. 12. октобра смо изазивали монитор паљ-
бом са Ратног острва, али он није изашао. Поручник корвете Гри-
горенко је 13, 14. и 15. октобра пребацио четврту мину и заменио 
је мину на Ади Циганлији, а 16. је стигао енглески адмирал. У 
току неколико дана, он је посматрао наше положаје и интересо-
вао се за нас. Са њим смо поставили мину вајтхед на Дунавском 
кеју 23, 24, 25. и 26. октобра, поручник корвете Григоренко је 
осматрао терен за постављање мине на острву Скела. Зауставио 
се код Новог Села. Тада је стигао француски марински одред са 
три топа 140-мм и приступио је њиховом монтирању. Са Ратног 
острва смо узели мину вајтхед 29. октобра јер се сломио кључ од 
славине резервоара. Мина у купалишту је потонула 31. октобра 
заједно са справом за лансирање, без обзира на постојеће плов-
ке. Покушај да је пронађемо је трајао два дана и није успео, јер 
ју је однела вода. Опет смо 1. новембра поставили мину вајтхед 
у купалиште, јер је та позиција била јако важна за српски штаб. 
Наредбу о евакуацији Београда смо добили 2. [новембра], а сле-
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дећег дана све мине и уређаји су сакупљени на Торлаку и послати 
на станицу Ћуприја. Још две мине су постављене 4. новембра код 
моста. 8. новембра Французи су отворили ватру по мониторима, 
али неуспешно, јер су монитори отишли. Београд је евакуисан 16. 
новембра. 

Поручник фрегате Волховицки
РГАВМФ, ф. 418, оп. 1 д. 3444, лл. 151–159. 

Поверљиви извештај командира Руског маринског одреда 
у Београду Григоренка о дејствима одреда Веселкину, 

команданту Експедиције за посебну намену, 
септембар 1915.

Бр. 13, Поверљиво 

Извештај о повлачењу одреда из Београда

Извештавам вашу екселенцију да се 21. септембра око 
11 сати изјутра над Београдом и околним положајима појавио 
непријатељски авион типа „таубе“ и није му сметало што су наше, 
енглеске, француске и српске батерије отвориле јаку ватру. Иако 
је било испаљено до 500 граната наставио је да спокојно лети 
над градом и положајима, до 2.30 поподне. Пошто је све добро 
извидео, авион се удаљио. Увече, тог дана, са поручником корвете 
Гриценком сам отишао у тврђаву да прегледамо артиљеријско 
складиште и дефинитивно завршимо монтирање батерије од два 
топа од 75 мм које смо почели дан пре тога. Њихово постављање 
на положај је трајало 3 ноћи, од 18. до 21. септембра. 

Док смо постављали топове, без обзира на буку коју смо 
правили ми смо јасно и гласно чули на аустријској обали лар-
му коју су производили земљани радови, кретање великог броја 
тешких запрега или топова и јединице које разговарају на немач-
ком језику. Из тврђаве смо отишли на Дунавски кеј, где се нала-
зила наша торпедна батерија, са три апарата са минама вајтхед. 
Од дежурних минера смо сазнали да се и ту чује бука са супротне 
обале Дунава, па смо, ослушкујући, чули покрет великог броја 
људи. О томе смо телефоном обавестили команданта одбране Бе-
ограда. Целу ноћ, 22. са аустријске стране смо слушали експло-
зије велике снаге у једнаким временским интервалима. Док смо 
били на месту где су биле мине, заставник резервног електротех-
ничког батаљона Добромислов ми је рекао да непријатељ врши 
ископавање земље, експлозије дуж железничке пруге и у Земуну, 
и да је тачнију намену тих радова било немогуће утврдити због 
мрака. Било је укупно 25 експлозија. Око 2 сата после поноћи, 
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непријатељ је гађао рефлектор на тврђави из тешког топа од 240 
мм; пале су три гранате: једна код рефлектора која је разбила 
огледало, друга 4,5 м од топа од 75-мм, а последња 3 м од топа 
од 75-мм. Нисмо имали погинулих ни рањених. 

После вести о могућем нападу Бугара на Србију, однета су 
сва српска тешка оруђа, којих ионако није било много. Остала 
су само два руска топа од 152 мм, која су послата из Очаковске 
тврђаве са 10 подофицира артиљераца Кронштатске тврђаве, 
под командом мајора српске војске Драгише Ивковића,12 који је у 
Русији завршио Артиљеријску академију, и потпоручника Миљка 
Павићевића; енглеске пољске батерије 152-мм топова и два 
француска 152-мм топа, под командом француског мајора Пика,13 
док су остала оруђа која су штитила Београд била лака пољска 
оруђа. 

Тог дана сам од команданта одбране Београда добио оба-
вештење да је поручник корвете Гриценко постао командир три 
српска моторна чамца, наоружана са петоцевним 37-мм топовима 
хочикс, које смо добили 15. септембра из Русије. Инжињеријски 
капетан 2. класе Боривој Кораћ је постао помоћник поручника 
корвете Гриценка. Задатак чамаца је био да ометају прелаз не-
пријатељске војске преко Саве и Дунава, који се очекивао у току 
ноћи.

Артиљеријска ватра, која није престајала цео дан, увече је 
почела да се стишава и прерасла је у обично пушкарање. Прили-
ком гађања острва Ада Циганлија, непријатељ је користио грана-
те са бојним отровима, што сам сâм видео, а што се и потврдило 
приликом сусрета са отрованима. 

Око 9 сати увече дошао је ађутант генерала Живковића, 
команданта одбране Београда, са упозорењем да ће ту ноћ чамци 
морати да дејствују. Око два сата изјутра, 23. септембра, неприја-
тељ је отворио жестоку паљбу, под окриљем које је, на неколико 
места, почео прелаз трупа на српску страну. На Дунавском кеју су 
минери и даље били код постављених мина, без обзира на то што 
је непријатељ буквално обасипао читаву обалу гранатама и што 
је један минер био лакше рањен шрапнелима гранате, а погинуо 
је и један српски минер, који се налазио у мом одреду и дежурао 
код мина. Без обзира на непријатељску ватру минери су остали 
на положајима, напустивши их тек онда када су сазнали да је 
непријатељ прешао другу линију ровова, а пред одлазак су испа-
лили сва торпеда вајтхед и бацили у реку апарате за лансирање. 
Српски моторни чамци, а исто тако и наш чамац „Корејац“ прево-
зили су муницију браниоцима Аде Циганлије по мраку, али нису 
могли да осујете прелазак непријатеља, јер их је ускоро погодила 

12 Мајор Драгиша Ивковић је био на студијама у Русији до 1914. Москва – Србија, 
Београд – Русија: документа и материјали, том 3: Друштвено-политичке и 
културне везе 1878–1917, Београд, 2012, стр. 666.

13 М. Мирчић, н. д., стр. 533–541.
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и потопила непријатељска ватра. 
Око три сата ујтру, заставник Добромислов је телефоном 

саопштио да је једна минерска станица погођена гранатом и да 
гори, а остале две да су под јаком паљбом. Ја сам наредио да 
треба да се држимо, колико год можемо, а у случају преласка 
непријатеља треба активирати мине. После овога је телефонска 
линија, коју су на почетку бомбардовања поправили телеграфи-
сти резервног електротехничког батаљона, била прекинута на не-
колико места и обавештења су престала да долазе. 

Са свитањем је ватра престајала, а број пуцњева достизао 
је и до неколико стотина у минути. Испоставило се да је неприја-
тељ одбијен свуда, осим на Дунавском кеју, где је успео да пређе 
у већем броју и да се добро укопа. Око 9 сати ујутру, пуцњава 
је обновљена и то пређашњом снагом, а да при том непријатељ 
није систематично гађао само батерије, већ и све главне путеве 
ка Београду. Испоставило се да непријатељ располаже топовима 
од 430 мм.14 Због тога што су телефонске линије биле прекинуте, 
ја, поручник корвете Гриценко и нарочито капетан 2. класе Кораћ 
смо морали да под ватром, због одржавања везе, трчимо између 
батерија у тврђави и испостава где је била наша команда. Око 
два сата поподне, непријатељ је успео да онеспособи нашу бате-
рију топова од 152 мм, па су непријатељски монитори приметили 
да батерија више не одговара на паљбу и пришли Калемегданској 
тврђави, где су отворили ватру. Зато су успели да потпуно униште 
оба топа и њихове положаје. Потпоручник Миљко Павићевић је 
био тешко рањен у груди, стомак, ногу и руке. Лекарски помоћ-
ник одреда Александар Кодинцев аутомобилом је одвезао рање-
ног официра у америчку болницу, која је све време била бомбар-
дована, без обзира на заставе САД-а и Црвеног крста које су се 
над њом вијориле. Иако се налазила на месту без икаквог закло-
на, батерија топова од 75 мм отворила је као одговор прецизну 
паљбу. Један од монитора је био оштећен овом ватром и успео да 
се извуче за Земун уз помоћ моторних чамаца, а други, којег је 
такође погодио наш топ од 75 мм, насукао се на аустријску обалу. 
Потрошивши све гранате, посаде топова су извадиле затвараче, 
скинуле нишанске справе и повукле се у заклон.15 

Монитори и обалске батерије су наставили да гађају ба-
терију и до вечери оба топа су такође била уништена. Минерске 
станице на реци Сави су цео дан гађане гранатама великог ка-

14 Дебела Берта (нем. Dicke Bertha) – супертешка хаубица коју је непосредно 
пред почетак Првог светског рата развио познати немачки произвођач оружја 
Концерн Круп. Неексплодирана немачка граната калибра 42 цм која је пала 
на Београдску тврђаву током артиљеријског бомбардовања Београда у окто-
бру 1915. чува се у поставци Војног музеја у Београду.

15 О тешким оштећењима монитора „Enns“ и „Temes“ на којима је погинуло шест 
морнара и рањено девет током борби тог дана пише и аустријски аутор. О. Р. 
Вулф, н. д., стр. 32–33.
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либра. Као резултат тога, избио је пожар на обе станице. Осим 
тога, непријатељ је на супротној страни реке поставио митраљез 
и отварао је ватру на најмање покрете на станици. 

Без обзира на овако тешке услове, као и на недостатак 
хране, коју није било могуће доставити на станицу, потпоручник 
Добромислов је остао на свом положају. Увече је непријатељ от-
ворио ватру из свих батерија, толиком снагом да је било немогуће 
разлучити хице. Напад је трајао целу ноћ и под његовим окриљем 
непријатељ је почео прелаз на дрвеним сплавовима и овај пут 
успео да заузме неколико битних положаја. Ујутру, 24. септем-
бра, команданти других иностраних одреда и ја позвани смо у 
Штаб одбране Београда, где смо добили наредбу да се повучемо 
из Београда; решено је да се град испразни, како би се сузила ли-
нија одбране. Под мојом командом су била малобројна прево зна 
средства, па сам, захваљујући љубазности енглеског адмирала 
Трубриџа, добио од њега теретни аутомобил на коришћење, како 
бих превезао најважнији материјал. 

Остали терет смо успели да превеземо само ноћу, када су 
батерије које су браниле Београд морале да утихну. Било је мо-
гуће, користећи затишје, послати ствари на пут до Торлака, који 
је са сумраком престајао да буде гађан. На путу су лежала уни-
штена запрежна кола, побијени људи и коњи. Око 8 сати увече 
одред који ми је поверен стигао је на Торлак. У Београд сам 
отишао 25. септембра, осмотрио напуштену канцеларију. Пошто 
сам се уверио да је све спаљено или однето, отишао сам у То-
повске шупе, где су чуване пловне мине и мине вајтхед, које смо 
морали да закопамо у земљу, због недостатка превозних сред-
става. Наредба је била извршена, иако је место око шупа све 
време било гађано. Истовремено су закопаване и мине вајтхед 
које су монтиране у Вшетечековој фабрици шећера. Када је сва 
имовина повереног ми одреда била однета, а делом и закопана 
у земљу, добио сам наредбу да одступим у Ћуприју. Када сам 
добио наредбу да лично дођем у Врховну команду, поручнику 
корвете Гриценку сам предао одред да га одведе у Ћуприју, а 
ја сам колима отишао у Крагујевац, а одатле у Ћуприју. Одред 
сам, у складу са наредбом команданта одбране Београда, послао 
у Ресник пешке. Припадници одреда требало је да се у Реснику 
укрцају на воз. 

Пошто је цела пруга била преоптерећена војним возовима, 
већ на првој станици Рипањ дошло је до застоја, који је трајао 
читав дан. Док је воз био у станици, напао га је авион бацивши 
бомбу која је експлодирала близу вагона, па је од шрапнела 
убијен један, а рањено 18 Срба. На станици Рача, одреду су се 
придружили артиљерци из Београдске тврђаве, који су добили 
наређење да одступе тек онда када непријатељ опколи тврђаву. 
Захваљујући само случајности и срећи, која је свуда пратила наш 
одред, и Русе уопште, успели су да изађу на време из тврђаве и 
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избегну погибију и заробљавање. Око 10 сати ујутру, 27. септем-
бра, мој одред је стигао у Ћуприју. Сматрам својом дужношћу да 
кажем да су сви официри и нижи припадници мог одреда, за све 
време бомбардовања, својим радом тежили испуњењу поверених 
задатака и да у потпуности заслужују похвале и награде. 

 
Поручник фрегате Григоренко

РГАВМФ, ф. 418, оп. 1 д. 3445, лл. 39–42. 


