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СРПСКИ И РуСКИ ВОЈНИК у ВЕЛИКОМ  РАТу: 
СКИЦЕ О ЉуДСКОСТИ

Историографија Великог рата 1914–1918, актуелна у годинама 
обележавања његове стогодишњице, више него икада обогаћена 
је истраживањима чији циљ нису само расветљавања војно-поли-
тичких догађаја. Све више стручна јавност, али и заинтересовани 
грађани, у прилици су да сазнају разноврснe аспектe свакодневног 
живота људи чија улога није била видљива јер нису припадали 
политичкој, државној или војној елити. „Обичан” човек и његово 
трауматско преживљавање ратних околности, било да је војник 
или становник државе која учествује у рату, својеврстан је херој 
епохе која је одисала антихуманошћу. у нашем раду потрудићемо 
се да, на основу приступачне мемоарске и дневничке литературе, 
представимо човека у униформи који се, вођен  патриотизмом,  
труди да испуни од њега очекивано, али и да сачува живот. у том 
контексту доживљај српског и руског војника представљао је је-
динствену али и сличну појаву, при чему је суочавање са изазо-
вима ратних околности било неизбежно и пуно непредвидивих 
насртаја. причом о војничким судбинама, на основу расположи-
вог сазнања из извора, намера нам је да страхоте рата предочимо 
у реализму, како би њихов реализам био што чешће избегнут. 

Кључне речи: рат, војник, дужност, врлина, нација,  
патриотизам. 

упућеност руско-српске идеје о нацији
један од наших најзначајнијих историчара Милорад Екмечић, при-

ликом волумиозног истраживања модерне историје српског народа, 
уважавајући колоплет најширег културног утицаја на настанак и развој 
српског националног идентитета и анализирајући идејне и идеолошке 
утицаје, дошао је до становишта да је српска национална идеја грана чије 
је стабло – дубоко укорењена руска национална идеја (Еkmečić 2008: 301). 
утицај руске друштвене мисли на развој српске националне идеје био 
је условљен остваривањем државних интереса. расна и конфесионална 
повезаност, као и припадност идентичном културном свету, омогући-
ла је подршку русије Србији у изградњи њеног државног и национал-
ног пројекта на простору Балкана у врло комплексним геополитичким 
околностима које су биле оптерећене интересним утицајима великих 
сила. Суочавање Србије са модерним идејама западне цивилизације, а 
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које су се односиле на продор либералних и националних идеја, затим 
на артикулисање државних институција као и на уобличавање слободе 
као принципа демократичности, једним својим значајним делом била је 
и рефлексија утицаја поменутих идеја на руску друштвену мисао. руски 
народ, територијално неомеђен и географски свеприсутан, није олако 
прихватао тзв. западноевропску модернизацију и цивилизацијске по-
маке. Тражећи аутохтони одговор на духовне и идејне изазове, руси су 
јединственост своје цивилизације налазили у пројекцији државе која је 
оличење хришћанског царства. Отуд је улога и симболика руског цара 
била концептуално придружена органској државној целини коју уз цара 
чини православље и верујући народ. Овај концепт самодржавља по-
четком 20. века суочио се са намером реформисања државне идеје. Кон-
зервативна идеја о богоугодном царству трпела је озбиљне социјалне 
критике присталица модерних идеја тзв. „западњака” који су захтевали 
демократизацију друштва и одбацивање царске аутократије. уоблича-
вање руске националне идеје кретало се на току друштвене мисли чије је 
ограничење била, са једне стране, интелектуална уобразиља о аутохто-
ном путу, а са друге стране, некритичка уобразиља о томе да вредности 
које ће афирмисати модерни руски идентитет потичу једино од западно-
европске цивилизације. 

Историјске околности у којима се развијала национална идеја руса 
биле су врло динамичне и непредвидиве. Суочена са изазовима модер-
них идеја, руска друштвена мисао у којој је доминирао конзервативни 
карактер трагала је за модалитетом свог израза. Тај развојни пут имао 
је током деветнаестог века своје специфичне фазе. под утицајем либе-
ралних идеја, најпре су руски мислиоци негирали да постојећи руски 
идентитет може да опстане без утицаја из Западне Европе. Одговор на 
ову негацију било је формирање идеологије самодржавља, која је била 
заснована на традицији органске повезаности и оданости народа цару и 
цркви. Из ових основа настала су два становишта или учења, један подр-
жава западноцивилизацијске вредности, а други негује аутохтону руску 
мисао. Сврставање на једну или другу страну довело је до тога да прин-
ципи демократије и политичких и верских слобода буду супротставље-
ни идеји владавине руског цара, доминацији руске православне цркве и 
словенске узајамности. подела на западњаке и славенофиле, и њихове 
међусобне оптужбе, гурале су руску друштвену мисао у пропаст. Излаз 
се налазио у покушају помирења ових различитих погледа на свет. Одат-
ле је настала идеја о русији која је демократски оријентисана, али и верна 
свом цару, хришћанству и словенским народима. Ова идеја утицала је на 
руски национални израз. Овај појам је покушао да повеже партикулар-
ност националних тежњи руса са универзализмом њихове вере. 

„руски народ је народ хришћански... Али дух националног егоизма не даје 
тако лако себе  на жртву.  Код нас је он нашао начин да се утврди, а да се 
притом отворено не одрекне свог религиозног карактера, иначе својстве-
ног руској националности.  Не само да се признаје да је руски народ, народ 
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хришћански, већ се надмено изјављује да је он хришћански народ по пр-
венству и да је Црква истинска основа нашег националног живота. Али 
све се ово говори само због тога да би се истакло да Црква постоји искљу-
чиво код нас и да ми имамо монопол над вером и хришћанским животом” 
(Solovjov 2006: 100). 

Ипак, руско царство је по свом карактеру било мултинационално 
и мултиконфесионално. Иако су доминирали, руси (приближно 70% 
становништва) су били посвећени уважавању националних мањина и 
других конфесија осим православно-хришћанске. „Впервые въ истории 
россии русское государственное дѣло стало дѣломъ всѣхъ националь-
ностей, ее населяющихъ. И стало оно ихъ дѣломъ не только по обязан-
ности подданства, но и по доброй волѣ, по свободному признанию и по 
свободному сознанию” (Grupa avtorov 1914: 106).

Из ове намере да руска национала идеја буде универзална и плане-
тарно прихватљива проистицала је склоност руских мислилаца о спе- 
цифичној улози русије у савременом свету. Империјални сукоб интере-
са великих сила и егоизам национализама, у овом тумачењу елиминисан 
је руским месијанством (национальный мессианизмъ), односно једи-
ним правим путем који води према вредностима које је неговао Бого-
човек – Исус христ. у овом наративу све већу улогу је добијао емотивни 
контекст руске националне идеје. Непосредно пред Велики рат, руска 
друштвена идеја је нудила излаз за све националистичке проблеме, а за 
главног кривца у јачању антагонизама у светским односима прогласила 
је немачки национализам и милитаризам. „Наша (односи се на Немце 
– примедба С. М.) култура и наш милитаризам су једно” (Ern 1915: 12). 
Сукоб „крста” и „мача” је метафорични израз понуђен од стране руских 
интелектуалаца, који се односио на сукоб русије, која је узела у заштиту 
и остале Словене против Немачке, представника германске амбиције о 
светској превласти. „Када је разбојнички мач био извучен из корица и 
био размахнут над малом Србијом, руски народ се подигао против њега 
са крстом” (Ern 1915: 6). Овај антагонизам је у потпуности превладао и 
русију и Немачку укључујући и њихове универзитетске професоре који 
су подржали интересе својих држава. Треба истаћи да су руски инте-
лектуалци већ годинама уназад Немачку називали „пруска империја” и 
„утврђени логор” (Каrejev 1883). 

Империјализам Немачке, након њеног уједињења оствареног на та-
ласу националистичке одлучности и на понижењу Француске, a коју је 
стимулисао пруски милитаризам, уобличио је канцелар Ото фон Биз-
марка. у тумачењу руских мислилаца ова доктрина искључивости оства-
рила се у неуважавању националних и државних интереса других наро-
да. разматрајући немачку националну идеју, уочи Великог рата, руси су 
континуитет њене империјалне агресивности проналазили и у полити-
ци Бизмаркове доминације. „Основная идея бисмарковекой политики 
было неуважеше къ индивидуальности народовъ и къ нравственнымъ 
обязательствамъ въ международной жизни” (Ruskaja misl 1914: 48). Своје 
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циљеве Немачка је намеравала да оствари оружаним путем, а русија и 
словенски народи су били на правцу најснажнијег удара. „главной при-
чиной первой мировой войны явилось стремление германской империи 
силой оружия установить свою господствующую гегемонию в Европе 
и мире и готовность Тройственного согласия не допускать подобного 
исхода” (Pervaja mirovaja vojna. Prolog XX veka 1993: 55). правдајући ову 
своју стратешку визију будуће Немачке непримереним запостављањем 
немачког интереса и колонијалних прохтева, Вилхем Други је своју на-
ционалистичку фикцију – територијалног проширења намеравао да 
оствари војном доминацијом. Био је то почетак трке у наоружању која је 
утицала на стратешка повезивања геополитичког простора Европе. „The 
nationalism which established itself as the standard version of the national 
ideology and programme was essentially territorial” (Hobsbaum 1987: 147). 
Сви домашаји немачке културе, оличени пре свега у филозофској и 
друштвеној мисли, почетком 20. века инструментализовани су у стра-
тегији очувања културе путем милитаризма, насталог у пруској, а услед 
наводне претње опстанка. „Культуру задушилъ империализмъ и джин-
гоизмъ прусскаго типа” (Ruskaja misl 1914: 59). Срби су у том контексту 
били узети у заштиту русије и нису остављени на милост било чијем, а 
нарочито не аустроугарском империјализму. Саосећајност русије и по-
дршка у најтежим тренуцима били су незаменљива помоћ Србији у очу-
вању државне и националне самосталности. 

Ратни вихор 
почетком 1914. године, како западноевропске земље, тако и земље 

Балкана, пре свих Краљевина Србија сматрале су, уз нескривену наду 
да ће то бити и реалност, да је, након Балканских ратова стабилизована 
војно-политичка ситуација и да је мир најприхватљивији војно-поли-
тички контекст функционисања стварности. На идентичну атмосферу 
наилазимо и у русији. „Въ россiи, Европѣ и почти во всемъ мiрѣ была 
тишина: спокойное творческое напряженiе работы сотенъ миллioновъ, 
отдыхъ и лѣнь тысячъ. Никто не ждалъ грозныхъ событiи именно въ 
тѣ дни” (Кonduruškin 1915: 7). Чин атентата у Сарајеву није нарушио ту 
атмосферу спокојства, а европска дипломатија налазила се на одмору. 
Вест о убиству престолонаследника Аустроугарске Франца Фердинанда 
и његове супруге Софије са великим интересовањем и добром инфор-
мисаношћу је пропраћена и у русији. „при јутарњем проласку херцега 
са супругом [...] на аутомобил је била бачена бомба [...] преступник типо-
граф Чабриновић био је ухапшен [...] гимназиста 8 разреда принцип из 
грахова ранио је из браунинга херцега у главу и надвојвоткињу у стомак 
[...] убица је ухапшен. Маса је желела да се обрачуна са оба преступника” 
(Moskovskija vedomosti 1914).  С тим у вези русија је упозоравала на нео-
правдано ширење србофобије и подстицај мржње међу словенским на-
родима. „присталице хрватске странке Франка организовали су бурне 
демонстрације против Срба [...] у Сарајеву и Мостару су поново органи-
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зоване антисрпске демонстрације. На неким српским кућама су разбије-
ни прозори [...]” (Moskovskija vedomosti 1914). 

у Краљевини Србији, становништво је, током тзв. „јулске кризе”, 
било под притиском неспокојства и недоумице који је очигледно ус-
ловљавао аустријски империјални цинизам. Након беспримерног улти-
матума, поглед наде јавности у Србији био је упрт према русији. „Свет 
се не бави толико распитивањем шта нота садржи [...] главни интерес 
грађанства упућен је [...] држању русије” (Novosti 1914). равнодушност 
русије, уколико имамо у виду интуитивно и емотивно упориште њене 
националне идеје била је у потпуности неочекиванa. Објаву рата Ау-
строугарске Краљевини Србији русија је прихватила са крајњом резиг-
нацијом, одлучна да не дозволи нестанак Србије и тријумф Дунавске мо-
нархије. руски цар Никола је тада прокоментарисао: „један сраман рат 
објављен је једном слабом народу. гнушање  је велико у русији, а и ја 
учествујем у њему” (Niš 1914: 56).

рат је постао стварност, тешка и неизбежна. руски војник, вођен па-
триотизмом и чврстом вером у праведност свог подухвата приступио је 
овој дужности са ентузијазмом. „1914. године, 13. августа наступило је за 
русију тешко време, време крвопролића. То је била објава рата Немач-
ке и Аустрије. почело је када су у Аустрији убили наследника престола. 
убиство су признали наши Словени Срби, и зато је Аустрија објавила 
рат Србији, а русија се залагала за Словене. у заштиту Аустрије стала је 
Немачка, која, како се испоставило само је то и желела. То је време било 
тешко за све државе” (Grupa avtorov 2014: 19). Саосећајност – руковође-
на промишљањем хришћанских вредности, правдољубивост и слобода 
деловања са одлучним ставом о специфичној улози русије у очувању 
словенског народа, покренула је ову царевину у ратни вихор. успеш-
ном скором завршетку су се сви надали, а о пропасти царства мало ко 
је и размишљао. „Народу было много — все вышли провожать своих. 
Настал час разлуки и мне, дали третий звонок, и я, расцеловавшись и 
попрощавшись с родными, сел в вагон. поезд тронулся [...] Наши все 
прослезились и я тоже не выдержал [...] Но приходилось крепиться и по-
коряться судьбе. россия встала на защиту угнетённых братьев Славян, 
и надо было стать за честь и достоинство св. руси” (Аrutjunov 2013: 6).

рат се одужио, жртве су биле све бројније, а привреда земље је по-
сустајала. Безизлаз и разочарање се осећало на фронту. 

„Кто не был здесь, тот не может представить себе все те ужасы, которые не-
сёт с собою настоящая война. От грохота орудий и ружейной пальбы нельзя 
слышать друг друга. Жизнь солдата на войне — это жизнь крота или ежа. 
Только ночью он может сравнительно безопасно вылезать из своей норы, 
сходить за водой, получить порцию. Спать приходится мало: за выстрела-
ми и грохотом сон превращается в какую-то полудремоту, когда и спишь и 
слышишь всё. Нервы напрягаются до последней возможности... Кто был на 
войне, участвовал в ней, тот мог понять, какое это великое зло. люди долж-
ны стремиться к тому, чтобы уничтожить её” (Vipiska iz pisma 1914). 



200

Саша С. Марковић

Војник је делио осећања тескобе и помућеног патриотизма излиза-
ног фразама државне политике, ма где био у рову. „My Dearest Mother, 
Just a very hasty note to let you know that I am going strong, In exceptionally 
cold and unpleasant circumstances. We have been in the trenches five days, 
with frost at night, and snow and sleet by day, and have changed nothing, not 
even boots or socks” (Letters 1916: 31). 

рат је национални ентузијазам и усхићење победе свакодневно те-
стирао. Иза кулиса националистичких доктрина, на бојишту је остајао 
пејзаж разарања и људских жртава. Војници су почели да препознају 
људе који су страдали у униформама различитих држава. Из овога је 
произилазио глас сажаљења и саосећања. Можда касно, али никако 
непотребно. 

„9 марта. Вчера, наконец, оставили окопы, пробыв тринадцать суток без 
горячей пищи и часто без хлеба. пошли занимать австрийские окопы, 
которые они оставили ввиду натиска наших частей с флангов. Спускаясь 
по другую сторону сопки, мы местами переходили валявшиеся на снегу 
и даже под снегом трупы, засыпанные еще в начале зимы. Тяжело было 
смотреть и думать: ’За что погибли эти люди? Неужели и нас может по-
стигнуть такая участь – валяться где-то на Карпатах?’ В одном месте, я 
заметил, лежали почти рядом два ’врага’ – русский солдат и австриец” 
(Dnevnik 1915).

Краљевина Србија је била савезник царске русије у првом светском 
рату. Намера Аустроугарске да окупира Србију уласком русије у рат по-
стала је додатно отежана јер је главнина аустријских трупа покренута 
према фронту у галицији, где су их чекале руске трупе. Ова околност 
ишла је на руку војно-политичком положају Србије, али је тиме и одго-
ворност српске војске да своју одбрамбену улогу оствари што је могуће 
квалитетније постала више обавезујућа. Осим тога, влада је проценила 
да је овај рат одлучујући за опстанак српског и југословенских народа 
и на основу тога је намеравала додатно да мотивише патриотизам ста-
новништва. „Србија је до почетка рата 1914. стално у положају одбране 
од империјалних циљева моћне суседне монархије. Али када је већ била 
принуђена да у рат ступи у циљу заштите своје егзистенције, тада је сама 
популарност рата за Србију разбуктала у народу идеју: или пропасти 
или овом приликом ујединити цео свој народ који се налази под аустро-
угарским јармом” (Veliki rat Srbije 1924: 2).

Трећа година заредом, српски сељак је постао српски војник и то 
баш у време када је летина требала да се убире. Није било лако  ни по-
жељно, али се није избегавало. „Да није коже душа да излети” (Sekulić 
1985: 300). Како код руса, тако и код Срба, рат који је наметнут у почетку 
је дочекан као излаз и коначно ослобођење од стално присутне опасно-
сти. „ја се надам да ћемо ми тамо ослободити наше светиње мислећи на 
фрушкогорске манастире” (Kostić 1914). усхићење и идеализам у побед-
нички исход рата готово да и нису имали разумевања за сумњу. „Е, Ми-
лутине да се ми нисмо за ово определили и волико жртвовали никад не 
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би дошло до уједињења јужних Словена [...] ја слегнем раменима не раз-
умем српска посла и српску рачуницу. Нисам сигуран да због тога треба 
и ова деца да страдају. [...] Ми овај рат не смемо да изгубимо, то теби, 
Милутине, не може бити јасно, то су нека виша знања [...] шта ти значи 
да добије рат, а да сатреш народ?” ( Popović 1985: 11). 

Страдалништво је било свакодневно. Жртва је постала  обавеза – 
проклета, али неизбежна. 

„ретки су они  којима трогодишњи рат није узео неког драгог члана поро-
дице. Има чак и потпуно угашених породица:  пре неки дан видео сам јед-
ног несрећног старца који је од октобра 1912. године сахранио седморицу 
својих синова, четири зета (ожењени његовим сестрама) и двојицу зетова 
који су били ожењени његовим ћеркама. Али, душа српског сељака је не-
уништива: ову часну старину несреће нису дотукле. Он наставља да об-
рађује свој комадић земље, без роптања. То не значи да не жали за својом 
децом. Он их жали  у себи, да нико не види” (Rajs 2014: 112).

Суочен са сопственим слабостима, српски народ је одолевао стра-
ној војној сили. „Чудио сам се и дивио истрајности и помирености на-
шег војника са свим тешкоћама” (Ratni zapisi 1915: 9). његов војник  није 
био убица већ бранитељ. „Онако исто као што у миру сматра за дуж-
ност да најсвесније похађа своје часове и држи предавања, исто тако 
он схвата и врши и своју веома тешку дужност војничког старешине” 
(Ratini zapisi 1915: 9). Српски војник се мучио – тражио  опроштај за 
испаљени метак, али није престајао да пуца. победе нису изостале, а 
како тумачи штампа „српски војници су подигли велелепне вечите 
споменике свог хероизма” (Ratni dnevnik 1914). Заробљени  непријатељ 
постао је сирот човек чију бројност злоупотребљавају охоли појединци 
и патолошке убице. пуни мржње, они су чинили зло. „Заробљеници 
веле да су бугарске трупе том приликом починиле свирепства којима 
се не може наћи речи” (Rajs 1918: 28). То је, дакле видео Арчибалд рајс 
и упознао је свет са тим. Људи су убијани и мучени јер су били Срби.  
Белег и брука која прати насилнике довека. 

„у поцерском, јадарском и Мачванском срезу и у седам општина изван 
њих убијено је 1300 цивила. Међу убијенима имам 994 мушкарца и 306 
жена. Ево неких бројки, према узрасту:  8 млађих од годину дана, 5 од годи-
ну  дана, 6 од две године, 13 од три године, 6 од 4 године, 10 од 5 година, 11 
од 6 година, 10 од 7 година, 6 од 8 година, 11 од 9 година, 5 од 10 година, 5 од 
11 година, 17 од 12 година...” (Rajs 2014: 65).

Српски војник, односно домаћин, имао је слободарске тежње али не 
и необуздане емоције. Нацији је био посвећен али  је породицу чувао из-
над свега. Отуд рајс и није био на правом путу са својом констатацијом 
о бројности деце када је покушао да нађе трунку оптимизма у ратном 
страдању Срба. „На сву срећу, у Србији има пуно деце, тако да ће за не-
колико година ови малишани заменити оне који су пали на јадру, Церу, 
Мачковом камену, гучеву, руднику, или на Колубари” (Rajs 2014: 113). 
Деца, без обзира што су услед бројних жртава постајала замена, никад 
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нису на тај начин у српској традицији доживљена. Деца су радост живо-
та и њихова будућност није имала цену. Ипак, најрадоснији дечји тре-
нутак налазио се у одрастању поред живих родитеља и њихов губитак је 
био неприхватљив. 

Епилог доследности 
Српски и руски војник су имали поверење у своје политичке пред-

ставнике који су им формулисали националну идеју и државну стра-
тегију. руско царство и његов универзализам стајали су на путу импе-
ријалних интереса немачког рајха који је инсистирао на хегемонији без 
обзира на супротна стајалишта. Србија је неговала патриотизам и прак-
тично спроводила улогу пијемонта у процесу ослобођења сународника. 
Културни приступ националној идеји, војни успеси у Балканским рато-
вима и широки демократски процеси који су потискивали политикант-
ске калкулације условили су јачање аспирација Аустроугарске монархије 
према Краљевини Србији. што су унутрашњополитички потези Монар-
хије били искључивији према становништву које није било немачке или 
мађарске националности, то је код њих јачала симпатија према слобод-
ним словенским земљама – царској русији и Краљевини Србији. То је 
условљавало емотивно јачање незадовољства Беча и потребу коначног 
и одлучног обрачуна са државама које прете опстанку Дунавске монар-
хије. Берлин је овај став подржавао и стимулисао. повод се нестрпљиво 
очекивао и обрачун је могао да почне. Наметнути рат је имао разлога да 
се прихвати са достојним моралним оправдањем. Већина руских и срп-
ских војника била је убеђена у идеју о правдољубивости њиховог чина. 
Зато је и суочавање са бројним жртвама било подношљивије, али не и 
мање болно. у овом контексту рат никада није био неизбежно прибе-
жиште будуће среће појединца и народа. Конфликт је био наметнут, а 
бројне жртве није требало да буду узалудне. Крајње границе прегнућа 
биле су стално на испиту током ратних година. Србија је била окупира-
на, а русија је исцрпла све своје природне и привредне ресурсе. И једна 
и друга држава суочиле су се са нестанком. Србија је пронашла излаз у 
југословенском заједништву које је пратила контроверзност сврсисход-
ности – од настанка до нестанка. русија је утонула у конфликт грађан-
ског рата, а потом се опробала са идеолошким друштвом прокламова-
ног социјализма. Амбивалентни карактер бољшевизма, беспримерено 
пожртвовање у „Великом отаџбинском рату” и државни  провизоријум 
опстанка у тзв. „Источном блоку” довели су до максималне напрегну-
тости руских националних ресурса. разарање идеолошке творевине 
утицало је на нову кризу у русији, а њен повратак тек је данас очевидан. 
Словенска узајамност, препозната уочи Великог рата 1914, данас поново 
стиче поверење у смисленост  њеног политичког пројекта. у том погледу 
блискост Срба и руса треба да буде надахнут православљем чије чове-
кољубље не раздваја људе како по националној, тако ни према било как-
вој другој основи. Овај универзализам хуманости најбољи је начин да се 
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одбаце могуће оптужбе о трагању за срећом појединца и народа на рачун 
несреће другог појединца или народа. 
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Saša Marković
SERBIAN AND RUSSIAN SOLDIER IN THE GREAT WAR: 

SKETCHES OF HUMANITY 
Summary

Historiography of the Great War from 1914 to 1918, now current in the years of its cente-
nary, is enriched more than ever with research whose aim is not only to clarify the military 
and diplomatic events. The professional community, as well as the curious public, are increas-
ingly able to learn about the diverse aspects of everyday life of the people whose role was not 
apparent because they did not belong to the political, governmental or military elite. The “or-
dinary” person and his/her traumatic survival in the circumstances of warfare, whether he/
she was a soldier or a citizen of a country engaged in warfare, was a particular hero of the 
epoch which abounded in anti-humanism. In our work we shall try, based on the available 
memoir and diary sources, to uncover a man in the uniform who, led by patriotism, tried to 
fulfil what was expected of him, but also to preserve his life. In that context the experience of 
a Serbian and Russian soldier demonstrates the same phenomenon, while the challenges of 
warfare were inevitable and full of unpredictable assaults. Telling the story of the soldiers’ des-
tinies, based on the available literature, our intention is to present the realism of the horrors of 
war so that its realities would be avoided in the future. 
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