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СРПСКИ ФРОНТ 1914.
БИТКА НА ЦЕРУ

"Видео сам једну старицу којој је глава била смрскана кундаком... Али да станем. 
Нећу да говорим о силовањима, ни о страсним садистичким зверствима, која су 
починили аустријски официри и војници. Довољни су ови примери које сам навео. 
Дрхтим при помисли на сву ту злочиначку гнусобу, коју ћемо имати да констатујемо, 
када дефинитивно буде одагната та војска, која се сматра за цивилизовану. За сада 
су њени рањеници смештени заједно са Србима у српске болнице. Негују се исто 
тако као и Срби. Према њиховим заробљеницима поступа се као према људима. 

Србија и овог пута болно пати и лопи крвљу... Она јауче над ужасима, али се не 
свети обезоружаним непријатељима."
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ДОКУМЕНТА О ЦЕРСКОЈ БИЦИ
1.

Врховна команда Краљевине Србије 
– Министарству иностраних 
дела Краљевине Србије

Телефоном диктирана шифра из Врховне Ко-
манде

1. августа 1914. год. у 12.15 подне 

Гласи:

Код Лознице непријатељ има сад две дивизије 
дакле један корпус. Он се утврђује. Ноћас ни-
какве борбе ни код Шапца, ни код Лознице. 
Имамо довољно трупа за спречити даље про-
дирање од Лознице. Код Шапца очекује се данас 
као сигурно да буде протеран непријатељ. Про-
тив Лознице могућно да ће се сутра предузети 
акција. Дознајем ове детаље за Шабац: непри-
јатељ прешао на чамцима неузнемирен од нас. 
Сад има тамо мост.

Поповић1

На полеђини: 
Пов. бр. 3896
Копију ове депеше узео је Министар Војни
Пуковник Душан П. Стефановић
1./VIII/ 1914. г. Ниш

АС, МИД, ПO, 1914, Ф XI, 1, д. I

2.

Министарство унутрашњих дела Краљевине 
Србије – Николи Пашићу, министру 
иностраних дела Краљевине Србије

Министарство Унутрашњих Дела 
Службено – поверљиво 

4. августа 1914. године
Ниш
1 Пуковник Тихомир Поповић вршио је дужност секретара 

Врховне команде Краљевине Србије.

Господину Министру Иностраних Дела

Начелник округа подринског депешом од 2. ов. 
мца која је јутрос примљена јавља:

“Част ми је известити Господина Министра да 
сам у интересу службе са начелством прешао 
из Коцељева у Владимирце. Начелници срезо-
ва јадранског, рађевског и азбуковачког где се 
налазе непознато ми је јер је телеграфска веза 
прекинута а они се не јављају. Начелник среза 
поцерског отишао је у Ваљево али сам наредио 
да се одмах јави у свој срез. Према извештају 
начелника среза мачванског који се сада са чи-
новницима налази овде у Владимирцима срез 
мачвански налази се цео у непријатељским ру-
кама. И њему је наређено ако не буде могао да 
се врати у границе свога среза пошто је према 
његовом извештају заузет од непријатеља да се 
са својим чиновницима приближи границама 
како би у случају да непријатељ буде отеран мо-
гао у најкраћем року вратити се на своју редовну 
дужност.»

Г. Министар Војни о овоме је извештен.

По наредби  
Министра Унутрашњих Дела

Секретар, 
Кузмановић

На полеђини:
Пов. бр. 3658

АС, МИД, ПO, 1914, Ф XI, 1, д. I

3.

Министарство иностраних дела 
Краљевине Србије – дипломатским 
представништвима Краљевине Србије

Непријатељ на Церу (код Шапца) до ноге пот-
учен и бежи ка Лозници, Лешници и Шапцу. 
Три пука потпуно уништена. Заплењено 14 
топова и много другог материјала. Наши гоне.
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На полеђини: 
№ 3661
Експедовано свима Посланствима у 5 с. 20 п. по 
4/VIII 14. 
Д. Вуч[ковић]

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XI, 1, д. I

4.

Никола Пашић, председник Министарског 
савета и министар иностраних 
дела Краљевине Србије – регенту 
Александру Карађорђевићу

Хитно

Врховном Команданту Престолонасљеднику 
Александру

Крагујевац

Краљевска Српска Влада честита из свег срца 
прву сјајну победу и моли гоните непријатеља 
и недопустите да душом дане.

Одани 
Пашић 

На полеђини:
Пов. бр. 3662
Експедовано
4/VIII 14. 
Д. Вуч[ковић]

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XI, 1, д. I

5.

Никола Пашић, министар иностраних дела 
Краљевине Србије – Мирославу Спалајковићу, 
посланику Краљевине Србије у Петрограду

Спалајковићу, срп[ском] посланику

Петроград

У истом тренутку код нам стиже радостан глас 
са Дунава, да је стигло оружје из братске Русије 
око 50.000 пушака, јавља нам Врховна Команда 

с другога краја наше драге Србије, да је неприја-
тељ на Церу, пошто је пре три дана био прешао 
Дрину, до ноге потучен; да су три пука потпуно 
уништена, да је заробљено 14 топова и много 
другога материјала, да непријатељ бежи ка Лоз-
ници, Лешници и Шапцу и да наша војска гони 
непријатеља.

Братски поздрав браћи Русима.

Пашић

На полеђини: 
Пов. бр. 3663
Експедовано
4/VIII 14. 
Д. В[учковић]

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XI, 1, д. I

6.

Врховна команда Краљевине Србије – Николи 
Пашићу, председнику Министарског савета и 
министру иностраних дела Краљевине Србије

4. VIII 1914. год. 
Ниш

Т Е Л Е Г РА М
Телефоном

Отправљен из Крагујевца 4. VIII у 1 сат после 
подне 

Примљен у Нишу 4. VIII у 1 сат после подне

Лично за г. Министра Председника

Јучерашња борба треће армије није имала успе-
ха. На левом крилу био и неуспех, ту генерал 
Рашић не сачекавши дивизију моравску почео 
нападати сам, одбијен је иза Крупња. Према 
Шапцу XVII пук са великим губицима одбијен 
од Шапца није био потпомогнут. Аустријанци 
се утврђују у Шапцу постављајући барикаде 
по улицама, копају шанчеве испред вароши 
постављајући жице, намештају митраљезе по 
кућама. Саватић коњички потпуковник заро-
био целу батерију са људством. Данас ушла у 
борбу друга армија. Као (што) сигурно пре-
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ма последњим подацима цене се ту на 80.000 
у огромним масама Срба и Хрвата, а укупно 
према нама пет пуних корпуса комбинованих 
из шест корпуса. Генерал Божановић прећиће 
данас на леву обалу према Вишеграду. Генералу 
црногорском јављено јуче црногорске трупе 
напустиле Метаљку повукле се у нереду према 
Плевљу на које иде непријатељ. Наређено пу-
ковнику Висићу из Сјенице саставити одред и 
поћи у бок непријатељу. Он води један батаљон 
пешадијски, добровољце, мештане и једну кру-
пову батерију. Данас се очекују успеси на сви-
ма бојиштима. Прва партија стиглих пушака је 
тридесет две хиљаде стигла је и друга партија.

Поповић

На полеђини:
Пов. бр. 9697

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XI, 1, д. III

7.

Врховна команда Краљевине Србије 
– Министарству иностраних 
дела Краљевине Србије

4. VIII 1914. год.
Ниш

Т Е Л Е Г РА М
Телефоном

Отправљен из Крагујевца у 6 сати после подне 

Примљен у Нишу 4/VIII у 6 сати после подне

II армија пребацила непријатеља преко Цера у 
долину Лешнице реке, ту га разбила како сам 
јавио.

Остаје други део нашег маневра: да се преко 
Иверка појаве наше трупе у бок корпусу који 
је према III армији. То је наређено одмах као 
и гоњење. 

Поповић

На полеђини:
Пов. бр. 9698

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XI, 1, д. III

8.

Врховна команда Краљевине Србије – Николи 
Пашићу, председнику Министарског савета и 
министру иностраних дела Краљевине Србије

Т Е Л Е Г РА М
Телефоном

 Лично за г. Председника

Отправљен из Крагујевца, 5. VIII 1914. у 3 сата 
40 мин. после подне 

Примљен у Нишу, 5. VIII 1914. после подне те-
лефоном

Ситуација оваква: према непријатељу у Јадру 
као центруму трећа армија од две дивизије. 
Према Церу, Лешници друга армија и то три 
дивизије. Према дивизији хонведа са стране 
Крупња треба да је стигла моравска дивизија 
другог позива. Шумадијска дивизија првог по-
зива и коњичка дивизија врше обухватање од 
Чокешине. Шабац церниран делом Шумадијске 
дивизије. Тимочка дивизија другог позива је 
код Коцељева. Резултат последњи: друга армија 
узела положај Тројан на Церу. Одред коњичке 
дивизије стигао синоћ у Чокешину. Дивизија 
хонведа потиснута од Самуровића Гајева ка 
Крупњу. Уништен одред који се упутио ка Љу-
бовији. Рачуна се ово главна маса непријатеља 
и има сто хиљада. Непријатељ ушао у Плевље. 
Данас је бој. Непријатељ у одступању чинио 
ужасе над женама и децом.

Поповић

На полеђини:
Пов. бр. 9702

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XI, 1, д. III
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9.

Мирослав Спалајковић, посланик Краљевине 
Србије у Петрограду – Министарству 
иностраних дела Краљевине Србије

Т Е Л Е Г РА М
[Ministere des Affaires] Еtrangeres Niche

Petersbourg [5/18. август 1914]

Баш кад био помен покојном Хартвигу у ка-
пели Министарства где [je] присуствовала и 
принцеза Јелена стигао телеграм ваш и руског 
отправника о сјајној победи на Церу. Радост 
одушевљење неописано. Руси вам шаљу братско 
поздравље и честитке. 

№ 147 Спалајковић 
На полеђини: 
Пов. бр. 3735

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XV, 12, д. V

10.

Врховна команда Краљевине Србије 
– Министарству иностраних 
дела Краљевине Србије

6. VIII 1914. год.
Ниш

Т Е Л Е Г РА М
Отправљен из Крагујевца 6/VIII 

Примљен у Нишу 6/ VIII у 5 сати 20 мин. 

Врховна Команда: Под 4. ов. м. саопштава Гене-
рал Ст. Степановић, од потчињених команда-
ната сазнао: да непријатељ при повлачењу убија 
мештане. Нађено је око 15 лешева дечака и 15 
закланих, некима су од њих и очи извађене; да 
су женскиње силоване. Бр. 1538.

Врховна Команда: Генерал Степановић, 5. ов. м., 
од заробљеника сазнао, да постоји наредба код 
непријатеља, да се сви, који дејствују против 

непријатеља код Цера, вешају, тако исто и села 
спаљују и становништво убија. Бр. 1568, 1569. 

Непријатељ је пребацио око 60 војника на две-
ма дереглијама у село Орашац код Обреновца. 
Побили око 60 сељака, па се вратили. Врхов[на] 
Команда мисли, да би, због ових акта против 
ратног права, било корисно да изјавимо, пре-
ма формули, коју је дао Слободан Јовановић, 
да ће Србија бити принуђена употребити, као 
репресалије, најстроже мере, које имамо право 
употребити по ратном праву и ту изјаву обја-
вити и нотификовати непријатељу посредством 
које стране силе. Бр. 3722.

Бр. 108 Поповић

На полеђини:
6/VIII 14.
Пов. бр. 3799

Да се учини протест и објави и да се каже да 
поменута зверства толико озлојеђују нашу 
војску, да ће тешко бити уздржати нашу војску 
од освете.

7/VIII 
НПП2

Учињено Ј.3

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XVI, 14, д. II

11.

Врховна команда Краљевине Србије – Николи 
Пашићу, председнику Министарског савета и 
министру иностраних дела Краљевине Србије

Штаб Врховне Команде 
КО бр. 1870

Председнику Министарског Савета,
Господину Николи Пашићу
2 Никола Пашић.

3 Јован Јовановић Пижон, у то време био је на дужности 
секретара Министарства иностраних дела Краљевине 
Србије. 
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У прилогу под ./1 част ми је доставити извештај 
о битци у Јадру, с молбом на увиђај и употребу.

11. августа 1914. године,  
Крагујевац

По заповести начелника, 
Помоћник, ђенерал, 

Жив. Р. Мишић

ИЗВЕШТАЈ О БИТЦИ У ЈАДРУ

Још 27. и 28. јула непријатељ је покушавао са 
мањим одељењима да пређе Дрину, али наши 
осигуравајући делови успешно су одбијали ове 
његове покушаје.

29. јула, почев од 5 часова по подне непријатељ 
је тукао артиљеријском и пешадијском ватром 
поједине тачке на нашој обали на фронту Дрине 
од Раче до Лознице, а на Сави тукао је Шабац. 
У исто време примећени су непријатељски ае-
роплани који су извиђали на простору Шабац 
– Лозница и долином Јадра. По свима овим зна-
цима могло се претпоставити, да ће непријатељ 
ускоро предузети прелаз преко Саве и Дрине.

30. јула, у 3 часа пре подне, непријатељ је доиста 
отпочео прелаз код Курјачице на Дрини и у исто 
време и код Шапца. Убрзо за тим, непријатељ је 
успео да код Курјачице и код Амајлије подигне 
мост и да пребаци јака одељења своје војске на 
десну обалу Дрине а на Сави да заузме Шабац. 
Овога дана, као што се из свега овога види, не-
пријатељ је предузео упад у нашу земљу.

31. јула, непријатељ је продужио пребацивање 
својих трупа на десну обалу Дрине и Саве. На 
Дрини поред раније поменутих прелаза, где је 
био подигао мостове, непријатељ је пребацивао 
своје трупе још и код Брасинске аде, Зворника 
и Љубовије. На тај начин непријатељ је овога 
дана проширио свој фронт све до Љубовије. 
Продирање у нашу земљу извршио је са оваквим 
распоредом снага: код Шапца IV и IX корпус; на 
фронту Рача – Лешница VIII корпус; на фронту 
Лешница – Љубовија XIII корпус са двема брд-
ским бригадама из XV корпуса.

Прве прелазе непријатељеве наши предњи де-
лови упорно су заустављали на положајима код 
Лознице и Лешнице и код Шапца, али нападну-
ти знатно јачом снагом они су били принуђе-
ни да се постепено повлаче, бранећи стопу по 
стопу.

1. августа, наши заштитни одреди водили су 
борбу с непријатељем, и то према Дрини на леш-
ничким положајима и на положајима Лозница 
– Горњи Добрић. У току овога целога дана наши 
слаби одреди заустављали су непријатеља и тек 
пред мрак одступили су и заузели Јаребичке 
положаје. Код Шапца непријатељ овога дана 
није био у стању да изађе из вароши и да даље 
напредује.

Пошто су наши одреди одступили на Јаребичке 
положаје, непријатељ је продужио своје про-
дирање, и то на овај начин: VIII корпус упутио 
је углавном правцем Цера, две дивизије XIII 
корпуса долином Јадра и преко Иверка, једну 
дивизију XIII корпуса и две брдске бригаде XV 
корпуса од Зворника и Љубовије преко Крупња 
и Пећске у долину Јадра.

2. и 3. августа наше су се трупе још једнако др-
жале на Јаребичким положајима и тек на ноћ 
између 3. и 4. августа, пошто је непријатељ за-
узео Крупањ, биле су приморане да се повуку 
на положаје код Завлаке.

Још раније кад се осетило да је непријатељ пред-
узео са озбиљном снагом офанзиву, од наше су 
стране предузете све мере да се та офанзива 
одбије и већ 2. августа била су упућена појачања 
која ће непријатеља напасти у његов леви бок. 
Према овоме маневар наше војске био је овај: са 
снагом у Јадру задржати непријатеља у насту-
пању а са придолазећим појачањима напасти га 
преко Цера у леви бок. За време овога маневра 
део наших снага имао је да задржи непријатеља 
од Шапца и на тај начин обезбеди извршење 
овог маневра.

4, 5. и 6. августа наше трупе су пристигле и 
предузеле снажну офанзиву, јачом снагом преко 
Цера. Већ 5. августа пред вече, према великим 
губитцима непријатељевим и према сјајним 
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успесима појединих наших јединица, осети-
ло се да непријатељ малаксава и да се његови 
изгледи на успех све више смањују. 6. августа 
победа је била наша. Непријатељ је био разбијен 
и повлачио се на целом фронту. Ово повлачење 
било се код појединих колона претворило у пра-
во бегство. 7. и 8. августа наше су трупе гониле 
непријатеља који се непрестано повлачио у не-
реду, остављајући за собом топове, муницију, 
пољске болнице, слагалишта хране итд. 9. авгу-
ста непријатељ је пребачен преко Дрине натраг. 
Лозница, Лешница, Љубовија, биле су опет у 
нашим рукама.

За све то време, непријатељ који је био заузео 
Шабац, тако је био притешњен нашим трупама, 
да није имао могућности да се даље развија и 
напредује.

Најзначајнији дани сукоба с непријатељем били 
су 4, 5. и 6. август. Ових дана битка је била бије-
на на фронту Крупањ, Завлака, планина Цер, 
планина Иверак – Шабац, на фронту око 60 
километара. Најодсуднији успеси постигнути 
су на делу овога фронта Јадар – Иверак – Цер. 
Снага непријатељска у овој битци ни у ком слу-
чају није била мања од 120–140 хиљада бораца. 
Непријатељ је имао огромне губитке. Читави 
су му пукови уништени. Број његових мртвих 
и рањених војника може се рачунати на 15–16 
хиљада. Огранци Иверка и Цера притиснути 
су гомилама непријатељских лешева. Број заро-
бљеника, који се још једнако прикупља, такође 
је велики. У свом повлачењу, непријатељ нам 
је оставио знатан ратни плен: преко 50 топова 
и хаубица, 105 муниционих кара, три пољске 
болнице, једну санитетску колону, доста теле-
графског материјала, много пушака, пионер-
ског алата, велики број коња, коморских кола, 
шест вагона хране, седам пољских кујни, један 
аероплан итд.

11. августа 1914. године,  
Крагујевац

По заповести начелника, 
Помоћник, ђенерал, 

Жив. Р. Мишић

Штаб Врховне Команде 
КО Бр. 1870

На полеђини: 
16/VIII 14.
Пов. бр. 4105
Прочитао НПП

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XI, 1, д. I

12.

Посланство Краљевине Србије у 
Риму – Министарству иностраних 
дела Краљевине Србије

12. VIII 1914. год.
Ниш

Т Е Л Е Г РА М
Отправљен из Рима 12. VIII у 9 сати 20 мин.

Примљен у Нишу 12. VIII у 12 сати 16 мин.

Овде придаје се велика важност успеху наше 
војске. У тренутку кад Француска мора да од-
ступи и кад још није у акцију ушла, наша по-
беда је од знатног моралног значаја. Италија 
мобилише полако дознао сам да ће кроз ? дана 
бити позвано још пет класа, тако да ће Италија 
имати 7 до 800.000. Наши савезници задовољни 
држањем Италије и верују да је искључена мо-
гућност да Италија стане на страну Немачке и 
Аустро-Угарске. Овде се верује да Италија мора 
ући у акцију и да ће то бити кад треба дефи-
нитивно завршити садашњи колосални сукоб.

№ 53 Михајловић4

На полеђини: 
12. VIII 1914.
Пов. бр. 3972
Узео к знању 
Пашић

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XIV, 8, д. VII
4 Љубомир М. Михаиловић, отправник послова Послан-

ства Краљевине Србије у Риму.
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13.

Мирослав Спалајковић, посланик Краљевине 
Србије у Петрограду – Министарству 
иностраних дела Краљевине Србије

14. августа 1914. год.
Ниш

Т Е Л Е Г РА М
Отправљен из Петрограда 13/8 у 4 сати 41 мин. 
после подне 

Примљен у Нишу 14/8 у 12 сати 16 мин. пре 
подне

Овдашњи листови, којима сам скренуо пажњу 
на политички значај наших победа, истичу фа-
кат да нашим успесима треба нарочито при-
писати преокрет у Софији и Букурешту и не 
успех немачко-аустроугарског плана за турско 

– румунско – бугарски блок. Руски Министар 
Иностраних Дела рекао ми, да и он сматра да 
је наша победа не само војни, већ и велики по-
литички успех. 

№ 174 Спалајковић

На полеђини: 
14. августа 1914.
Пов. бр. 4130
Прочитао 
НПП

АС, МИД, ПО 1914, Ф XI, 1, д. I

Приредили: 
Јелица Рељић 
Александар Марковић
Мирослав Перишић 

ЦЕРСКА БИТКА
Прва победа савезничког оружја у Првом светском рату

Обострани ратни планови и распоред јединица

Аустроугарска објава рата 28. јула 1914. године 
затекла је српску војску у лошем материјалном 
стању. Залихе оружја и муниције, спремљене 
за сукоб са Турском, углавном су исцрпљене 
током два балканска рата.

Српска Врховна команда је очекивала да ће 
се главнина аустроугарских снага пребацити 
преко Саве и Дунава, те надирати долином 
Велике Мораве ка југу, према Багрданском тес-
нацу. На тој претпоставци извршено је групи-
сање и распоред војних јединица:

1. армија (Тимочка дивизија I позива, Тимоч-
ка, Дунавска и Моравска дивизја II позива и 
Коњичка дивизија), под командом генерала 
Петра Бојовића, на линији Свилајнац – Топола 

– Рача, са Браничевским одредом на Дунаву; 
2. армија (Шумадијска, Моравска и Дунавска 
дивизија I позива и Комбинована дивизија), 
под командом генерала Степе Степановића, на 
простору Аранђеловац – Лазаревац, са ојача-
ном Дунавском дивизијом I позива код Беог-
рада; 3. армија (Дринска I и Дринска дивизија 
II позива, три прекобројна пука I позива и два 
пука III позива), под командом Павла Јури-
шића-Штурма, у ширем рејону Ваљева, с Обре-
новачким и Шабачким одредом на Сави и Лоз-
ничким, Јадарским и Љубовијским одредом на 
Дрини; коначно, Ужичка војска (Шумадијска 
дивизија II позива, Ужичка бригада и Лим-
ски одред), под командом генерала Милоша 
Божановића, на простору: Рогатица – Бајина 
Башта – Мокра гора – Прибој – Ужице.
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Но, аустроугарска Врховна команда, сма-
трајући да Србија не може пружити озбиљ-
нији отпор, одлучила је да брзом офанзивом 
‘’Балканске војске’’, под командом генерала 
Оскара Поћорека, Србију покори најдуже за 
три недеље, и то ударом са запада, преко доњег 
тока реке Дрине. По тој замисли, аустроугарске 
снаге, јачине око 285.000 војника и официра, 
3000 коњаника и 1200 артиљеријских оруђа, 
концентрисане су по следећем распореду:

2. армија, под командом генерала Едуарда Бем-
Ермолија (IV будимпештански копрус Карла 
Тершћанског фон Надаса, VII темишварски 
копрус Ота Мајкснера фон Цвајнстама и IX 
литомержички корпус Лотара Едлера вон Хор-
стајна), иначе предвиђена за ангажовање на ру-
ском фронту и само привремено ‘’позајмљена’’ 
– у Срему и Банату; 5. армија, под командом 
генерала Либориуса Ритера фон Франка (VIII 
прашки копрус Артура Фрајхера Гизл фон 
Гизлингена и XIII загребачки корпус Адолфа 
Фрајхера вон Ремена од Баренсфелда), на про-
стору Брчко – Бијељина – Зворник и, 6. армија, 
под непосредном командом Оскара Поћорека 
(XV сарајевски корпус Михаела Едлера фон 
Апела и XVI дубровачки корпус Венцела Вур-
ма), на правцу Власеница – Рогатица – Кали-
новик – Сарајево.

У суштини, обе стране су, пре почетка опера-
ција, имале погрешну процену снага и намера 
непријатеља; српска војска, очекујући правац 
главног напада са севера, а аустроугарска – 
потцењујући снагу и маневарску способност 
противника.

Почетак операција

Управо из овог разлога, аустроугарска Врховна 
команда, не чекајући да и 6. армија буде спрем-
на за дејство, одлучила се да напад започне са 
2. и 5. армијом. Поћорек је самоуверено тврдио 
да би и само са 5. армијом ‘’прегазио’’ Србију 
и 18. августа, као рођендански поклон цару 
Фрацу Јозефу, освојио Ваљево. Поћорек је, 

иначе, цео рат против Србије сматрао ‘’лаком 
војничком шетњом до Ниша’’.

Ратне операције отпочеле су већ пред поноћ 28. 
јула, бомбардовањем Београда. Концентрација 
аустроугарских трупа извршена је дуж доњег 
тока Дрине и Саве. По операцијском плану 
који је Поћорек предложио начелнику Гене-
ралштаба Конраду фон Хецендорфу, 5. армија 
је требало да у зору 12. августа пређе Дрину и 
наступа ка Ваљеву. Истовремено, XV и XVI 
корпус наступали би из различитих праваца, 
на горњем току Дрине, ка Ужицу. Под непо-
средном командом Врховне команде налазила 
се 2. армија, задужена да 10. августа изврши 
демонстративни напад преко Саве.

Аустроугарске трупе су 11. августа у 17 часова, 
са леве обале Дрине започеле да артиљеријом 
дејствују по појединим тачкама на српској об-
али од Раче до Лознице, а на Сави – по Шапцу. 
По овом, а и другим знацима, могло се прет-
поставити да ће непријатељ ускоро предузети 
прелазак преко Дрине. Аустроугарски VIII и 
XIII копрус започели су у зору 12. августа фор-
сирање Дрине код Лешнице и Лознице, а IV, 

VIII и IX корпус, после жестоког бомбардовања 
Београда, Обреновца и Шапца – реке Саве код 
Београда (Аде Циганлије), Шапца и Сремске 
Митровице.

Када је напад почео, на одсецима предвиђе-
ним за прелаз налазили су се слаби одреди III 
позива и половина Дринске дивизије II пози-
ва, потпомогнута комитским одредима. Иако 
вишеструко слабије, ове јединице пружале су 

Батерија у дејству
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жесток отпор. Тако су на Дрини, на Самуро-
вића ади, читавих 10 часова, све до поднева 12. 
августа, јуначки се бранили само 1. батаљон 
7. пука III позива и делови Јадарског комит-
ског одреда. Захваљујући упорности ових бо-
раца, Аустријанци су тек поподне поставили 
понтонски мост код села Амајлије и започели 
пребацивање 9. прашке дивизије. Загребачка 
36. дивизија XIII корпуса тек у подне је успела 
да код села Батаре, на ади Курјачици, савла-
да две чете III позива и предвече успостави 
мостобран на десној обали Дрине, док је 42. 
загребачка домобранска дивизија мостобран 
поставила ниже Зворника.

На другом делу фронта, 29. дивизија из Терези-
енштата, 31. будимпештанска и 44. ландверска 
пешадијска дивизија из Инсбрука, уз снажну 
подршку артиљерије и Дунавске флотиле, 12. 
августа су прешле Саву код Сремске Митро-
вице, Јарка и Кленка и истог дана заузеле Ма-
чванску Митровицу и оближња села, а у 16.30 
часова ушле су у Шабац.

 Трупе VIII корпуса су 14. августа коначно 

потиснуле Лешнички, Јадарски и Лознички 
одред, заузеле Лешницу и избиле на планину 
Видојевицу. У даљем наступању, после више 
узастопних јуриша који су трајали од 16.00 до 
20.00 часова, пробиле су српску одбрану на 
линији Горњи Добрић – Руњани – Тршић. На 
неким деловима фронта 7 српских батаљона 
одупирало се нападима чак 6 аустроугарских 

пукова. Тако је у огорченој бици на Лознич-
ким положајима, која се 14. августа повремено 
водила и бајонетима, Лознички одред изгу-
био око 800 људи, а Аустријанци – 600 војника 
само из 36. пешадијске дивизије. Десетковани 
Лознички одред се током ноћи 14/15. августа 
повукао на нове положаје код Јаребице, па је 
Гизлов прашки копрус наставио наступање 
према Ваљеву. Једина аустријска јединица која 
је напредовала по плану, био је «одред генерала 
Адалберта Летовског» (13. маршевска загре-
бачка бригада). Крећући се од села Бадовинци, 
одред је, прешавши централну Мачву, стигао 
у Шабац по подне 14. августа.

Промена ратног плана

На основу података којима је до тада распола-
гао, начелник штаба српске Врховне команде, 
војвода Радомир Путник, стекао је утисак да 
главни напад аустроугарских јединица долази 
са севера. Сходно томе, одлучио се на проти-
вофанзиву у том правцу, истовремено шаљући 
и појачања према Дрини. Како је главнина ср-
пских снага била концетрисана у Шумадији, 
ово је била ризична одлука, заснована на 
предратним операцијским плановима који су 
предвиђали долину Велике Мораве као нај-
погоднији правац за нерпијатељски продор у 
срце Србије. У то време, међутим, у Врховну 
команду почели су да пристижу прецизнији 
извештаји са фронтова. Примера ради, један 
пребегли аустријски војник из 79. осјечког пе-
шадијког пука ‚‘Бана Јелачића‘‘ изјавио је да су 
само код Аде Курјачице, у висини Лознице, 
прешле чак две дивизије. Извештаји оваквог 
садржаја уверили су војводу Путника да ау-
строугарски главни напад уствари долази са 
запада, преко Дрине. Коначно, пред зору 15. 
августа, он повлачи одлуку о ангажовању 2. 
армије за ослобађање Шапца, издвајајући за 
овај задатак само Шумадијску дивизију I пози-
ва под командом пуковника Стевана Хаџића. 
Према новој наредби Врховне команде, Шу-
мадијска дивизија се упутила према Шапцу, 
Коњичка дивизија под командом пуковника 

Излазак батерије на положај
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Бранка Јовановића касом је јурила у Мачву, а 
Церска ударна група, састављена од Комбино-
ване дивизије под командом генерала Михиала 
Рашића, Моравске дивизије I позива под ко-
мандом генерала Илије Гојковића, и осталих 
армијских делова, предузела је марш-маневар 
у правцу Текериша. Према Текеришу су, наиме, 
15. августа у 3 сата, усиљеним маршем кренуле 
Комбинована и Моравска дивизија I позива, 
при чему би ‘’Моравци’’ одмах продужили ка 
гребену Иверка и тако ударили у леви бок не-
пријатељевих снага у долини Јадра. 

Током 15. августа аустроугарска 5. армија на-
ставила је напредовање ка Ваљеву: XIII корпус, 
десном обалом Јадра, у правцу Завлаке (36. и 
42. домобранска загребачка пешадијска ди-
визија, те 13. пешадијска бригада из Есега) и 
Крупња (11. тузланска брдска и 13. маршевска 
загребачка бригада), 9. дивизија VIII корпу-
са – долином Лешнице и гребеном Иверка, а 
21. прашка ландверска дивизија – гребеном 
Цера према Текеришу. Заустављане отпором 
3. српске армије, ни једна колона, међутим, 
није успела да изврши задатке одређене за 15. 
август.

До мрака истог дана лева колона 21. ландверске 
дивизије доспела је до села Грушића а десна, 

главним гребеном Цера, до Скакалишта. Деве-
та дивизија је достигла Милине, а побочница 
је заузела Попов парлог и угрозила десни бок 
3. српске армије; 36. дивизија је долином Јадра 
доспела до Брезјака, 11. и 13. бригада – до Грн-
чарског гробља, а 42. дивизија – до Крупња..

За то време, по несносној врућини, патећи од 
жеђи и узнемиравани комитским препадима, 
војници аустроугарске 5. армије напредовали 
су спорије него што је планирано. Фон Франк 
је, предосећајући српску противофанзиву, 
тражио ангажовање 2. армије, изјавивши да у 
супротном неће моћи да изврши постављене 
задатке. Ни Бем-Ермоли није успео да веже 
српске снаге на северном фронту. Но, упор-
но потцењујући српску војску, Поћорек је још 
увек био уверен да 5. армија може сама да из-
врши постављене циљеве.

Случај је хтео да 15. августа и аустроугарски 
VIII корпус (21. ландверска и 9. пешадијска 
дивизија) и српска Комбинована и Моравска 
дивизија I позива за маршевски циљ имају Те-
кериш. Без тачних података о позицији непри-
јатеља, Аустријанци су до одредишта стигли у 
сумрак истог дана. Војници три пука 21 диви-
зије заноћили су на једном узвишењу северно 
од Текериша. Тај дан је био изузетно спаран и 

Стрељачки положаји
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топао, а пред вече је грунула олуја праћена ки-
шом и градом. Свесни преморености трупа, а 
очекујући битку тек пред Ваљевом, аустријски 
официри нису предузели мере обезбеђења око 
бивака поспалих војника. Чак ни повремено 
пушкарање предходница није било довољна 
опомена о блиском присусуству српских трупа.

Стигавши надомак Текериша, поједине српске 
јединице су око 20 часова добиле наредбу да 
наставе даље и заузму највиши врх Цера – Ко-
санин град. Комбинована дивизија, иако пре-
морена вишечасовним маршом од преко 40 ки-
лометара, без предаха је наставила кретање ка 
источним падинама Цера. Други и 3. батаљон 
2. прекобројног пука били су у претходници. 
Када су избили на највишу тачку источног 
превоја, скренули су са пута и, у пратњи једне 
пољске батерије, похитали да заузму Тројанов 
град, те, наступајући гребеном Цера, стигну до 
Косаниног града.

Због споменуте олује, која се после извесног 
времена стишала, смркло се већ око 19 часо-
ва. Преморени војници 4. чете 2. батаљона су 
на врху Тројана, око 23 часа, угледали светла 
фењера, за која су, у први мах, помислили да 
припадају некој српској јединици. Патрола, 
послата у извиђање, установила је, међутим, 
да су у питању поспали аустријски војници 
21. дивизије (28. ландверски пук из Писека и 
6. ландверски пук из Егера). Српски официри 
су одмах наредили једном воду да изврши пре-
пад бомбама и сечу бајонетима. После почетне 
панике, Аустријанци су, међутим, пружили 
отпор. Тако је, у ноћи 15/16. августа, дошло 
до оштрог сукоба тек приспеле Комбиноване 
дивизије и десне колоне 21. ландверске ди-
визије. У тамној и влажној ноћи уследиле су 
неповезане борбе. Падинама Цера пролама-
ла се страховита пуцњава, а са обе стране су 
одјекивали трубни знаци «прекини паљбу», 
јер је постојала опасност да јединице страдају 
од «пријатељске» ватре. Чак је и командант 21. 
ландверске стрељачке дивизије, Артур Прзи-

борски, био приморан да се са пушком у руци 
бори целе ноћи. 

Церска битка

Овим ноћним сударом практично је почела 
Церска битка. У зору 16. августа у борбу је 
ступио и трећи српски пук подржан снаж-
ном артиљеријском ватром, па је претходница 
21. дивизије разбијена и започела је панично 
повлачење. Убрзо је растројена и десна коло-
на исте дивизије. Тако је у 6 сати 16. августа 
на Тројану остао само генерал Прзиборски са 
двадесетак војника и неколико официра. 

У то време се, међутим, појавила претходница 
9. прашке пешадијске дивизије, која је напре-
довала у правцу Текериша. Ово је приморало 
Комбиновану дивизију да започне повлачење 
на линију Кривајска коса – Радоњића брдо – 
Кик. Само личним залагањем команданта 2. 
српске армије, Комбинована је задржана до 
пристизања Моравске дивизије I позива. До 
краја дана, ‘’Моравци’’ су зауставили надирање 
9. дивизије и сломили њену офанзивну снагу. 
Ово је приморало на повлачење и 21. ландвер-
ску дивизију.

Истовремено, 16. августа, на северним падина-
ма Цера и у Мачви Коњичка дивизија је делом 
својих снага гонила непријатеља уз планину 
ка Тројану. Трећи пук ‘’Милоша Обилића’’ је 
преко северних падина Цера потискивао лево 
крило 21. дивизије. Под муњевитим ударом 
коњаника, ово крило ландверске дивизије на-
гло се повило ка западу, све до виса Бобије на-
спрам Косаниног града, остављајући на бојиш-
ту велики број мртвих и рањених, топове, каре, 
муницију и другу опрему.

Око Текериша и Завлаке, те северније, код 
Шапца, огорчене борбе водиле су се и 17. ав-
густа. Војвода Путник постепено је у ову об-
ласт упућивао дивизије које је држао у резерви, 
тако да се бројчана надмоћ већ налазила на ср-
пској страни. План Врховне команде био је да 
битку реше Комбинована и Моравска дивизија 
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I позива у рејону Цера, док остале јединице 
задржавају надирање непријатеља из правца 
Шапца и Крупња. Усамљена аустријска 9. ди-
визија, међутим, успела је да потисне Моравс-
ку дивизију југоисточно од Текериша. Иако је 
напад Шумадијске дивизије I позива на Шабац 
одбијен, премор и недостатак резерви спречио 
је даљи продор аустријске 9. дивизије. И си-
туација на фронту 3. српске армије, угрожене 
од XIII загребачког корпуса који је наступао 
према Завлаци, била је критична. Срећом, не-
оправдано дугачак одмор, који је командант 
36. загребачке пешадијске дивизије дао пре-
мореним војницима, омогућио је добитак у 
времену, потребном за пристизање Моравске 
дивизије II позива на лево крило армије.

Трећег дана битке, 18. августа, Моравска I и 
Комбинована дивизија имале су задатак да 
нападну усамљену 9. прашку дивизију те да, 
наступајући гребеном Цера, заузму Косанин 
град. Но, напредујући спорије него што је 
планирано, српске дивизије нису извршиле 
задатак. Непосредно пред напад, пред сам крај 
дана, наиме, поново је грунула летња олуја, а 
убрзо се и смркло, па се од напада одустало. 
Командант 2. армије, незадовољан развојем 
ситуације, укорио је команданте дивизија. Сте-
па Степановић је сматрао неприхватљивим 
споро напредовање, поготово што су једини-
це испред себе, на развученом фронту, имале 
само једну преморену непријатељску диви-
зију. Осим тога, командант 2. армије је знао 
да 9. прашка дивизија чека помоћ са севера, 
из Шапца, па је инсистирао на што хитнијем 
разбијању непријатеља на Церу. 

Без сазнања да пред собом има само Шума-
дијску дивизију, аустроугарска Врховна ко-
манда је 5. армији упутила у помоћ цео IV бу-
димпештански корпус. Корпус су чиниле 31. 
будимпештанска дивизија Ерцхерзога Јозефа, 
32. будимпештанска дивизија Андреаса Фаил-
Грислера, те два резервна пука. Ове јединице 
су нешто после 6 часова почеле са нападом у 
центар распореда Шумадинаца. Видећи да пред 

собом има неупоредиво веће снаге, командант 
Шумадијске дивизије повукао се на резервне 
положаје. Убеђен да су Срби одступили далеко 
на југ, Тершћански је непромишљено наступао 
у густим маршевским колонама. Шта више, 
брзоплето је известио Врховну команду о «све-
општем повлачењу непријатељских снага» па је 
Поћорек оставио несрећну 9. дивизију на Церу 
да до 19. августа чека појачање ‚‘наступајућих 
делова 2. Армије‘‘. Но, помоћ никада није сти-
гла; Шумадијска дивизија је на резервним по-
ложајима сачекала мађарске пукове и нанела 
им страховите губитке, онеспособивши их за 
даља офанзивна дејства. 

Јужно од Цера, XIII загребачки корпус је уз 
огорчене борбе наступао долином реке Јадар. 
Чак је једног момента, након заузећа Марјано-
вића Виса, успео да прекине везу између 2. и 
3. српске армије. Корпус, међутим, није имао 
снаге да искористи овај успех. Моравска диви-
зија II позива је усиљеним маршом за 36 сати 
прешла око 70 километара, те је у задњи час 
помогла 3. армији. 

Четврти дан битке, 19. август, био је пресудан. 
Моравска I позива и Комбинована дивизија 
заузеле су пред зору Косанин град а нешто кас-
није, и положаје јужно од Цера. У поподневним 
часовима је повлачење аустријске 9. дивизије 
угрозило бок и позадину XIII копруса, па је 
он, у ноћи 19/20. августа, практично без борбе, 
напустио територију Краљевине Србије. То-
ком 20. августа, комплетна 5. армија налазила 
се у општем повлачењу. Извлачећи се према 
Дрини, остаци 21. ландверске дивизије сејали 
су за собом по падинама Цера и Мачви ратни 
материјал и опрему. Више «среће» имала је 9. 
дивизија и XIII корпус, који су се повукли тако 
нагло да је изненађена српска војска остала 
пасивна, омогућивши непријатељу да спасе 
већину спреме. Наређење за гоњење стигло је 
прекасно, тако да је пропуштена прилика да 
се 5. армија потуче до ногу.

Шумадијска дивизија I позива, чији је фронт 
према Шапцу нападала двоструко јача група 



14

генерала Тершћанског, вештим маневрима из-
бегавала је директне сударе. Захваљујући томе, 
дошло је до мешања непријатељских нападних 
колона. Ово је искористила српска артиљерија; 
наносећи противнику страховите губитке, 
приморала га је да прекине нападна дејства. 
Искористивши овај застој, Шумадијска диви-
зија повукла се на положаје иза реке Добра-
ве, чекајући неопходно појачање. Но, у помоћ 
јој се могла упутити једино слабо опремљена 
Тимочка дивизија II позива; наиме, од 6246 
пешака ове јединице, чак 5147 није имало чак 
ни пушке. Тако су "Тимочани" до 21. агуста 
чекали пушке Мосин-Наган М91 тек пристигле 
из Русије, након чега су покренути ка Шапцу. 

Слом VIII корпуса на Церу и повлачење XIII 
корпуса, међутим, учинили су излишним на-
поре Тершћанског да се пробије на југ, па је 
наредио повлачење IV корпуса преко Саве. 

Иако је било очито да аустроугарске трупе 
трпе поразе на свим секторима, Поћорекова 
армија је 20. августа, према првобитном опе-
рацијском плану, у горњем току Дрине преду-
зела офанзиву. То је био датум који је Поћорек 
одредио као крајњи рок за тријумфални улазак 
у Ваљево! Но, коначно отрежњен, намесник 
Босне, командант «Балканске војске» и идејни 
творац «казнене експедиције», већ сутрадан је 
обуставио борбена дејства. 

Пораз «Казнене експедиције»

Овим је Церска операција практично завршена. 
Аустријанци су као једину отпорну тачку још 
увек држали Шабац. Не мирећи се са поразом, 
Поћорек је, наиме, упорно покушавао да овај 
град задржи као мостобран за нову офанзиву 
из Босне. С друге стране, и Хецендорф је «из 
политичких разлога желео да пораз маскира 
држањем извесног дела српске територије».

У Шапцу су се налазили делови 29. дивизије, 
пружајући отпор Шумадијској и Тимочкој ди-
визији. Плашећи се да га непријатељ не намами 
у клопку, заповедник Шумадијске дивизије је 
пропустио повољан моменат повлачења IV кор-
пуса да му енергичним нападом нанесе осетне 
губитке. Тако се исти корпус, 22. августа, поново 
пребацио на десну обалу Саве, и, уз садејство 29. 
дивизије, сутрадан напао српске јединице код 
Шапца. Но, ова очајничка офанзива енергично 
је одбијена и већ у току ноћи, непријатељске 
снаге су се поново повукле преко Саве. Српске 
јединице су 24. августа по подне ушле у напуш-
тени, разорени Шабац. Званичним коминикеом 
Врховне команде објављено је да «на територији 
Краљевине Србије нема више ни једног аустриј-
ског војника под оружјем». 

Бранко Богдановић

АВГУСТ 1914 – ЛИКОВИ ИЗ СЕНКЕ
Начелник штаба Комбиноване дивизије Душан П. Трифуновић

У својој депеши команданту Комбиноване ди-
визије, у којој јавља да је произведен у чин вој-
воде, командант II армије, Степа Степановић, 
изричито је навео да је Комбинована дивизија 
у Церској бици имала пресудну улогу и да њој 
има највише да захвали за добијени чин. Сам 
генерал Рашић, командант дивизије, велики 
господин и официр широке културе, када му 

се војвода Степа, претходно, на бојишту први 
пут захвалио за одсудан допринос његове Ди-
визије, изјавио је да «највећи део заслуга за 
целисходно ангажовање трупа и руковођење 
бојем Комбиноване дивизије припада његовом 
начелнику штаба».1 То је Рашић поновио и у 
1 Миле Бјелајац – Предраг Трифуновић, Између војске и 

политике. Биографија генерала Душана Трифуновића 
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свим накнадним службеним оценама које је 
дао свом начелнику штаба Душану Трифуно-
вићу. 2

Пре 100 година, Комбинована дивизија Друге 
армије, стигла је из Ниша где се формирала у 
село Даросаву, западно од Аранђеловца. Диви-
зија је по наређењу Врховне команде и Армије 
кренула 13. августа ка Лазаревцу и Убу. Сле-
дећом наредбом упућена је ка селу Бањанима. 

У току првих сати 15. августа, Врховна команда 
је издала наредбу II армији да својим снагама 
удари у леви бок аустроугарског 13. корпуса 
(Загребачког) који је продирао долином реке 
Јадра и угрожавао десно крило српске III ар-
мије. Ни помена о 8. непријатељском корпусу 
који се већ био пребацио преко Дрине кренув-
ши ка Церу и Мачви. Дакле, ишло се у сусрет 
непријатељу за кога се није ни знало. Дивизија 
је увелико наступала, према задатку који је 
примила у 3 сата ујутро, када је један њен део 
пресрео генерал Степа око 11 сати пре подне 
и модификовао раније наређење упућујући је 
да хитно поседне гребен Цера, Косанин град 
и Тројан додајући: «Са дивизијом форсирајте, 
јер заузеће Косаниног града биће од пресудног 
значаја за целокупну ситуацију наше војске 
у следећим операцијама. Вероватно на Церу 
наићићете на наше комите (!-М.Б).» Тог суд-
боносног 15. августа ниједна јединица која је 
добила задатак «да расветли ситуацију» између 
реке Љешнице и Шапца није открила па чак ни 
напипала кретање целог једног непријатељског 
корпуса. 

1880-1942, ИНИС – Народни музеј Крушевац, Београд 
1997, стр. 68 (према: Др Момчило Иванић, Генерал Миха-
ило Рашић. На исправку г. Војислава И. Гојковића, 13. март 
193?, исјечак из Политике или Правде у поседу породице 
Трифуновић). Поводом 100 годишњице од Великог рата 
проф. Предраг Трифуновић приредио је и објавио ‘’Пи-
сања генерала Душана Трифуновића. Изабрани списи, 
објављени и необјављени’’, Београд 2014.

2 Према овереним преписима службених оцена и предлога 
за одликовања од стране команданта Рашића – Остав-
штина Д. Т. 

Тако ће Комбинована дивизија, после великог 
марш-маневра који је трајао три дана и ноћи, 
после пређених 100 и више километара, од тога 
само 15. августа око 50 километара по жези 
и великој спарини, а затим по киши (правој 
летњој олуји која се касно после подне сручила 
на Цер) и блату, са својим крајње изнуреним 
трупама, на непознатом терену, доживети из-
ненадни сусрет са непријатељем. Ноћу. Сама.

То вече, доћи ће до борбе у сусрету делова Ком-
биноване дивизије и главнине 21. ландверс-
ке дивизије из састава 8. корпуса (Прашког). 
Комбинована је извршила страховити удар и 
потпуно онеспособила три цела пука неприја-
тељске дивизије. Њени остаци су успевали да 
одолевају у наредна два дана само захваљујући 
избијању 9. дивизије истог корпуса из долине 
Лешнице. Коначно, укључивањем Моравске 
дивизије И позива и 3. коњичког пука север-
ним обронцима Цера непријатељ је натеран у 
повлачење уз велике губитке. Успехе је имала и 
Трећа српска армија тако да је и она повратила 
Крупањ и Лозницу. У неколико наредних дана 
непријатељ је морао да напусти и Шабац. Тиме 
је била заокружена прва савезничка победа у 
Великом рату и то на фронту где се најмање 
очекивало. Још веће изненађење и болан шок 
доживео је Беч.

Два висока официра, генерали Михаило Ра-
шић и Душан Трифуновић, били су у своје 
време позната имена не само у војничким кру-
говима већ и у оновременој јавности. Рашић, 
као старији био је познат у Србији, а потом у и 
новој Краљевини као њен први министар вој-
ни (1918-1919), а Трифуновић ће исти положај 
заузимати нешто касније (1924-1926). Проћи 
ће једва десет година од Церске битке, а оба 
њена јунака биће пензионери и ’’поскрајнути’’. 
У непотписаном тексту у Политици 6. августа 
1928, Трифуновић ће између осталог написати: 

«Рашић и његова ‘комбинована’ дивизија 
имали су једну сјајну улогу и обезбедили себи 
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најсјајније странице у историји те битке. Исти-
на за време Церске прославе нити је генерал 
Рашић позван нити поменут (1924-М.Б). Ипак 
за то остаје му једна утеха: није он ни први ни 
једини коме се то десило. Али постоји један 
неумитни суд који свакоме одмазди и свакоме 
додели место по заслузи. То је суд историје. 
Генерал Рашић нема разлога да од тога суда 
стрепи, он је дао све што је могао, дао је чи-
тавога себе, своје здравље и своје спокојство. 
Дао је, али не узалуд ... његовој Отаџбини.»3 

Михаило Рашић као и његови вршњаци Степа-
новић и Мишић претурили су све ратове које 
је Србија водила од 1876. до 1918, а Трифуно-
вића је задесила судбина да дочека још један 
и као командант VII армије буде зарбљен у 
априлу 1941 и свој живот сконча у варбуршком 
логору у зиму 1942. године.

Мало је недостајало да строга пријемна коми-
сија Војне академије одбије будућег питомца 
и генерала Трифуновића због слабуњавости и 
високог раста. Његов отац Панта, тада мајор, 
потегнуо је познанства да га ипак приме. 
Тако је Душан Трифуновић постао питомац 
29. класе Војне академије (1896-1899). Тада-
шња Академија није била само војно учили-
ште већ је доприносила ширењу оног танког 
слоја грађанске, образоване елите, будућих 
прегалаца. Није чудо да су многи из редова 
младих официра били писци стручних радова 
и преводиоци значајних страних дела. Три-
фуновић је наставио усавршавање на Вишој 
школи Војне академије, а касније је завршио 
и генералштабну припрему под руководством 
генерала Радомира Путника. Будући војвода 
не само да је дугим својим вођењем Генерал-
штаба упознао све најистакнутије официре 
’’штапце’’ и команданте већ их је и сам стварао. 
Таквом вођи није онда било тешко да одреди 
начелнике штабова ратних армија, дивизија, 
бригада и одреда. Са њима је он прошао кило-
3 Седамдесетогодишњица генерала Рашића, Политика 6. 

август 1928. (исечак сачуван у Оставштини Д. Т).

метре граничних линија и будућих фронтова, 
те Србију целу. Знало се колико на ком правцу 
може да се ангажује снага и прође колона, која 
топографски доминантна планина или греда 
мора да се држи одсудно, куда да се одступа а 
куда напредује. 

Трифуновић је пред балканске ратове одређен 
за начелника штаба Јаворске бригаде, форма-
ције јачине 12.000 војника која је имала да ов-
лада граничним фронтом на планини Јавор и 
ослободи Сјеницу, Пријепоље и Пљевља. Било 
је тренутака када су међу поколебане трупе 
морали да уђу и командант бригаде Миливоје 
Анђелковић Кајафа и његов начелник штаба, 
тада мајор Трифуновић како би повратили ред 
и подстакли морал. Познајући дух свог војника 
српски официри су то успевали не само хра-
брошћу и претњом, већ примером и тактом. 
Код Лупоглава је стекао прву ратну рану. Сле-
деће године, Трифуновић ће бити постављен 
за начелника штаба Дунавске дивизије ИИ 
позива код генерала Михаила Рашића. Зајед-
нички ће завршити кампању у Тракији а потом 
учествовати у одсудним борбама на Ретким 
буквама, планинском положају недалеко од 
Криве Паланке где је претила опасност да бу-
гарске снаге пробију слаб део српског фронта и 
компромитују успех на Брегалници и планини 
Серти. Њихово војевање на Ретким буквама и 
Чупином брду забележио је тада чувени рус-
ки ратни фотограф Самсон Чернов. Десетине 
фотографија настале су управо на тим поло-
жајима. 4

О свом команданту Трифуновић је тада забе-
лежио: 

«У оној катастрофалној погибији на Чупином 
Брду, када је од држања Дунавске дивизије 
II позива зависила судбина целокупне наше 
војске и судбина рата, генерал Рашић је спасао 
ситуацију својом личном храброшћу, решено-
4 Балкански ратови, Фотозаписи Самсона Чернова (при-

редили Мирослав Перишић, Милић Милићевић, Бранко 
Богдановић), Архив Србије, Београд 2010.
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шћу и упорношћу. Тај његов подвиг није ника-
да метан на велика звона, али они који су тада 
били уз њега увек ће се сећати оних његових 
класичних речи: За спас војске овде ћемо из-
гинути. А те речи, то ‘овде’ генерал Рашић није 
изговорио на каквој удаљеној командантској 
осматрачници, већ тамо далеко напред међу 
својим војницима, тамо где је прскао шрапнел 
и свирао куршум...» 5

Ратови су добијени, али мир је био варљив. 
Подстакнути аустроугарским интересима, 
албански прваци окупљају војску и нападају 
у септембру 1913. слабе српске снаге на демар-
кационим линијама. Душан Трифуновић, тада 
млад потпуковник, је на положају начелника 
штаба новоформиране Косовске дивизијске 
области у Приштини. У октобру, када је српска 
војска поново морала да мобилише део војске, 
Трифуновић је постављен за начелника штаба 
Ђаковачко-призренских трупа које су имале 
да деблокирају Призрен, продуже дуж Дрима 
до потпуног уништења нападачевих снага те 
поново поседну демаркациону лињу. Борбе су 
биле оштре и напорне. Трајале су месец дана. 
Ратно стање укинуто је тек 5. новембра 1913.

Сарајевски атентат и Јулска криза затекли су 
га на дужности у Приштини. Када је рат по-
стао известан, затражио је рапортом да добије 
распоред у оперативној војсци. Његову жељу 
подржао је генерал Рашић, већ одређени ко-
мандант Комбиноване дивизије. Ову дивизију 
сачињавали су прекобројни пукови обвезника 
из Моравске дивизијске области (I, II), Шума-
дијске (V) и Тимочке (VI). Није имала своје ар-
тиљерије па је узет један дивизион брзометне 
француске артиљерије из Моравске дивизије, 
једна батерија из Шумадијске те две батерије 
брзометних хаубица. Од 300 официра, већина 
су били резервисти. Дивизија ће бити у првој 
фази рата у саставу Друге армије, а од 11. сеп-
5 Седамдесетогодишњица генерала Рашића, Политика 6. 

август 1928. (текст није потписан, али верујемо да га је 
писао Д. Трифуновић).

тембра 1914. у саставу Треће армије генерала 
Јуришића. Ту ће водити тешке борбе на Гучеву 
55 дана, све до повлачења армије на десну об-
алу Колубаре. Борбе на Колубари, Љигу, око 
Београда и његово ослобођење 1914. обележиће 
пут овог официра. У кампањи 1915. дивизија 
је дејствовала на источном фронту у саставу 
Тимочке војске генерала Илије Гојковића. Од 
Зајечара до Валоне. Низ нипрекидних бојева и 
заштитничких борби. Повлачење је изведено 
долином Црног Дрима на Елбасан и Тирану. 
После реформисања српске војске на Крфу, Ду-
шан Трифуновић је био одређен за начелника 
штаба Вардарске дивизије. Са том дивизијом 
учествовао је у борбама на правцу Битоља у 
јесен 1916. У јануару 1917. постављен је за на-
челника штаба Шумадијске дивизије код чуве-
ног Живка Павловића, а у марту исте године 
за помоћника начелника штаба Прве армије 
код војводе Мишића. Деветог августа 1917. из-
ашао је указ којим је Трифуновић именован за 
ађутанта краља Петра I Карађорђевића. Своје 
дужности је отправљао до 10. децембра 1917. 
када се краљ само са малом пратњом преселио 
из Солуна у Атину. Од тада је био у саставу 
пратње регента Александра. После ослобођења 
организовао је пресељење свих оперативних и 
позадних органа из Солуна и околине у земљу. 
Поред дужности ађутанта био је именован за 
шефа Ђенералштабног одсека Општевојног 
одељења Министарства војног и морнарице. 
Тако је по трећи пут био Рашићев директни 
сарадник.

За младу Краљевину СХС прилике 1919. нису 
биле мирнодопске. Вођене су и праве мале 
операције на демаркационим линијама од 
Аустрије, Мађарске до Албаније и Далмације. 
Ваљало је повећавати формацију и организова-
ти нову војно-територијалну поделу Краљеви-
не. Радило се даноноћно. Као упућен официр 
у војне и дипломатске ствари, Трифуновић 
је 1920. био одређен као експерт југословен-
ске делегације на конференцији амбасадора 
у Паризу. Војници су посебну улогу имали у 
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решавању граничних питања и формулисања 
захтева државне делегације.

По повратку из Париза, постављен је на 
осетљиву дужност начелника Обавештајног 
одељења Главног генералштаба. Посебна па-
жња у време када је био на тој дужнсти била 
је посвећена развоју обавештајне мреже пре-
ма Италији од које је тада долазила највећа 
претња.

На свим тим дужностима, постаје официр од 
личног поверења краља Александра. Када је 
именован за команданта Коњичке дивизије у 
Загребу у јесен 1923. године, чини се да није 
имао искључиво војна задужења. Његово обра-
зовање, култура опхођења па и политичке везе 
са локалним политичарима омогућиле су му 
да буде човек за контакте по највишим интен-
цијама. 

У посебним политичким околностима када 
је на владу, споразумом требао доћи ради-
калско – хрватски блок, Трифуновића краљ 
одређује за министра војске 7. новембра 1924. 
На том положају остаје до 24. децембра 1926. 
године. Преторијанство или неодговорно ме-
шање војних фактора у политику нису били 
по његовом укусу. После неуспелог покушаја 
да пензионише генерала Петра Живковића и 
одстрани његове блиске сараднике, остављен 
од краља, он даје оставку. Безуспешно је тра-
жио да га краљ прими у аудијенцију. Био је то 
његов једини услов за останак у војсци. Како 
до тога није дошло, премијеру је одговорио да 
не може примити понуђену команду над ар-
мијском облашћу. Тако је Трифуновић у својој 
47. години, у напону снаге, изашао из строја у 
чину дивизијског генерала. 

По одласку у пензију наставља са праћењем 
војне проблематике, пише, одржава контакте, 
нада се да ће у неким новим приликама поново 
послужити отаџбини. Његов дом постаје оку-
пљалиште свих добронамерних патриота који 

су се нашли у сукобу са диктатуром или дик-
татором у војсци, генералом Живковићем. У 
неким политичким круговима је помињан као 
поновни министар војске који би је очистио 
од неодговорних елемената. О томе је писала 
штампа у земљи и иностранству.

Пред Други светски рат поново га се присећају. 
Био је коначно главни говорник на прослави 
Церске битке 1939. године. Тада међу живима 
више није било ни Рашића, ни Степановића, 
ни Гојковића, ни многих ратних команданата. 
Окупило се 60.000 старих ратника и народа из 
Подриња.

Као министар војни настојао је на убрзаној 
модернизацији војске, јачању ваздухопловства 
и морнарице. За његовог мандата у флоту су 
укључене прве четири подморнице. Обнова 
завода у Крагујевцу и покретање производње, 
планирање војно-индустријског комплекса, 
били су његови напори. Међутим највише се 
трудио око стабилизације политичких прили-
ка као предуслова свих осталих чинилаца од-
бране. Томе је остао посвећен и после одласка 
у пензију. После пуча 27. марта 1941. хрватски 
политичари су Симовићу именовање Трифу-
новића за министра постављали као свој услов 
за улазак у владу. У њега се имало поверења.

За време министровања чувени рођак Трифу-
новића Брана Цветковић није узнапредовао 
’’по породичној линији’’ нити му се оствари-
ла жеља да постане управник Народног позо-
ришта. Такође, није узнапредовао ни млађи 
Душанов брат Драгољуб, артиљеријски пуков-
ник, командант пука у Осијеку, а потом у Ваље-
ву. Због пропуста у служби и склоности пићу 
Душан га је пензионисао 1. маја 1926. Овај слу-
чај је често помињан и препричаван. Држећи 
слово о животу и делу починулог министра, 
далеко, у логорским жицама поред Нирнбер-
га, капетан I класе Михаило Ил. Петровић је 
поменуо следећи случај:
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«Колико је његова правичност и склоност за 
напредак општег добра била запажена у нај-
ширим слојевима народним уверио сам се 
1938. године на Младеновачкој железничкој 
станици. Чекао сам воз за Београд и за то вре-
ме повео разговор са неким сељацима из села 
Дубоне. У том наиђе воз из Београда и на про-
зору вагона, који се заустави у близини нашој, 
стојаше ђенерал Трифуновић. Поздравих га, 
а он ми одговори ‘здраво капетане’. Воз ње-
гов оде, а сељаци ме запиташе: ‘Је ли то онај 
ђенерал Трифуновић, који је као министар 
пензионисао свог рођеног брата?’ Кад им ово 
потврдих, рекоше: ‘Штета што их нема више 
оваквих и што још није министар.» 6

Какав је био као човек, као војник на највишем 
положају најбоље га оцртавају речи његовог 
класног друга, генерала и професора Нико-
ле Аранђеловића: ’’Ти си кратко био на по-
ложају одакле се ведри и облачи (...) Али ти 
ниси облачио. Ти си само ведрио. Ведрио си 
истином, правдом, поштењем, топлом речи, 
врелом утехом, другарском пажњом, родитељ-
ском милошћу, братском љубављу и људским 
човекољубљем, а поврх свега тога јединственом 
достојанственошћу. Ти си с поуком праштао, 
без цинизма осветољубља имајући непоколе-
бљиву наду и веру у праведну ствар не само 
појединаца, већ и целе наше земље, која је то-
лико пута достојанствено падала, да би још 
достојанственије поново васкрсла (...) Ти си 
био неумољив, али као друг и човек, већ једино 
и само као непријатељ онога, што је дисало 
неким подземним дахом, неком загушљивом 
паром, нечим мрачним, тамним и ниским (...) 
Примао си горде и поносне, који су умели да 
буду ништавни и понизни, али не пред тобом 
као човеком племените душе и отворена духа, 
већ пред тобом као царем на власти, када си их 
баш ти умео да примиш као брат и да им отво-
6 Артиљеријски капетан I класе, слушалац 42. класе Више 

школе Војне академије, М. Петровић, 19. јула 1942. године, 
Оф. Логор XIII Б у Лангвасеру, прочитано 26. јула 1942. 
(Оставштина Д. Т).

риш очи, да није достојно да се праве ништав-
ни и понизни, када нам је Бог досудио да сви 
будемо једнаки, да смо браћа и да се ваљамо по 
пепелу ништавила и прашини снисходљиво-
сти до степена понижења свог достојанства.’’

Ове речи које су написане после смрти Душана 
Трифуновића у официрском логору у Нирн-
бергу нису могле бити објављене у листу ’’Ново 
време’’ коме их је понудио генерал Аранђело-
вић. Нада у васкрсење није могла бити предо-
чена окупатору. Ове речи сачувала је породица 
која је добила копију текста.

Војник, командант и организатор, професор 
Војне академије и руководилац генералштабне 
припреме, писац, велики патриота, доживео 
је суров крај и тешка понижења. Искрени по-
борник сарадње Срба и Хрвата био је са целим 
својим штабом заробљен у Слуњу од усташа и 
малтретиран. У логору Варбург примио се ло-
горског старешинства не би ли олакшао поло-
жај својим друговима. Зимски услови су били 
сурови и његово здравље је попустило. Тело 
му је занавек остало ван отаџбине.

Друга неправда која се наднела над његову 
успомену и породицу у Београду било је са-
општење Комисије за утврђивање злочина 
окупатора и његових помагача. Његово име уз 
повећи број имена генерала из заробљеништва 
освануло је у новинама на запрепашћење по-
родице и свих који су га истински познавали. 
После перипетија породица је уз сведоке и до-
казе успела да добије решење од исте Комисије 
да га не сматрају ратним злочинцем те да није 
ни осумњичен. Ово извињење никада није јав-
но обнародовано. Остала су само службена 
документа у поседу породице.

Др Миле Бјелајац
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СРПСКИ ФРОНТ 1914. У СРПСКОЈ ШТАМПИ

Кроз Мачву и Подриње
Српска штампа о Церској бици августа 1914. године

Почетком Првог свјетског рата дневне новине у 
Краљевини Србији нашле су се у изузетно теш-
кој ситуацији. Већина најугледнијих дневних 
новина имала је своје сједиште у Београду, а то 
је значило да су са почетком ратних дејстава, 
крајем јула 1914. године, дневне новине излази-
ле готово на првој линији фронта. Поред очиг-
ледних потешкоћа усљед ратних дејстава, ве-
лики проблем је представљала набавка папира 
и боје, неопходне да би се одржао континуитет 
излажења. Неки листови, као Тговински глас-
ник су престали са излажењем у ишчекивању 
краја рата и бољег времена, други, као Вечерње 
новости, су пак пренијели сједиште листа у 
Ниш, ратну престоницу Краљевине Србије. 
Трећи су наставили да излазе у Београду, као 
Политика, дијелећи судбину града и његових 
становника. 

Поред проблема са неопходним репромате-
ријалом велика потешкоћа била је чињеница 
да су новинари и уредници дневних новина 
често били резервни официри и подофици-
ри, у сваком случају војни обвезници, па су са 
проглашењем мобилизације отишли у своје 
јединице. Тако је почетком рата редакција По-
литике спала на само једног новинара.1

Упркос свим потешкоћама, дневне новине 
су ревносно пратиле стање на фронту са Ау-
стро-Угарском, настојећи да своје читаоце што 
прецизније информишу о најзначајнијим до-
гађајима. Један од таквих догађаја је и битка 
на Церу, прва велика побједа српске војске у 
Првом свјетском рату. Битка која је вођена од 
15. августа до 19. августа 1914. године. 
1 http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Austrougarska-

granata-u-redakciji-Politike.lt.html 

Информације, које су објављиване, долазиле су 
из разних извора. Посредством Ратног прес-
бироа, новине су добијале саопштења Владе и 
Врховне команде, али су и објављивале извје-
штаје страних дописника са фронта у Србији, 
као што је извјештај француског дописника из 
Србије Анри Барбиа објављен и у Политици и 
у Правди од 12/25. августа 1914. Додатни извор 
информација су биле изјаве очевидаца, често 
војника и официра који би своја запажања сла-
ли новинама, посебно Политици. 

Овакви извјештаји представљају изузетно 
вредне историјске изворе, који нам откри-
вају не само ток битке, већ и какав је утисак 
оставила ова величанствена побједа у српском 
друштву, посебно у војсци. Од огромног пора-
ста самопуздања и свијести да могу равноправ-
но да се супротставе и побједе надмоћнијег 
непријатеља и то једну европску силу, па до 
нереалне и погрешне процјене да је овом по-
бједом задан смртан ударац Аустро-Угарској, 
те да је крај рата близу. Такође, ови извјештаји 
су откривали и стравичне злочине, које су ау-
стро-угарске трупе починиле над цивилима 
широм Мачве и Подриња.

За овај број Историјских свезака издвојени 
су текстови из четири српске новине (Српске 
новине, Политика, Правда и Стража) у пери-
оду од 5/18. августа и првих вјести о великој 
побједи на Дрини, па до 27. августа/9. септем-
бра 1914. године и указа о унапређењу у чин 
војводе ђенерала Степе Степановића.

Такођер донијета су и два текста из новина са 
територије Аустро-Угарске, Сарајевски лист 
из Сарајева и Илустровани лист из Загреба те 
њихова виђења борби на Дрини и Церу.
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Напомињемо да сви српски листови користе 
јулијански, а они са простора Аустро-Угарске 
грегоријански календар. Такође, сви текстови 
су пренијети вјерно оригиналу.

NAJNOVIJI BRZOJAVI O 
RATOVIMA I POLOŽAJU.

NESLUŽBENO. – 
НЕСЛУЖБЕНО

VELIKA POBJEDA NAŠE 
VOJSKE U SRBIJI.
Beč. 16. augusta.

Borbe na Drini, koje su bile javljene, dovele 
su do odlučne pobjede naših četa nad jakim 
neprijateljskim četama, koje su potisnute prama 
Valjevu. Zarobljeno je mnogo ljudi i zaplijenjeno 
je mnogo ratnog materija la. Proganjanje 
neprijatelja u punom je toku. Naše čete borile su 
se sa zamjernom hrabrošću protiv po snazi isto 
tako brojnog neprijatelja, koji je bio na jakim 
položajima. Naročito zaslužuje da se spomene 
varaždinska pješačka pukovnija broj 16.2, čiji su 
časnici i vojnici uz najteže okolnosti sa starom 
prokušanom žilavom hrabrošću uvijek Caru 
vjernih Hrvata jurišali do pobjede. Potankosti o 
toku borbi i zaplijenjenim trofejima javiće se.

Sarajevski list бр. 188, 17. август 1914, стр. 2.

Ниш, 4. августа. – Врховна команда јавља данас 
у 4 часа по подне: 

Непријатељ на Церу (код Шапца) до ноге пот-
учен и бежи ка Лозници, Лешници и Шапцу. 
2 Ради се о јединици из састава 72. бригаде, 36. дивизије 

13. загребачког корпуса 5. аустроугарске армије под ко-
мандом генерала Либориуса фон Франка (Liborius von 
Frank) http://arhinet.arhiv.hr/details.aspx?ItemId=2_551; 
ратни дневник 16. вараждинске пјешадијске пуковније је 
објављен у издању Државног архива у Бјеловару, Pleskalt, 
Željko. Ratni dnevnik C.k. Varaždinske pješačke pukovnije 
br. 16., Sv. I. i II, Bjelovar, 2004 

Три пука потпуно уништена. Заплењено 14 то-
пова и много другог материјала. Наши их гоне.

Српске новине бр. 170, 05. август 1914, стр. 2.

ПОРАЗ АУСТРИЈАНАЦА 
НА ДРИНИ.
– Наше трупе потукле су до ноге аустријске 
корпусе око Лознице и Лешнице и Цера. – За-
добили смо огроман плен и на десетине хиља-
да заробљеника. – Честитка српској војсци 
из Русије. –

Српско оружје заблистало је новом славом. 
Јунаци са Куманова, Бакарног Гувна, Битоља, 
Једрена, Скадра и Брегалнице – чије се име са 
хвалом и дивљењем проноси кроз цео свет – 
надмашили су, новим победама, сами себе. 

У оном истом историјском куту наше земље 
у коме су биле прве судбоносне битке за вас-
крс Србије, решена је и сада судбина Српског 
Народа. Над гробовима јунака са Мишара, 
Дубља, Равња, Засавице, Лознице и Лешнице, 
на оним истим бојним пољима на којима су 
Карађорђеви и Милошеви устаници сломили 
Турску, њихови унуци сломили су Аустрију. 

У великоме светском рату, у коме су устали ми-
лиони против милиона, Србија је однела прве 
витешке победе и задала прве смртне ударе 
непријатељима правде и слободе народа. 

Та висока част, коју је судбина доделила нашем 
оружју, биће достојно оцењена у историји. Ти 
надчовечански напори, које су наше армије 
показале, биће достојно награђени. 

Велики народни сан остварује се. Уједињење 
Српског Народа на прагу је. 
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* * *

О страшном поразу Аустријанаца у Подрињу 
добили смо ове извештаје:

(Извештај „Политици”).

Крагујевац, 7. августа по подне.

На целом фронту код Јадра Аустријаци су пот-
учени до ноге. Остаци разбијених аустријских 
корпуса пребачени су преко Дрине. Наше их 
трупе енергично гоне.

Колико се до сада зна, заробили смо четрдесет 
топова, огромну логорску спрему, две ком-
плетне батерије хаубица (дванаест топова), 
једну комплетну војну музику са капелником 
и свим музикантима. 

Заробљено је више виших официра. До сада је 
пребројано око 10 000 заробљених Аустријана-
ца. Заробљена аустријска музика концертираће 
већ сутра прекосутра у Крагујевцу. 

К.

(телеграми Пресбироу).

Крагујевац, 7. августа,

Српска војска на Церу и Јадру однела је вели-
ку победу. Непријатељ се повлачи на целом 
фронту: наше трупе снажно гоне непријатеља. 
Непријатељу су нанешени велики губитци.

Плен је знатан. Очекују се детаљи. 

Крагујевац, 7. августа.

Велика битка код Дрине, према Лозници и 
Лешници, завршила се данас пре подне сјај-
ном победом српске војске. 

У свим правцима, непријатељ одступа, хи-
тајући да се дочепа својих мостова на Дрини. 
Наша га војска узастопце гони и већ туче ње-
гове мостове.

У свом бегству непријатељ оставља за собом 
богат плен. Заробљено је мноштво официра и 
војника. Заплењено је, колико се до сад зна, 40 
топова, од којих велики број хаубица; мноштво 
коња и осталог убојног материјала. Непријатељ 
напушта за вобом целокупне пољске болнице 
и пекарнице са целим персоналом и прибо-
ром. Плен се још увек прикупља и пописује. 
Непријатељ је претрпио огромне губитке. Има 
читавих пукова који су уништени. 

Крагујевац, 7. августа.

Поводом прве победе на Церу, добивене 4 ов. 
мес. Његово Краљевско Височанство Пре-
столонаследник добио је од Његовог Царског 
Височанства врховног главнокомандујућег, 
Великог Кнеза Николаја Николајевића овај 
телеграм:

Добивши извештај о сјајној победи, коју је од-
нела славна српска војска, од своје стране, као 
и од целе братске руске војске, из дубине душе 
честитам прву победу, која је Божијом помоћу 
почетак читавог низа даљих, будућих победа. 
У мом лицу цела руска војска кличе громко 
српским победницима: „Живели!” 

Николај Николајевић

Политика бр. 3786, 08. августа 1914.

MEDJU RANJENICIMA.
Izmučeni, blijeda, strastvena lica, okrvavljeni 
i prljavi, dolaze gotovo dnevno ranjenici na 
zagrebačke kolodvore. Tu ih dočekuje radoznala 
svjetina, dobrovoljni bolničari, nebrojena kola, 
nosiljke, što se sve miješa u muklom i teškom 
žamoru. Pomalo iznose ranjene. Vlada mrtva 
tišina, dok se negdje začuje vrisak. Neka žena 
opazila svog, sa sastrijeljenom rukom. „Nije zlo” 
– tješi je ranjenik uz bolan smiješak. 

Namjestili su ranjene na kola tramvajska. Krenuše. 
Gdje se na ulici ukaže tužna ta povorka, ljudi 
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postajkuju, mučke zure u kola sa nosiljkama, a 
žene udaraju u tihi plač. 

Iskrcavaju ih kod topničke vojarne. Lakše ranjeni 
hodaju uz pomoć bolničara. Vode nekog višeg 
časnika. U zapućku nosi stručak osušenog cvijeća, 
a na pozdrav i klicanje vojnika bolno klima glavom 
i stenje. Nije povezan, jer ima na prsima, gdje mu 
je tane u tijelo ušlo i na ledjima, kuda je probilo, 
flaster. 

Tamo u nosiljci ima jedan uz sebe srpsku pušku, 
onaj srbijansku vojničku kapu, dok je drugi 
položio ruku na handžar, što ga je po svoj prilici 
oteo srpskom komiti.

Unilazimo u vojarnu, jer od 2 do 4 dopuštaju posjet 
ranjenicima. U prizemlju, u prvom i drugom katu, 
na svakim vratima stoji tablica „Krankenzimmer”, 
sa dodatkom broja ljudi. Gotovo uz svaki krevet 
vidi se po koji posjetnik, većinom žene. „Otkuda 
ste vi?” – pitamo vrlo snažnog momka povezanom 
glavom, a sa izrazom nehaja i patnje na licu. „Iz 
varaždina, husar sam”.

„Gdje ste ranjeni”.

„Šrapnelom u glavu, a nakon toga, kad sam pao, 
prešla mi kola sa trenom preko tijela”.

Opažamo, da mu nije do razgovora, pa ga 
ostavljamo. 

Onaj, na drugom krevetu, prepoznaje nas. „A što 
vi lancman3 ovdje?”

„Da, ovdje.”

„Kako s vama?”

„Šrapnela mi otrgla komad lica, a tane probilo 
ruku na dva mjesta”.

„Boli?”

„Ne, samo šrapnela sakramenski peče”.
3 Zemljak.

Našavši znanca, obradovao se bijednik mnogo, i 
uzeo pričati: 

„Bili smo na Drini nasuprot Loznice. Već nam je 
dosadilo čekanje, pa nestrpljivo čekamo zapovijed 
natrag ili napred. Ja sam, znate, iz šesnajste4. Nakon 
dva tjedna, jedne večeri, dodje zapovijed, da se ima 
ići prijeko. Čuli smo, da naši već prelaze. Jedan naš 
podčasnik preplivao čamcem Drinu, razgledao 
položaj i vratio se natrag. Čujem, momci pričaju 
kako podčasnik veli, da je prijeko sve mirno, tek 
ona šumica nekako sumnjiva. Naš major reče nam 
par riječi i zagazi prvi u Drinu. Za njim zagazimo 
mi, sve do ramena. Najedanput se iz šumice nešto 
zapraši, a kraj nas zafućkaju kuglje. Obeuzeo nas 
je prvi, grozni strah, ali oni, što su iza nas, guraju 
nas naprijed. Idući onako kroz vodu, pucamo, kraj 
mene padaju kao snoplje, a od dima se ništa ne 
vidi. Šta je dalje bilo, ne znam, tek se sjećam, da 
smo se našli u šumici, gdje je sve praskalo, lamalo 
se i bilo rasvjetljeno crveno crnim plamenovima. 
Srbe smo konačno potisnuli. Nih je samo nestalo, 
ali se gore, u daljini, sa brijegova, počelo dimiti. To 
je grozna stvar, neda se opisati. Preko naših glava 
tulile su naše šrapnele i padale na njihov brijeg. 
Kako je tamo bilo, ne znam.”

„Kako dugo ste bili u borbi?”

„Iza prelaza puna dva dana. Dvije noći nije se ništa 
spavalo, a jelo jošte manje. Nama je bila glavna 
svrha, da zauzmemo jedan brijeg, gdje su bili 
Srbi. Mi nijesmo od umora mogli dalje. Došla je 
pedesettreća5. Jedanput šturmiramo mi, pa oni, pa 
opet mi, i nadjemo se na srpskom brijegu, gdje se 
jošte sa strane neprestano sipala vatra iz mašinskih 
pušaka. Najedanput su Srbi pucali sve redje, mi 
smo počeli ijuškati6, kad ja osjetim slabost u desnoj 
4 Ради се о 16. вараждинској пјешадијској пуковнији види 

нап. 1

5 Ради се о 53. загребачкој пјешадијској пуковнији такође 
у саставу 72. бригаде, 36. дивизије 13. загребачког корпу-
са 5. аустроугарске армије. Више види: Kristian Strukić, 
„53. zagrebačka pješačka pukovnija: spomen-medalje, znak 
i značka iz fundusa Muzeja grada Zagreba” u: Numizmatičke 
vijesti, br. 61, Zagreb 2008. http://www.mgz.hr/UserFiles/file/
STRUKIC_NM_2008_Pukovnija.pdf

6 Klicati.
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ruci. Prostrijelila mi ju kuglja na dva mjesta. Za čas 
osjetim, kao da mi neko u lice puhnuo – odnesla 
mi šrapnela komad lica ispod desnog oka. Brzo 
su nas pobrali, vozili smo se cijeli dan samo kroz 
Srbiju i sad sam ovdje, hvala Bogu!”

„Otkuda ste vi?” – pitamo susjeda, koji je 
prisluškivao pripovijedanju svoga druga. 

„Iz Novog Marofa, od šesnajste.”

„Gdje ste ranjeni?”

„V nogu”

„Da li vam je bolje?”

„Kad su mi črve stirali, čisto dobro”. 

„Što ste crve dobili u rani?”

„Nekak, jedno popoldan i celu noć ležal sem 
prostrelen, dok me nisu našli”.

„A što vam se najgroznije čini u ratu?”

„Ha, prve kugle, gospon. Pak to, kaj čovjek čist 
postane živina. Znaju, nigdar si ja ne bi mogle 
misliti, da čovek ovak more postekleti. Čoveku 
samo dojde da kole i kole. Kda smo napravili 
šturm i gda je došlo na bajunete, došel sem ja i 
još jeden pajtaš na jednoga Srba, koj je već sve 
svoje patrone spucal i htel nas s bajonetom. Moj 
pajtaš vudri ga s kundakom po ruki, a ja z jedne, 
a on z druge strane i zdignemo ga na bajunetih, 
dok nije zdehnul. Joj, grda je to stvar rat”, - završi 
naš Zagorac sa zgražanjem.

Vidimo jednog sa nogom u sadri7. Okupili ga 
njegovi. Iz jedne kesice sa prsiju vadi tane mašinske 
puške, koje mu je razmrskalo kost iznad koljena. 
Tane je bilo dosta sitno, a na vršku rasprsnuto kao 
vruće olovo, kad udari u tvrd predmet. Spremio 
si ga siromak kao ratnu uspomenu. 

Čujemo najrazličitijih pripovijesti. Ranjenici 
ponajviše ističu, kako civilno pučanstvo puca iza 
7 U gipsu.

ledja, ali ih naši strijeljaju. U mnogim kućama 
našli su rakije u velikoj količini. Bilo i otrovane. 
Takove su Srbi, da očuvaju svoje, označili crnim 
križem. Gladovalo se prve dane dosta, jer zaira8 
nije mogla odmah do njih, dokle nijesu očistili 
dobar dio neprijateljskog zemljišta, omogućivši 
time prelaz preko Drine.

Ranjenici se mnogo vesele, kada ih dodje ma tko 
posjetiti, a za darove, osobito cigarete i novine 
vrlo su zahvalni.

Ilustrovani list br. 35, 29. avgust str. 824-826

ЗАРОБЉЕНИЦИ У НИШУ
– Како су дочекани први аустријски заробље-
ници у Нишу. – 

Јуче су спроведени у Ниш први аустријски за-
робљени војници и подофицири. Официри су 
задржани у Ваљеву. 

Низ нишке улице биле су се слегле масе света, 
као што се никад не памти. Цело варошко ста-
новништво, они који су од почетка рата скло-
нили у Нишу, Београђани – добеглице (како их 
званично назива општина нишка) сељаци из 
околних села, па чак и чланови дипломатског 
кора били су се стекли на улицама да виде прве 
заробљенике „силне“ Аустрије која се спремала 
да за пет дана умаршира у Ниш. 

Крај Нишаве и око уласка у градску тврђаву 
све ограде, сви кровови сва дрвета били су на-
чичкани светом. Војници и жандармерија једва 
су одржавали ред.

Кад су наишли заробљеници – две стотине 
четрдесет њих – свет се усколебао. Утисак од 
дивљаштва које је аустријска војска починила 
у Подрињу и Мачви, био је толико свеж, да су 
раздражени хтели линчовати заробљенике. 
Жандармерија и друга стража успели су да их 
заклоне. После се свет стишао и заробљеничка 
поворка наставила је на миру пут у тврђаву. 
8 Hrana, provijant.
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Заробљеници су ишли утучени, оборене главе. 
Страх и муке што су их претрпели од почет-
ка рата били су јасно исписани на њиховим 
лицима. И кад су се изгубили испод градске 
капије свет је још дуго био на улицама и радос-
но коментарио последње догађаје и данашње 
вести са Дрине.

*

Заробљеници су кроз град спроведени у град-
ско поље. Успео сам да разговарам са некима 
од њих. Већина су Словени, подофицири су 
им Мађари, Пољаци и Чеси, а официри су им 
били Немци.

 - Имали смо да бирамо ропство или смрт, ре-
као ми је један од њих. Јер пред нама је била 
српска војска а иза нас су били мађарски 
пукови, који су имали наредбу да нас убијају 
ако се само окренемо да бежимо.

 - Ја ништа не жалим, рекао ми је други, један 
занатлија из Новога Сада. Ми смо своје пре-
бринули. И ја вас уверавам, да би многи и 
многи аустријски војници пристали да деле 
нашу судбину.

Из разговора са свима добио сам утисак, да је 
у аустријским војним редовима већ настало 
расуло и да је сва њихова војска резигнирана. 
Оскудица у храни била је врло велика, али им 
је спрема иначе добра.

*

Пошто велике партије заробљеника имају тек 
да стигну, то је образована нарочита заробље-
ничка команда. Њено седиште није у Нишу.

Јов.

Политика бр. 3787, 09. август 1914.

СЛАВА МАЧВИ
После Куманова, Битоља, Јадрана и Брегал-
нице, Српско је оружје уплело у свој лаворов 

венац још један успех. У светском рату, где се 
бију милијони, где се бију народи, српски на-
род имао је ту ретку витешку срећу, да буде 
први међу првима. Наши јунаци са Кумано-
ва, Битоља и Брегалнице, наши неустрашиви 
витези са Скадра, Једрена и Јадрана задали су 
смртне ударце моћном непријатељу, против 
кога су устали Словени, поред њих и цео ци-
вилизовани свет који брани правду и слободу 
народа.

И да би част била виша, да би слава и понос 
били трајнији, да би глас о сјајној победи што 
даље одјекнуо, надчовечанска се борба, у којој 
је непријатељ не потучен већ поражен, водила 
баш на оном историском месту на коме су пре 
сто и више година водили крваве борбе Вожд, 
Милош, Милош Поцерац, поп лука, Прота 
Бирчанин, Змај од Ноћаја, капетан и његови 
голи синови, ударајући темељ данашњој Ср-
бији. На прекјучерашњи дан српски витези 
припалили су на гробовима својих предака 
воштанице.

Дрина, Засавица и Сава опет су, као и препо-
текле крваве, Мишар, Дубље, Равње, Лозница, 
Шабац и Љешница опет су, као и пре сто и 
више година орошене крвљу. Идеали, којима 
већ вековима прилажемо што нам је најми-
лије остварују се. На хоризонту помаља се Ује-
дињење Целокупног Српства у једну моћну и 
снажну државу.

Слава Мачви!

Стража бр. 202, 09. август 1914.

[Уводник]

Како наш лист, због извесних техничких пре-
прека, није могао редовно излазити, то ми ни-
смо ни стигли да на време забележимо радосну 
вест о великој и сјајној победи наше војске. 
О победи што ју је она, елементарном снагом 
нашег народа и једним добрим планом, однела 
над много надбројнијим непријатељем баш 
тамо где се састају Цер и Видојевицу.
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Оно што се толико година очекивало, оно што 
је од објаве рата постало неизбежно догодило 
се је. Наша храбра и славна војска сукобила се 
са аустријским трупама; сукобила се и однела 
сјајну победу. Но треба знати да тај пораз ау-
стријске војске није споредног значаја. Наша 
победа је потпуна и дефинитивна, она за нас 
има значај кумановске победе. 

Аустријанци су били прешли Дрину и Саву са 
три корпуса. Они су тиме целокупном бојиш-
ту дали другу слику и други карактер, јер су 
главни део своје војске бацили тамо где се 
није надало да ће доћи до одсудне битке. На 
Церу је, на четири дана после прелаза, дошло 
до борбе и три аустријска корпуса били су до 
ноге потучени.

А тада када су се разбијени остаци од 3 корпуса 
налазили у бегству, наишли су још два нова, 
одморна корпуса аустријска и они су покуша-
ли, потпомогнути неким разбијеним одеље-
нима, да даду нови отпор. Али је то донело 
само још једну победу нашој војсци, а нашем 
непријатељу потпун пораз. 

Такав резултат је од огромног војничког и 
политичког значаја. Историја не памти да су 
се икада у Европи сукобиле на једноме месту 
толике две армије, колико су овог пута имале 
да реше да ли је победа на нашој или на ау-
стријској страни. Сами аустријанци имали 
су пребачених 5 корпуса, што ће рећи преко 
300.000 људи. То у исто време значи, да су мо-
рали повући скоро сву своју војску са целокуп-
ног свог фронта према Србији т.ј., да је нашом 
првом победом решен рат са Аустро-Угарском. 

Али је прави, управо неизмерен значај ове 
победе политички и морални. Полет и пожр-
твовање код наше војске попели су се до кул-
минације, а самопуздање народно постало је 
огромно и непоколебљиво. Вест о победи мале 
Србије над великом и моћном Аустријом пре-
летела је муњевитом брзином наше границе 
и стигла нашим савезницима. Утисак је био 
огроман. Сетимо се само топлог и одушевље-

ног поздрава Николаја Николајевића, врховног 
комаданта руске војске, којим је одушевљено 
поздравио прву и велику српску победу и у 
коме је ускликнуо „Живела српска војска“.

И ми се придружујемо овом поздраву пред-
ставника храбре и неизбројне руске савезничке 
војске и кличемо са њима заједно јунацима са 
Цера и Видојевице „Живели“. Српски народ 
може сада сасвим спокојно гледати у будућ-
ност, јер га само још кратко време раставља од 
потпуног иостварења његових идеала.

Правда бр. 199, 12. август 1914.

БИТКА НА ЦЕРУ
– Ток битке на Церу. – Дивљаштва аустријских 
трупа после пораза – 

– извештај Андри Барбиа –

Београд 12. августа

Ратни Пресбиро има овај извештај о по-
следњим борбама, који је Анри Барби, коре-
спондент париског „Журнала”, послао фран-
цуском листовима.

„Са српском војском пратио сам ратове српско-
турски и српско-бугарски. Видео сам битке на 
Куманову, код Битоља и на Брегалници. Овог 
пута присуствовао сам борби још значајнијој 
и страшнијој, огорченој битци, коју већ седам 
дана српске трупе бију против аустријског 
упада на фронту Лозница-Шабац, који између 
Саве и Дрине захвата око педесет километара 
у правој линији. Од тог фронта полази један 
појас терена, широк око 30 километара, и за-
дире дубоко у непријатељско земљиште, 30 
километара, и то тако спуштајући се у широку 
равницу између Дрине и Саве.

Три корпуса аустријске војске – а од пре пет 
дана пуних пет корпуса – покушали су туда да 
прегазе Србију. Са српском војском пошао сам 
2. августа њима у сусрет. 70 последњих кило-
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метара путовања мој аутомобил престизао је 
кроз густ облак прашине, непрекидни низ кола 
са муницијом, храном и понтонима, јер Срби 
рачунају да ће и они прећи Дрину и ступити 
на аустријско земљиште. 

3. августа, у зору, стигао сам у штаб једне од 
армија, која је од синоћ отишла дваестину ки-
лометара у напред. 

Битка се продужује. Аустријанци, пошто су 
захватили долину, заузимају висове. – Топ 
бесни...

Према мени, у правцу Шапца и са леве стране 
на којој се уздиже висок и дуг гребен плани-
не Цера, гребен који господари целим преде-
лом, посео је непријатељ и учврстио се ту са 
артиљеријом. Потиснути га одатле постала је 
врло тешка ствар. По несрећи не могу вам име-
новати трупе нити вам саопштити њихов број 
и распоред, јер би то значило чинити индис-
креције и пружити непријатељу податке о ср-
пској војсци, чију огорчену и смртоносну бор-
бу посматрам забринут, задихан и задивљен.

И Аустријаци се боре са енергијом и храбро-
шћу, што нисам очекивао. На целом фронту 
артиљерија, сад са једног, сад са другог места 
пуца без престанка у рафалима. Међутим 
идем и даље напред, док се путевима и стаза-
ма враћа у позадину жалосна поворка рање-
ника, сељака, жена и деце, који беже из села, 
у које је непријатељ упао. И овај предео један 
од најплоднијих и најбогатијих у Србији пун 
брежуљака и испресецан дубоким долинама, 
са спуштеним падинама, којима кривуда читав 
низ увучених путева згодних за заседе. Наћи се 
у њему, врло је тешко. Пешачки ровови иско-
пани су у свима правцима на северу, западу и 
истоку. Распознајем оне, које је непријатељ не-
давно напустио, пуне ранаца, шињела и друге 
опреме, које лежи на земљи. Са свих страна, 
кроз грмљавину топова и плотуне пушака, чује 
се кркљање митраљеза, који хукћу као мотори. 
Међутим надмоћност Срба већ се јасно види. 
Једно за другим, заузима се село за селом. Ау-

стријанци се повлаче стопу по стопу, бранећи 
се јогунасто и користећи се вешто најмањим 
преимућствима терена. Многобројна су хва-
тања у коштац у којима се, у главном, Срби 
показују неодољивим.

Никада до сад још нисам видео, да се прима 
толико ратних заробљеника колико овде.

Упола битке 6. августа, српска коњица иза-
шла је на један положај звани Бели Камен пред 
једну аустријску дивизију. Ситуација је била 
критична. Аустријанци, надмоћнији бројем, 
нападају са жестином. Срећом, један батаљон 
пешадије и један ескадрон коњице српске, са 
два митраљеска одељења једне суседне диви-
зије, пролазе у близини. Одмах их зову у по-
моћ. И ова неочекивана потпора престиже.

Коњичке батерије пуцају максималном брзи-
ном и са таквом прецизношћу, да су не само 
ућуткале непријатељску артиљерију, него су 
и уништиле једну батерију, која пада у српске 
руке. На левом крилу ове делимичне битке 
узета су још два топа и опкољено је 200 пешака, 
док се непријатељ хитно повлачио. Топови се 
превлаче у позадину, сваку запрегу воде по 
један разоружани заробљеник и један српски 
војник. Фотографисао сам ту чудну батерију, 
чија послуга припада сада по једном својом 
половином свакој од зараћених страна.

Ступио сам у разговор са једним од заробље-
них официра, Странским, мајором из 28. пеша-
дијског пука. Пуковник им је погинуо, погођен 
једним метком кроз главу. Цео тај пук је тако 
десеткован, да је од 4000 људи остало семо 150 
живих. Други један официр, млад поручник, 
са сузама у очима. - „За осам минута”, рече 
ми он „покошено је 80 мојих пешака!” - „Ах!” 
– продужи мајор Странски - „српски војни-
ци нису одевени сјајно као наши, али – каква 
храброст!”

Сутрадан, 4. аугуста, прелазио сам преко поло-
жаја на коме се налазила била непријатељска 
артиљерија. Свуда путем безброј коња који 
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издишу; мртвих је толико, да страховит смрад 
заноси. По падинама, по ливадама, у куку-
рузу... свуда гомиле лешева које сунце пече. 
Око четири сата по подне одред коњаника за-
уставља им аутомобил на једној раскрсници. 
Налазим се на једној узвишици, на шест кило-
метара западно од Шапца. Непријатељ, како 
изгледа, још држи село Маове, које се налази 
испод мене у долини. Баш у овом тренутку, 
ево иду к нама два сељака и једна жена преко 
њива. Они нам доносе вест, да је непријатељ 
изишао из села, али да је запалио домове и из-
вршио покољ у повлачењу. Сишао сам са њима. 
Маове је богато село, са великим и плодним 
мајурима а лепим кућама. На уласку у село 
један старац премлаћен. Још девет мирних ста-
новника је убијено и 12 домова је у пламену. 
Самном су стигли српски коњаници. Станов-
ници су одмах, чим су их видели, почели један 
за другим да се појављују. Непријатељ је одвео 
собом жене и девојке; они сви плачу. Али, док 
ја гасим жеђ, ево, оне се враћају задихане и 
престрављене, хитајући да утекну. Аустријаци 
су их пустили. 

Остављам те јадне људе, јер лево од мене поно-
во почиње снажна топовска и пушчана паљба. 
Срби узимају поново суседно село Добрић. На-
лазим коњицу поново у Метковићу, полазим 
са њом; увече залогорујемо у Цуљковићу, на 
самој ивици таласасте висоравни која госпо-
дари равницом све до видика. На један кило-
метар лево од нас, у селу Главици, на подножју 
планине Цера, одакле је непријатељ одагнан 
после омирске борбе, један топ још једнако 
дејствује из пратњу пушчане ватре и испреки-
дано кркљање митраљеза. Све до мркле ноћи 
непријатељска заштитница брани се у селу 
Главици. Аустријанци су побеђени на целоме 
фронту. Обузети паником и изгубљени у ноћи, 
њихови пукови ударају једни на друге и пуш-
карају се. У даљини дуж Дрине плаве се ватре, 
расту и множе се и ускоро обоје руменилом 
цео хоризонт. Побеђени, бесни због пораза, 
свете се.

3. августа изјутра Срби су победиоци на целој 
бојној линији и већ су дате заповести, да се 
непријатељу одсече одступница кад, одједан-
пут, потмуло клопарање наговештава један 
аероплан, који долази са Дрине. Непријатељски 
биплан лети на висини од 80 метара, не об-
азирући се на зишу од топовских и пушча-
них зрна, која га поздрављају у пролазу. Њему 
су три четврти сата довољни да прелети цео 
фронт, да осмотри оложаје и да бележи слаба 
места. Два сата после његовог проласка непри-
јатељ обуставља одступање. Свеже трупе по 
моме рачуну два корпуса, појачавају три кор-
пуса, које су Срби тукли. Срби су приморани 
да обуставе гоњење и да се из опрезности по-
вуке на неким местима. Тако се догодило, да ја, 
који сам се кренуо за Шабац, наиђем на једну 
дивизију, која је била јуче на уласку у варош, 
како се повлачи да поново заузме положаје који 
доминирају равницом, волећи више да ту чека 
непријатеља, да га лакше победи. 

Са бојишта сам понео апсолутно убеђење, да 
ће непријатељ, поред свих појачања бити де-
финитивно побеђен данас или сутра. И Срби 
добијају појачања. И поред све храбрости ау-
стријске војске, храбрости коју ја ни издалека 
нисам ишчекивао, и поред све извежбаности 
пешадије и коњице и велике надмоћности не-
пријатељеве у артиљерији, Срби ће сломити 
упорност непријатељеву. 

Поред свега приснања, које одајем храбрости 
аустријских трупа, принуђен сам да жиго-
шем њихова страховита варварства. Да нисам 
својим очима гледао њихова недела и да нисам 
фотографисао њихове жртве, не би веровао у 
злочине, који су једнеаи, који чак превазилазе 
албанска и бугарска зверства. 

У селу Грушићу заклано је 20 сељака; многима 
су од њих очи ископане. Мало пре сам рекао 
шта сам видео у селу Маову.

Јуче сам слушао једну сељанку из Добрића. 
Она је држала у наручју чедо од пет месеци 
када су Аусријанци у бегству прошли кроз 
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село. Један аустријски војник разбивши кун-
даком прозорско окно, испалио је у њу пушку 
из непосредне близине. Метак је сломио десну 
шаку мајци, прошао кроз одојче и при изласку 
пребушио јадници леву руку.

Фотографисао сам једну девојчицу од шест го-
дина, која је умирала од рана нанетих јој бајо-
нетом и једну лепу девојку из Горње Врањске, 
којој је мали трбух пробијен бајунетом.

Видео сам једну старицу којој је глава била 
смрскана кундаком... Али да станем. Нећу 
да говорим о силовањима, ни о страсним са-
дистичким зверствима, која су починили ау-
стријски официри и војници. Довољни су ови 
примери које сам навео. Дрхтим при помисли 
на сву ту злочиначку гнусобу, коју ћемо има-
ти да констатујемо, када дефинитивно буде 
одагната та војска, која се сматра за цивили-
зовану. За сада су њени рањеници смештени 
заједно са Србима у српске болнице. Негују 
се исто тако као и Срби. Према њиховим за-
робљеницима поступа се као према људима. 

Србија и овог пута болно пати и лопи крвљу...
Она јауче над ужасима, али се не свети обез-
оружаним непријатељима.

Правда бр. 199, 12. август 1914, стр. 2; 

Политика бр. 3790, 12. август 1914. „Са српском 
војском“

БИТКА У ЈАДРУ
Како су аустријски корпуси упали у Србију, 
где се водила главна битка и како су потуче-
ни

(ЗВАНИЧНИ ИЗВЕШТАЈ)

Крагујевац, 12. августа.

Још 27. и 28. јула непријатељ је покушавао 
мањим одељенима да пређе Дрину. Али наши 
осигуравајући делови успешно су одбијали 
њихове покушаје.

29. јула у пет часова по подне, непријатељ је 
почео тући артилеријском и пешадијском ва-
тром поједине тачке на нашој обали на фронту 
Дрине од Раче до Лознице; а на Сави тукао је 
Шабац. У исто време примећени су и непри-
јатељски аероплани, који су извиђали на про-
стору: Шабац-Лозница и долином Јадра.

По свим знацима могло се претпоставити да 
ће непријатељ ускоро предузети прелаз преко 
Саве и Дрине. 30. јула зором у три сата непри-
јатељ је доиста почео прелаз код Курјачице на 
Дрини, а у исто време код Шапца. Убрзо затим 
непријатељ је успео да код Курјачице и Амај-
лије подигне мост и да пребаци нека одељења 
своје војске на десну обалу Дрине, а на Сави да 
заузме Шабац. Овог дана, као што се из свега 
овога види непријатељ је предузео упад у нашу 
земљу. 

31. јула непријатељ је продужио пребацивање 
својих трупа на десну обалу Дрине и Саве. На 
Дрини, поред раније споменутих прелаза, где 
је био подигао мостове, непријатељ је пребаци-
вао своје трупе и код Брасинске Аде, Зворника 
и Љубовије. На тај начин непријатељ је овог 
дана проширио свој фронт све до Љубовије. 

Продирање у нашу земљу завршено је оваквим 
распоредом снага: код Шапца 4. и 9. корпус на 
фронту Рача-Лешница 8. корпус, на фронту 
Лешница-Љубовија 13. корпус, са двема брд-
ским бригадама из 15. корпуса. Прве прелазе 
непријатељеве наши су заустављали на поло-
жајима код Лознице, Лешнице и Шапца, али 
нападнути јачом снагом, они су били принуђе-
ни да се повлаче, бранећи се стопу по стопу.

1. августа наши заштитни одреди водили су 
борбу с непријатељом и то према Дрини на 
лештанским положајима и на положајима Лоз-
ница-Горњи Добрић. У току целог овог дана 
наши слаби одреди заустављали су неприја-
теља и тек пред мрак одступили су и заузели 
јаребичке положаје. Код Шапца непријатељ 
овог дана није био у стању да изађе из вароши 
и да даље напредује.
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Пошто су наши одреди одступили на јаре-
бичке положаје непријатељ је продужио своје 
продирање и то на овај начин: 8. корпус упу-
тио се у главном у правцу Цера, две дивизије 
13. корпуса и 2 брдске бригаде 15. корпуса од 
Зворника и Љубовије преко Крупња и Пецке 
у долину Јадра. 2. и 3. августа наше су се трупе 
држале на јаребичким положајима и тек наноћ, 
између 3. и 4. августа, пошто је непријатељ за-
узео Крупањ, биле су приморане да се повуку 
на положаје код Завлаке.

Још раније, кад се осетило да је непријатељ 
предузео са озбиљнијом снагом офанзиву, од 
наше су стране предузете све мере да се офан-
зива одбије и већ 2. августа била су упућена 
појачања која ће непријатеља ударити у његов 
леви бок. Према томе, маневар наше војске био 
је овакав: са снагом у Јадру задржавати непри-
јатеља у наступању, а са појачањима која су 
придошла напасти га преко Цера у леви бок. 
За време овог маневра део наших снага имао 
је да задржи непријатеља код Шапца и на тај 
начин обезбеди извршење овог маневра.

4., 5. и 6. августа наше су трупе пристигле и 
предузеле снажну офанзиву јаким одељењи-
ма преко Цера. Већ 5. августа предвече, према 
великим губицима непријатељевим и према 
сјајним успесима појединих наших јединица 
осетило се да непријатељ малаксава и да се 
његови изгледи на успех све више смањују.

6. августа непријатељ је разбијен и повлачи 
се на целом фронту. Ово повлачење код поје-
диних колона било се претворило у право 
бегство. 7. и 8. августа наше су трупе гониле 
непријатеља, који се непрестано повлачио у 
нереду, остављајући за собом топове, муни-
цију, пољске болнице, слагалишта хране и.т.д.

9. августа непријатељ је пребачен преко Дри-
не натраг. Лозница, Лешница, Љубовија опет 
су у нашим рукама. За све то време неприја-
тељ, који је био заузео Шабац, тако је био при-
тешњен нашим трупама, да није има могућно-
сти да се даље развија и напредује.

Најзначајнији дани сукоба са непријатељем 
били су 4., 5. и 6. август. Ових дана била се 
битка на фронту: Крупањ-Завлака-Планина, 
Иверак-Планина, Цер-Шабац. На фронту око 
шесет километара. Најодсуднији успеси по-
стигнути су на делу фронта Јадар-Иверак-Цер.

Снага непријатељева у овој битци није ни у ком 
случају била мања од 120-140.000 бораца. Не-
пријатељ је имао огромних губитака. Читави 
су му пукови уништени. Број његових мртвих 
и рањених може се рачунати на 15-16.000 вој-
ника. Обронци Иверка и Цера притиснути су 
гомилама непријатељских лешева. Број заро-
бљеника, који је још једнако прикупљају, тако 
је велики. У свом повлачењу непријатељ нам 
је оставио знатан плен: преко 60 топова и хау-
бица, 114 муниционих кара, 3 пољске болнице, 
једну санитетску колону, доста телеграфског 
материјала, много пушака, пионирских алата, 
велики број коња, коморџиских кола, вагона 
хране, пољских кујни и један аероплан.

Политика бр. 3791, 13. август 1914.

ПОХОД НА СРБИЈУ
– Како се завршио аустријски поход на Ср-
бију. – Темишварски корпус спасао је остале 
да не буду сви заробљени. – Шта кажу заро-
бљени официри и војници. – 

Ратни дописник московског „Руског Слова”, 
г. Милан Бојовић, који је овековечио поход 
српске војске преко Косова, послао је своме 
листу овај извештај о великим биткама у 
Подрињу:

Београд, 13. августа.

Непријатељ је свршено истеран са српске 
територије. Сад на операционој територији 
није остало више ни једног непријатељског вој-
ника. Напротив, на непријатељској територији 
има доста Срба и то у Босни, око Вишеграда 
који успешно напредују. Швапско звецкање са-
бљом, њихова заклетва: да ће послати поздрав-
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ни телеграм из Београда аустријском цару у 
Беч на дан његовог рођења, самохвалисање 
да ће кроз два дана ручати у Нишу – заврши-
ло се коначним поразом и срамним бегством. 
Заробљени официри, лекари и војници, који 
су говорили са вашим коресподентом, једно-
гласно тврде, да је, као што их је уверавала 
њихова виша власт, Србија неспремна за рат; 
она је водила два тешка рата с Турцима и Бу-
гарима. Њени су војници изнурени, уморни и 
неспособни за бој. Они су чак против рата, и 
у Србији је могућна грађанска револуција. С 
тога поход у Србију биће само једна „казнена 
експедиција”, једна весела шетња. Нису бада-
ва при прелазу четвртог корпуса код Шапца 
пукови прелазили преко понтонских мостова 
са музиком, која је на њиховом челу свирала 
веселе комаде и маршеве, а војници су певали 
и шалили се. Заиста, они су у брзо поверовали 
у то, јер нису срели регуларну српску војску, 
осем стараца из трећег позива, који су одсту-
пали пред огромном масом.

Они су сву своју злу вољу испољавали над мир-
ним српским елементом. Стрељали су: жене, 
децу, и старце. Читав низ разбојништава кон-
статовали су страни, беспристрасни, допис-
ници. Снимљено је неколико интересантних 
извршених злочина од стране „цивилизоване” 
војске.

Мени је лично причао један Чех, прост редов, 
да је он, по наређењу свога претпостављеног, 
убио једну младу жену код бунара у селу коме 
није знао име. Мислили су, да ова има при себи 
бомбе. Претражили су леш и кућу, али, нарав-
но, ништа од тога нису нашли. Таквих жрта-
ва има много. Срби су налазили своје сељаке, 
који су остали код кућа, по десет и четрнаест 
свезаних једно за другог, стрељани крај друма. 
Заробљени официри причали су ми, да се они 
стиде тих крвавих дела својих колега и војника.

У Шапцу, у приватним домовима и државним 
надлештвима, Аустријанци су секли и боли 
слике Краља, Престолонаследника и осталих 
чланова Краљевског Дома. Кад су ушли у ва-

рош, приморали су становништво да проба 
воду из бунара, јер су сумњали да вода није 
отрована. Затим су мештане потерали пред 
собом и преко њих пуцали. Кад су прошли, 
тако неколико километара, они су их пустили 
и наредили им да се не осврћу – иначе ће и на 
њих пуцати.

Кад је трећег августа непријатељски центар 
био пробијен од српске војске, која је притес-
нила шабачки одред ка Сави и опколила га, а 
један део натерала у правцу Митровице, намо-
ривши га да бега преко баруштина и мочари, 
готово цео четврти корпус био је принуђен да 
ћути. Срби су управили све своје силе у правцу 
Лештице и готово уништили непријатеља на 
фронту: Цер-Иверак-Лозница. На том месту 
Аустријанци су претрпели страшан и потпун 
пораз, и оставили су само на том месту 15 до 
16.000 мртвих и рањених. Тада је наступило на 
страни аустријских трупа једно панично бегст-
во, које је могао зауставити само седми корпус, 
а који је хитно био пребачен из Темишвара. Он 
је успоставио тобожњи поредак одступнице. 
Да није било овога, седмог корпуса, непријатељ 
би сву своју артиљерију морао оставити у Ср-
бији. За сада се званично јавља, да је заплењено 
до сада преко шесдесет топова, ма да их још 
траже и налазе по кукурузима и шумама. Тамо 
су нашли и један аероплан.

Када су Срби пребацили непријатеља преко 
Дрине, тада су почели да дејствују против 
Шапца. Прво су предложили шабачком одре-
ду предају, која није била примљена. Затим су 
почели да бомбардују варош. Непријатељ се 
држао све до 11. августа, а тога дана, у подне, 
почео је да се прикупља на десној обали Саве и 
под заштитом артилеријске ватре из монитора 
и батерија са Кленка, почео је да се пребацује 
на леву обалу. Срби су им оставили времена 
да направе нов понтонски мост, пошто је први 
био разрушен топовском ватром са Мишара. 
Кад је почело пребацивање непријатеља, 
Срби намах почну на њега да сипају страшну 
артилеријску ватру. Мост је у моменту срушио 
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се средином својом у воду, а с њиме и хиљада-
ма људи падали су у Саву. Тада је ватра одмах 
са српске стране пребачена на Кленак, где су 
се већ били искрцали извесни непријатељски 
делови. Једна за другом, тамо су се распрска-
вале наше гранате, и у Кленку одједном чула 
се страшна експлозија. Цео простор био је оба-
вијен густим димом и пламеном. Људи и разни 
предмети летели су у ваздух. Мисли се, да је 
једна од граната пала у артилеријски магазин 
или мунициону колону. Улице Шапца биле су 
очишћене са бајонетима.

Тако се завршило протеривање последњег дела 
непријатеља са Српске територије. Свршила се 
прва и навећа битка за сад у европском рату, 
где је славенизам ликовао над германизмом.

Ваш коресподент сасвим тачно саопштио је 
у првој депеши број корпуса непријатељевих, 
који су учествовали у овај великој битци. Њих 
је било шест: 8., 9., 4., 13., делови 15. и 7. из Те-
мишвара, који је заштићивао одступницу. У 
првом борбеном реду налазили су се: 8. корпус 
т.ј. чешки, из Прага, и 13. српско-хрватски, из 
Загреба. Била су се браћа међу собом, једни 
свесно – бранећи своју Отаџбину, - а други по 
морању, - не знајући да се борба води за њих и 
за њихову слободу. Кад сам ја о овоме говорио 
заробљеном мајору Странском, он је плакао 
и рекао ми: - Ја сам се борио против Срба, а 
мој син, поручник, бори се у Галицији против 
Руса. То је страшно!” 

У српско војсци је расположење врло велико. 
Не обазирући се на осмодневну битку, војници 
се поново међу собом бодре на борбу.

*

У овом моменту налазим се у Београду, пишем 
вам овај телеграм и чекам лешеве аустријских 
војника, који Савом плове и иду Београду са 
крвавог разбојишта.

Политика бр. 3792, 14. август 1914.

У МАЧВИ И ПОДРИЊУ
– Српска војска надмашила је сама себе у јуна-
штву и храбрости. – Како су пошли и како су 
прошли Аустријанци. – Јаничарска зверства 
над нашим становништвом. – 

(НАРОЧИТИ ИЗВЕШТАЈ „ПОЛИТИЦИ”)

На Дрини, 12. августа

на стражи

Девет дана и девет ноћи, без сна и одмора 
тукли смо се а у прекидима маршевали или 
маневрисали. Девет дана и девет ноћи дрхта-
ли су Мачва и Подриње под тешким јеком то-
повских батерија и проламали се грмљавином 
плотуна под којима се хтело излудети.

Три аустријска корпуса (девет дивизија) пош-
ли су на нас. Тринаести (загребачки) корпус 
био је у центру, Осми (чешки) корпус чинио 
је лево, а петнаести (босански) корпус чинио 
је десно крило. Са севера су долазили четврти 
и седми корпус. 

Балкан до сада није видео овакву битку и ми 
смо најзад, и ако је непријатељ био далеко 
надмоћнији, победили. И то не само да смо 
сузбили и претерали непријатеља, него смо 
га потукли до ноге, онеспособили га за сваку 
даљу озбиљну борбу.

Ерцхерцог Фридрих
Заробљеници се не слажу у исказима, али 
како по свему изгледа, главнокомандујући 
ове војске био је ерц-херцог Фридрих (главни 
инспектор целокупне аустр-угарске војске, а 
њему потчињени команданти били су барон 
генерал Ремен од Ременсфелда и генерал Поћо-
рек (земаљски поглавар Босне и Херцеговине).

Њих тројица су изабрани као најбољи и најпо-
узданији да сломе Србију и њих тројица вра-
тили су се сада да се о њиховој погибији прича 
вековима, дуже него о погибији Хуњади Јанка.



33

Наши
Не може се рећи, ко је био бољи и храбрији у 
лавовској борби наших трупа, да ли војници, 
да ли подофицири и официри, да ли пешадија, 
да ли артилерија. Сви, једном речи сви, имали 
су срце Обилића и око Срђе Злопоглеђе. Анга-
жовано је било све од најстаријег команданта 
до последњег војника. 

Наши команданти показали су јединствену 
храброст и умешност како у одбрани тако и у 
нападу. Команданти армија и дивизијари стаја-
ли су у киши куршума. Официри су добијали 
по четири и пет рана и нису напуштали своје 
трупе.

Српска војска у Подрињу и Мачви показала 
је како се бори и мре за отаџбину. Иверак, 
Добрич, Цер, Обреж, Тршићско Брдо, Попов 
Прлог, Јошава, Градац, Пушкаревац, Боги-
чевац, Завлака, Марјановићев Вис кота 371 
– лаворово су лишће на победничком венцу 
српских војника. 

Је ли онда чудо, што су Аустријанци само у 
једном од сукоба губили по хиљаду људи, и 
што смо тако страшно потукли три пут јачег 
непријатеља. Наша артилерија, која је пра-
тила пешадију стопу по стопу, пешадијска и 
митраљеска ватра, нож и бомба сатрли су Ау-
стријске корпусе који су са песмом и узиком 
на челу прешли мостове – два код Лознице, 
један код Зворника, један код Лешнице и један 
код Шапца.

После пораза
Исти призори и исте слике које смо гледали по-
сле кумановске битке, јавили су се пред нама 
чим смо сатрли и отерали Аустријанце у бег-
ство.

Читави срезови представљају разбојиште. На 
све стране гомиле несахрањених лешева, раз-
бацани телећаци, пушке, поломљено оружје и 
хрпе муниције. Овде лежи хусарски калпак, а 

онде виси на грани улански чаков. Ровови, шу-
марци пуни лешева, иза сваког грма, оградице, 
камена такође лешеви. Смрад, несносан смрад 
разноси се преко целог хоризонта. 

Кукурузи, виногради, висови, удолице, готово 
свака стопа земљишта покривени су тргови-
ма аустријских пораза. Огромне просторије 
плаве се од шињела погинулих и рањених ау-
стријских официра и војника. То је оно што 
још није сахрањено, а само у Солдатовића Гају 
Аустријанци су сахранили 640 својих лешева. 
Велико је њихово гробље и код Градца и код 
Завлаке и још толико места. 

Уништени пукови
Колико сма до сада сазнао, од пукова који су 
се борили против нас, ови су готово сасвим 
уништени:

• шеснаести (вараждински) пук;
• седамдесет осми пук (пук генерала Раде 

Грбе из Осека);
• педесет други пук (мађарски, из Печуја);
• четрдесет други пук (мађарски);
• четрдесет шести пук (мађарски);
• тридесет седми пук (румуни, ерцхерцога 

Јосифа);
• седамдесет девети пук (из Оточца у Лики);
• двадесет шести пук;
• двадесет осми пук;
У некима од ових пукова остало је тако мало 
војника, да ће се морати придати другим пу-
ковима, у другима од њих остало је свега за 
један батаљон људи.

Поред масе заробљених војника, и нових које 
наше патроле и сељаци тек сад проналазе скри-
вене по пољима, заробили смо и врло много 
официра. И за чудо они, који су се држали у 
борби тако добро, понашају се сада тако бедно 
да изазивају гнушање.

Сви се они бране да нису криви за безбројна 
варварства која је, очигледно, аустријска војска 
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чинила по вишој наредби и у маси. И сви они 
сада осуђују то што је учињено!

Међу заробљенима је и један Србин лекар, бив-
ши члан српског академског друштва „Зоре” из 
Беча. Он је био на служби у шеснаестом пуку. 

Аустријски план
Засебно од аустријског ратног плана да се до-
бије битка око Ваљева, па да се одатле у три 
колоне промаршира кроз Србију постојао је 
политички план да се тај поход на Србију изве-
де са словенским, у првом реду југословенским 
трупама.

Рачунали су: на тај ћемо начин најпоузданије 
ископати амбис мржње између Србије и њених 
саплеменика из монархије, па било да побе-
димо или не”. А да би се тај јаз ископао што 
јаче наређено је целој војсци, упућеној про-
тив Србије, да кољу, убијају, пале и уништа-
вају све што им падне под руку, тако да им 
становништво у Србији то никада не може 
заборавити.

И аустријска војска чинила је оно што ни 
дивљаци не би учинили. Она је извршила 
зверства каква културан човек не може ни да 
замисли а од којих би презао и окорели зли-
ковац. Она је, повлачећи се и бежећи испред 
српских трупа, уништавала све што је могла, 
тако да Мачва и Подриње дају сада слику пу-
стоши каква се није виђала још од времена 
чувених јаничарских похода и туркушких 
упада из Босне.

Подриње и Мачва личе данас на једно велико 
гробље да коме се разлеже запевка од које се и 
најнемилосрднијем човеку срце цепа. Огромна 
згаришта, разорена села, опустошене њиве и 
ливаде, воћњаци и виногради виде се свуда, 
на све стране, докле око допире. 

Горе него у Књажевцу
Аустријанци су опљачкали све што су нашли, 
а оно што нису могли понети попалили су и 
поломили. Ракију и остало пиће попили су, а 
где нису могли попити пустили су да истече. 
Сву живину су утаманили, све воће појели па 
затим дрвеће исекли. Сву стоку су отерали, а 
све ствари из кућа, које нису могли понети, 
изнели су поломили и попалили. 

Људи, који су прошле године у јулу видели 
порушени Књажевац и опустошена заглавска 
и сврљишка села, уверавају ме да је све оно 
тамо право цвеће према овоме што се овде у 
Подрињу види.

Али све је то ситница и у свем том рушењу 
и уништавању не види се ни стоти део оне 
бестијалности која су Аустријанци показали 
у убијању мирног становништва.

Извршено је безброј злочина. Убијани су стар-
ци, жене. Девојке, деца. Непрестано налазимо 
нове лешеве и тек када се сељаци буду вратили 
из збегова можда ће се моћи утврдити број 
жртава. 

Седамнаест лешева
Под једним мостом у Брезовици нашли смо се-
дамнаест жртава: деца, жене, старци. Ја страш-
није слике у целом балканском рату, од Рујна 
до Скадра, нити у Арнаутлуку нити у рату са 
Бугарима, нисам видео.

Седамнаест лешева, везаних конопцима и ис-
пробаданих бајонетима, у сасиреној крви и са 
унакаженим лицима лежали у једној паклено 
страшној гомили. Трулеж их је већ била начела 
и ми смо били обневидели од суза, гледајући 
тај невиђени призор и доказ аустријске кул-
туре.

Заклана цела породица 
У селу Цикотама Аустријанци су заклали та-
мошњег свештеника, његову жену и сву ње-
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гову децу. Зашто? То нико не зна. Сељани су 
се разбежали по планинама и шумама а шест 
лешева су неми...

Једно од свештеникове деце нема још ни десет 
година.

Међутим, Аустријанци су убијали и клали децу 
и од три године. Наши војници налазе такву 
онакажену одојчад по друмовима, по пољима, 
по опустелим домовима.

Гнусни злочини
У другом једном селу – из појмљивих разлога 
не помињемо име – аустријски официри си-
ловали су све кћери тамошњег свештеника а 
њега самог повели везаног са собом. 

Његов леш још није нађен, али о његовој јад-
ној судбини и трагичноме крају не може бити 
сумње. 

Скрнављење богомоља 
Нарочито су Аустријанци ударили на цркве 
и свештечике. 

У Драгинцима (Јаребицама), Грчарима и дру-
гим местима уводили су коње у цркве и оста-
вили их ту да преноће.

У осталим селима аустријски официри нате-
ривали су војнике да чине по црквама највеће 
скаредности.

Двеста девојака
Из сваког села, кроз које су прошли аустријски 
војници и официри вукли су сву женску чељад. 
Извршено је безброј насиља. Али то није све.

Рачуна се, да је на две стотине сеоских девојака 
отерано у Босну. По њиховим домовима разле-
же се запевка, њихове ојађене породице пре-
клињући траже помоћ...

Таоци
Као стари јаничари тако су и Аустријанци 
ударали намет где год су стигли и одводили 
су таоце из сваког места кроз које су прошли.

Газећи по свим правилима турских најезда Ау-
стријанци су имали пред собом башибозучке 
чете босанских муслимана и штрафуна9 који-
ма је било наређено, да убијају и дете у матери.

Данас се још не зна колико се наших поданика 
одвучени у Босну као таоци.

У Прњавору
Богато и лепо село Прњавор у Мачви је савр-
шено уништено. Све је претворено у прах и 
пепео где год је крочио аустријски војник.

Чује се, да су убијени и неки од Самуровића, 
али за те вести нема потврде.

* * *

Мачва и Подриње, два најдивнија краја 
наше земље, опустошени су. Над разореним 
огњиштима диже се лелек ојађених, али се Ма-
чва и Подриње ипак поносе што се на њима 
сломила аустријска сила и што ће њихово име 
остати записано у историји као бојиште на 
коме је задан смрти ударац у срце Аустрији.

Т.

Политика бр. 3793, 15. август 1914.

ШТА СУ НАМ ПРИПРЕМАЛИ
Србијом је требала крв потоком да потече

Ваљево, 19. августа.

Приликом гоњења непријатеља, наша је восјка 
нашла један примерак штампаних упутстава 9. 
9 Kажњеника.
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аустријског корпуса под насловом „Директиве 
за држање према становништву у Србији“. У 
тим упутствима каже да рат води аустријску 
војску у непријатељску земљу, чије је ста-
новништво испуњено фанатичном мржњом 
према Аустријанцима и да, према таквом ста-
новништву нису умесни никакав хуманитет и 
благодарност, него шта више штетни. Зато се 
наређује трупама највећа строгост према Ср-
бима. Сви неуниформисани борци, на српској 
страни, имају се безусловно потући. Ко у овом 
случају буде имао милости, биће најстроже 
кажњен. Чим се уђе у једно место треба узети 
неколико талаца, првенствено свештеника, 
учитеља и угледних поседника. Ако ма који 
метак буде из места испаљен на трупе, сви 
се таоци имају безусловно побити. У сваком 
месту извршиће се претрес кућа и покупити 
оружје. Свака кућа, у којој се нађе оружје биће 
уништена. Ако се становници такве куће не 
би могли ухватити, обесиће се најугледнији 
мештани, који би према околностима, могли 
дати обавештења о одсутнима, па не би хте-
ли то учинити. Више од три човека не смеју 
заједно стајати на улици. Ни једно звоно не сме 
звонити Служба Божија допуштаће се само на 
молбу мештана и само на отвореном месту, - 
пред црквом. Проповеди се ни у ком случају 
неће допустити. За време службе држаће се, у 
близини цркве, одељење спремно за паљбу. У 
сваком становнику, који се изван насељеног 
места, нарочито у шумама нађе не гледати 
ништа друго до чланове банде, који су своје 
оружије сакрили, да се оружје тражи нема се 
времена. Ове људе, ако ма по чему изгледају 
сумњиви, смлатити.

Нашој храброј војсци пала је у руке и ориги-
нална заповест аустријске 9. корпусне коман-
де, под потписом самога генерала Борштајна. 
Заповест је издата у Руми 2/14. августа и носи 
број 33. Она гласи:

„Услед непријатељског држања у Клеку и 
Шапцу треба и с ове стране границе, у свим 
местима која су од трупа поседнута, или ће 

бити поседнута понова узети таоце и држа-
ти их код трупа. Ове ваља, у случају кривица 
против војне власти (напад и уздаја) од стра-
не становништва, одмах погубити, а места на 
непријатељском земљишту спалити. Право на 
спаљивање места на сопственој територији 
задржава себи корпусна команда. Ова ће се 
заповест одмах обзнанити народу преко по-
лицијских власти.

Стража бр. 214, 22. август 1914.

ИЗ БОЈА У БОЈ
– Крупне и ситне слике из наших победа. –

(НАРОЧИТ ИЗВЕШТАЈ „ПОЛИТИЦИ”)

На Дрини 13. августа
на стражи

Комадант једне наше дивизије на Дрини, по-
што је утрошио и посљедњу чету своје резерве, 
наредио је свим својим ордонансима и жандар-
мима да пођу за њим. 

Он сам је узео у једну руку револвер а у другу 
руку бомбу и ушао у стрељачки строј вичући:

 - Војници, гледајте како ће овде заједно са 
вама да погине ваш командант за Краља и 
нашу драгу Отаџбину!...

*

Други командант дивизије, опет на Дрини, 
пришао је уз саме стрељачке ровове. 

Непријатељ, који је нападао са десетак пута 
јачом снагом час на једно час на друго крило, 
почео је потискивати наше трупе које су давале 
џиновски отпор.

Пошто је десна непријатељска колона била 
готово зашла за наше лево крило, наређено је 
постепено повлачење. Морала се прво извући 
артилерија, која је ту била концентрисана. И 
докле није уклоњена и последња кара, коман-
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дант је, усправљен и неустрашив, остао код 
стрељачког низа.

А то је све било само на неколико стотина ме-
тара далеко од непријатеља.

*

Пешадијски мајор Павле Јуришић10 није хтео 
да изађе из строја и ако је добио пет тешких 
рана.

Остао је командујући и пуцајући и сам докле 
га нису оставиле и посљедње силе.

Тек тада су га изнели из строја и однели на 
превијалиште.

*

Један редов, Ужичанин, при нападу на Марја-
новићевом вису јуришао је на аустријски ми-
траљез и обема рукама обгрлио је цев.

Непријатељска зрна из тога митраљеза пре-
стругала су му јуначке груди...

*

Приликом напада на Баштански Вис указала 
нам се у шуми и шљиварима, који су на самом 
врху, ова страховита слика:

Неколико чета из 78 пешадијског пука (српско-
хрватског) и 52 пешадијског пука (мађарског) 
лежале су као покошене. Официри, подофи-
цири, војници лежали су мртви и рањени, у 
локвама крви са раскомаданим телима и из-
решетаним оделом.

Ту је била и застава 52. пука, која означава ме-
сто штаба, а по земљи је лежало расуто оружје, 
трубе, добоши.
10 Павле Е. Јуришић Штурм (1883-1925), синовац генерала 

Павла Јуришића Штурма. Детаљније види: Српски био-
графски речник, т. 4, Нови Сад 2009, стр. 769.

Питао сам једног тешко рањеног фенриха11:

 - Како изгинусте овако у гомили?

 - Ваше кугле (артилерија) сатраше целу ре-
гименту! Одговорио ми је он мучећи се од 
болова. 

*

Један отац – Виргил Кауфман, из Ниомја у 
Угарској – пише своме сину Францу у 16 чети 
53 пешачког пука:

„Добили смо твоју карту. Ми смо ти чешће пи-
сали, а видимо да ниси добијао. 

Чувај се и знај да је овамо већи рат него тамо 
код вас.“

*

Рањени мађарски потпоручник Стрнка причао 
ми је смејући се горко:

 - Наше новине, које нарочито растурили међу 
војску, објавиле су, да су аустријске и немач-
ке трупе већ у Москви, да су Турци у Битољу 
а Бугари у Нишу!

*

Један Србин, резервни официр из 79. Јелачиће-
вог пука, који се предао на Дрини, прича како 
је панични страх захватио аустријске трупе.

Прелазећи Дрину, каже он, официри, Мађари и 
Немци, обећавали су војницима: „За три дана 
бићемо у Ваљеву, за седам дана у Нишу“.

А кад су добили батине официри су, бежећи, 
престизали војнике бацајући и једни и други 
сву своју опрему. – Овакве бежаније, завршава 
тај Србин, није било ни на Кенигрецу12 када 
су наши из двадесет шестог пука, бежећи од 
11 Заставник, најнижи официрски чин у аустроугарској 

војсци.

12 Königgrätz, мјесто битке из Аустро-пруског рата 1866. 
године, гдје су пруске трупе нанијеле одлучујући пораз 
аустријској војсци.
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Пруса кроз шуме викали: „Подрж̀ , Боже, овако 
до Футога!“

*

Тај исти Србин, аустријски официр прича 
даље, да је ономад десеткован један батаљон 70. 
пешачког пука (Срби из Срема). Сваки десети 
војник и подофицир стрељани су зато што се 
тај батаљон побунио. 

У аустријској војсци нема одушевљења него 
се све држало најкрућом дисциплином и обо-
дрењем да се пљачка што се дохвати, а офи-
цири су се били полакомили да ће од шале 
добити више чинове. Али кад су видели, да са 
Србијанци не шале, ти официри су и на маршу 
и у борби стално позади.

Снабдевање аустријске војске је никакво. За 
осам дана примио је сваки по 4 кутије конзер-
ве, пексимита и само једну малу порцију хлеба.

Српски, хрватски и слованачки пукови изме-
шали су са Немцима и Мађарима и свуда иг 
гурају у прве редове, док су чисти немачки и 
мађарски пукови увек позади, у резерви.

Грешне југословенске војнике и подофицире 
стрељају за најмању ситницу. 

*

Аустријанци нису заузели ни један округ у 
Србији, а већ су били издали прокламације 
Фрање Јосифа „моме драгом народу у Србији“. 
У тој се прокламацији обећавала златна брда и 
било је објављено, да се Србија присаједињава 
осталим српским земљама у аустро-угарској 
монархији, „јер је то драгом Богу било 
угодно“!...

Међутим, војска тога истог Фрање Јосифа 
опљачкала је тај исти „драги народ“ до голе 
коже. Официри и подофицири убијали су 
мушку децу од пет година, клали су старце и 
бабе пљачкали жене и силовали девојке.

У Лозници су на име уцене узели 30.000 
динара, опљачкали су све радње и приватне 
куће а одвели су у ропство највиђеније људе 
из Јадра и Мачве.

*

Када су наши извршили на Марјановићевом 
вису јуриш, какав се врло ретко виђа, бомбама 
и бајноетима нагнали су у бегство читав један 
батаљон шеснаестог пука.

Међу погинулима и рањенима остао је и један 
Личанин, фељбаба (наредник). Лежи и пуца 
на наше. 

 - Предај се! Виче му један наш каплар. 

 - Царски граничари се не предају! Живио 
цар! Узвикнуо је Личанин дижући поново 
пушку!

 - Е, онда иди и поздрави царевог сина и 
Фрању Фердинанда завршио је каплар сру-
чивши му метак посред чела.

*

Мађари су се борили добро и били су 
препредени у боју. Кад су им се наши 
прибли жа ва ли,  Ма ђари с у отвара ли 
страховиту ватру. Али јунаци са Куманова 
и Брегалнице нису се ни освртали на кишу 
куршува, него су јурили до мађарских ровова 
и ускакали у њих. 

 - Нем лени! Нем лени! (Не пуцај, не пуцај!) 
дрекали су тада Мађари.

 - Богме, не знамо ми шта ти то значи, извиња-
вали су се наши довршавајући посао.

*

Наша артилерија била је изванредна. Често, 
врло често она је долазила на неколико 
стотина метара близу непријатеља. Због тога 
има и погинулих и рањених артилеријских и 
официра и подофицира и војника. Али ће их 
Аустријаци запамтити до века.
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 - Аман! Узвикује један фелдвебел, муслиман 
Хрват из Босне. Ваше топништво и ваши 
сељаци сахранише нас!...

*

Наша коњица је била дивна. У јуришу, који 
је извршила на аустријску коњичку дивизију, 
наша коњица је извршила такву сечу каква се 
у историји коњичких јуриша ретко бележи. 
Наши команданти пукова и официри са 
исуканим сабљама јурили су на челу својих 
пукова и ескадрона и аустријска коњичка 
дивизија, преполовљена и онакажена, натерана 
је у бегство.

*

Један заробљени Хрват из 26 пука прича:

 - Знате кад је наређен рикцуг, (одступање) 
настала је страшна паника. То више није 
био ни рикцуг без раста (одступање без од-
мора) него једно лудо бежање при коме се 
маса њих подавила у Дрини“

*

Један заробљени Чех, резервни поручник пита 
ме:

 - Просим Вас пане, а да ли је овде пуковник 
Воја Живановић?

 - Одакле ви знате пуковника Живановића?

 - Како да га не знам! Прихватио је светлих 
очију пан Чех. Упознао сам се с њим на со-
колским свечаностима. Био сам у Нишу. 
Дивно су нас тамо дочекали и угостили кад 
смо ишли на соколски слет у Софију.

*

Неочекивано и дотле невиђено јунаштво 
Срба сломило је дух, морал и дисциплину у 
аустријској војсци.

Један њихов заробљени официр прича ми:

 - када смо прешли Дрину, наш командант ди-
визије рекао на је: „Направили смо српски 
Седан13. Сва српска војска опкољена је“.

Али сутрадан место нашег напада на 
„опкољену српску војску“, издата је наредба 
за „рикцуг“. Колона је ишла кроз колону, пук 
је газио пук, после су пешаци прсли куд који и 
све се растурило по кукурузима, шљиварима 
и шумама.

Само један једини официр у нашој регименти, 
још увече чим нам је командант дивизије 
саопштио о Седану, рекао нам је брижно:

 - Немојте се веселити људи! Ово што је било 
на Дрини и што се тамо тукло с нама то је 
ландштурм. Али кад наиђу они од Ваљева 
ми ћемо ватати чистац и нећемо кад имати 
да тражимо мостове!“

Тако је и било.

Т.

Политика, бр. 3794, 16. август 1914.

СРПСКЕ ЛОВОРИКЕ
– „Тајмс“ о српским победама. – Аустрија има 
да исплати српске рачуне. – 

(Телеграм пресбиро-у)

Лондон, 14. августа.

„Тајмс“ у уводном чканку врло се повољно из-
ражава о Србији поводом последњих ратних 
догађаја. Између осталог каже ово:

„Гордост Аустро-Угарске претрпела је у првој 
фази рата срамоту, која се не може избрисати. 
Задобијање ове прве одлучне победе у створе-
ној борби против једне силе централне Европе 
част је, која је припала храброј српској војсци. 
13 Мјесто битке из француско-пруског рата 1870. године, гдје 

су пруске трупе опколиле и заробиле главнину францу-
ских снага и цара Наполеона III и тиме одлучиле исход 
рата.
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Све силе ангажоване у рату против пруског 
милитаризма и ученика њихових доктрина, 
поздравиће малу краљевину, која је тако брзо 
побрала толике ловорике.

Срби имају још великих рачуна са Аустријом 
и тражиће, да они до краја буду тачно 
исплаћени“

Политика, бр. 3794, 16. август 1914

У ИМЕ
ЊЕГОВОГ ВЕЛИЧАНСТВА
ПЕТРА I
ПО МИЛОСТИ БОЖИЈОЈ И ВОЉИ НАРОД-
НОЈ
КРАЉА СРБИЈЕ
МИ
АЛЕКСАНДАР НАСЛЕДНИК ПРЕСТОЛА

На предлог Нашег Војног Министра, 
производимо:

У чин војводе, ђенерала Степана Степановића.

Наш Војни Министар нека изврши овај указ.

20. августа 1914. год.
У Богатићу.

АЛЕКСАНДАР с.р.
Министар Војни

пуковник
Душан П. Стефановић с.р.

Српске новине, бр. 192, 27. aвгуст 1914.

Приредио:
Мр Иван Обрадовић

Принцип у тамници
или
борба за интерпретацију атентата 
и личности атентатора
Мало је сведочанстава о тамновању Гаврила 
Принципа у Терезину. Најпознатијe су белешке 
психијатра, др Мартина Папенхајма (Martin 
Pappenheim), доцента универзитета у Бечу. Он 
је од октобра 1915. до јуна 1916. године, као 
војни обвезник, био распоређен у тамницу у 
Терезину где су робијали атентатори на над-
војводу Франца Фердинанда. Папенхајм је био 
надлежан за здравље Гаврила Принципа, али 
је своје сусрете с њим користио и да дође до 
података о Принциповим политичким и иде-
олошким ставовима. Затвореник је пристајао 
да разговара, јер су то биле ретке прилике да 
уопште с неким проговори. Услови његовог 
тамновања су били нарочито тешки: више-

годишња самица, окови, слаба исхрана, тама, 
одсуство информација. Принцип је, по сведо-
чењу лекара, почетком 1916. године покушавао 
да се убије, јер више није имао чему да се нада.1 
Прве покушаје самоубиства учинио је одмах 
после атентата, али цијанкалијум није деловао, 
а пиштољ су му отели.

Папенхајм је записивао своје разговоре са 
Принципом, а сачувао је и две кратке белешке 
од 12. маја и 5. јуна 1916. године, које је својом 
руком написао најпознатији затвореник Тере-
1 Princip o sebi, Zagreb 1926, стр. 12. Принцип је о самоубист-

ву говорио и на стр. 13 и 14. Публикација се у електронској 
форми налази на сајту Народне библиотеке Србије: http://
velikirat.nb.rs/items/show/1255 
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зина. Папенхајмови записи су оскудни, јер је са 
Принципом могао да разговара једино од фе-
бруара до јуна 1916. године. Могуће је да је он 
те разговоре водио по налогу аустроугарских 
власти – зашто би иначе тражио од Принципа 
да својеручно забележи неке своје исказе? Мо-
жда је желео аутентичан доказ атентаторовог 
кајања, или оптужбу српских власти? Не тре-
ба заборавити да је Папенхајм био и официр. 
Ти историјски извори су објављени у Загребу 
десет година после свог настанка.2

Мартина Папенхајма је на дужности тамнич-
ког лекара у Терезину касније заменио један 
затвореник, Италијан из Ријеке, др Ђино Боси 
(Gino Bossi). Он је почетком јуна 1916. годи-
не допао затвора као политички осуђеник и 
могући „велеиздајник“. Током рата Аустроу-
гарска је масовно затварала своје грађане, а 
нарочито образоване припаднике словенских 
и романских народа, јер је била свесна да се не 
може поуздати у њихову лојалност.3 У својст-
ву затвореника италијански доктор је бринуо 
и о Принциповом здравственом стању. Осам 
година после Првог светског рата др Боси је 
у тршћанском дневнику Пиколо (Il Piccolo) 
оставио белешку о последњим данима Гаврила 
Принципа. Тај кратки текст су 5. септембра 
1926. године пренеле домаће новине Јужни 
привредник из Скопља. 

Зашто је битно то сведочанство, које овде до-
носимо?

Још током трајања рата водила се борба за ту-
мачење узрока и карактера рата, при чему је 
психолошки и етички моменат био јако битан. 
Зараћене стране су настојале да на сваки начин 
своју борбу представе као исправну у морал-
ном погледу, да би тиме оправдале ратне на-
поре и мотивисале своје војнике и грађанство. 
2 Princip o sebi, Zagreb 1926. Брошуру је објавила Југословен-

ска штампа д.д. Загреб, а њен приређивач је остао скри-
вен иза иницијала (Р. П). То је био неко од образованих 
Срба из Хрватске, јер је на стр. 17 написао да су белешке 
са немачког преведене на „српски језик“.

3 Видети: Милорадовић, Горан, „Концентрациони логори“, 
Историјске свеске, бр. 3, 15. март 2014, стр. 37.

Битка за тумачење прошлости наставила се и 
после рата, са циљем да се оправдају сопствени 
поступци и одговорност за рат усмери на про-
тивничку страну. Тако је 1925. године књигу 
Пред буру (Vor dem Sturm) објавио извесни 
Паул Никич Буле (Paul Nikitsch-Boulles,), који 
се јавности представио као „приватни секре-
тар“ Франца Фердинанда.4 Он је тврдио да је 
неименовани аустроугарски официр и племић 
у затвору разговарао са Принципом, који се, 
наводно „мучи у безумничком кајању. Јецајући 
тај је несрећник у искиданим речима причао 
како је он за свој чин формално био присиљен, 
како су му то представљали као најславнију 
патриотску акцију и тиме га довели до стања 
једног опијеног фанатика...“5 Тешко је рећи ко 
је био тај Никичев „неименовани официр“, 
ако је уопште и постојао. Можда се мислило 
на Папенхајма. Али он се не помиње именом, 
можда зато да не би касније демантовао Никич 
Булеа. Стиче се утисак да је 1926. године књи-
жица Принцип о себи издата управо да би се 
оспориле те тврдње. Вероватно се из сличних 
разлога те године појавио и чланак у Пиколу, 
који је пренео Јужни привредник, указујући 
већ у првој реченици на „још једног очевица“. 

Око чега се водила борба у Принциповој ће-
лији, а касније и изван ње?

Према Папенхајмовим белешкама, на недо-
речено питање: „Вјерујете ли да је служба?“ 
Принцип му је одговорио: „Не могу да вјерујем 
да је свјетски рат био посљедица атентата. Не 
може се осјећати крив за ову несрећу, не може 
ради тога да каже да ли је то услуга. Али се боји 
да је то бадава учинио.“6 У наредном разговору 
Принцип је био јаснији: „Многи који су с њим 
говорили мисле да је он једно дијете, вјерују да 
4 Nikitsch-Boulles, Paul, Vor dem Sturm. Erinnerungen 

an Erzherzog Thronfolger Franz Ferdinand von seinem 
Privatsekretär, Berlin 1925. На ову књигу као тенденци-
озну и непоуздану скреће пажњу и приређивач књиге 
Принцип о себи, стр. 6–7.

5 Наведено према преводу објављеном у: Princip o sebi, 
Zagreb 1926, стр. 6.

6 Исто, стр. 13. Разговор од 12. маја 1916. године.
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су га други инспирисали [...] Чабриновић и Гра-
беж били су са њим у Србији. Њих тројица су 
одлучили да изврше атентат. То је била његова 
идеја. Прије је мислио на атентат на Потиорека. 
То је било у октобру или новембру 1913.“7 Из 
овога се види да је др Папенхајма занимало 
да ли је Принцип био у нечијој „служби“ или 
од неког „инспирисан“. Њега нико није спре-
чавао или ометао при посетама затворенику, 
како се то касније догађало др Босију. И, што 
је најважније, сам тренутак када је Папенхајм 
разговарао с Принципом је време када је Ср-
бија прегажена и окупирана, а Принципу је то 
саопштено (све друге информације су од њега 
скриване). Због тога је затвореник био очајан. 
Очекивало се да у тим околностима његова 
воља попусти и да каже или напише нешто 
важно, што није рекао раније. То се, међутим, 
није догодило.

Принцип је у затвору тешко оболео. Изједала 
га је туберкулоза. Слабо је храњен. По њего-
вом телу су се гнојиле ране. Рука му је ампути-
рана. Стално је у самици. У лето 1916. године 
Принцип је још једном покушао самоубиство. 
То је знао и Папенхајм. Последњи Принципов 
покушај да себи скрати муке догодио се две 
седмице пре смрти. Стража га је спречила да 
се обеси. Све време био је под јаким надзором: 
осим чувара тамнице, пред вратима његове 
ћелије стајао је војник с пушком и натакну-
тим бајонетом, док је други војник био у самој 
ћелији. Осим спречавања самоубиства, овако 
јака стража је, сама по себи, била стални пси-
холошки притисак на осуђеника. Доказавши 
на суђењу да је Принцип малолетан, брани-
лац га је заштитио од смртне казне, али није 
му могао спасти живот. Атентатор је знао да 
неће жив изаћи из Терезина. Упркос страшном 
физичком и душевном стању, Принцип није 
променио своје ставове. Остао је идеалиста. 
Није за себе ништа тражио, нити очекивао. И 
није се покајао. 
7 Исто, стр. 14. Разговор од 18. маја 1916. године.

О томе сведочи и белешка доктора Босија, 
нарочито својим последњим редовима, где 
Принцип каже: „Не смем што да тражим од 
људи. Учинио сам оно што је од мене тражи-
ла Отаџбина, и кад бих могао учинио бих по-
ново“. Иако не даје много информација, Бо-
сијево сведочење је значајно јер је у сагласју 
са подробнијим исказом царског службеника 
Папенхајма, који је и после рата, приликом 
сусрета са приређивачем његових бележака 
Р. П, рекао о Принципу: „Давао је утисак фа-
натика и карактера. Љубав према свом наро-
ду манифестовала се у свакој прилици. Био 
је интелигентан човек. Душевно здрав. [...] 
Никада никога није оптуживао. [...] Није се 
кајао.“8 Тиме се убедљиво оспорава тенден-
циозна, неутемељена и оперетски интонирана 
тврдња Никич Булеа да се Принцип „мучиo у 
безумничком кајању“, правдајући се да је на 
атентат био „присиљен“. Такве тезе су проту-
ране да би се показало како је и сам атентатор 
себе сматрао кривим за атентат који је „проуз-
роковао“ рат и да се зато „каје“, али и да би се 
показало како је права, далеко веће „кривица“ 
на онима који су га „формално присилили“ – 
на званичној Србији.

Борба за интерпретацију атентата на Франца 
Фердинанда и догађаја који су са тим повезани, 
а за коју се сматра да је почела још пре него 
што је почео Први светски рат9, није завршена. 
Вероватно никада неће ни бити. 

Како је умро Гаврило Принцип!
Ових се дана јавио још један сведок очевидац 
који је био са Принципом у затвору, Талијан 
с Реке, Др. Гино Боси који је ухапшен 3. јуна. 
1916. год.[ине] под сумњом велеиздаје те отпре-
мљен и он у поменуту војну тамницу.

Он пише у тршћанском „Пиколу“:
8 Исто, стр. 6. Др Папенхајм је био убеђен да је Принцип 

говорио искрено и истину.

9 Перишић, Мирослав, Сарајевски атентат. Повратак 
документима, Андрићград-Вишеград 2014, стр. 93–104. 
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„Терезиенштадт је мала тужна варошица у 
Чешкој доминирана тврђавом која је била по-
стала, за време рата, тамницом за политичке 
осумњиченике. У војној болници смрт је коси-
ла редом. Сећам се да је једне само ноћи умрло 
11 туберкулозних, а свака је ноћ носила нове 
агоније и нове лешеве.

Било је нас талијанских лечника неколико. И 
ако смо и сами били уапшеници, вршили смо 
своју лечничку милосрдну службу. Једнога 
дана позваше ме к Гаврилу Принциу. Он је био 
(кажњеник I. разреда), то јест подвргнут нај-
тежој строгости. Одох у његову ћелију праћен 
од чувара тамнице који је цело време стајао ту 
узаме. Ћелија је била тамна и без духа, тек је 
слабо светло муком продирало кроз јаке и гу-
сте гвоздене решетке. У ћелији је стајао војник 
под оружјем, а други са натакнутим бодежом 
пред ћелијом. Док сам могао да уђем у ту рупу, 
требало је дуго парламентирања између чувара 
и тих војника.

Убризгао сам кофеине болеснику, и отишао 
сам с увјерењем да је при крају живота. И 
збиља после неколико времена био сам поново 
позван. Кад сам ушао, бедник је већ био леш 
пружен на маленој његовој постиљи. Конста-
товао сам смрт. Сутрадан одох на извештај 
команданту тврђаве коме приопћих вест о 
Принциповој смрти.

Петнаест дана пре него је издахнуо, Принцип 
је био покушао самоубиство. Један крај руч-
ника омотао је око главе кревета а с другим је 
покушао да се задави, али није успео. Војник на 
стражи приметио је и подигао аларм. Тих дана 
послали су Принципу попа да би се измирио с 
Богом и с људима. – Немам што да тражим од 
људи – одговорио је Принцип. – Учинио сам 
оно што је од мене тражила Отаџбина, и кад 
бих могао учиио бих поново.[“]

Јужни привредник, бр. 86, год. III, 5. септембра 
1926, Скопље, стр. 3.

Приредио:
Др Горан Милорадовић

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ У ЗАБЕЛЕШКАМА САВРЕМЕНИКА
Историја се чува у документима, записаним 
сведочењима, судским списима, финансијским 
извештајима, телеграмима, дипломатским пре-
пискама, мемоарима и другом писаном ма-
теријалу. Све наведено са протоком времена 
постаје архивска грађа, која се чува у ахивима, 
док се оружје, униформе и војничка знамења 
чувају у музејима. Филмски материјал и фото-
графије се чувају или у зато наменски основа-
ној институцији – кинотеци, или у посебним 
збиркама које су део архива или музеја. Све 
се, дакле, чува у званичним, државним инсти-
туцијама. То је званична историја. Она друга, 
незванична чува се у причама, преноси од уста 
до уста или са колена на колено. Народне приче 
чувају од заборава историју. Зато су обе исто-

рије подједнако важне, а народ који их има и 
чува – богатији је.

Забелешке непосредних учесника од обичног 
војника, болничара, лекара, ђака до учитеља 
или грађанина сведоче о судбинама оних који 
у ратовима највише страдају. Без тих сведо-
чанстава се не може разумети трагика, херој-
ство, мучеништво, милосрђе, љубав, мржња. 
Не могу се одредити границе људске патње 
нити схватити шта су све у стању човек, жена, 
дете да издрже. Зато су забелешке, записи или 
дневници драгоцени, јер описују ствари и до-
гађаје које су људи видели сопственим очима, 
доживели и преживели, шта се коме десило и 
ко му је зло нанео или добро учинио.
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У тексту који следи реч је о једним дневничким 
забелешкама, једном уредно вођеном дневнику 
од почетка до краја рата и о једној народној 
причи – легенди о војнику и воћки. 

* * *

Дневничке забелешке је водио Велисав Вељо 
Даничић, приредио их је Милорад Даничић, 
а објављене су у сарадњи Музеја рудничко-та-
ковског краја из Горњег Милановца и Култур-
но-просветне заједнице Београда 2009. године. 
Наслов им је „Забелешке – ратни дневник“. Пи-
сане коментаре – објављени су у књизи - дали 
су Василије Крестић и Милован Витезовић. 
Забелешке имају укупно 82 стране.

Велисав Вељо Даничић рођен је, као посмрче, 
1885. у селу Славковици подно Рајца од оца 
Игњата и мајке Круне. Отац, учесник Српско-
бугарског рата, рањен је у бици на Сливници, 
умро је не дочекавши рођење сина. Када је на-
пунио пет година, умрла му је и мајка. Са на-
вршених 12 година одвели су га у Горњи Мила-
новац на учење абаџијског заната. Одазвао се 
позиву отаџбине и учествовао у оба Балканска 
рата. Био је са војводама Степом Степановићем 
и Живојином Мишићем учесник у славним 
биткама на Церу и Колубари. Затишје је про-
вео у Милановцу, а с јесени 1915. обрео се по 
војном позиву у Сталаћу, где је 20. октобра исте 
године добио депешу од свог комаданта да иде 
на воз број 5 у Ниш. С тим датумом почињу 
његове Забелешке, које ће он без прекида води-
ти до светог Илије 1916. године кад је дошао у 
грчку варош Лутру. Одатле ће кренути у пробој 
Солунског фронта и стићи у слободну Србију.

Изводи из Забележака: 

‘’Из Сталаћа сам пошао 22. октомбра. До Алек-
синца сам стигао возом, али због прекинутог 
саобраћаја због заузећа Ниша од стране Бугара, 
даље сам морао пешке. У Прокупље сам сти-

гао 24. октомбра. Из Прокупља сам отишао са 
још четири друга болничара из санитетског 
воза број 5. Из Куршумлије смо отишли за 
Приштину преко Мердара. У Приштини смо 
пробавили три дана. Тад почиње пребацивање 
с једног на друго место док нам није стигла 
наредба да на Ђурђиц, 16. новембра кренемо 
ка Андријевици. Пут је много рђав и поледи-
ца и снег велики. Први конак је био у самом 
кланцу код сељака. Ту смо много исмрзли јер 
је био ужасан мраз. Други конак је био у селу 
Високо. Већ смо сад прешли у стару Црну Гору.

Ја сам мислијо да ће мо бити примљени код 
наше браће Црногораца добро и да ће нам бити 
добро као да сам у нашој Србији.

Међу тим, ја сам се у томе преваријо.

Коње смо склонили у неку државну шталу а 
ми смо се разишли по селу да тражимо да пре-
ноћимо у сувати, јер је био велики снег. Ја сам 
пошо и молијо на 10 кућа. Нигде нисам мога 
наћи док нисам платио два перпера, па сам 
ја и још моја три друга преноћили на мокрој 
земљи без ватре. Ди год смо питали и молили, 
кисли и уморни, да мало одморимо, увек смо 
добијали одговор од жена: „Не може“ и „Нема 
ди, Светог ми Василија“, а кад ми понудисмо 
перпере онда може. Докле год смо ишли кроз 
црногорску територију тако су нас дочекивали. 

Преко Скадра стигли смо у Љеш 4. децембра 
и одређени у службу при инспекцији на при-
станишту Сан Ђовани ди Медува. У Медуви 
смо дежурали сваки дан по шест болничара и 
један медеционар. Наш комадант доктор Кап-
ша је сваки дан ишо на пристаниште само кад 
је ветар и киша, а кад је лепо време није смео 
од аероплана јер су долазили сваки дан кад је 
лепо те су бацали бомбе.

Кад год смо долазили, била је по нека жртва.
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Храна је била никаква. Добијали смо четврт 
киле хлеба и чај, за цео дан. Понекад је било и 
20. грама меса.

Кад је био швапски Божић по новом кален-
дару за 1915 за тај празник заробљеници, који 
су били са нама, њиг 20, сваки је добијо за тај 
дан по 12 парчета шећера и осам комада пек-
симита.

А наш Божић српски кад је био ми српски бол-
ничари добили смо по једно и по парче шећера 
и по један комад пексимита. Тако смо живели 
у Албанији до 10 јануара 1916. На један дан пре 
нашег поласка, цео дан и целу ноћ смо пре-
носили са пристаништа у свем теже оболеле 
војнике и враћали који су могли да иду.

То јутро кад смо требали да идемо за Драча, 
изненадно долази једна санитетска енглеска 
лађа звана Девана и ми смо потоварили 2200 
болесника. Ту је командир др Милутин Капша 
бијо добра срца те нас није упутио за Драч и 
попо нас је на енглеску лађу 10 јануара 1916. 
У Маринску болницу број један у варошици 
Фервил стигли смо 15 јануара. Ту нас је коман-
дир др Капша предо заједно са болесницима, 
француском доктору кано болничаре, а он се 
вратијо са 10 болничара на острво Крф. Ми 
овде радимо, негујемо заједно са француским 
болничарима и са њима се ранимо.

Рана одлична, сваки дан по четири јела и воће, 
кад сува шљива, кајсије, ораси, лешници, по-
моранџе.

Болница Нумера 1, та болница има 45 павиљо-
на. Сваки павиљон има по 50 кревета. У тој су 
болници српски болесници. У тој сам болници 
бијо на служби пет месеци. Ту сам дивно про-
живео до 16 јуна 1916. 

Кроз ту болницу је прошло око 5000 српских 
болесних војника који су ту оздравили и от-
ишли као здрави у своју команду. И ту је оста-
ло – умрло око 700 наших војника.

Одатле одосмо у Бизерту, која је прилично ве-
лика варош. Више вароши удаљено пет кило-
метара, на једном брду званом Лауза, ту је наш 
логор ди су Французи направили 600 барака за 
наше војнике. Ту се врши обука наших регрута. 
Ту сам био до 15 јула кад су нас укрцали на 
француску лађу звану Конада. На тој лађи се 
укрцало 2800 Срба и два ескадрона француске 
коњице са 300 коња.

Кад смо пошли из Бизерте испраћај је био ди-
ван. Силан свет је изашао на пристаниште.

За време нашег укрцавања свирала нам музи-
ка, наша и француска и певао певачки хор. Хор 
који је састављен од нашиг богослова. Кроз ва-
рош смо прошли парадним маршом. На улазу 
у пристаниште нас је сачекао адмирал Гепарт. 
Тај адмирал Гепарт сваку је лађу дочекивао, 
кад смо прво долазили и сваку је свечано ис-
пратио кад смо полазили на македонско воји-
ште. Њега познаје сваки српски војник који је 
год дошао у Африку. Био је диван француски 
војсковођа. Кад год прође који војник, било 
српски, било француски и поздрави старог 
адмирала, он увек узме став мирно и одпо-
здрави млађег. Који год од Срба преживи овај 
ужасан покољ а био је у Африци причаће дуго 
о Гепарту.

У Солунско пристаниште стигли смо 19 јула. 
После искрцавања и груписања нас 45 болни-
чара из разних дивизија упућени смо на светог 
Илију у први разред болничке чете у грчку 
варош Лутру.»

Ту Велисав престаје да води белешке. После 
рата, Велисав се оженио Милијанком Ловић. 
Изродили су једанаесторо деце. Велисав Да-
ничић се упокојио 12. маја 1968.
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* * *

Друга књига је уредно вођен дневник др 
Славке Михајловић објављен 1955. године у 
Београду под насловом „Облаци над градом“. 
Има укупно 194 стране са малим уводом самог 
аутора и кратким предговором др Владимира 
Станојевића, Председника Секције за историју 
медицине Српског лекарског друштва. У уводу 
ауторка пише: „Први светски рат затекао ме је 
на служби у хируршком одељењу Опште др-
жавне болнице у Београду. Од оног дана 1914 
године када је Аустрија објавила рат Србији па 
све до ослобођења 1918 водила сам свој приват-
ни дневник у који сам бележила оно што сам 
видела, искусила и сазнала од других. Дневник 
сам водила ради себе, да ме једном, ако пре-
живим, потсети на протекле дане“. Важно је 
нагласити да су сви датуми у дневнику напи-
сани по јулијанском, старом календару.

Славка Михајловић je рођена 1888. године у 
Београду. Завршила је у Женеви студије ме-
дицине и докторат 1912. године. Одмах су је 
сачекали ратови. Са 24 године била је лекар 
а затим и управник резервне Војне болнице 
у Нишу. Кад су Балкански ратови завршени, 
вратила се у Београд и почела да ради у Опште 
државној болници. Ту ју је затекао почетак 
Првог светског рата. Упокојила се 1972. године 
у Београду. 

Из њеног дневника објављујем неколико од-
ломака:

ОБЈАВА РАТА (стр. 9 – 15)

Једанаести јули 1914. године био је леп и сунчан 
дан. Као сваког јутра, пошла сам од куће нешто 
пре седам часова у Општу државну болницу 
на Врачару. На хируршком одељењу живот 
тече као и обично. Лекари обилазе болеснике. 
Контролишу ред и чистоћу, очекујући долазак 
шефа одељења др Војислава Суботића. Тачан 
као и увек, појавио се у осам часова и одмах 
смо приступили оперисању. Кад смо били у 

највећем послу болничарка Гина дотрча у опе-
рациону салу и рече:

„Господине шефе, зову вас хитно на телефон“.

„Кажи нека ме потраже кроз десет минута!“ 
– одговори шеф

После четврт сата дотрча опет Гина. Шеф оде 
у канцеларију и убрзо се врати озбиљан и уз-
буђен. Сви лекари се окупише у његовој кан-
целарији. Он само рече:

„Аустрија је упутила ултиматум Србији. Про-
дужите рад. Ја морам хитно у министарство“.

Остадосмо запањени, али настависмо опери-
сање и све операције које су биле заказане за 
данас завршисмо на време.

Глас о ултиматуму брзо се раширио по целој 
болници и не само у њој. Свуда по вароши 
глас о ултиматуму деловао је као гром из ве-
дра неба. Свако се питао шта ће сад бити. Није 
прошла ни година откако је мала Србија иза-
шла из два крвава рата, с Турском и Бугарском, 
по болницама још леже рањеници са неизлече-
ним ранама, па зар опет у крв, у несрећу.

Поподне 12. јула у 6 часова и 15 минута прошла 
су Ресавском улицом четворо кола. У првима 
се налазио један маџарски официр. У други-
ма, аустријски посланик са женом и сином. У 
трећим колима били су чиновници послан-
ства, а у четвртом послуга. Прошли су Ми-
лошевом улицом, па иза Вознесенске цркве 
спустили се до железничке станице где их је 
дочекао немачки посланик фон Гизингер и бу-
гарски посланик Чапрашиков.

Док је поворка пролазила налазила сам се у 
улици Кнеза Милоша. Тротоари су били на-
чичкани народом. Владала је гробна тишина 
као да пролази погребна поворка.

Преко целог дана 13. јула на улицама се окупља 
забринути народ. Кроз град се пронела вест да 
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је краљ Петар,одмах по пријему ултиматума 
упутио апел руском цару Николи с молбом да 
нам пружи помоћ. Стижу вести да се на север-
ној граници Србије гомилају непријатељске 
трупе и да је Земун пун војника. Шапуће се 
да су на Топчидерском брду постављени Де-
банжови топови, да је миниран железнички 
преко Саве и да је војска преузела управу над 
железничким саобраћајем.

Предвече разлетели су се продавци новина са 
ванредним издањем. Свет је грабио на пола та-
бака одштампане новине, у којима се налазио 
„Проглас народу“ којим влада позива грађане 
да се не окупљају по улицама и да се ничега не 
плаше, јер до рата неће доћи.

Од раног јутра 14. јула Београд се налази у не-
обичном узбуђењу. Поред војних обвезника, 
градом крстаре групе омладинаца: студенти, 
шегрти, радници, гимназијалци, који хитају да 
се пријаве у добровољце. У Београду на раду 
има много Сремаца и других Војвођана, па и 
они журе да се пријаве у добровољачку чету.

Београд, који је до јуче био тиха варош, у којем 
скоро свака кућа има леп врт пун мирисних 
ружа, каранфила, шебоја, јасмина и јоргована, 
а скоро свако двориште разгранат орах, док се 
улицама шири опојан мирис липа и багрема, 
постао је одједном хучна, ратна варош.

Из оближњих села стално стижу поворке сеља-
ка. Журе да се јаве својим командама. Њих 
прате очеви, жене и деца носећи шарене сељач-
ке торбе напуњене храном.

Гледамо како пролазе ратници из прошлога 
рата у опанцима и сељачком оделу, са шајкачом 
на глави. Иду и цивили у грађанском оделу 
са војничким чизмама и шајкачама које су им 
остале као заоставштина из прошлогодишњег 
рата.

Пролазим поред зграде Војне команде. Ту стоје 
мајке уплаканих очију, док омладинци имају 

важан изглед, који као да говори: Не бојте се! 
Ту смо ми да вас бранимо.

Отпочела је и сеоба надлештава. Народна бан-
ка, Државна архив и Пресбиро пресељавају се 
у Ниш где је већ прекјуче отишла Влада.

У Ниш је стигао 15. јула телеграфски одговор 
аустроугарске владе који гласи:

„Пошто краљевска српска влада није дала за-
довољавајући одговор на ноту коју јој је предао 
аустроугарски посланик у Београду 12. јула 
1914. године, царска и краљевска влада нала-
зи за потребно да сама да задовољење својим 
правима и интересима, и да ради тога, при-
бегне оружју. Аустроугарска сматра, дакле, да 
се од овог тренутка налази у ратном стању са 
Србијом“.

Дакле, рат је објављен!

БОМБАРДОВАЊЕ БЕОГРАД (стр. 17 – 39)

Чим је објавила рат Аустроугарска војска је 
почела са бомбардовањем Београда. Били су 
спремни што је очит доказ да су по сваку цену 
желели рат са Србијом. Београд су бомбардо-
вали сваког дана пуна четири месеца.

Око подне 16. јула 1914. на Сави и Дунаву поја-
вили су се немачки монитори с којих је запо-
чело бомбардовање. Прво су погођене зграде 
око Саборне цркве. Бомбардовање је трајало 
до мрака. Приликом првих бомбардовања ис-
паљено је много граната на железничку стани-
цу, у којој су изгорели многи магацини. Нико 
није могао да приђе, да гаси пожаре, јер је цео 
простор био тучен гранатама.

После првог топовског пуцња у дворишту Оп-
ште државне болнице залепршала се застава 
Црвеног крста. Застава опомиње да је ово дом 
болних али се непријатељ на њу много не ос-
врће. Куршуми и шрапнели често долећу у сам 
болнички простор. Бомбардовање се обавља 
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са швапском прецизношћу. Сваког дана око 
подне, а ноћу око једанаест часова отпочиње 
топовска паљба. Једне ноћи су две гранате пале 
у Душевну и две у Опште државну болницу. 
Ово бомбардовање Београда, не водећи рачуна 
о болници, нечувено је дивљаштво. Непри-
јатељ добро зна шта се овде налази, јер са на 
великом диреку високо лепрша велика бела 
застава са црвеним крстом.

Једна непријатељска граната је погодила град-
ску електричну централу. Друга је погодила 
Водовод. Град је остао без воде и осветљења. 
Болница је пуна рањених грађана. Децу, жене и 
људе извлаче испод рушевина разорених кућа 
и доносе у болницу. Превијамо и оперишемо 
при светлости свећа које држе болничари и 
лакши болесници. Болничке собе су осветљене 
кандилима. 

Београд пружа тужну слику. Од Славије до 
Кнез Михајлове улице нема куће која није 
страдала. Теразије су прекопане. Кестенови, 
засађени дуж улице Краља Милана, леже на 
земљи. Гранате су их ишчупале из корена.

Поворке људи, жена и деце, натоварени корпа-
ма и завежљајима иду пешке авалским друмом 
за Раљу. Језиво је гледати како уплашене мајке 
са децом у наручју беже, гурајући пуна колица 
ствари покупљених на брзину. Из неких ко-
лица допире пригушена детиња вриска, док 
старија деца држећи мајку за сукњу потрчкују 
плачући.

Седмог августа док смо сви били у болници 
пред подне зачу се фијук, а затим тресак. По-
том други фијук а затим јака грмљавина. Зидо-
ви се затресоше. Обе гранате су пале у болнич-
ко двориште. Шрапнели су косили све живо.

Тешко је описати призор који сам затекла у 
женској болници. Породиље су држале ново-
рођенчад у наручју и избезумљено трчале ход-
ницма. Њихови гласови и плач беба стопили су 
се са риком топова. Раније смо донели одлуку 

да се породиље порађају у купатилима, јер су 
собе за порођај биле окренуте према Земуну, 
а одатле су долетали куршуми.

Данас се десило нешто што ми се урезало у 
душу и срце. У другом хируршком павиљо-
ну лежи дечак од осам година који је рањен у 
ногу за време бомбардовања Дорћола. Мати је 
дошла да га обиђе, али ју је бомбардовање за-
текло у болници. Кад је настало затишје, мајка 
је пошла кући а детету је дала новчаницу од 
десет динара. Тек што је изашла из болнице, 
покрај саме ограде ударила је граната и жену 
потпуно разнела. 

Ко ће дечаку рећи где му је нестала мајка по-
мислих. Сузе саме грунуше.

УЛАЗАК ОКУПАТОРА У 
БЕОГРАД (стр. 78 – 79)

Војска, полиција и све војне и цивилне власти 
које су се налазиле у Београду евакуисане су 
у ноћи између недеље и понедељка 17. новем-
бра 1914. године. То је била најстрашнија ноћ 
у мом животу. 

Два дана касније у среду 19. новембра први пут 
се показала непријатељска војска. Око пола 
десет пре подне, појави се њихова извидница 
на коњима. Долазила је с Топчидерског Брда и 
ишла полако и опрезно пустим улицама.

Око подне је ушла главнина. Прво је наишла 
мађарска коњица на добро ухрањеним коњи-
ма. Они су такође наступали лагано од кафане 
„ Мостар“ улицом Кнеза Милоша ка кафани 
„Лондон“.За њима је корачала пешадија. Вој-
ници су ишли весело, смејући се и добацујући 
нам на мађарском речи које не разумемо. За 
њима су наступали Аустријанци. То јест војни-
ци свих народности Аустроугарске монархије. 
Они су ишли брзим маршем, а за њима су се 
котрљали топови и митраљези на мазгама.
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Запрепастили смо се кад смо на нашим улица-
ма угледали београдске Мађарице и Немице са 
понудама за наше непријатеље. Корпе и пле-
хови пуни колача и пита, боца вина и ракије, 
све су то оне изнеле у изобиљу. Марширале су 
упоредо с војницима, нудиле их јелом и пићем, 
а на лицима им је лебдео победоносни израз, 
као да су оне освојиле Београд. Војна музика је 
свирала, а заставе свих нација Аустроугарске 
монархије лепршале су се на ветру.

Тако је парадно умарширала ћесарева војска у 
опустошени Београд којег су без прекида че-
тири месеца бомбардовали.

Док је војска пролазила, ја сам стајала пред 
болницом са доктором Душаном Стојимиро-
вићем. Посматрајући овај призор, срце нам се 
стезало од бола.

По наређењу окупатора болница је одмах ог-
рађена бодљикавом жицом. Нико не сме да 
изађе или уђе у болницу, осим особља, које ће 
добити њихове пропуснице.

По улицама и на раскрсницама постављени су 
топови и митраљези. Целог дана одреди војске 
марширају и музика трешти свирајући мар-
шеве. У католичкој цркви, у Крунској улици, 
одржано је свечано богослужење. Два топа су 
постављена пред зграду аустријског послан-
ства.

На улицама не видим ниједно наше цивилно 
лице. Срби, који су остали, позатварали су се 
у домове. Сви су утучени.

Почела је окупација. 

ЖИВОТ ПОД ОКУПАЦИЈОМ (стр. 79 – 85)

Београд је пре окупације 1914. године имао 
преко 90.000 становника. За ондашње појмове 
био је велики град. Улазак немачке и аустро-
угарске војске десетковао је број становника. 
Са српском војском се повукао и велики број 

цивила носећи са собом само оно што су могли 
понети или на колица натоварити. Поуздани 
подаци ондашњих савременика показују да је 
у граду остало око 11.000 грађана. Београд је 
током Првог светског рата био окупиран два 
пута. Прва окупација је била кратка и трајала 
је од 19. новембра до 3. децембра 1914. Друга је 
била дужа од 26. септембра 1915. до 21. октобра 
1918. У тексту ће бити дати изводи из Дневника 
који се односе на прву окупацију. (Д. А)

Окупаторски војници а пре свега Пруси и 
Мађари свакодневно чине најгнуснија звер-
ства. Ништа од њихове наводне културе и 
углађености. Јутрос је група полупијаних 
војника покушала насилно да уђе у болницу 
у Видинској улици. Улазна врата су била за-
кључана, а војници су дивљачки викали, по-
кушавајући да извале врата. Чувши буку ду-
гогодишњи вратар стари чика Стева пошао је 
да отвори капију. Док је стављао кључ у браву 
обесни војници испале метак и преко њего-
вог мртвог тела упадоше у болницу. Нико због 
убиства чика Стеве није ни опоменут.

Управу над болницом преузео је деветог окто-
бра 1915. године немачки лекар Бем. Он је заме-
нио нашег управника доктора Стојмировића. 
Одмах је издата наредба да се са хируршког 
одељења однесу сви наши рањеници. Заповест 
је била кратка. Наше рањенике смо пренели 
на инфективно одељење. Није прошло много 
времена кад су дошла два немачка лекара Бе-
кер из Берлина и доктор Мајер. Саопштили 
су да преузимају целу зграду апотеке за своје 
особље. Било их је укупно тридесет на броју. 
Стари апотекар Кокановић и ја морали смо са 
станом прећи у зграду Душевне болнице.

Професор Бекер ми је рекао како га изненађује 
што велики број наших грађана говори немач-
ки. Још више га је изненадило што је по стано-
вима наших лекара нашао богате библиотеке. 
Он је закључио да је наш свет много образо-
ванији но што је он раније мислио.
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Ћутала сам. Шта да му одговорим? Кад он као 
професор не зна да су наши лекари студије 
медицине завршавали у Швајцарској, Аустрији 
и Француској и да су српски лекари угледни 
и образовани људи, шта му ја, која са њим на 
немачком језику разговарам, могу рећи. После 
два-три дана сазнала сам да су Немци обишли 
многе станове наших лекара и из њихових би-
блиотека однели највредније и најбоље књиге.

Двор, државна надлештва, новчане заводе, 
министарске и официрске куће су опљачкане 
првих дана окупације. Затим су прешли на 
велике радње и велике куће. Плен су делили 
међу собом. Нешто смештали у магацине а 
остало слали у маџарску и Аустрију као ратне 
трофеје. Упадајући у надлештва нису узимали 
само намештај, слике и књиге, већ су извлачи-
ли и архиве. Што су мислили да ће им требати 
од докумената то су однели, остало су бацали 
или продавали пиљарима на кило исписану 
хартију. На Великој пијаци кад што купите од 
намирница оне су биле умотане у какав акт 
Железничке дирекције или у судску пресуду.

Често су се у пијаном стању окупаторски вој-
ници хвалили шта су све напљачкали гово-
рећи: Слутили смо шта све има у Срби, али да 
има оволико нисмо веровали. Ни мање земље 
ни већег богатства!

Београд пружа очајну слику. Постоје ули-
це у којима су многобројне куће без крова. 
Оправљају се само лепше и веће куће у које 
се усељавају виши окупаторски официри са 
породицама. Из свих радњи покупљени су 
бакарни предмети. Зашли су и по приватним 
кућама да одузимају предмете од месинга и 
бакра. Скидају окове са ормана, браве са вра-
та и прозора. Однели су звона са Вознесенске 
цркве и бакарни кров са звонаре. Преко Саве 
и Дунава постављени су понтонски мостови 
преко који без прекида пролазе топови, војска 
и комора. Сви иду ка унутрашњости Србије. 
Таљиге са опљачканим стварима, одлазе у су-

протном правцу, за Земун. Гоне преко Саве и 
много стоке: волове, коње, овце и свиње. Чи-
тав транспорт кола је преко понтона упућен 
за Земун са посуђем, бакрачима, тепсијама и 
бравама од којих се прави муниција. Од јутрос 
одузимају по кућама вуну из душека и јастука“.

Окупатор је односио све што је хтео. У томе 
су се нарочито истицале „наше Швабе“ које 
су дошле из хрватских вароши. Говорили су 
српски језик, али су га звали хрватски или 
„немецки“. Они би се окомили на намештај, 
велика огледала и клавире. 

Немачка пешадија, коњаници на ухрањеним 
коњима, ватрогасци у кожном оделу и добро 
наоружани бициклисти пролазе и одлазе на 
југ.

Кроз Београд пролазе поворке наших заробље-
них војника у таквом бедном стању да човека 
језа хвата кад их гледа. Спроводе их Мађари 
или босански муслимани.

По граду целог дана војска маршира, а музи-
ка свира „Вахт ам Рајн“. Немци, „наше Шва-
бе“, и Мађари на грађане гледају са висине и 
кад угледају неког да журно иде улицом зау-
стављају га и са подсмехом питају: Где су вам 
савезници? Зашто вам сад не дођу у помоћ? 
Морате да схватите да ћемо ми у Београду 
остати заувек. Београд је одувек био наш. Сад 
смо коначно успели да га ослободимо од вас, 
варварских Срба.

У себи се питамо: Ако смо ми варвари, драги 
Боже, шта ли су они? Каква је то „културна“ 
Европа која чини овакве гадости.

Мржња према Србима и свему што је српско 
одредила је Аустријанце да одмах чим су ушли 
у Београд, збришу ћирилицу. Наређено је да 
се излупају све плоче на којима су била испи-
сана, наравно ћирилицом, имена варошких 
улица. Са зграде Универзитета скинут је на-
тпис „Миша Анастасијевић свом Отечеству“. 
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Све трговачке фирме морале су бити замењене, 
другим латиницом написаним. Једно поподне 
дошла су два мађарска полицајца и наредила 
да моју лекарску таблу исписану ћирилицом 
заменим латиницом 

Бесни погледи Мађара, Аустријанаца, Шваба 
кад би угледали какав још неуништен натпис 
на ћирилици изазивао је дивљачку мржњу и 
они су слова ломили или рушили део куће на 
коме су се налазила ћирилична слова.

Обичан човек такав бес према безазленим сло-
вима није могао разумети. Ћирилица је пре-
стала, бар у Београду, да постоји.

* * *

ВОЈНИКОВА БРЕСКВА

У селу Текеришу, подно планине Цер, године 
1928 подигнута је спомен костурница поги-
нулим борцима славне Церске битке из Првог 
светског рата. По падинама Цера ископавани 
су гробови на брзину сахрањених војника. Као 
што су били заједно у борбеном рову тако су 
требали да почивају у заједничком гробу. Гро-
бови су били расути по планини, а највише их 
је било око Мачковог камена, где су борбе биле 
најжешће. Отварајући гробове копачи су вади-
ли кости, прали их водом и вином и односили 
у заједничку гробницу. Копајући приметили су 
на малој заравни израслу брескву шептелију. 
Како је било пролеће бресква је била у цвату. 
Хтедоше да је заобиђу, али једном од копача 
нешто не даде мира и он реши да је ископа.

Копајући испод ње пронађе остатке војника и 
кад су пажљиво загледа примети да бресква 
расте из грла војника. Разгрнувши земљу у 
потпуности желећи да извади кости примети 
у грлу коштицу брескве која је пустила корење 
дубоко у земљу, а изнад ње стабло које је било 
потпуно израсло. Кости очисти и опра као и 

све остале, а брескву са све корењем понесе на 
место где се градила спомен – костурница. Ко-
сти положи у заједничку гробницу, да војник 
почива са својим саборцима, а брескву посади 
мало подаље од споменика. Исте године с ране 
јесени бресква донесе и плодове. Дрво и пло-
дове прозваше војникова бресква.

О овом чуду сељани су дуго промшљали и на 
крају закључили да метак погодио војника у 
тренутку док је несрећник жвакао брескву 
шептелију. Крену прича о брескви и војнику. 
Једни су тврдили да му је ту брескву дала де-
војка при поласку у рат и да ју је он чувао док 
не огладни, а у рову није имао друге хране. 
Други су пак били уверени да ју је негде успут 
убрао, али није стигао одмах да је поједе већ 
је то учинио у рову. Но, било како било сви су 
се сложили да је у питању некакво знамење и 
решише да брескву чувају.

Како ни бресква, као и све овоземаљско није 
вечита, то су сељаци, кад би зато дошло време, 
од плода брескве садили нову брескву и кад би 
она стасала, а стара се сушила, стару вадили и 
на њено место нову, младу садили. Рађено је 
то више пута све до шездесетих година дваде-
сетог века, док нечијом одлуком или вољом, 
престаде брига о дрвету.

Без помоћи других и без ваљане бриге дрво 
се осуши и иструну. Војникове брескве више 
нема, остаде само празно место на коме је она 
некад расла. Да се прича о њој не изгуби, по-
бринуо се песник Љубомир Ћорилић који је 
брескви песму спевао. Не ваља за један народ 
када се и приче забораве. Зато се морају стално 
записивати и причати.

Приредио: 
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