Андрићград, септембар 2014.

Број 9

СРПСКИ ФРОНТ НА ДРИНИ 1914.
ДОКУМЕНТА

Телеграм
Отправљен из Ваљева, 16. IX у 12 сати 25 мин. пре подне
Примљен у Нишу 16. септембра у 1 сат пре подне
За Шајновића.
Шаљем тражен телеграм. Он се у главном оснива на истини. Свака два три дана слаћу Вам у
правцу овом: Српска офанзива у Босни стално
напредује. Око Требевића, Глога утврђења на
шест километара од Сарајева води се крвава
борба. Изгледи су на потпун успех, пошто све

предње тачке већ пале. Врло важна аустријска
комуникациона линија Сарајево – Власеница,
Дрињача, Мали Зворник у рукама је српске
војске. На овај начин угрожена позадина непријатељска, која је везана за борбену линију
Љубовија – Лозница својом главном масом.

1.

флоте заузме. Према томе, оно што се одвоји са
Херцеговачког одреда за Дрински одред биће
највише 5-7000 људи и мораће се ма и са овом
снагом кренути ка Фочи, премда налазим, да
би требало 8-9000 људи, па да се са доста гарантије предузме офанзива, и да тај број са
одредом од Пљевља укупно износи 20-22000
људи. Колико ја журим образовати Дрински
одред акцијом ка Фочи и Горажди, изгледа ми,
да Краљ исто толико ово одуговлачи; никако
му не годи срцу офанзива ка Фочи и Горажду.

Штаб Врховне команде Краљевине Србије –
Николи Пашићу, председнику владе и министру
иностраних дела Краљевине Србије

Штаб Врховне Команде
О. Бр. 2689
Председнику Министарског Савета,

Ургираћу извршење овога и даље.

Господину Николи Пашићу

Радио-телеграфска станица постављена је на
Ловћену и ноћас око поноћи ступила је у везу
са станицом на Ајфеловој кули.

Наш војни делегат при црногорској Врховној
Команди доставио је депешу следеће садржине:

Данас је било у овдашњој цркви благодарење за
одржану победу руске армије над аустријском.

„На фронту Вучи Дол непријатељ одступио
преко границе. Наше трупе заузеле свој стари
положај.

Престолонаследник са престолонаследниковицом приспели су из Италије преко Бара на
Цетиње данас у подне.“

На осталим фронтовима стање непромењено.

Предње част ми је доставити Господину Председнику Министарства на увиђај.

Санџачки одред држи положаје означене у
извештају Пов. Д. Бр. 17, са патролама још до
Требаичева; сама бригада са Лимским одредом
у вези је на Голешу.

25. августа 1914. године, 				
По заповести начелника штаба,

Непријатеља нема на левој обали Дрине.

Ваљево

Пошто је за сада непријатељ одбијен, вечерас
сам поднео Краљу писмен реферат и молио: да
се што пре образује Дрински одред за наступање Фочи. По овоме реферату и моме прорачуну, може се са разних граничних страна одвојити за Дрински одред 7-10.000 људи.
Краљ је задржао реферат да га прочита и рече
ми да сутра идемо у Никшић, где ће позвати
на договор команданта Топличког одреда и
са њим се договорити шта се може одвојити
за Дрински одред, па шта он нађе за могуће,
одмах ће се одвојити и одред образовати. Од
Ловћенског одреда не да ништа да се одвоји за
Дрински одред, јер, како видим, стално погледа
на Котор и гледа да га садејством француске

Помоћник, ђенерал, Живојин Р. Мишић

На полеђини:
Пов. № 9805
Прочитао НПП.1
АС, МИД, ПО, 1914, Ф XI, 1, дос. III
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Никола Пашић.

2.

дана давала јој значај демонстрације трупа
осталих на Дрини о чему јављено. Озбиљност
непријатељскога маневра сад схваћена после
четири дана од прелаза и онда је према два
корпуса учињен овакав распоред: дринска
дивизија прва из треће армије са севера која
већ стигла; моравска дивизија друга већ била
на центрума, појачан са два пука војске Васића
који такође ноћас стигао, са југа сутра треба
да стигне два пука од Ужичке војске; војсци
Мишића наређено такође дунавској дивизији
из војске. То је последње стање са тим да су
наше трупе на положајима источно од Крупња.

Штаб Врховне команде Краљевине Србије –
Николи Пашићу, председнику владе и министру
иностраних дела Краљевине Србије

31. VIII 14.
Ваљево 1h 55 m.
Ниш 5h 15 m.
Основна идеја наше Врховне Команде: Непријатеља нема у Срему, он је концентрисан
у Босни на доњој Дрини; према томе потребно је оставити на Дрини трупе, колико треба
да се одупру непријатељу, у случају да покуша офансиву; а сву осталу војску гурнути у
Срем; покидати комуникације; збунити њега;
натерати на одступање; онда и наша дринска
војска да пређе у Босну. Одсуство непријатеља
у Срему закључивало се по информацијама
руским, повереника у Риму, који су и одавде слани и преко руске мисије у Софији и од
Артаманова предавано нам такође и преко
нашега Посланства у Петрограду, да се пребацују аустријске трупе испред Руса тако је
распоред и направљен према концентрисаној
снази непријатеља на доњој Дрини где је XIII
и VIII корпус намештен шест дивизија; остало
на северу на фронту. Код Љубовије Мишића
војска.

Поповић

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XI, 1, дос. III

3.
Штаб Врховне команде Краљевине Србије –
Николи Пашићу, председнику владе и министру
иностраних дела Краљевине Србије

Ваљево 1. септембра у 11 сах. 15 м. вече
Ниш 1. септембра у 11 сах. 58 м. вече
Ситуација знатно побољшана. Појачање стигла центруму на време. Ми смо ту сачували
све позиције са тим да су оба крила прешла у
офансиву, и лево крило где је Васић разбили
непријатеља, а десно заузело добре позиције.
Војвода Степановић разбио непријатеља код
Аде Самуровића и задржао се. Стигао телефонски извештај да је заузет Вишеград. Поповић

Једна таква демонстрација (?) 2 била је
Славонска Митровица. У Срему биле и трупе
IV-ог корпуса поред Ландштурма. Непредвиђена је ствар прелаз код Љубовије. Ту се концентрисали XV и XVI корпус који био према
Вишеграду и ни Божановић ни Црногора
није осетила кад су се измакле те трупе; па,
наравно ни наша Врховна команда. Отуда
Црна Гора освојила Фочу; а Божановић има
(?)3 које су вам достављени. Не слутећи ову
нову концентрацију Врховна Команда првих
2

Напомена шифранта

3

Исто.

На полеђини:
Пов. № 9844
АС, МИД, ПО, 1914, Ф XI, 1, дос. III
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4.

5.

Штаб Врховне команде Краљевине Србије –
Николи Пашићу, председнику владе и министру
иностраних дела Краљевине Србије

Штаб Врховне команде Краљевине Србије –
Николи Пашићу, председнику владе и министру
иностраних дела Краљевине Србије

Т Е Л Е Г РА М

Т Е Л Е Г РА М

Отправљен из Ваљева 1/IX у 1 сат 30 мин. после
подне

Отправљен из Ваљева 4/IX у 11 сати пре подне
Примљен у Нишу 4/IX у 12 сати 30 мин. после
подне

Примљен у Нишу 1/IX у 1 сат 45 мин. после
подне

10 с. пре подне. Непријатељ врши шире одступање на нашем левом крилу. I армија гони
га. Центрум наш држи се добро. Наше десно
крило код Курјачице где је непријатељ прешао
до 10 сати (?) у главном пребацило га – остало
неколико батаљона. (Овде је телеграф изоставио
неколико шифара).4 Код II армије, северно од
те тачке, непријатељ покушава омање прелазе,
али без успеха. Овде надају се да ће данас бити
извршено пребацивање непријатеља. Гоњење
ићи ће тешко, јер је 10 дан борбе, а и терен тежак.

Лично
Ситуација данас у 12 сати: Ми држимо
линију од Кулишта до Преслапа источно од
коте Ражањ; дужина до 50 километара. На
тој линији су дивизија моравска II позива,
дивизија дринска II позива, дивизија дунавска
II позива и дивизија комбинована; IV пук I
позива са допунским батаљоном; вечерас
стиже IV пук II позива, а сутра дивизија
дунавске I позива. Непријатељ на тој линији
јак 15 и 16 као и једна дивизија хонведска.
Ту води се борба. Нисмо напустили ниједну
позицију. Непријатељ пребачен преко Дрине
код Курјачице. Остала наша снага северно
од те линије на Дрини. Војвода Степановић
јавља овог часа непријатељ надире код Аде
Самуровића. Послао (јој) му у сусрет дивизију
тимочку II позива с тим да ће за њом прећи
Дрину. Ситуација сматра се још за критичну
док не стигну појачања. Поповић

Божановић који има око дивизије и по дошао
пред Рогатицу, држи положај Тмор, Медек
западно од Семећа планине. Извиђачка одељења
су на Рожаји и у правцу Власенице.
Црногорци узели Горажде.
Данас треба да се споје са нама.
Одред од Бајине Баште дошао пред Сребреницу.
Непријатељ пребацује извесна одељења од војске
која према II армији на фронти (даље нема)
(Тражио сам исправку. Д.М.)5
Поповић

На полеђини:
Пов. № 9846

На полеђини:
Пов. № 3865

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XI, 1, дос. III

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XI, 1, дос. III
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Напомена шифранта

5

Исто.

6.

7.

Штаб Врховне команде Краљевине Србије –
Николи Пашићу, председнику владе и министру
иностраних дела Краљевине Србије

Штаб Врховне команде Краљевине Србије –
Николи Пашићу, председнику владе и министру
иностраних дела Краљевине Србије

Т Е Л Е Г РА М

Т Е Л Е Г РА М

Отправљен из Ваљева 6. IX у 11 сати 10 мин.
после подне

Отправљен из Ваљева 6. IX у 10 сати
Примљен у Нишу у 1 сат 50 мин.

Примљен у Нишу 6. IX у 11 сати 40 мин. после
подне

Лично. – Наше лево крило заноћило на Ободнику на десној обали Узовнице. Гучево је у
нашим рукама. Непријатељ држи на центруму
Црни Врх и Криву Јелу и жестоко напада Биљег
и положаје на Гучеву.

У девет сахати вече: На бојишту Крупањ очекује се сутра пад још Кошутње Стопе. Она је
опкољена са севера и југа. Држи се да се њом
решава ситуација. На бојишту у Мачви борба
код Причиновића и Глушаца нерешена, трупе
су остале на сто до двеста метара једне према
другима. Послана су појачања. Код Курјачице
пуковник Смиљанић покушао да пређе али
био одбијен и пренео на својим леђима три
пука непријатеља. На Романији непријатељ
је на позицијама Копито, Соколац, Грамиље.
Тражен је детаљан извештај од Божановића о
случају црногорском. Генерал Јанковић јавља
крађе спречили, пренео штаб у Фочу да би могао ући у Сарајево. Поповић

Јачина непријатеља на овоме делу фронта цени
се како сам јавио, а бројно до
150.000. Божановић задржан на положајима
Бреговина и Рудина на Иван-планини.
Због објављене депеше са Цетиња да су Црногорци ушли у Рогатицу, дајем о томе ове податке: Црногорци имали су са Горажда изићи
на Троврх па одатле путем правац Јаворине на
Сарајево. Наши од Рогатице правац Романија
на Сарајево. Наређено, међутим, да одржавају
везу између себе. Везу су требали још прекјуче
да ухвате Црногорци у место тога напустили
свој положај и банули у Рогатицу једновремено
са нашим патролама, не јављајући да иду. Отуда сам јуче и јавио да још нема извештаја да је
ухваћена очекивана веза. Сада кад су ушли у
Рогатицу, отпочну пљачкање као и у Ђаковици
раније, узму наш правац и упуте се у одељењима – Романија – Сарајево.

На полеђини:
Пов. № 9880
АС, МИД, ПО, 1914, Ф XI, 1, дос. III

Божановић жали се да ће та одељења кад
њих непријатељ, којега има пред Сарајевом,
натера у бегство – унети панику у његове
трупе. Црногорце, као и пред Ђаковицом, води
Вуковић.
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Одред Бајина Башта заузео Сребрницу и задржао се пошто непријатеља има на левој обали
Јадра.

и неке предстраже северозападно од Рогатице.
И он, верује се, да је већ у Сарајеву. Вукотић је
стално у вези с Двором, а добија тобож неке
наредбе од Команде.

Поповић

№ 3206

На полеђини:
Лично. Строго Поверљиво.
Пов. № 9881
АС, МИД, ПО, 1914, Ф XI, 1, дос. III

Гавриловић

На полеђини:
Пов. бр. 5113
Узео к знању. Да се саопшти Врх. Команди.
8/IX 1914. г. Пашић
Телеграфисано и експ. 8. IX 914. Др Св. Ћорић

8.
Посланство Краљевине Србије на Цетињу –
Министарству иностраних дела Краљевине
Србије

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XV, 11, дос. II

9.

Т Е Л Е Г РА М
Отправљен са Цетиња, 6. IX 14. у 11 сати 20
мин. после подне

Министарство војно Краљевине Србије – Николи Пашићу, председнику владе и министру
иностраних дела Краљевине Србије

Примљен у Нишу 7. IX 14. у 11 сати 15 мин.
пре подне

Министарство Војно
Пов. П Ђ О № службено

Заузимање Фоче, а нарочито Горажда, изазвало
је у дворским и владиним круговима неописану радост као специјални црногорски успеси.
Заузимање Рогатице учинило је, да се изгуби
свака мера. Краљ је одмах наредио полазак за
Никшић, одакле је намеравао ићи у Рогатицу
са штабом. Чинило му се, да је Сарајево већ у
његовим рукама. Тек кад је дознао да положаји
око Рогатице још нису поседнути војском и да
је маса српске војске далеко, једном речи да неће
бити сигуран на томе војном походу, Краљ је
одустао од пута. Из овога се види да се понавља
историја Пећи, Ђаковице и Пљеваља. Генерал
Вукотић, кад је добио наредбе од команде, у
којој су наши официри, да иде у правцу Јахорине и напусти Рогатицу, која је у правцу наших
операција, одговорио је, да му част војничка не
допушта оставити Рогатицу и да се због тога
може војска побунити. Вукотић је послао чак

Председнику Министарског Савета
Господину Николи П. Пашићу
Господине Председниче,
Част ми је послати Вам приложено извешће
нашег делегата у Црној Гори ђенерала г. Б.
Јанковића о раду наше и црногорске војске у
Босни – на употребу.
Молим, да примите моје дубоко поштовање.
10. IX 1914. год. 				
Ниш 							
		
Министар Војни, Пуковник
Душан П. Стефановић
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Прилог

би се сакат. Зато да би наша Влада ако би се у
Рогатици нашло материјала од веће вредности
могла, ако за умесно нађе, захтевати поделу
тога материјала између нас и Црне Горе јер
колико је црногорска војска заузела Рогатицу
толико је исто и наша, која је гонила разбијеног
непријатеља код Вишеграда, наскоро у Рогатицу стигла, али се није мајала око постављења
власти и узимања власти у своје руке но јурила
за непријатељем. Сама пак варош ни положај
око ње нису брањени, јер их је непријатељ раније напустио, те око тога не бркам (сигурно:
браним)7 да је који метак избачен.

Господину Министру Војном
Поводом постављења својих власти у Рогатици од стране команданта санџачке војске и
у опште освајања ове вароши црногорским
трупним ђенералштабом породио се известан
спор између команданта трупа ужичке војске и
команданта санџачке војске односно даљег држања ове вароши. Тај спор, пошто је Рогатица
на правцу операција ужичке војске, споразумно са овдашњом владом решен је за сада овако:
трупе прве санџачке дивизије да одмах напусте
Рогатицу, а да оставе у њој само најнужнији
број војника за одржавање унутрашњег реда,
док се не замени трупама ужичке војске. Власти које су црногорске трупе до сада поставиле
у Рогатици остаће и даље тамо и ставиће се на
расположење команданту ужичке војске коме
ће Рогатица бити место снабдевања. Поименични списак власти у Рогатици да се преда
команданту ужичке војске на употребу. Основа
снабдевања црногорских трупа биће Горажде.
Командант санџачке војске да нареди комисијски попис свег државног материјала у Рогатици и да се чува, а спискови о томе пошљу
што скорије црногорској Врховној Команди.
Све ово и извршено је одмах, само што попис
материјала још није довршен. Ово је учињено
овако да се избегне мешавина са црногорским
трупама. Остали распоред црногорских трупа
за офанзиву код Рогатице и Горажда остаје у
свему како сам у извешћу Пов. Д.Бр. 60 изложио. Према горе реченом, наша Влада ако би
нашла да би односно остајања црноречких
власти (сигурно: црногорских власти)6 у Рогатици требало учинити какве измене, онда
молим да она то питање даље са црногорском
владом регулише. Но ја мислим да ће и сам
командант ужичке војске по појављеној потреби делимично смену власти извршити или да
ће наша Влада и касније имати времена да то
питање дефинитивно расправи, а сада када је
ради сујете Црногораца и ради потребе међусобне хармоније било привремено ово питање
овако регулисано, захтев да се попис државног
материјала налазећег се у Рогатици комисијски
изврши, спискови пошаљу црногорској Врховној Команди, где ће доћи у моје руке, учинио
6

Све ово саопштено је Врховној Команди још
7. ов. мес. под Пов. ДБр. 63.
Св. Пов. ЂОБр. 1349 					
Пов. бр. 70 						
		
Делегат,
Ђенерал Божа Јанковић
На полеђини:
Пов. бр. 5218
Саопштити г. Председнику владе у Ваљево
молбу да у договору са Врховном командом
реши ово питање. У саопштењу г. Председнику
цитирати не текст извештаја него само нумере
при дну. 10/ IX 14. Јов.
Врховној Команди
За Поповића
Министар војни саопштио извештај нашег делегата у Црној Гори ђенерала Јанковића, који
је саопштен и Врховној Команди седмога овог
месеца под Пов. Д. број 63, а у вези са Пов. Ђ.О.
број 1349 и Пов. бр. 70 Молим да у договору са
Врховном Командом решите ово питање.
11. IX 914. Посланик Јовановић
Експ. 11/9. 914 у 50 20 с. Д.Св.
АС, МИД, ПО, 1914, Ф XV, 11, дос. II

Напомена шифранта

7

7

Исто.

10.

Примљен у Нишу 16. септембра у 1 сат пре
подне

данта тридесет другог пука нађена наредба
генерала Голија, која говори о очајном стању
непријатеља малодушности војника и официра
и у вези с тим паника у редовима војске означују се као редовне појаве. Српске победоносне
трупе су за леђа непријатеља прешле Саву и
Дунав, заузеле Земун и Панчево. Плен у овим
местима је богат. Вагони провизије и муниције, шеснаест топова пали су у српске руке.
Становништво је одушевљено и срдачно дочекивало ослободитеље. У Панчеву је командант
српских трупа примио изасланство и бегунце
из Али-бунара, Вршца и њихове околине, који
позивају наше трупе да их ослободе.

За Шајновића.

№ 179 							
			
Поповић

Штаб Врховне команде Краљевине Србије –
Министарству иностраних дела Краљевине
Србије

Т Е Л Е Г РА М
Отправљен из Ваљева, 16. IX у 12 сати 25 мин.
пре подне

Шаљем тражен телеграм. Он се у главном
оснива на истини. Свака два три дана слаћу
Вам у правцу овом: Српска офанзива у Босни стално напредује. Око Требевића, Глога
утврђења на шест километара од Сарајева води
се крвава борба. Изгледи су на потпун успех,
пошто све предње тачке већ пале. Врло важна
аустријска комуникациона линија Сарајево –
Власеница, Дрињача, Мали Зворник у рукама
је српске војске. На овај начин угрожена позадина непријатељска, која је везана за борбену
линију Љубовија – Лозница својом главном
масом. Деморализација наступила у редовима непријатеља, ратни плен је отуда врло јак,
ћебад провизија одело, осамдесет вагона четири локомотиве петнаест вагона муниције,
пољске кујне аутомобили и т. д.; до сада заузете
вароши Гацко, Биљец, Фоча, Горажде, Прача,
Вишеград, Рогатица, Сребрница, Хан Пијесак, Власеница, становништво у маси узима
учешће; до сад образовани око двадесет батаљона добровољачких од мештана. Српска
офанзива на Сави и Дунаву моментално обустављена наново је предузета, офанзиван покушај непријатеља према Београду сузбивен је
са огромним губицима његовим; два команданта пука, шест команданата батаљона, маса
наших официра погинули. У архиви коман-

На полеђини:
Пов. № 9941
АС, МИД, ПО, 1914, Ф XI, 1, дос. III

11.
Посланство Краљевине Србије на Цетињу –
Министарству иностраних дела Краљевине
Србије

Т Е Л Е Г РА М
Отправљен са Цетиња 30. IX у 3 сата 33 мин.
после подне
Примљен 30. септембра у 7 сати 50 мин. после
подне

По информацијама у овд. главној команди Аустријанци се после последњих неуспешних напада на Митра Мартиновића и Јанка Вукотића
враћају и прикупљају око самих Сарајевских
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утврђења. У команди влада уверење да су Аустријанци на овој страни врло слаби.

№ 344 							
			
Гавриловић

№ 339 							На полеђини:
			
Гавриловић Пов. № 6104
Узео к знању. 4/X Пашић
На полеђини:
Пов. бр. 5989
Да се саопшти Мин. Војном и Врх. Команди.
1/X 1914. Пашић
Експ. 1. X 914. Др М. Јов.

Копију ове депеше, да узме Опште војно
одељење, и одмах исту доставити Врховној
Команди. Оригиналну депешу доставити Г.
М. Иностраних Дела.

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XV, 11, дос. II

4. X 1914. Ниш
Министар Војни Пуковник Душан
АС, МИД, ПО, 1914, Ф XV, 11, дос. II

12.
Посланство Краљевине Србије на Цетињу –
Министарству иностраних дела Краљевине
Србије

13.
Министарство иностраних дела Краљевине
Србије – Посланствима Краљевине Србије у
Лондону, Петрограду и Паризу

Т Е Л Е Г РА М
Отправљен са Цетиња 3. X у 11 сати 35 мин.
после подне

Посланству Лондон, Петроград, Бордо

Примљен у Нишу 4. X у 4 сата пре подне

Наше трупе које су са доста успеха с југа дејствовале у Босни, морале су се сада повући на
десну обалу Дрине и заузети положаје око
Вишеграда. Разлог за повлачење наших трупа
лежи у нагломе повлачењу црногорских трупа,
којима је био задатак да чувају леви бок и позадину тих наших трупа у Босни. Пре три дана
командант ове црногорске војске из недовољно
јасних узрока нагло је напустио своје положаје
не давајући од себе за три дана никаква гласа,
и на тај начин оставио незаштићено наше лево
крило и целу позадину због чега се и цела наша
војска морала повући да јој непријатељ неби
заишао иза леђа. Командант Црногорске војске
је ово учинио и ако је имао изричну наредбу да
се задржи на својим положајима и да их брани.
Њему је дата наредба тачна и на које положаје
има да се повуче, па ни то није учинио. Обја-

У допуну телеграма број 324, јављам, да су већ
стигли на место, појачања која је црногорска
врховна команда послала у Босну, Генерал Вукотић и генерал Мартиновић. Тако сад има
тамо двадесет и пет хиљада Црногораца. У
последње време Аустријанци показују на тој
страни извесну активност у нападу; али, и поред тога у врховној команди влада уверење да
у Сарајеву осим најпотребније посаде нема никакве операционе војске. Доказ је за то, што су
на Јаворини и Романији увек црногорске предстраже. Аустријанци не предузимају ништа
против њих.
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14.

шњење које је дао врховној команди (побуна
једнога батаљона, бројно много надмоћнији
непријатељ) није могло да задовољи наш Генерал штаб.

Никола Пашић, председник владе и министар
иностраних дела Краљевине Србије – Штабу Врховне команде Краљевине Србије

Од почетка наших ратних операција наилазила је наша Врховна Команда на неприлике од
стране црногорске војске која је својом недисциплинованошћу, неспремом и претензијама
њених старешина често доводила у питање
наше напоре наше војске (због њих Аустријска
војска дошла у Плевља, Прибој и загрозила
Ужицу). Са жаљењем морамо констатовати да
се ево опет поновио такав случај, само тежи,
јер је не само довео у питање успехе наше
војске у Босни, него донекле оштетио и друге
наше операције на северу.

Врховној Команди Ваљево
Читао сам извешћа команданта генерала Арачића, као и она, која је шиљао генерал Јанковић.
Из свију њих видим да је тешкоћа настала усљед
тога што дисциплине нема у црногорској војсци.
Због тога је настао тежак положај за нашу војску,
али из политичких обзира не треба пренаглити и
прекинути нашу заједницу с Црном Гором – јер
би отуда потекле незгоде за општу српску ствар.
Треба потражити дубљи разлог тој недисциплини
и изучити све што се је десило – па онда према
резултату истраге, наћи цељи сходан излаз, и
ствар братски расправити.

Ово није никаква жалба на Црну Гору, него
само верно саопштење факата како не би на
нашу војску и њене команданте падала сенка.
Саопштавам вам ради знања с тим да обавестите владу.

Пашић
Гавриловићу на Цетињу

12. X 14. П.

Ради вашег знања саопштавам вам телеграм, који
сам упутио нашој Врх. Команди.

На полеђини:
Пов. № 6572
Задржато од експедиције док не стигне одговор
на Пов. 6371
14. X 914.

С ваше стране настаните да се нађе добар излаз,
који не би штетио општу српску ствар, па нам
саопштите на оцену.
Пашић
На полеђини:
Пов. Бр . 6554
експед. у 7.10 час. вече
18. Х 914. год. Вуч.

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XV, 11, дос. III

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XV, 11, дос. III

Приредили:
Јелица Рељић
Ана Кос
Александар Марковић
Мирослав Перишић
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Страдање Срба у Горажду, Горњем Подрињу и Романији
по избијању Првог свјетског рата

ЗЛОЧИНИ, ПРОГОНИ И ЛОГОРИ ЗА СРБЕ
Српски народ из долине Дрине и других пограничних подручја за вријеме аустроугарске
окупације одржавао је сталне везе са српским
народом у Црној Гори и Србији, својом традиционалном матицом. Како се ради о истом
народу, али подијељеном у различите регионе
и државе, разумљива је била њихова тежња
за сарадњом и сталним контактима.

Терор над свештеником
Лазаром Косорићем
У Горажду и околини тада су се још више погоршали односи према српском народу. Све
Србе из града ставили су под контролу, а оне
који су из села стигли у град још су и хапсили. У затворима су их малтретирали, тукли, а
неке за одмазду стријељали и вјешали. А као
разлог за то измишљана је тобожња веза са
атентаторима.

Проблем је био у томе што се ти контакти и
сарадња нису свиђали окупаторским властима, а посебно шуцкорима, регрутованим из
редова домаћих муслимана. Да би спријечили
контакте и сарадњу српског народа са двије
стране Дрине, аустроугарске власти су изградиле посебан систем заштите свога режима.
Оснажили су граничне прелазе, повећавши
број стражара и патрола на прилазима Дрини,
разгонивши све оне који би се ту окупљали.
Домаћи муслимани-шуцкори контролисали
су сваки покрет Срба. Свако одсуство дуже
од три дана сви су морали пријављивати шуцкорима, а они који то не би учинили, или би
се задржали у Србији и Црној Гори – односно они који су долазили из тих крајева овдје, привођени су на саслушање, неки чак и
хапшени или протјеривани из пограничних
подручја...

Лазара Косорића, протојереја из Горажда, једног од најугледнијих свештеника Српске православне Цркве, извели су на гораждански
мост, везавши га за ограду. Пролазећи поред
њега аустроугарски војници, шуцкори и чиновници су га пљували, чупали за браду, тукли,
понижавали и на све начине вријеђали. Слично

Аустријанци су Србе из пограничних зона
проглашавали сумњивим, оптуживајући
их да са Црногорцима и Србијанцима заједнички раде на подривању и рушењу њиховог
режима. То им је посебно послужило, у припремама властите и свјетске јавности за отпочињање Првог свјетског рата. Убрзо, потом,
дешава се атентат на престолонасљедника
Аустрије Франца Фердинанда, који је извео
Гаврило Принцип на Видовдан, 28. јуна 1914.
године у Сарајеву.

Прота Лазар Косорић
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се догодило и другим горажданским Србима,
угледним домаћинима. Био је то још један понављани и устаљени метод свих окупатора који
су прибјегавали понижавању, мучењу и ликвидацијама најугледнијих српских домаћина.

заустављена је испред града, на узвишењима
Градина, Чарапића брдо и Самари, на десној
обали Дрине. Тада Јанко Вукотић наређује јуриш и убрзо стижу до Дрине. Ова плаховита,
ледена ријека била им је велика препрека за
улазак у Горажде, поготово што су их са лијеве обале из свих оружја гађали аусторугарски
војници, потпомогнути бројним шуцкорима, уз
дејство артиљерије са Сјенокоса, Криве Драге,
Храњена и Матије.

Ослободиоци сердара Јанка Вукотића
Својим оданим слугама-шуцкорима Аустријанци су повјерили задатак да отпочну прогоне
српског народа 1914. године, након Сарајевског
атентата. Убрзо, 28. јула 1914. Аустоугарска напада Србију, чиме отпочиње Први свјетски рат.

Надљудским напорима црногорска војска одолијева и успјева се пребацити преко Дрине, освојивши Горажде, успостављајући привремену
војну власт. Формирају команду мјеста, за чијег
команданта именују извјесног Шиљка, Србина
из Пљеваља, иначе претка горажданске муслиманске породице Шиљак. Српски народ даје
добровољне прилоге у храни за своје ослободиоце, јер је прекинуо дотадашњу страховладу
и разбио језгро муслиманских добровољацашуцкора на Дрини, иначе најјаче и најчвршће
у цијелој Босни и Херцеговини.

Но, Црна Гора не остаје пасивна, већ се 6.
августа исте године придружује Србији,
објављујући рат Аустроугарској. Били су то
тренуци када се српски народ поново окупљао
на отпор заједничком непријатељу, борећи се за
слободу и опстанак на својим вјековним просторима...
Црногорска војска је у југоисточној Босни и
јахоринско-романијском подручју извојевала
побједу над аустроугарском војском, по први
пут доносећи слободу овим крајевима. Чувена
је битка црногорске војске на Дрини 1914. године, о чему се мало писало и мало зна. Они
су тада, у свом ослободилачком походу, стигли
практично до Сарајева, до Козије ћуприје. Тако
је Јанко Вукотић са својим црногорским војницима спасио српски народ у овим крајевима
од незапамћеног терора, прогона, мучења и
убијања.

Црногорци заустављени
код Козије Ћуприје
Црногорци настављају са прогоном Шваба
и шуцкора, ослобађајући комплетно Горње
Подриње, подручје Јахорине, Рогатицу, Соколац, Пале и стижу до Козије Ћуприје, на капије
Сарајева.

Сердар Јанко Вукотић, легендарни црногорски
војсковођа и командант, заслужан је за тадашњу одбрану незаштићеног српског народа од
терора шуцкора, које је у једној бици протјерао
све до Сарајева, о чему пише и Душан Паравац,
у књизи «Добојски логор 1915. године».

Али, због неповољних прилика на другим
фронтовима, црногорска војска се убрзо и неочекивано повлачи од Сарајева и југоисточне
Босне. За њима се повлачи и сав српски народ,
што представља први велики егзодус Срба са
својих вјековних огњишта. Једноставно, српски
народ је на то био присиљен, јер му је пријетила
још већа опасност од одмазда и уништења.

Српски народ је годинама препричавао подвиге Јанка Вукотића, свог првог ослободиоца,
који је одмах по објави рата муњевито кренуо
према Дрини и Горажду. Црногорска војска

Бјежећи ка Црној Гори људи су тражили спас за
своје голе животе. Непрегледне колоне српске
нејачи кретале су се према Пиви и Никшићу,
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купљања већих група и боравка на голој ледини, трпали су их у сточне вагоне, возили према Сарајеву, а одатле у злогласне логоре Добој,
Пешту, Арад и друге логоре широм Аустрије.
Они који све то нису могли издржати, умирали
су у претрпаним вагонима, а њихови спроводници су их једноставно избацивали из њих,
још док би композиције воза биле у покрету.
У добојском логору прогоњене српске избјеглице уселили су у коњушнице, у којима су прије
тога држали болесне коње. Живјели су ту под
изузетно тешким условима. Услиједила су масовна умирања, чиме су готово преполовљени. Тако је у Добојском логору, међу бројним
Србима из наших крајева, због глади, жеђи,
хладноће и болести умрло и седморо дјеце Димитрија Андана. Логораши су их закопавали у
масовне гробнице, а да њихове фамилије никада касније нису ни сазнале гдје се оне налазе.
Димитрије Андан се, попут бројних Срба, у
своје Вражалице, оставши без седмеро дјеце,
вратио само са преосталим сином Марком.

Црногорска војска у Рогатици 1914.

Пљевљима и Бијелом Пољу. Успутни домаћини
чинили су све да им колико, толико помогну,
али је тој непрегледној колони мученика било
тешко помоћи. Бјежећи од Аустроугара и шуцкора, носили су у наручју малу дјецу и по који
завежљај, старе и болесне на импровизованим
носилима, а они ријетки путовали су са воловским и коњским запрегама, гонећи преосталу
стоку, мислећи да иду на сигурно.

У Добоју, од глади, жеђи, патњи и нељудских услова умрли су бројни логораши из наших породица Перишић, Шолаја, Ристичевић,
Каблар, Вуковић, Павловић, Бегенишић, Јововић, Андрић, Видовић, Хелета, Переула, Андан и бројни други. Они који су имали срећу
да се из пакла Добојског логора живи врате
својим кућама били су и: Јово и Јања Переула,
Љубо Андрић, Даница Хелета, Аница Андан,
Димитрије и Марко Андан, те чланови породица Радовић, Миловић, Пљеваљчић и други.
Причали су да су у том логору радили најтеже
послове, да су сваког новог јутра из барака износили између 20 и 30, а некада и више мртвих
логораша, које би закопавали у масовне гробнице, бацајући их у њих без икаквог реда и без
пристојног православног обичаја.

Била је то колона патњи и мучења, исцрпљена
и изнемогла од глади, премрзла од студени,
тако да су већ на том путу многи изумирали,
остављени поред пута, јер за сахране није било
времена.

Прогоњене Србе транспортују у логоре
Али, умјесто спаса у Црној Гори, убрзо их
сустижу прогонитељи, аустроугарски војници, масовно их заробљавајући. Пошто су их
опљачкали, многе одмах и побили, преко црногорских брда и беспућа су их вратили назад,
пјешице, онако голе, босе, гладне и жедне. Прва
одредишта су им биле жељезничке станице
Увац, Рудо, Вишеград и Устипрача. Након при-

Све логораше који због болести и изнемоглости нису били у стању радити тешке послове,
стражари су хладнокрвно убијали, а оне који
би се пожалили да им је тешко, бичевали би.
Јевто Лелек, родом из рогатичког краја, причао
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је како није стизао пописати све логораше који
би умирали у добојском логору...

Српски добровољци чајничког среза
Велики број мобилисаних и на фронтове упућених Срба бјежао је на српску или црногорску
страну, настављајући борбу против Аустроугара... Из мноштва тих бораца велики број је,
по завршетку Првог свјетског рата, проглашен
српским добровољцима. У некадашњем срезу
Чајниче, коме је тада припадала и општина Горажде, евидентирана су 154 српска добовољца.
Али, то није коначан број, јер се многи нису
након рата пријављивали својим удружењима,
или су се пак раселили на друга подручја.

црква у Доњој Сопотници

Шубара, Спасо Шубара, Божо Вељовић, Миле
Комленовић, Миливоје Илија Милов, Миливоје Илија Диков, Јово Тривковић, Владислав
Павичевић, Перо Јоксимовић и Божо Јоксимовић... Горажде – Божо Драшковић, Петар
Дроца, Спасоје Кукавица, Ристо Стојановић,
Илија Марковић, Саво Јовановић, Никола
Милошевић, Ђорђије Бољановић, Стјепан
Дроца, Сава Јанковић, Стево Крунић, Ћетко
Мутлак, Благоје Мачар, Тривко Миловић,
Миле Петковић, Сава Радовић, Лазар Лазовић, Мирко Тешевић, Јанко Фуртула, Илија
Хелета, Васо Ђоковић, Анте Дракула, Стево Ђоковић, Саво Достић, Љубоје Иконић,
Крсто Кукавица, Јован Митровић, Благоје
Савић, Петар Јовановић, Средоје Андрић,
Алекса Дроца, Крсто Живковић, Милан Јеремић, Крсто Крунић, Јевто Мутлак, Стево
Миловић, Тодор Миловић, Драго Ракановић,
Милан Радовић, Милко Старовић, Никола
Терзић, Јово Уљар, Никола Хелета, Неђо Шубара, Ђорђо Видовић, Сава Бојовић, Митар
Дроца, Весо Танасковић, Љубо Драгичевић,
Нико Стојановић, Мирко Ристичевић, Васо
Вукадин, Ибро Мушановић, Перо Дроца,
Јово Живковић, Љубоје Комленовић, Стево
Мутлак, Јово Маљукан, Мато Пантовић, Петар Радовић, Перо Радовић, Милан Суботић,
Перо Стојковић, Весо Хелета, Недељко Давидовић, Лазар Рацковић, Спасоје Спасојевић
и Васо Планић.

Према мојим истраживањима, са подручја
општина Чајниче и Горажде евидентирани су
сљедећи српски добровољци: Чајниче – Владо Кајевић, Божо Крнојелац, Коста Којовић, Алекса Бошковић, Милован Клисура,
Марко Марковић, Васо Човић, Раде Кувеља,
Љубо Катана, Петар Тодић, Ђорђе Томић,
Мирко Веселиновић, Симо Тановић, Кристифор Тодић, Петар Пљеваљчић, Милорад
Ковачевић, Перо Јањић, Миле Живковић,
Андрија Попић, Неђо Перишић, Петар Лончар, Михајло Лончар, Алекса Тановић, Перо
Радовић, Петар Перишић, Маријан Ћевриз,
Тодор Јовановић, Алекса Калајџић, Лазо Берат, Крсто Јанкић, Миле Поповић, Маријан
Поповић, Војин Војиновић, Милан Зечевић,
Никола Стојановић, Раде Мојевић, Јаков Тановић, Недељко Шубара, Петар Деспић, Петко Петровић, Арсо Рацковић, Васо Радовић,
Анђелко Чарапић, Радован Голубовић, Љубо
Комленовић, Петар Караџић, Тодор Ћевриз,
Јован Ласица, Војин Тошић, Марко Топић,
Радован Васић, Недељко Рацковић, Стеван
Крунић, Раде Перишић, Саво Старовлах,
Зарко Машић, Ђорђе Пјевић, Душан Терзић,
Лазо Миладин, Илија Машић, Лука Крстић,
Стјепан Обрадовић, Недељко Видаковић, Петар Крнојелац, Манојле Голубовић, Алекса
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Злочини над Србима у Јабуци код Горажда

Родбини и пријатељима стријељаних Срба на
Јабуци дуго времена био је забрањен приступ
њиховој заједничкој гробници. Тек је 1937. године Краљевина Југославија, заједно са потомцима стријељаних, подигла скроман каменом
зидани споменик са бијелим крстом на врху и
плочом са именима свих стријељаних. Споменик је открио Богољуб Јевтић, тадашњи предсједник Владе, као краљев изасланик. Јевтић
је том приликом рекао да је ова гробница и
споменик својеврсни симбол борбе српског
народа против освајача, те да су ови невини
људи положили своје животе у одбрани српског народа и Србије.

Врхунац међу бројним злочинима аустроугарских окупатора у нашим крајевима био је
стријељање 46 угледних домаћина на Јабуци
изнад Горажда.
Претходно су их издвојили из непрегледне избјегличке колоне, коју су 1914. године тјерали
према Сарајеву. Сурову смрт тада су на Јабуци
нашли : Јаков, Крсто и Гавро Каблар, Маринко, Ристо, Никола, Обрен и Алекса Шкипина,
Периша Фуртула, Неђо Цицовић, Гавро и
Натасије Шарац, Лазар Ћосић, Ристо Ковачевић, Ђуро Симић, Перо и Перкан Јовичић,
Сава, Гавро и Никола Вукадин, Василије и
Никола Ђоковић, Милован Хелета, Ристо и
Милија Нешковић, Ристо и Крсто Новосел,
Крсто, Милија и Спасоје Абазовић, Василије,
Ђорђе, Ђуро, Симо, Милан и Милија Шибалија, Симо Пурковић, Милан Вуковић и
Јаков Крстановић.

Страдање браће Бољановић
Шуцкори су 1914. године звјерски убили и пет
мушких глава из породице Бољановић – рођену браћу Илију и Крста, те њихове рођаке
Пера, Сава и Рада. Аустроугарске власти су
их ухапсиле и осудиле на смрт вјешањем. Ту
казну шуцкори су извршили на Вијогору, испод
аутомеханичарске радње Драга Поповића, гдје
су и закопани. Након рата, 1918. године ту им
је био подигнут споменик, али су га усташе
срушиле одмах 1941. године, чим су стигле у
Горажде...

Сви стријељани Срби били су угледни домаћини из околине Горажда, Праче, Сокоца и
Рогатице. Пошто су их довели на Јабуку, шуцкори су их присилили да сами себи ископају
заједничку раку, а онда су их постројили поред
ње. Аустроугарски заповједник обратио им се
ријечима «да им је то заједничка кућа и да то
исто чека све оне који не буду лојални њиховој
власти».

Ово су само неки од бројних примјера драстичног кажњавања Срба, који се уклапају у
суштину геноцидне стратегије аустроугарских
и других освајача, како би се подручје уз Дрину
очистило од српског народа...

Након тога су их, по казивању Јакше Живковића и Лазара Гавриловића, шуцкори по
групама приводили ивици раке и стријељали
ватреним оружјем.
Ове српске родољубе тада су звјерски побили муслимани-шуцкори, прве комшије: Сејдо Мирвић, Осман Канлић, Алија Халиоџић
звани Џогељ и други, а предводио их је Смаил Шиљак. Био је то велики масовни злочин
окупаторске власти која је, заједно са својим
слугама-шуцкорима, још тада имала у плану
протјеривање српског народа са ових, његових,
вјековних простора.

Приредио:
Никола Хелета
(Дијелови из необјављене књиге о вјековном
страдању Срба горњедринског и романијског
краја)

15

Сјећање на Вишњу Мосић из Горњег Дубова код Вишеграда

БАБА ВИШЊА – ЗАБОРАВЉЕНА СРПСКА ХЕРОИНА
Уочи Првог свјетског рата, кришом проводећи преко границе са Србијом
чланове „Младе Босне“, Вишња Мосић је постала њихов члан.
Горње Дубово је одвајкада било погранични
планински крај вишеградске општине према
Бајиној Башти и Србији. Шкрта, испарцелисана земља, најпогоднија за сточарство, овдашње
становнике је природно усмјерила на горштачки начин преживљавања, а граница, која је

час била строга, а опет временом и формална,
упућивала их је једне на друге, на размјену,
породичне везе, а понекад и на ситни шверц,
од кога су многи преживљавали.
Граница у овом планинском крају, са безброј
козијих стаза, а мало путева, поткрај деветнаестог вијека била је путоказ за многе путнике
намјернике, који су туда ходили разним пословима и разлозима. Најчешће скривено од
стража и граничара.
А да би прошли ово међугранично подручје
многи су се обраћали чобанима, који су знали сваки пут и путељак, чак и кроз најгушћу
шуму.
Негдје с почетка 1906. године домаћица Вишња
Мосић оста без мужа Пера, са којим је изродила четверо дјеце.
Разбоље се Перо на пречац и, ваљда, од тешког
рада у шуми и надничења по њивама, оде на
живцима.
Вишња се одједном нађе у нерјешивим проблемима. Дјеца ситна, ваља их нахранити, а
муж тешко болестан. Једном је, чак, насрнуо
на најмлађег сина Милутина, док је био у бешици, а затим га је Вишња, заједно са братом
Милисавом Марковићем једва спријечила да
не запали омалену кућу.
Чували су Пера данима, али је ипак на Сретење Господње отишао у оближњи шумарак,
наводно да накреше буковог листа за стоку.
Већ се смрачило, а ни њега ни листа. Скупе се
комшије па у потрагу. Нису дуго ишли. У мје-

баба Вишња
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сту званом Буковик скочио је или се оклизнуо
са високе стијене.
Никад није тачно утврђено, али је зато народ
ову стијену назвао по њему. По православном
обичају нису га сахранили ни у сеоско гробље,
већ недалеко од стрмих стијена. Уз „Перову
стијену“ и омалену хумку прозваше „Перин
гроб“.
Тако је Перо Мосић окончао свој кратки, али
тежачки живот, оставивши супругу Вишњу да
се сналази како зна и умије са ситном дјецом.

Тара-Дубово-Заовине, стара брвнара

да“, кратко одговорила: „Ово вам је свратикућа, ето чија је. Свратите и ви, ако желите“!

А Вишња, виспрена и природно надарена за
разне послове, чак и мушке, преузе бригу о
домаћинству, кући, дјеци, стоци и њивама.
Људи су је поштовали и помагали, колико су
могли, и због њене мудрости и савјета које им
је давала, како би им олакшала муке и свакодневне проблеме.

Мало, помало Вишња се прочу као један од
најсигурнијих водича преко границе. Није то
радила ни за какве паре. Једноставно, ишла
је људима на руку, осјећала је да им треба помоћи, не питајући их којим поводом и послом
туда ходе.

Помагали су јој рођаци и комшије, али је било
и оних који су једва чекали да све напусти и
врати се својима. Да се рашире по њеном омаленом имању, да се окористе њеном муком.

Аустроугарске окупационе власти посебно су
контролисале гранична подручја према Србији. Њихове патроле учесташе и на подручју
Горњег Дубова, али је Вишња знала за тајне
пролазе кроз густу шуму.

Дјеца полако пристигоше, па свако поче помагати. Око чувања стоке највише. Само, није
их смјела саме пуштати, већ је ишла са њима.
Тако упозна све стазе и путељке, сусрета путнике намјернике, прекограничаре, како су их
најчешће звали.

У предвечерје Првог свјетског рата, још током
1913. године, у оба правца, најчешће ноћу, почеше се кретати младићи. По облачењу, али и
васпитању видјело се да су образовани, пуни
идеала и младалачких снова. Вишња им је била
толико повјерљива да су је убрзо примили у
своју организацију.

Упућивала је многе на прави пут, ако би залутали, а многи су свраћали у њен омалени,
скромни дом. Посебно кад би се задесили за
лошег времена зими, али и у касну јесен и рано
прољеће.

И тако Вишња Мосић поста члан „Младе Босне“, револуционарне омладинске организације,
која се, како су јој објашњавали, борила против
Аустроугарске окупације Босне и Херцеговине
и за њено припајање Србији и другим јужнословенским земљама.

Како јој је кућа била задња на путу према Србији, многи су је користили као одмор и неку
врсту припреме за прелазак границе. Након
што би били послужени, обично водом и шећером, настављали би даље.

У то тешко вријеме одиграла је значајну улогу,
вјешто проводећи чланове „Младе Босне“, али
и преносећи њихове усмене и писмене поруке

Дуго се препричавало да је, једном приликом,
на питање пролазника: „Чија је ово кућа - мла-
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које су размјењивали са члановима тадашње
Народне одбране у сусједној Србији.

на суђењу уопште не одговара на постављена
питања, глумећи психички поремећену особу.

Пролазећи неопажено поред, до зуба наоружаних аустроугарских граничара, најчешће је
поруке преносила чувајући стада оваца на пашњацима уз саму границу. А кад би их сусрела,
знала је писане поруке ставити испод језика,
глумећи зубобољу или чак да је глувонијема.

Придржавајући се докторових савјета Вишња
је вјешто убиједила судије да она, као убога
сељанка, није имала никакве везе са члановима
„Младе Босне“.
Нерадо се касније сјећала тог тамновања и
суђења, јер није жељела да јој се враћају слике
тешких мучења у истрази.

За преношење порука често је користила и
своју кћеркицу Цвијету, тако што би их сплела
у њене плетенице, а понекад ушила и у овчије
руно, којим је била обучена.

И њеног брата Милисава су, након атентата у
Сарајеву, ухапсили. Око двије године тамновао је у сарајевском затвору, али га је својим
свједочењем спасио даљег робијања Неђо Којадиновић из засеока Баре у Заовинама.

На граници између Горњег Дубова и Заовина
једне прилике, идући кроз мјесто звано Мичаилов крст, превела је и голобрадог црномањастог младића, за кога је убрзо сазнала да се
зове Гаврило Принцип.

Причало се у народу да је овај одважни сељак,
из домаћинске куће Рашка Којадиновића,
отишао у суд у Сарајево и тамо прислужио
свијећу, прекрстио се и рекао да ће пред Богом
и народом говорити истину. Његово свједочење га је избавило из сарајевског казамата,
али је због нарушеног здравља од посљедица
мучења убрзо умро.

Знала је да долази већа група младобосанаца,
међу њима и Гаврило, а као знак распознавања
на договореном мјесту у једном густом шумарку, држала је бијелу марамицу у руци. Када се
увјерила да је пут чист, кренула је напријед.
Стигавши близу границе само је скренула у
страну показујући им руком да наставе даље
према Србији.

По завршетку Првог свјетског рата Вишња Мосић је, заједно са другим заслужним и призна-

Сјећала се Баба Вишња да су тамо остали подуго, да би јој једног дана најавили повратак у
Босну.
Убрзо сазнаде за Сарајевски атентат. Једно
вријеме се примири, али онда дођоше аустроугарски војници по њу. Колико год да је била
конспиративна и чувала се ухода, очито да
су у истрази, након атентата над престолонасљедником Францом Фердинандом и његовом
супругом, сазнали за њене међуграничне везе.

Споменик на Јабуци предратни изглед

Одводе је у затвор у Сарајево, са осталим младобосанцима. Након двије године тамновања
пребацују је у Беч, а од тешке робије спасио је
затворски љекар, Јеврејин. Причало се да је и
он био симпатизер „Младе Босне“. Савјетовао је, приликом прегледа у ординацији, да

тим људима, позвана у Београд на свечаност
у краљевој резиденцији. Након што је краљ
Петар информисан о њеном изузетно лошем
имовном стању, понудио јој је новчану или
материјалну помоћ. Као мудра и виспрена домаћица, не размишљајући дуго, рекла му је да
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би жељела да јој се ријеши стамбено питање
и да јој држава додијели још мало земље, јер
је она са којом је располагала била неплодна
и мала.

уплаћене на рачун тадашње општине у Вишеграду.
Услиједила је финансијска контрола која је
утврдила да су те намјенске паре одавно потрошене и да им се, практично, није могло ући
у траг.

Убрзо су јој дали на коришћење земљу у су-

По налогу краљевске владе вишеградске власти су морале под хитно ријешити њено стамбено питање, тако да су у недостатку потрошених
пара почеле скупљати добровољне прилоге,
чак одбијањем процената од зарада радницима. Успјели су сакупити тек десети дио те
суме, око 2.000 динара, од чега су, користећи
бесплатан грађевински материјал тадашњих
фирми, негдје око 1932. године Вишњи саградили нову кућу.
А када је кућа била завршена општина је, да
би се некако искупила због трошења пара, у
Горњем Дубову приредила велику свечаност
којој су присуствовали високи краљеви официри, који су Вишњи Мосић предали тапије
за добровољачку земљу у Мотиковој равни и
кључеве од нове куће.
Истинска српска хероина Вишња Мосић је 13.
новембра 1937. године предала душу Господу
Богу. Живјела је часно и поштено, храбро се
стављајући у службу Србији, којој је цијелог
свог живота била одана свом душом.

друго рушење споменика на Јабуци

сједним Мушићима, након чега су се мјештани
муслимани побунили, жалећи се да они немају
гдје чувати стоку. Не желећи неспоразуме са
комшијама прихватила је имање у Мотиковој
равни, које је након привременог коришћења
убрзо постало њено власништво.

О баби Вишњи Мосић и њеним подвизима у
тешким временима аустроугарске окупације
хроничари нису превише писали. Њени племенити и храбри подвизи помињу се у књизи „Вишеград и околица“, коју је 1934. године
објавио Азиз Ресулбеговић-Дефтедаревић. У
тој књизи, на страни 51, између осталог кратко
пише: “Позната баба Вишња из Дубова, која је
још жива, преносила је повјереничка писма и
додавала их људима из Народне одбране“.

Након што доби боље и квалитетније имање,
отеже се обећана градња нове куће, све до 1929.
године. Разочарана због неиспуњеног краљевог обећања Вишња одлучи, па пут под ноге,
у Бајину Башту, у тамошњу пошту. Телефоном
назове канцеларију краљеве владе у Београду,
гдје су је информисали како су паре за градњу
њене нове куће у Горњем Дубову, у износу од
тадашњих 200.000 динара, на вријеме и уредно

Вишња Мосић се помиње и у књизи „Вишеградска жупа и Боричка висораван“, Јелисија-
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Јела С. Новаковића. На страницама 208-209,
наводи се „да је за вријеме aустроугарске
владавине над Босном, тадашњим властима
највише живот загорчавала позната храбра и
лукава жена, Вишња Мосић из Дубова. Она је
примала и остављала писма и усмене поруке са
једне на другу страну ‘суве границе’. Упућивала
добровољце и друге патриоте на најсигурније
стазе, за прелаз преко границе“.

како ће прехранити још једна гладна уста, јер
је у то поратно вријеме владала велика глад.
У то вријеме о Вишњи Мосић се говорило само
кришом и шапатом, међу четири зида, а њени
насљедници су наставили да живе скромно
и сиромашно, након чега их комунистичке
власти 1948. године раздвајају. Њен син Маринко Мосић, као колонизатор са супругом и
двоје дјеце депортован је у Семберију, гдје је
засновао ново домаћинство, а млађи Милутин са супругом Милијаном и дјецом остаје
да живи у Горњем Дубову, које је по њиховој
смрти наслиједио син Благомир са супругом
Миленом, дјецом Дикосавом, Драгом, Драгославом, Вишњом и Ранком. Након Благомирове смрти, Вишњино и Перово имање данас
одржавају снаја Милена, Блашкова супруга и
Вишњини праунуци Драго и Драгослав Мосић,
са породицама.

За живота Вишња Мосић се прочула и као народни љекар, справљајући мелеме и чајеве од
љековитих трава, којима је овај крај изузетно
богат. Никоме ништа није наплаћивала, али
су је у знак захвалности излијечени даривали прилозима које су остављали на оближњој
источној води, која се налазила недалеко од
њене куће. Тим даровима је подизала своју
дјецу.
Ова храбра жена оставила је дубоког трага у
ово погранично подручје, чак и након смрти.
Тако је 1941. године група усташа кренула у
Горње Дубово, из касарне у Гостиљи, тражећи
Вишњу Мосић, означивши је као непријатеља
број један за тадашњу ратну муслиманску
власт. Сазнавши да је умрла тражили су њен
гроб, али га нису нашли, јер је њен син Маринко прије доласка усташа избрисао надгробни
натпис.

(Ова скромна прича о баби Вишњи Мосић
и њеним заслугама написана је захваљујући
сјећањима њених потомака, Драга и Иване
Мосић. Аутори су, овим текстом, жељели да
за трајно оставе пристојан запис о њеном животу и изузетној улози на помагању члановима
„Младе Босне“. У Вишеграду и са друге стране границе, у сусједној Бајиној Башти, нема
никаквог званичног биљега који би подсјећао
на ову српску хероину. А требало је то одавно
учинити. За исправљање те неправде је право
вријеме можда управо сада, када обиљежавамо
100 година од почетка Првог свјетског рата).

Вишњин други син Милутин је, као краљев
војник, 1941. године мобилисан. Заробљен је
у борбама на граници према Албанији, након
чега је четири године провео у злогласном логору Аушвиц, гдје је ипак жив дочекао крај
Другог свјетског рата. Али, као бившем краљевом војнику комунистичке власти нису му додијелиле никакву помоћ у храни. Изашавши
из воза, између Кремана и Мокре Горе, кренуо
је преко Заовина пјешице до Горњег Дубова
пјевајући наглас: „Ој дјевојко Милијана, прошетај се планинама“ и „Нико не зна шта су
муке тешке док не пређе Албанију пјешке“.
Колико год да су били обрадовани његовим
повратком, укућани су се додатно забринули
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Родослов потомака бабе Вишње Мосић
Маринко им је рођен 1904. године. Оженио
се Стојанком из Вељег Поља и са њом добио
петоро дјеце: Анђу, Мару, Миодрага, Новака
и Ратка. Син Милутин им је рођен 1906.
године, a oжениo сe Милијаном Шимшић,
родом из Тасића. Изродили су дјецу: Раду,
Душанку и Благомира, чији је син Драго
Мосић.

Вишња Мосић, од оца Перише Марковића
и мајке Маре, дјевојачки Ђурић (поријеклом
из села Заовине, заселак Костићи, звани
Домишљани, општина Бајина Башта), рођена
је 1870. године у селу Горње Дубово, заселак
Марковићи, општина Вишеград.
Имала је браћу: Милисава и Стојана. Милисав је имао сина Лазара и кћерку Гоју. Лазар је
са Цвијетом Голубовић изродио дјецу: Петка,
Милована, Луку, Милојку, Јелу и Милену, а
Гоја се удала у Лазиће и имала синове: Михајла и Милована и кћерке Винку, Новку,
Петру и Милијану. Милован је имао синове:
Миломира и Радована, а Михајло Зорана и
Слободана, док им се кћерка Милијана удала
у село Јелашце за Станимира Савића, са кojим
је родила сина Александра и Зорана.

Прича објављена у часопису „Дабар“ Митрополије дабробосанске, мај 2014. године
Приредили:
Александар Савић
Славко Хелета

Други Вишњин брат Стојан је имао сина
Ивка, који је са супругом Пауном Марић изродио синове: Милорада, Стојана и Тому, као
и кћерке Славку, Славојку и Стојку. Славка
се удала у Пецикозе. Њена су дјеца: Вида, Милојка, Слободан и још један брат који живи у
Београду. Славојка се удала у Рујевце за Видоја
Воисављевића, Вукомановог стрица. Изродили су синове Милана и Драгана, који живе у
Обреновцу. Стојка се удала за Васа Шимшића
у Горње Дубово. Имали су сина Верољуба и
кћерку Виђенку.
Вишња Мосић је имала двије сестре. Цвијету,
која се удала у Вардиште за Стевана Томића,
те Леку, која се удала у Тасиће за Вељка Тасића. Имали су сина Раденка, који се жени
Анђом, са којом је имао сина Николу. Никола
се жени Добрином Плећић из Горњег Дубова.
Добили су дјецу: Раденка, Миленка, Станимира, Милену и Косу.
Вишња Марковић се удала 1889. године
за Пера Мосића у Горње Дубово. Живјели
су у старој кући - брвнари. Између 1890. и
1896. године добили су кћерку Цвијету, која
се удала у Растиште код Бајине Баште. Син
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ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „МЛАДА БОСНА
И САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ“
Андрићев институт
Вриједна документарна грађа о Сарајевском атентату
Предсједник Матице Српске Драган Станић
отворио је 31. aвгуста у Галерији Андрићевог
института у Андрићграду, изложбу архивске грађе „Млада Босна и Сарајевски атентат“
која својом едукативношћу на најбољи начин
осликава прилике уочи, за вријеме и након
Сарајевског атентата.

Бојан Стојнић, помоћник директора Архива
Српске из Бањалуке.

Обраћајући се бројним посјетиоцима, Станић
је посебно нагласио да се Срби никада нису покоравали освајачима, што је у пракси доказано
безброј пута, па и у случају Сарајевског атентата.
Он је нагласио да је ово изузетно вриједна и
документарно богата изложба, чији је аутор

Највриједнији експонати на самој изложби су
преписке између чланова „Младе Босне“, те
извјештаји о страдању српског народа у БиХ
за вријеме Првог свјетског рата, а оно што
представља посебну архивску вриједност су
фотографије, које приказују вјешања по БиХ
и затварања по концентрационим логорима.

Стојнић је истакао да је изложба подијељена
на пет тематских цјелина и садржи документе
који не дозвољавају да се фалсификује историја.

Изложба у Институту
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Изложба у Институту

Изложба је била отворена до 20 септембра.

ма публици су се обратили и члан Управног одбора Андрићевог института Боривоје
Милошевић, директор Архива Српске Душан Поповић и један од оснивача покрета „Позитивна Српска“ Далибор Рачић.

Истовремено, изложба је кренула и по Србији. Прва дестинација је Београд, гдје је
постављена 15. септембра у Архиву Југославије, а отворили су је Небојша Радмановић, српски члан Предсједништва БиХ
и Томислав Николић предсједник Србије.
На свечаном отварању изложбе у галерији
Андрићевог института краћим бесједа-

Организатор изложбе је покрет „Позитивна
Српска“ из Бањалуке.

Изложба у Институту
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