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Број 10

СРБИЈА У РАТУ
1914. ГОДИНЕ
Пред први светски рат, војне доктрине великих сила предвиђале су да ће нови рат
одлучити неколико великих битака и да ће се завршити за неколико месеци.
Са таквим поставкама и уверењима, сукобљене стране, Централне силе и силе
Антанте, очекивале су да ће се нови рат на Балкану, започет агресијом АустроУгарске на Краљевину Србију августа 1914. године, окончати до краја те године.

У наведеном убеђењу најдаље је отишла аустроугарска Врховна команда, нарочито
команда њене „балканске војске“. Обе су веровале да ће се рат против Србије, која
је била исцрпљена двогодишњим балканским ратовима, брзо завршити и да ће га
Аустро-Угарска лако добити. Њен војни врх је своје процене темељио на реалним
параметрима и проценама односа снага, на основу којих је урадио ратни план,
извршио концентрацију и груписање снага и разрадио начине борбених дејстава.

СРБИЈА У РАТУ 1914. ГОДИНЕ
Пред први светски рат, војне доктрине великих захватио читав свет и у којем је, уместо нападсила предвиђале су да ће нови рат одлучити не- них дејстава, одбрана постала доминантан вид
колико великих битака и да ће се завршити за борбених дејстава.
неколико месеци.
Насупрот таквом стању на западном фронту и у
Са таквим поставкама и уверењима, сукобљене Галицији, ратна 1914. година на српском ратишстране, Централне силе и силе Антанте, очеки- ту имала је сасвим другачије карактеристике:
вале су да ће се нови рат на Балкану, започет прво, несклад између олако „произведене“ саагресијом Аустро-Угарске на Краљевину Србију моуверености аустроугарске Врховне команде и
августа 1914. године, окончати до краја те године. команде њене „балканске војске“, која је у борби
против српске војске доживела тешке поразе у
У наведеном убеђењу најдаље је отишла аустро- биткама на Церу и Колубари; и друго, дејства
угарска Врховна команда, нарочито команда су имала офанзивно-дефанзивни карактер, због
њене „балканске војске“.Обе су веровале да ће чега борбе на српском ратишту у 1914. години
се рат против Србије, која је била исцрпљена имају и данас вишеструку вредност и зато их се
двогодишњим балканским ратовима, брзо за- ваља не само подсећати већ их треба и свестрано
вршити и да ће га Аустро-Угарска лако добити. изучавати.
Њен војни врх је своје процене темељио на реалним параметрима и проценама односа снага, У контексту наведеног става, сматрамо веома
на основу којих је урадио ратни план, извршио корисним да се сажето осврнемо на неке каконцентрацију и груписање снага и разрадио рактеристике борбених дејстава које је против
аустроугарских трупа водила српска војска на
начине борбених дејстава.
Церу, Дрини и Колубари, односно на офанзивМеђутим, насупрот доктринарним поставкама, на дејства српске и црногорске војске у Босни
већ прве битке у ратној 1914. години, тешке бор- и Срему, да кроз ток и исход наведених битака
бе и на западном фронту и у Галицији и велике успоставимо узрочно-последични „контакт“ са
жртве код снага у оба зараћена блока, оспориле ратном 1915. годином, која је по српски народ и
су учења војних теоретичара и стратега о томе да њихову војску, због свега онога што се догађало
ће „нови рат кратко трајати“. Нови ратни сукоб и на политичко-дипломатском и на војном плаје врло брзо прерастао у позициони рат који је ну, имала тешке последице.

Колубарска битка
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СРБИЈА У РАТУ ПРОТИВ
АУСТРО-УГАРСКЕ
1914. ГОДИНЕ

великих сила према Србији изазвао је велику
узнемиреност и негодовање у српском народу.
Победе балканских свезника у Првом балканском рату битно су пореметиле и усложиле
планове двојне монархије за продор на југоисток Европе. Због тога су још тада водећи аустороугарски кругови, на челу са престолонаследником Фрањом Фердинандом, тражили
оружану интервенцију против Србије и Црне
Горе. Изложене снажним притисцима великих
сила, нарочито непопустљивим противљењем
Аустро-Угарске, оне су се морале повући са обале
Јадранског мога, и из Скадра.

Крајем 19. и нарочито почетком 20. века целокупна спољна политика Аустро-Угарске била је
оријентисана према Балкану, југоистоку Европе
и истоку. Због потреба за новим тржиштима и
изворима сировина, она је у овим просторима инвестирала капитал, посебно кроз градњу
железница на Балкану. Продирући на Балкан,
сукобила се са интересима Русије, којој је Балкан,
такође, био сфера интересовања. Тако се, паралелно са слабљењем Турске, све више распламсавала и заоштравала дипломатска борба између
те две силе за превласт на Балкану. Лоцирана у
централном делу Балканског полуострва, Србија
се нашла у средишту те њихове борбе. Тежећи
ослобођењу још неослобођених крајева, она се у
прво време ослањала на подршку и помоћ Русије.

*
Истовремено, Аусто-Угарска се није задовољила
само тим чином, него је, да бу умањила углед
Србије а и Балканског савеза – била главни подстрекач Бугарске за напад на Србију 1913. године,
односно заговорник почетка Другог балканског
рата, који се опет завршио победом Србије и
њених савезника.

Све до мајског преврата 1903. године, Србија се
налазила у готово полуколонијалном положају
према Аустро-Угарској што је изазивало спор
развитак и пропадање националне привреде.
Године 1903. долази до преоријентације спољне
политике Србије према Француској и Русији. Но,
да би сачувала своје раније позиције у Србији,
Аустро-Угарска прво затвара границе према њој,
а затим против ње отпочиње 1904, односно 1906.
године, вишегодишњи царински рат.

*
Победе српске војске у ратовима од 1912. до 1913.
године још више су разбеснеле агресивне, владајуће кругове Аустро-Угарске, зато су све отвореније тражили повод да се Србија уништи као
држава, а да се њене територије припоје Монархији. То је, поред општих и других повода за избијање Првог светског рата, био основни узрок
рата Аустро-Угарске против Србије. Глобални
планови двојне монархије ишли су, пре свега, ка
томе да се уништи држава Србија и да се тако
овлада централном територијом Балкана, да се
у ствари, истисне руски утицај на том подручју
и отвори пут према југоистоку Европе. Да би
остварила своје планове, Аустро-Угарска се отворено припремала за рат, вршила је пограничне
провокације према Србији, интензивирала је
дипломатску делатност, и веома распламсала
масовну антисрпску пропаганду. Истовремено,
Аустро-Угарска је настојала да Црну Гору одвоји
од Србије, нудећи јој финансијску помоћ и територијално проширење. Међутим, Црна Гора
је то одбила и стала на страну Србије.

*
Односи Србије и Аустро-Угарске нарочито су
се почели погоршавати од октобра 1908. године,
односно од када је Аустро-Угарска прогласила
анексију Босне и Херцеговине.
Покушај Србије да се супротстави повреди одредаба Берлинског уговора, није успео. Под снажним притиском великих сила – Русије, Француске и Велике Британије, које нису биле спремне
за „нови рат“, и наравно Аустро-Угарска, Србија је била приморана да прихвати наметнуто
стање као свршен чин. Истовремено, такав однос
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Као непосредан повод за избијање рата послу- операцију против Србије. Три дана касније 25.
жио је атентат на Франца Фердинанда 28. јуна јула 1914. она је објавила рат Србији.
1914. године. Тим чином су припадници револуционарне организације „Млада Босна“ показали 1.1 Аустроугарски операцијски
нетрпељивост према туђинској власти у жељи
да поведу борбу за национално ослобођење и план и концентрација снага
уједињење српског и других јужнословенских
Аустроугарским ратним планом биле су преднарода.
виђене операције на два фронта: једне према
Русији и Галицији; и друге према Србији и Црној
Гори. За рат на Балкану Аустријанци су првобитно планирали да са групом „Балкан“ воде
офанзивне операције према Србији и Црној
Гори, али само у случају ако Русија не подржи
Србију, и не ступи у рат. У том смислу, иако се
из операцијског плана не види какав је требало
Владајући милитантни кругови у Аустро-Угар- да буде поступак „балканске војске“ ако Русија
ској одлучили су да искористе Сарајевски атен- ступи у рат, почело је груписање, односно контат за већ раније планирни обрачун са Србијом. центрација снага за рат на Балкану. Међутим,
Због тога су, темпираним новинским садржаји- баш у време превожења аустроугарске 2. армије
ма, створили претећу предратну атмосферу у Срем, према српском фронту, Русија је објавила
према Србији и српском народу, оптужујући општу мобилизацију, што је практично значило
српску владу, па чак и читав српски народ, за да ће и она ступити у рат против Аустро-Угарске.

1. АУСТРО-УГАРСКА
АГРЕСИЈА НА СРБИЈУ
АВГУСТА 1914. ГОДИНЕ

новонастале односе. Истовремено, свесна да би
њен напад на Србију изазвао општи европски
рат, она је за своје агресине намере и планове
тражила и сасвим лако добила, свестрану подршку Немачке, која се интезивно спремала за рат
и њега прижељкивала.

Одлука руске владе и њене Врховне команде да
нареди мобилизацију и тиме убрза припрему за
рат који су наметнуле Аустро–Угарска и Немачка, изазвала је значајне тешкоће у груписању аустроугарских снага за рат на Балкану. Пре свега,
аустроугарска 2. армија затечена је у фази пребацивања ка Срему, где је имала споредни задатак,
да својим присуством скрене пажњу српској
Врховној команди на север. Иначе, аустроугарска 2. армија требало је да, после агресије 5. и 6.
армије на Србију и Црну Гору, буде пребачена у
Галицију ради извођења офанзивних дејстава
против руске војске. У таквој ситуацији, иако је
било логично да се заустави њено пребацивање
у Срем, настављено је њено превожење, да се не
би променом плана створио хаос на железници
а, истовремено довођење и груписање јединица
аустроугарске 5. и 6. армије на границама према
Србији и Црној Гори.

Након што је обезбедила безрезервну подршку
Немачке, Аустро-Угарска је 23. јула предала ултиматум Србији. Рок за одговор је био 48 часова,
а захтеви такви да их српска влада није могла
прихватити. Ипак, треба истаћи да је српска
влада настојала, по савету Русије, која још увек
није била спремна за рат и због тога тежила да
одгоди његов почетак – да у односима са великим суседом смири „експлозивно“ стање. Наиме, Србија је прихватила све тачке ултиматума,
изузев једне, односно оне којом је захтевано да
аустроугарски војници учествују у истрази коју
је требало спровести у Србији. Незадовољна што
је српска влада одбила њен ултиматум, АустроАустро–Угарска је успела да за кратко време конУгарска је 25. јула 1914. године прекинула дицентрише три армије према балканском фронту,
пломатске односе са Србијом, а већ сутрадан,
и то: 2. армију у Срему и Банату; 5. армију на
наредила мобилизацију снага предвиђених за
простору Бијељина – Зворник – Прибој – Брчко
и 6. армију на простору Власеница – Рогатица –
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Калиновик – Сарајево, а део снага код Невесиња Командант аустроугарске „балканске војске“ је
и у Боки Которској.
своје одлуке темељио на закључцима који су
проистекли из процена о могућностима и несОвакво груписање аустроугарских снага није премности српке војске и народа да пруже адекодговарало стратегијском начелу о употреби ватан отпор. Наравно, због тога је био убеђен да
и економији снага. Наиме, помоћне снаге ау- ће његове армије брзо „прегазити Србију“.
строугарске „балканске војске“ биле су – иако
су имале могућности да искористе веома по- Управо са таквим уверењем – а потпуно занемавољан обухватни положај за груписање главних рујући морал српског народа и квалитет српске
снага према Србији и – не само веома удаљене војске, којој, када је присиљена да брани своју
од главних снага, него и врло удаљене једне од отаџбину и слободу свога народа, у херојству и
других и, истовремено, јаким природним пре- умећу ратовања нема премца – наредио је својој
прекама, практично међусобно раздвојене. У 5. армији да 12. августа пређе у офанзиву преко
том смислу, изгледа да је и на плану почетног Дрине, да до 18. августа заузме Ваљево, а након
груписања аустроугарских снага превагнуло тога да у напад крене и његова 6. армија.
операцијско опредељење из прве ратне зами*
сли аустороугарске Врховне команде, по којем је
било предвиђено да се према Србији, у почетку
ратних дејстава, остане не у офанзиви него у Уочљиво је да команда аустроугарске „балканске војске“, на почетку агресије на Србију није
дефанзиви.
обезбедила једновремену употребу снага. НаиМеђутим, сматрајући да је Србија веома ис- ме, аустроугарска 5. армија почела је офанзиву
црпљена у балканским ратовима, а у жељи да преко Дрине 12. а 6. армија тек 18. августа. Осим
искористи присуство своје 2. армије у Срему тога, снаге аустроугарске 6. армије ангажоване
и Банату, командант аустроугарке „балканске су на дивергентним правцима и без борбеног
војске“, генерал Оскар Поћорек је одлучио да додира, и то једним правцем ка Ужицу и другим
снагама које су првобитним ратним планом ка Пљевљима. Дакле, временски и просторно избиле предвиђене за дефанзивна дејства према двојена, аустроугарска 5. армија је била изложена
Србији- пређе у офанзиву, односно да са 5. ар- великом ризику и због тога је могла бити, а то се
мијом одмах изврши агресију из правца запада и догодило на Церу, тучена у офанзиви српских
снага пре него што су јој друге аутроугарске ар(преко Дрине).
мије могле уопште стићи у помоћ.
*

1.2. Српски ратни план, концентрација
и груписање снага

Таква одлука команданта „балканске војске“
условила је да се почетни ратни план битно измени, а због тога су извршене и промене у операцијским плановима о употреби све три аустроугарске армије у агресији на Србију. У том смислу,
новим операцијским планом било је предвиђено
да аустроугарска 5. армија пређе Дрину по завршеној концентрацији и да – уз истовремено
демостративна дејства делова аустроугарске 2.
армија са севера – што пре заузме Ваљево, а тек
након тога да у напад крене и аустроугарска 6.
армија, и то 15. корпусом преко Дрине ка Ужицу,
а 16. корпусом ка Ужицу и Пљевљама.

При изради почетног операцијског плана, српска Врховна команда је пошла од чињенице
да је улога српске војске да привуче и привеже што јаче аустроугарске снаге како би тиме
олакшале ситуацију Русије. У том смислу, било
је предвиђено да (ако аустроугарска предузме
офанзиву) српска војска у прво време води дефанзивна дејства, а да у офанзиву пређу чим се
за то укаже повољна прилика.
С обзиром на неизвесну политичку ситуацију,
основна идеја операцијског плана била је да се
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српске снаге у прво време држе одбране, док се
не испољи тежиште непријатељског дејства, а
касније, односно када се ситуација разјасни, да
се ради према приликама на ратишту. На основу тога, одређене су улоге и задаци армија: 1.
армија – да под заштитом истурених одреда на
Сави и Дрини брани Ваљево на линији: СловацЈаутина-Каменица-Јолина бреза; 2. армији – да
из централног положаја, са линије Аранђеловац-Лазаревац, дејствује у непријатељски бок
и позадину ако се непријатељске главне снаге
појаве на фронту било 1. армије, било 3. Армије;
и Ужичкој војсци – да осматра гранични фронт:
Бајина Башта-Мокра Гора-Прибој и да затвара
све правце који и воде у долиниу Западне Мораве и Лима.

начелник штаба српске Врховне команде војвода
Ратомир Путник, израђен је у српској Врховној
команди тек 17. августа 1914. године, и то на захтев краља Николе. Према том плану, требало је
две трећине црногорске војске концентрисати
око Пљеваља за операције правцем Чајниче –
Горажде – Сарајево ради садејства са српском
Ужичком војском која ће дејствовати од Мокре
Горе и Вишеграда ка Сарајеву, а остале снаге да
се употребе за одбрану границе.

1.3. Аустро-Угарска агресија на Србију
1914. године – Церска битка
Уочи агресије Аустроугарске на Србију, главне
снаге српске 1. и 2. армије биле су концентрисане
у Шумадији и оријентисане према северу, одакле
се очекивао напад главних снага аустроугарске
„балканске војске“, док је 3. армија добила задатак да брани веома широк гранични фронт
на Сави и Дрини, односно фронт од ушћа Колубаре у Саву, па све до Љубовије, и то са овим
распоредом снага: Обреновачки одред на фронту
од ушћа Колубаре до ушћа реке Вукодраже до
Зворника, са задатком да затворе све правце од
Саве и Дрине ка Ваљеву, конкретно да њен Шабачки одред брани положај од реке Вукодраже до
Самуровића аде; Лознички одред од Пејине аде
до аде Зеленице, с тим што се на десном одсеку
овог одреда налазио и Лешнички одред и што
је везу између Шабачког и Лозничког одреда
одржавао Јаворски одред; Љубовијски одред од
Удовице до Љубовије; одред на Дебелом брду
одржавао је везу између левог крила 3. армије и
Ужичке војске и затворио правац од Љубовије
ка Ваљеву и Дринска дивизија првог позива на
положајима у рејону Ваљева. Одреди на Сави и
Дрини по упутствима команданта Армије, имали су задатак да воде задржавајућу одбрану, која
се, иначе, тада називала „одбрана за добитак у
времену“.

*
Црногорски ратни план, израђен је када је Аустро-Угарска објавила рат Србији. Имао је чисто
одбрамбени карактер. Према њему извршена је
следећа концентрација снага: Пљеваљска дивизија у рејону Бољанићи – Бобово, са задатком
да затвори правце од Чајнича и Челебића ка
Пљевљима и да одржава везу са српском војском
код Прибоја: Херцеговачки одред (Подгоричка,
Никшићка и Колашинска дивизија), на простору Крстац – Грахово – Трубјела, са задатком да
затвори све правце који воде из Херцеговине и
Боке Которске у правду Никшића; Ловћенски
одред (ојачана Цетињска дивизија) на простору Ловћен – Суторман, са задатком да затвори
правце који од Боке Которске и мора воде ка
Цетињу и Ријеци Црнојевића; Старосрбијански
одред (Васојевићка и Беранска бригада) за обезбеђење границе према Албанији.
*
Дуж граничног фронта, према Херцеговини
биле су груписане нешто јаче снаге у кордонском распореду. Међутим, он се већ у почетку
операција показао нецелисходним. Због тога
су, одмах на почетку аустроугарске агресије,
снаге прегруписаване према Рашкој области.
До овога је дошло због недостатка заједничког
операцијског плана српске и црногорске војске.
Заједнички операцијски план, који је потписао

Према српској 3. армији била је аустроугарска 5.
армија са 8. корпусом на простору Бијељина – с.
Амајлија и 13. корпусом на простору с. Батара
– Козлук – Зворник. Поред тога, у Срему су се
налазили 4. и 9. корпус аустроугарске 2. армије.
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предузме одговарајуће мере у погледу прегруписавања армија, дало јој је значајну предност
у вођењу операција над непријатељским командовањем. Наиме, све до 15. августа практично
траје стварање почетног операцијског плана и
груписање снага за битку на Церу. У том процесу, битне претпоставке које су омогућиле да
се правовремено реализују основне поставке из
ратног плана српске Врховне команде били су
високо умеће и реална процена ситуације, затим
почетно груписање снага у којем није било израженог тежишта, него „ишчекивање“ поступака
агресорских армија, под заштитом 3. армије и
напокон, према насталој ситуацији, прегруписавање 1. и 2. српске армије. Да би се све то реализовало за тако кратко време, огромна заслуга
је и војника и њихових старешина који су својом
високом свешћу о праведности борбе за одбрану
отаџбине и слободе свога народа исказали огромну, несаломиву снагу и неуништив морал. У
том смислу, јединице су се истицале необичним
полетом и пожртвовањем, тако да су готово без
предаха извршавале задатке, посебно усиљене
маршеве који су износили и од 40-60 км дневно.
Осим тога, у историји српског народа остаће
забележено, као ретко где у свету, да се на оглас
мобилизације јавио велики број прекобројних
војних обвезника, од којих је формирано неколико прекобројних пукова.

Пошто је настојао да до 18. августа искористи
привремено присуство 2. армије у Срему, генерал Поћорек је 12. августа наредио 5. армији да
пређе у офанзиву преко Дрине, с тим да до 18.
августа заузме Ваљево, када је у офанзиву требало да крене и 6. армија. Командант аустроугарске
5. армије је предлагао да се измени време почетка офанзиве и да у агресији на Србију заједно
дејствују и 5. и 6. армија. Међутим тај предлог
командант „балканске војске“ није прихватио, па
је 5. армија сама у зору 12. августа почела прелаз
преко Дрине, односно напад на Србију.
*
Дејства аустроугарске 5. и делова 2. армије започела су истовремено. Прво је 9. дивизија 8. корпуса 5. армије отпочела прелаз преко Дрине, а
затим је 2. армија снажно бомбардовала Београд,
Обреновац и Шабац. Истовремено, њен један
пук је под заштитом артиљеријске ватре, заузео
Шабац, а аустроугарска 29. дивизија Подрињску
Митровицу и села Ноћај, Шеварје и Дреновац.
*
Од тада, односно од 12. до 15. августа 1914. године, воде се борбе које карактеришу, с једне
стране, опрезно наступање аустроугарских јединица и њихово настојање да своје задатке реализују са што мање губитака; а с друге, одлучност
српске Врховне команде, пошто је брзо уочила
да су главне аутроугарске снаге груписане не
на северу, него према западном и северозападном делу Србије, да ангажовањем целе 3. армије
према Дрини, а делом снага према Сави, еластичном, али и упорном одбраном, задржава
непријатељске снаге и тиме обезбеди услове за
правовремено прегруписавање друге две српске
армије које су се до тада налазиле на простору
Свилајнац-Паланка-Топола-Аранђеловац-Лазаревац и да их упути у правцу одакле су нападале
главне аустроугарске снаге.

*
Све до 15. августа траје обострано подилажење
за Церску битку. Нема урађеног операцијског
плана по коме би се вршило груписање снага.
Због тога, 15. августа увече, јединице аустроугарске 5. армије, које су наступале у шест нападних
колона и са развученим јединицама на фронту
широком 70 км, са врло плитким распоредом
снага и без резерви нашле су се на планини Цер.
Јединице 8. корпуса аустроугарске 5. армије су
заноћиле у овом распореду: лева колона 21. дивизије на северним падинама Цера; десна колона исте дивизије на самом гребену Цера, са
предњим деловима на источним падинама према селу Текеришу; и 9. дивизија у долини реке
Лешнице. Истовремено, јединице 13. корпуса
аустроугарске 5. армије нашле су се у распореду:

Чињеница је да је српска Врховна команда уочи
избијања рата, мада на основу врло оскудних
обавештајних података, извршила реалну процену ситуације и да је, баш због тога, била у могућности да према развоју ситуације на ратишту
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53. дивизија у долини реке Јадар; 13. пешадијска задатак да продужи марш преко Столица, затим
и 11. брдска бригада на путу Лозница-Крупањ преко Михаиловог гроба ка Текеришу, а онда да,
код Гручанског гробља; и 49. дивизија у Крупњу. одмах по избијању на ту просторију, делом снага
осигура правац Текериш-Шабац, да један пук
*
са артиљеријском батеријом упути преко Парлога, гребеном Цера на Тројан и Косанин град,
Наспрам аустроугарској 5. армији наступила је и а да истовремено своја два пука са хаубичким
у покрету вршила прегруписавање својих снага дивизионом задржи на Текеришу. Да би изврсрпска 2. армија. Дан уочи Церске битке, њен шила наведени задатак Комбинована дивизија
командант генерал Степа Степановић, примио је морала да изврши усиљени марш и да, по моје од српске Врховне команде ново наређење, гућности, из покрета нападне и заузме Косанин
којим је добио задатак да изврши удар у бок не- град. У складу са овим наређењем, Комбинована
пријатеља који продире долином Јадра односно дивизија је наставила форсирани марш.
да нападне 53. аустроугарску дивизију. Због тога,
командант српске 2. армије био је принуђен да У току ноћи за време подиласка ка с. Текеришу,
својим дивизијама измени пређашње задатке, па предњи делови њене дивизије приметили су
је тако Комбинованој дивизији наредио да форси- „ниска светла“ на падинама Цера, чему, у први
рано настави покрет правцем с. Велики Бошњак- мах, нису придавали нарочиту пажњу. Међутим,
Ракита-с.Текериш, дакле према Текеришу, с тим други прекобројни пук се приликом кретања уз
да са једним пуком затвара правац који води од падине изненада сукобио са јединицама десне
Шапца ка Текеришу; затим да гребеном Цера колоне аустоугарске 21. дивизије које су ту заупути један пук, а да са главним снагама наступа ноћиле. Тако су, у ствари, борбом код Текериша
долином Лешнице, са задатком да нападне у бок започеле борбе на Церу у којима су са српске
непријатеља који се налазио на линији: с. Стра- стране учествовала три прекобројна пука (1, 2.
жа-с. Козјак. Истовремено, Моравској дивизији је и 3). Комбиновне дивизије, а са аустроугарске
наредио да настави покрет правцем с. Каманица такође три пука, и то 21. дивизије.
– Михајлов гроб – с.Текериш, а одатле гребеном
Иверка продужи ка селу Обрежу, са задатком да И ако су борбу код Текерише водиле приближно
изврши бочни напад на непријатељске снаге у једнаке снаге – српски прекобројни пукови су
долини реке Јадар; коњичкој дивизији је наредио успели да разбију десну колону аустроугарске
да што пре избије на линију Шабац-Лешница, 21. дивизије и да је натерају на одступање ка
да установи каква је ситуација у Мачви, и да, Дрини. Тако је бојем код Текериша отпочела
поред тога, обезбеђује десни бок армије, а Шума- Церска битка.
дијској дивизији првог позива да нападне и заузме Шабац, с тим да се у случају јачег отпора ау- После тог ноћног боја код Текериша, уследистроугарскох снага утврди и најупорније брани ла је жестока четвородневна битка на Церу. У
правце с. Велики Бошњак – с. Осечину. Садржај првом дану, 16. августа, борбу су, на широком
наређења команданта српске 2. армије генерала
Степе Степановића указује да он није располагао
прецизним подацима о непријатељслким снагама посебно не тиме да се на Церу и у долини
Лешнице налази цео 8. аустроугарски корпус 5.
армије. Но, без обзира на ту околност командант
2. армије је веома добро уочио значај планине
Цер за извођење борбених дејстава, па је, сходно
томе, у току покрета јединица кориговао њихове
задатке, посебно Комбинованој дивизији. Наиме,
она је, у складу са измењеним наређењем, имала Иѕвлачење топова на Јадру
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фронту, водиле приближно једнаке снаге. У току
тих дејстава, аустроугарска 5. армија је развила
све своје снаге тако да је практично остала без
резерви. Насупрот томе, команданти српских
армија и српска Врховна команда су прегруписавали своје снаге и сукцесивно их уводили у
борбу – према потреби и стању на појединим
правцима борбених дејстава.

бинована дивизија разбила у току ноћи код Текериша. После вештог маневра српске пешадије
и коњице у борбама на Родловцу и Скакалишту,
лева колонона Коњичке дивизије је успела да
разбије и растроји непријатељску колону и да
избије чак на Бобију.
Десна колона Коњичке дивизије штитила је леви
бок Шумадијске дивизије првог позива и кретала се преко с. Петовице и Белог камена ка с. Добрићу, где је наишла на 57. бригаду аустроугарске
29. дивизије, која је, по наређењу команданта 9.
корпуса, имала задатак да нападне Шумадијску
дивизију првог позива у бок да би тиме олакшала
ситуацију 5. армије на Церу. Међутим, аустроугарска 57. и 58. бригада су претрпеле тешке
губитке, па су се морале повући ка Шапцу, при
чему је, због нејасне ситуације између те две бригаде, дошло до међусобне борбе што је код њих
изазвало још већу збуњеност.

*

Тако је, на пример, Комбиновану дивизију, док
су се њени пукови после боја код Текериша
припремали за даља дејства, изненада, рано
ујутро, у бок напала аустроугарска 9. дивизија
и принудила је да се повуче на положаје у висини Кика, где ју је прихватио 5. прекобројни пук,
који није учествовао у ноћном боју. Међутим,
тиме није отклоњена опасност од нових напада
аустроугарских снага, па је вишечасовна борба настављена несмањеном жестином и у току
дана. Но, пристизањем Моравске дивизије првог
*
позива, која се из покрета развила за борбу, и
то улево од Комбиноване дивизије, олакшана је За то време, Шумадијска дивизија провог позива
је, затварајући правце од Шапца ка југу, успешно
ситуација код прекобројних пукова.
штитила десни бок другим српским јединицама
Међутим, до повлачења Комбиноване дивизије које су офанзивно дејствовале ка Церу.
са источних падина Цера дошло је баш због
кашњења Моравске дивизије првог позива која На овај начин, Коњичка и Шумадијска дивизија
није у току ноћи продужила марш, као што је првог позива су врло успешно извршиле задатак
то учинила Комбинована. Да није било тако, она и онемогућиле везу аустроугарске 2. и 5. армије,
би, пошто није била у борби, изјутра примила на и то баш онога дана када им је она била најпосебе напад 9. дивизије и тиме омогућила Комби- требнија ради спасавања 21. дивизије на Церу.
нованој дивизији да после успешно завршеног Због тога је команда аустроугарске 2. армије
ноћног боја продужи надирање гребеном Цера била принуђена да нареди да се, поред деветог,
у Шабац пребаци и 4. корпус те армије. Тиме се
и да избије на Дрину.
ова армија, противно вољи аустроугарске Врховне команде, ангажовала у борбама јужно од
*
Шапца, а не у Галицији.
Да би расветлила ситуацију у Мачви и обезбедила унутрашње бокове Шумадијске дивизије У долини Јадра, док су јединице српске 2. армије
првог позива и Комбиноване дивизије, Коњичка оствариле преокрет и натерале аустроугарске
дивизија је са пет батаљона и једном батеријом снаге на повлачење, српска 3. армија је успешно
из Шумадијске дивизије првог позива форми- одбијала све аустроугарске нападе. Но, по паду
рала две колоне. Њена лева колона штитила је мрака, њене јединице су, због угрожености бодесни бок Комбиноване дивизије и у наступању кова, отпочеле повлачење на положаје: Марјаносеверним падинама Цера наишла на леву коло- вића вис-к.241-к.243 – Рађевски камен-Шумер.
ну аусторугарске 21. дивизије, која је журила да
пружи помоћ својој десној колони, коју је Ком-
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Због тог повлачења је угрожен правац ЗавлакаВаљево, па је српска Врховна команда наредила
да Моравска дивизија другог позива из 1. армије
одмах, из рејона размештаја, крене преко Ваљева и привремено уђе у састав 3. армије. Овим
је осујећен покушај аустроугарске 5. армије да
јаким десним крилом сломи слабо српско лево
крило.
*
Тако се већ првог дана развила битка на широком фронту приближно једнаких снага са обе
стране. При томе је аустроугарска 5. армија развила све своје снаге, тако да је остала без резерви,
док су, насупрот томе, српске снаге сукцесивно,
довођењем из дубине, увођене у борбу што је
стварало битну предност.

с. Прњавор и гонио разбијене делове 21. дивизије у правцу моста на Дрини. Овако смелим
дејствима, Коњичка дивизија је, и овога дана,
онемогућила везу аустроугарске 2. и 5. армије.
Шумадијска дивизија првог позива је, у духу
раније добијеног задатка, отпочела напад на Шабац, али га је командант дивизије, по одобрењу
команданта армије, обуставио због јаког отпора
9. корупса, а дивизији је наредио да пређе у одбрану на линији: Мишар-Потес-с. Јевремовац.

За то време, иако је српска 3. армија посела нове
положаје: Марјановића вис-Рађевски камен и
Баштавско брдо и тиме избегла обухват, код
ње ситуација је још била критична. Ово због
тога јер су њене укупне снаге одговарале снази
само једне аустроугарске дивизије, док је против
себе имала њихове две дивизије (36. и 42) и две
У току другог и трећег дана водиле су се такође бригаде (11. и 13). Због тога је у помоћ 3. армији
жестоке борбе на Церу, али са новим моментима упућена Моравска дивизија другог позива, која
који су утицали на даљи ток Церске битке. На- је у Ваљево стигла тога дана, око подне.
име, српска Коњичка дивизија је самоиницијативно смелим продором, пресекла железничку Комбинована дивизија и Моравска дивизија
пругу Шабац-Лешница, извршила дубок продор првог позива су 18. августа изјутра отпочеле
у позадину аустроугарске 21. дивизије и тиме заједнички напад на аустроугарску 9. дивизију.
спречила борбену везу између аустроугарске 2. Међутим, њихове нападне колоне су врло опрези 5. армије. Тај успех Коњичке дивизије значајно но наступале, па се аустроугарска 9. дивизија
је утицао на то да се погорша морал и створи одржала на својим положајима. Због тога је Компаника у позадини аустроугарске 21. дивизије. бинована дивизија, крајем дана, избила само на
пола пута између Тројана и Косанина града на
Наиме, док су се Комбинована дивизија и Мо- Церу, док је Моравска дивизија првог позива
равска дивизија првог позива припремале за подишла положајима на Рашуљачи.
напад, и то Комбинована гребеном Цера, а Моравска гребеном Иверка, напала их је аустроу- У току ноћи 17/18. августа, код Шапца се из Срегарска 9. дивизија и при томе успела да потисне ма пребацио 4. аустроугарски корпус и изјутра,
Моравсску дивизију првог позива са положаја с. у садејству са 9. корпусом, отпочео напад на
Југовићи – Калем на положај Калем – Илијино Шумадијску дивизији првог позива, које се под
брдо. За то време, десна колона Комбиноване јаким притиском повукла на положај на десној
дивизије заузела је Тројан на Церу, одакле је боч- обали реке Думаче. Са тих положаја она је изном ватром укочила даљи напад аустроугарске 9. ненадном и јаком ватром задржала напад два
дивизије према њеној левој колони и Моравској непријатељска корпуса и тиме заштитила бок
дивизији провог позива.
ударне групе на Церу.
Истовремено, Коњичка дивизија је продужила напад. Тако је 2. коњички пук пресекао железничку пругу Шабац-Лешница, а 3. коњички
пук, иницијативом команданта пука, извршио
дубок продор у позадини 21. дивизије, заузео
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У та два дана , 17. и 18. августа, снажан отпор
двема српским дивизијама Комбинованој и Моравској, пружала је аустроугарска 9. дивизија, у
чију је упорност и издржљивост веровала команда аустроугарке 5. армије и од ње тражила да

Српска артиљерија у Првом светском рату

издржи притисак српских снага до пристизања ских команданата да испред себе имају не једну
нових јединица из аустроугарске 2. армије, која него три српске дивизије, што им је отежавало
се налазила у Срему.
добро расуђивање у доношењу одлука.
Настављајући напад гребеном Цера и Иверка,
две српске дивизије, Комбинована и Моравска
првог позива, започеле су 19. августа обухватни
напад на аустроугарску 9. дивизију, тако да су је
око подне принудиле да отпочне повлачење, а
затим су је, иако опрезним наступањем, натерале
на поврачење и преко Дрине. И друге српске
јединице су до краја 19. августа водиле тешке
борбе против три аустроугарске дивизије (29, 31.
и 32) и 13. корпуса и у њима оствариле велике
успехе.
Шумадијска дивизија првог позива је, изненадним нападом са положаја на реци Думачи, унела
пометњу код јединица 31. и 32. дивизије, а затим
се неопажено повукла на реку Добраву. Тим веома вештим маневром она је обезбедила бок главних снага и створила време потребно за решење
битке на Церу. Овакав рад Шумадијске дивизије
првог позива створио је утисак код аустроугар-
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Истовремено је и 3. српска армија успела да поврати положаје на Марјановића вису, па је због
тога ослабио притисак 36. аустроугарске дивизије на њен фронт.
У таквој ситуацији, Тимочка дивизија првог
позива, која је као појачање упућена 2. армији,
стигла је на простор с. Румска – с. Волујац. Са
тих положаја она је, по замисли команданта 2.
армије, требало да крене у обухватни маневар
северно од Цера, да избије на Дрину и дејствује
у непријатељски бок и позадину, односно, она је
требало да „поврати Марјановића вис“. Међутим,
с обзиром на то да се кретала по врло тешком
терену, њене јединице су се много замориле, па
су поред Марјановића виса стигле онда када је
он већ био повраћен. Тако да се ова дивизија
није ни укључивала у борбу, него је због замора
одмах враћена у с. Мравску.

Увече 19.августа српска Врховна команда је наредила и Тимочкој дивизији другог позива да крене
према Шапцу, а команданту 1. армије да преузме
команду на том фронту, укључујући и команду
над Шумадијском дивизијом првог позива. Тиме
је, у ствари, српска Врховна команда желела да
растерети своју 2. армију и да јој тако омогући да
у своју корист разреши борбу на Церу, коју је већ
до тада српска војска практично била и добила.
Команда аустроугарске 5. армије је све више
увиђала да је код њених јединица нестала почетна самоувереност, да је изгубљена свака
иницијатива, па је 19. августа својим снагама
наредила извлачење преко Дрине, које је већ сутрадан завршено.

ратишту (од 12. до 24. августа 1914.) које се, иначе,
у историографији називају Битка на Церу – потврђују да је српска војска, у почетку еластичном
одбраном 3. армије – „борбом за добијање времена“ успела да створи услове за прегруписавање друге две своје армије сходно испољеном
правцу напада главних аустроугарских снага и
да тиме обезбеди предност за постизање брзе и
ефикасне победе над непријатељским снагама
на Церу и Мачви.
Церску битку, не само хронолошки, него, пре
свега, и по садржају, начину извођења борбених
дејстава и умећу српског официрског кадра у
командовању јединицама, историографија дели,
по динамици дејства, у три фазе:

Од тада, односно од 20. па до 24. августа, српска -1. армија је водила борбе за ослобођење Мачве и
Шапца. У тим борбама, њене јединице су успеле
да и са тог дела територије Србије протерају и
задњег аустроугарског војника.
Глобална реконструкција и сажета анализа дванаестодневних борбених дејстава на српском

Дринска битка - логор српске војске код Осечине
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прву, која садржи уводне борбе започете 12.
августа и то преласком аустроугарске 5. и делова 2. армије преко Дрине, односно Саве, а
завршене 15. августа. У том истом времену
извршено је прегуписавање српских армија
из централног дела Србије ка западу и северозападу земље, ка Дрини и Шапцу;

-- другу фазу, коју чине борбе аустроугарске 5. и војска није потпуно потучена и да треба очеделова 2. армије против српске 2. и 3. армије, кивати њену нову агресију на Србију. Зато, да
би спремно дочекала нови напад аустроугарске
од 15/16. до 20. августа и
војске, предузима потребне мере за утврђивање
-- трећу, која обухвата борбе ојачане српске 1. границе и попуњава своје јединице новим људармије за ослобођење Мачве и Шапца, од 21. ством.
до 24. августа.
Церска битка представља прву победу српске и Истовремено са напорима српске Врховне косавезничких војски 1914. године. Она је у српској манде да што спремније дочека нови напад
војсци и народу изазивала веома повољно распо- аустроугарских трупа, савезници – због лошег
ложење и битно утицала на стварање атмосфере стања на западном фронту и у Галицији, захнаглашеног поверења у сопствене снаге при од- тевају од Србије да њена војска предузме једну
брани отаџбине и у успешан исход рата. Насу- офанзиву на север преко Саве у Срем и другу
прот томе, пораз аустроугарске 5. армије на Церу на запад у правцу средишње Босне да би тим
и неуспела аустроугарска стратегија њене 2. ар- дејствима везала за себе аустроугарске снаге и
мије, веома неповољно су се одразили нарочито тако олакшала стање на поменутим фронтовима.
на морал аустроугарске „балканске војске“, али
и на политичко стање у самој Аустро-Угарској.
Међутим, без обзира на та два опречна ефекта
која су изазвала борбена дејства код сукобљених
снага, у Церској бици су обе војске претрпеле
велике губитке. Аустро-Угарска је имала преко
25.000 хиљада погинулих и рањених војника и
4.500 заробљених, док је у исто време србија имала 259 погинулих и рањених официра и 16.045
подофицира и војника.

2. БИТКА НА ДРИНИ
1914. ГОДИНЕ

Наведени захтев савезника намеће закључак
да они нису уважавали тешко стање у српској
војсци, пре свега слабо и недовољно наоружање
и недостатак ратне опреме. Осим тога, што је
веома битно, такав захтев савезника никако
није одговарао плановима српске Врховне команде која је, због попуне својих „проређених“
јединица и њихове припреме за одбрану земље,
позивала регруте у центре за обуку и предузимала друге опсежне мере да војску адекватно
припреми за нова дејства.

2.1. Офанзива српске 1. армије у Срему

Пораз аустроугарске 5. и делова 2. армије негативно је утицао на војнички углед Монархије и
политичку ситуацију у земљи. Аустроугарска
Врховна команда је сматрала да би се настале
негативне последице могле отклонити само
новом агресијом на Србију, и, наравно, њеним
другачијим исходом.

И поред противљења захтевима савезника, српска Врховна команда је морала да пристане па
је наредила да ојачана 1. армија са Тимочком
дивизијом првог позива почне 6. септембра 1914.
офанзиву преко Саве у Срем, а да Ужичка војска
у садејству са Црногорско-санџачком војском
већ од 30. августа дејствује у бок и позадину аустроугарских трупа које су се налазиле на Дрини.

Са таквим уверењем, без извлачења порука из
битке на Церу, генерал Поћорек је планирао да,
уместо једне армије, за поновну борбу против
српске војске употреби две – 5. и 6. армију. Насупрот његовој „неспласнулој самоуверености“,
српска Врховна команда је сасвим реално ценила
новонасталу ситуацију. Она је сматрала да српском војничком победом на Церу аустроугарска

Штаб 1. српске армије је после примљеног наређења искористио време да до 5. септембра изврши темељите припреме јединица и да са њима
разреди упутства за форсирање реке Саве. Захваљујући томе Дунавска дивизија првог позива
и Шумадијска дивизија првог позива су 6. септембра у 1 час почеле прелаз преко реке. Прелаз
се одвијао по плану. Пребачени делови српских
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јединица, потпомогнути артиљеријом, остварили су успех и формирали ужи мостобран, који
је, затим, по мери пристизања нових јединица
и њиховим увођењем у борбу, постепено ширен.
Таквим дејствима створена је потребна основа за
наставак офанзивних дејстава. Међутим, на њихова даља дејства неповољно је утицао неуспех
Тимочке дивизије првог позива, која јој је била
претпочињена. Наиме, због неповољног развоја
борбе код Тимочке дивизије првог позива, 9. септембра, командант српске 1. армије био је принуђен да обустави офанзиву јединица и задржи
их на линији ширег мостобрана: с. Прогар – с.
Ашања – с. Обреж – с. Витојевци. Истовремено,
он је армијској коњици и коњичкој дивизији наредио да врше извиђања и прикупљају податке
о непријатељским снагама.

Два дана касније, 9. септембра, аустроугарска 5.
армија почела је прелаз преко Дрине на фронту
српске 2. армије, а аустроугарска 6. армија на
фронту српске 3. армије.

Уочљиво је да је за нови напад на Србију Аустро-Угарска ангажовала знатно веће снаге – две
комплетне армије и делове 2. армије. Оне су већ
у почетку, и поред великих губитака, оствариле
дубок продор на српску територију, због чега
се ситуација на фронту српске 2. и нарочито 3.
армије све више погоршавала. Да би такав неповољан ток борбе зауставила, српска Врховна
команда је 12. септембра наредила да 1. армија
обустави операције у Срему и да се њене јединице усиљеним маршем пребаце на фронт према Дрини, односно да што пре пруже помоћ 3.
армији. У складу са таквим наређењем , штаб
Та борбена активност омогућила је да 10. сеп- српске 1. армије је организовао извлачење дивитембра јединице 1. армије наставе офанзиву и зија са положаја у Срему и њихово пребацивање
наступање са ширег мостобрана. Већ сутрадан преко Саве на фронт који је бранила 3. армија.
Захваљујући томе, српске дивизије су успеле да
се, иако под снажним борбеним дејствима, организовано пребаце преко Саве, а затим да се
усиљеним маршевима упуте у помоћ српској 3.
армији, које је била изложена снажним нападима
аустроугарске 6. армије.

2.2. Дејство Ужичке и ЦрногорскоСанџачке војске у Босни
Заклетва српских добровољаца на Вардишту

навече, 11. септембра Дунавска дивизија првог
позива избила је на линију: Нови Бановци – Нова
Пазова – Војка, а Шумадијска дивизија првог позива на линију Попинци – Сибич – Буђановци,
док се Коњичка дивизија прикупила у рејону
с. Крњешевци – с. Шимановци. Тако су се, под
притиском српске 1. армије аустроугарске снаге у Срему повукле на линију: Стари Бановци
– Стара Пазова – Голубинци – Јарак.
Међутим, истовремено када је српска 1. армија
започела офанзиву преко Саве у Срем, (6. септембра), генерал Поћорек је наредио да 5. и 6.
армија убрзају припреме за нови – други аустроугарски напад преко Дрине на Србију.
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Истовремено, да би до пристизања јединица 1.
армије из Срема олакшала стање код 3. армије,
српска Врховна команда је наредила Ужичкој
војсци да у садејству са Црногорско-санџачком
војском пређе Дрину и енергично продужи надирање преко Хан Пијеска према Власеници.
Тако је донекле опао притисак на 2. и 3. армију.
Уједно је успешним дејством српско-црногорских снага била озбиљно угрожена позадина
аустроугарске 6. армије. Због тога, али и због
великих губитака које је та армија претрпела
у средњем и доњем току Дрине, Поћорек је био
принуђен да привремено обустави и овај други напад на Србију, да затим прегрупише снаге
како би зауставио даљи продор српско-црногорске војске према Палама и Сарајеву, а онда да
паралелно са тим дејствима организује и изврши

убрзану попуну аустроугарских јединица новим
људством. У складу са таквим наређењем, одмах
је почело пребавивање девет аустроугарских
бригада на фронт према српско-црногорској
војсци, које су 18. октобра прешле у напад. Изложене снажним нападима, српско-црногорске
снаге су биле приморане да се после седмодневних врло тешких борби, од 20. до 25. октобра
повуку преко Дрине , на своју територију.

нове офанзиве бити за његове снаге реално другачији од претходне – августовске. Међутим, већ
прва дејства у поновљеном нападу показала су
да његове јединице нису оствариле неке веће
успехе.
Наиме, после ослобађања територије Србије од
аустроугарске војске 24. августа српска Врховна
команда је, како је већ истакнуто, одмах предузела мере за попуну јединица и утврђивање
фронта. Захваљујући томе, односно правовременим припремама, добро оганизованој одбрани,
честим противнападима и другим активним дејствима, српска 2. армија нанела је аутрогарској 5.
армији, и у поновљеној офанзиви веома велике
губитке. Због тога, Поћорек је био принуђен да
заустави напад 5. армије и да нареди њену нову
попуну. Међутим, аустроугарска 6. армија је на
десном крилу успела да форсира Дрину, иако
јој је српска 3. армија пружала снажан отпор,
те да образује мостобран и да већ до 15. септембра овлада гребеном Гучева, Борање, Јагодње и
Соколске планине.

Дакле, после врло малог предаха, српска војска
је, на искључиви захтев савезника, а никако зато
што је то планирала и што је то било потребно,
извела успешну офанзиву у Срем и дејства ка
средишњој Босни. Но, без обзира на несклад
између могућности српске војске и са њеним
плановима, с једне стране, и немилосрдних и
неразумних захтева савезника; с друге, операције српске 1. армије у Срему и Ужичке и Црногорско–санџачке војске преко Дрине у Босни,
потврдиле су постојаност Србије, њене владе и
српске Врховне команде у поштовању уговорних, савезничких обавеза, а тиме и снагу српске
војске и њену решеност да крајњим пожртвовањем брани своју отаџбину и буде постојан Генерал Поћорек настоји да искористи успех
своје 6. армије, па планира и наређује да једисавезник у рату против Централних сила.
нице те армије наставе напад са југа ка долини
реке Јадар, а да јединице 5. армије после попуне
2.3. Други напад аустроугарске
започну нови напад дејствујући долином реке Јавојске преко Дрине
дар и у Мачви, а да комбиновни корпус из Срема
форсира Саву и упадне у Мачву.
Пошто је очекивао да ће српска војска под притиском савезника предузети офанзиву према Због настале ситуације, изазване другим напаСрему, генерал Поћорек је планирао да његове дом Аустро-Угарске на Србију, српска Врховна
јединице – у моменту када српска 1. армија поч- команда је била принуђена: прво, да обустави
не дејства преко Саве, крену у нови напад преко операције 1. армије у Срему, а затим да ту армију
Дрине на Србију. Међутим, пошто се аустроу- убрзано пребаци преко Саве, размести у рејон
гарске јединице нису, после великих губитака на Пецке, одакле ће њене јединице, да би олакшали
Церу, адекватно попуниле, напад аустроугарске стање на фронту 3. армије, дејствовати у бок и
5. и 6. армије је почео два дана касније односно у позадину ових аустроугарских снага које би
8. септембра.
дејствовале ка Крупњу, Завлаци и Осечини, и
друго, да 2. и 3. армија, до пристизања јединица
Замисао генерала Поћорека, да крене у напад 1. армије упорно бране своје фронтове, с тим да
на Србију, одмах после краткотрајног предаха ако буду приморане на повлачење – 2. армија
и убрзане попуне јединица, почивала је на про- поседне положаје на линији: с. Сларина – с. Бресцени да је српска војска знатно ослабљена тиме товац – Цер; а 3. армија линију од с. Завлаке до
што јој је једна ојачана армија, дакле, више од Осечине.
трећине снага, ангажована у дејствима преко
Саве у Срему, те да ће због тога исход његове
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Наредних месец и по дана, од 15. септембра па
све до почетка новембра, на целом српском ратишту настављена су жестока борбена дејства са
обострано великим губицима. Нарочито тешке
борбе водила је српска 1. армија у рејону Мачковог камена, на чије су положаје нападале јединице аустроугарске 6. армије, а такође и српска
2. армија против аустроугарског комбинованог
корпуса који ју је нападао са севера преко,Саве,
у правцу Шапца.
Наиме, аустроугарска 6. армија је тежила да
својим левим крилом са Гучева дејствује ка Лозници, ради олакшања дејства 5. армије са мостобрана код аде Курјачице, али је тај њен покушај
остао без успеха захваљујући отпору српских
трупа. Истовремено је 1. армија 17. септембра
изјутра напала десно крило аустроугарске 6.
армије на линији: Кулине – Јасеновача – Милетина – Горица – Бобије, и после тешких борби
приморала аустроугарске трупе да се у нереду
повлаче ка Дрини и Јагодњи. Међутим, гоњење
непријатеља није предузето због слабе извиђачке
и обавештајне службе, а и због заморености трупа и планинског земљишта, тако да се крило 6.
армије повукло у рејон Мачковог камена и одсек
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Црвење – Јаворник. На фронту срске 2. армије
аустроугарски Комбиновани корпус је успео да
форсира Саву и да образује мостобран у Мачви.
Следећих дана је 1. српска армија продужила
напад на десно крило 6. армије. На испресецаном, пошумљеном и планинском земљишту,
покривеном маглом, развиле су се врло тешке
и крваве борбе, нарочито у рејону Мачковог камена. Српске трупе су успеле да заузму Мачков
камен и продужиле да надиру уским гребеном
у правцу Коштуње стопе. Међутим, морале су
се повући када су изненада дочекане снажном
и добро организованом ватром са његовог задњег нагиба, тако да су Аустријанци прешли у
противнапад и поново заузели Мачков камен.
Након тога на овом делу фронта развиле су се
тешке борбе. Мачков камен је само у току 21.
септембра четири пута прелазио из руке у руку,
да би га Аустријанци 22. септембра, ипак, заузели.
И на осталом делу фронта су, такође, вођене тешке борбе, с тим што Аустроугари нигде нису постигли неки значајнији успех, сем успостављања
мостобрана у Мачви.

После ових двадесетодневних тешких борби, обе
стране су се нашле у тесном додиру на линији:
Љубовија – Соколска планина – Јагодња – Борања – Гучево – доњи ток Дрине до ушћа у Саву,
од Парачнице до с. Равња – с. Засовица – с. Ноћај
– с. Причиновић. Пошто ниједна страна више
није имала могућности да продужи офанзивна
дејства, почеле су се утврђивати на достигнутој
линији, како би добиле времена за попуну људством и материјалом. Поред тога, аустроугарска
команда „балканске војске“ била је принуђена
да обустави операције на Дрини, зато што су
Ужичка и Црногорско-санџачка војска, као што
смо видели, својим дејствима угрожавале бок
и позадину 6. армије. Тако је настао период
стабилизације, који је трајао месец дана, с тим
што су обе стране за то време фортификацијски
ојачавале своје положаје и повремено вршиле
нападе ради исправке фронта и стварања што
повољнијијих усова за предстојеће офанзивне
операције. Све те акције имале су локални мањи
значај, јер нигде није озбиљније угрожен или
извршен пробој фронта.
Пошто се код српске војске јако осећао недостатак артиљеријске муниције, артиљеријска ватра
је отварана само повремено, готово симболично.
Истовремено, да би избегле дејство аустоугарске артиљерије, српске јединице су приближиле своје ровове аутстрогарским на 150-300 м, а
негде и знатно ближе. Тако је на одсеку Комбиноване дивизије на Еминовим водама удаљење
појединих предњих ровова износило свега 10-15
м. Због овога аустоугарска артиљерија више није
могла да се користи и да гађа српске јединице.
На оним местима где земљиште није дозвољавало овакав поступак, српске јединице су напуштале предње ровове, остављајући у њима само
осматраче, па се извлачиле у заклоне позади гребена. Када би осматрач дао знак да је отпочео
пешадијски напад непријатељских јединица и
када би његова артиљерија почела да преноси ватру, српске јединице су брзо кроз саобраћајнице,
поседале предње ровове и пешадијском ватром,
бомбама и јуришем одбијале напад. Овакав начин дејства у одбрани први пут је применио 6.
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прекобројни пук на к. 708, а губици од непријатељске артиљерије смањени су за 80%.
За време стабилизације фронта, аустроугарска
војска се попуњавала новим људством и материјалом и тако припремала за наставак офанзиве. Пошто је већ 24. октобра избацила Ужичку
и Санџачку војску из југоисточне Босне, њена
18. и 50. дивизија су поново враћене на средњу
Дрину у састав 6. армије. У складу с тим, односно након попуњавања и прегруписања снага, генерал Поћорек је одлучио да 6. новембра
предузме једну општу и снажну офанзиву. Он
је наредио да 5. армија крене из рејона Шапца у
правцу Ваљева, а да 6. армија напада правцем:
Љубовија – Пецка – Ваљево. Њихов задатак био
је да обухвати и уништи српске снаге у долини
Јадра и Мачве. Пре почетка ове опште офанзиве,
Комбиновани аустроугарски корпус из 5. армије
имао је задатак да прошири мостобран код Митровице и створи услов да се изврши обухват
северног крила српских снага (2. армије).
Комбиновани аустроугарски корпус успео је
да пробије фронт 2. армије у Мачви, и да тиме
озбиљно угрози бок и позадину њеног фронта
на Дрини. Командант 2. српске армије је, после
саветовања са командантима дивизија а по одобрењу српске Врховне команде, 31. октобра наредио повлачење јединица на линију: Парлог – с.
Чокешина – Видојевица. Аустроугарске трупе су
опрезно надирале, са тежњом да 2. српску армију
одбаце на Цер и тако отворе пут преко Коцељева
и Бањана ка Ваљеву. Борбе на фронту 1. српске
и 3. српске армије интензивиране су почетком
новембра. Наиме, после завршетка свих припрема, изјутра 5. новембра аустроугарске снаге
су отпочеле јаку артиљеријску припрему и на
фронту српске 3. и на фронту 1. армије. Сутрадан, 6. новембра, оне су започеле општи напад.
Под тим снажним притиском, а због ранијих
непрекидних двомесечних борби, српске армије су се морале повући нешто источније, на
нове погодне положаје. На њима су, почетком
новембра 1914. очекивале нове нападе аустроугарских снага. Треба истаћи да се Српска војска
због недостатка наоружања, муниције и друге

ратне опреме налазила у врло тешком стању.
Готово код сваке српске јединице осећао се недостатак артиљеријске муниције, што је веома
неповољно утицало на њихову борбену, односно
ватрену моћ а, тиме и на снагу саме одбране.
Осим тога, стање српске војске отежавало је врло
хладно и кишовито време, јер је српска војска
била врло слабо снабдевена одећом, обућом и
логорском опремом. Због таквог укупно тешког
материјалног стања код своје војске, српска Врховна команда је тражећи излазак из такве ситуације одлучила да нареди повлачење јединица
на нове положаје да би тиме ослабила притисак
аустроугарске војске, односно да би тим маневром створила код Аусторугара утисак о „близини престанка отпора“. У ствари, суштина такве
одлуке била је да се добије у времену како би
се јединице средиле, колико-толико попуниле,
одмориле и припремиле за нова борбена дејства.

Колубари, код Љига и на Сувобору, имају карактер почетних борби. По интезитету оне су
биле врло, врло жестоке. Жестина тих борбених
дејстава условила је да аустроугарска команда
„балканске војске“ оцени да се на Колубари (на
наведеним положајима Колубара – Љиг – Сувобор) налазе главне српске снаге, зато је одлучила
да са идејом да потпуно сломи отпор српских
снага у борби уведе нове, попуњене и добро
опремљене јединице 15. и 16. корпуса. Увођењем
тих свежих снага у борбу, настао је знатно већи
притисак на положаје српских армија, посебно
на 1. српску армију. Због тако јаких напада Аустроугара, командант српске 1. армије генерал
Живојин Мишић наредио је 21/22. новембра да
се његове јединице повуку на гребен Сувобора.
Истовремено, да би олакшала положај своје 1.
армије, српска Врховна команда ју је прво ојачала Дринском дивизијом провог позива, а 2. и 3.
армији наредила да пређу у противнапад на непријатеља. Дакле, све време чињени су потези да
2.3. КОЛУБАРСКА БИТКА
се заустави даљи продор аустроугарске војске у
Суштина идеје српске Врховне команде да своје унутрашњост Србије. Међутим, и наредних дана
армије повуче са претходних положаја на Дрини
и у Мачви, садржана је у намери да јединице
после попуне и одмора одсудну битку приме на
положајима код Уба и Ваљева. Међутим, извлачење јединица ишло је споро и тешко.
Вршено је под сталном борбом, због тога је српска Врховна команда наредила да се јединице
и даље постепено повлаче све до положаја на
десној обали Колубаре и Љига. У складу са тим
наређењем, све три српске армије су се до 17.
новембра повлачиле на наведену линију и ту
поседале нове положаје за одбрану (Колубара
– Љиг).

2.3.1. Дефанзивна фаза колубарске битке
Овим маневром завршена је Битка на Дрини односно отпочела је Колубарска битка. На основу
реконструкције и анализе обостраних борбених дејстава, њене две фазе су: дефанзивна и
офанзивна.
У оквиру прве, дефанзивне фазе Колубарске
битке, борбе од 16. до 22. новембра и то оне на

Колубарска битка - српски војник
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Дринска битка - српска артиљерија

од 23. до 29. новембра, борбе се воде несмањеном жестином и све је већи притисак на српске
јединице, што их доводи у још тежи положај.
Огорчене борбе воде се у рејону Маљена, где је
истоимени одред претпео тешке губитке и био
разбијен. Та ситуација на Маљену условила је да
се лево крило 1. српске армије морало повити на
линији: Игриште – Бабина глава – Подови. И на
фронту 2. српске армије, која је, иначе, постигла извесне успехе, није много боље. У рејону
Конатица и Лазаревца, воде се огорчене борбе,
после којих, аустроугарске снаге, 25. новембра,
заузимају Човку.

непријатељем. Његова идеја је да их прикупи и
да поседне нове погодније положаје и то западно од Горњег Милановца (Трипавац – Мрамор
– Главица), а потом да оне, након краћег одмора
у погодном тренутку, пређу у противофанзиву.

Након тога и Моравска дивизија првог позива
била је принуђена да се повуче на Каменицу, а
после тога да се повуку и јединице десног крила
српске 3. армије.

*
Готово истовремено, са таквом идејом генерала
Мишића и српска Врховна команда је дошла до
истоветног закључка, па је и она 26. новембра
наредила да се све јединице припреме за повлачење на нове положаје. Суштина тих идеја
била је у томе да се уз еластичну одбрану са
јаким отпором изврши повлачење јединица, и
истовремено померањем јединица скрати фронт,
да јединице одбране Београда напусте рејон Београда и тиме „збијањем“ јединица остваре већу
концентрацију снага. Истовремено, ради лакшег извођења те замисли, она је наредила да се
остави део јединица које ће, као заштитиница,
изводити офанзивна дејства да би се тиме што
више добило у времену.

Ситуација на фронту није се набоље изменила
ни 26. новембра. Тога дана аустроугарске снаге су продрле чак у рејон Љига. Тиме се нагло
погоршала ситуација код 1. српске армије. Због
тога њен командант генерал Живојин Мишић
*
процењује да на положајима Проструга – Рајац
– Сувобор више нема услова за пружање одсудне
одбране и сматра да је најцелисходније да је- Међутим, и поред тога што су се све време водинице, уз јаку заштиту, извуче из додира са диле жестоке бобе, ниједна српска армија, а ни
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Обреновачки одред – који је имао задатак да
нападне непријатеља код Конатица и Степојевца
– нису успеле ни у наредна два дана да преокрену
ситуацију у своју корист. Због тога је командант
1. српске армије 29. новембра коначно одлучио
и наредио да дивизије извуче из борбеног додира са непријатељским снагама, да их у покрету
прегрупише и прикупи на положајима западно
од Горњег Милановца, да затим колико-толико
одмори људство, попуни и среди и да, напокон,
у погодном моменту пређе у противофанзиву.
Иако се у први мах није слагала са одлуком команданта 1. армије да се њене јединице повуку
толико дубоко у унуташњост територије, српска
Врховна команда се, ипак, после образложења
које је поднео командант армије, сагласила са
издатим наређењем. Штавише, и она је наредила
да се и остале армије повуку на нове положаје.
Тиме је практично, ноћу 28/29. новембра завршена одбрана српских амија на линији: Колубара
–Љиг – Сувобор, односно завршена је дефанзивна фаза Колубарске битке и истовремено отпочело њихово повлачење, прегруписавање у току
марша и поседање нових положаја, са којих ће
3. децембра српске снаге, веома храбро прећи у
противофанзиву.

гарске војске на територију Србије код њених
јединица се све више осећао пад морала. Имале
су велике губитке а због заостајања јединица за
снабдевање и попуну дубоко иза првих линија,
осећо се недостатак муниције, хране, одеће и
обуће. Све је то итекако утицало на стање и пад
самопоуздања и борбеног морала код аустроугарских снага. Због тога је командант „балканске
војске“, који је и сам осећао тежину ситуације,
наредио да се прекину даље операције, да се изврши нова попуна и прегруписавање снага, па
тек након тога да се наставе дејства. Истовремено, он је 5. армији наредио да се ротира на североисток, са задатком да, по заузимању Београда,
нападне северни део српског фронта на линији:
Вировница – Космај, а 6. армији да се помери на
север тако да би покрила ранији фронт 5. армије.

За све то време, српска Врховна команда је
прикупљала податке о покретима и стању аустријских трупа. На основу тога је закључила
да су и аустроугарске снаге у врло тешком и моралном и материјалном стању, да се недовољно и
нередовно снабдевају и да имају велике губитке.
Паралелно са тиме, опоравак српских јединица
на новој линији, где није било борбеног додира
са непријатељем, одвијао се врло организовано,
што је значајно утицало да се морал код војника
и целих јединица битно промени набоље, а њи2.3.2. Офанзивна фаза Колубарске битке
хова жеља за коначним обрачуном са агресором
Повлачењем српских снага са колубарских и су- веома увећа.
воборских положаја, затим напуштањем рејона
Београда, фронт српских армија је скраћен за Несумњиво, били су то битни индикатори, који
око 40 км. Тим прегруписавањем снага обез- су указивали да су се за само неколико дана код
беђено је, пре свега, њихово рационалије гру- српских снага стекли повољни услови да започписање и концентрација на фронту: Аранђело- не реализација идеје о контраофанзиви. У том
вац – Горњи Милановац. Уједно, што је у овом смислу, командант 1. армије је одлучио и нареслучају било од пресудног значаја, створено је дио да се још у току 2. децембра изврши конценпреко потребно време од три дана да се војници трација снага армије на њеном десном крилу, а
одморе, јединице среде, попуне, боље снабдеју да се након тога 3. децембра, рано ујутру пређе
и да осокољеније крену у противофанзиву за у општи напад.
ослобођење своје земље.
Када је 2. децембра о тој својој одлуци упознао
За то време док су се српске снаге пребацивале српску Врховну команду, која је, иначе, и сама
на нове положаје и на њима сређивале, аустро- закључила да треба прећи у офанзиву, она је то
угарске трупе су, због снажног отпора српских одмах прихватила и истовремено командантима
заштитница, још увек споро и опрезно напре- армија наредила завршне припреме за почетак
довале. Истовремено, са продирањем аустроу- извођења противофанзиве.
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Тако су после свега неколико дана предаха, српске армије биле спремне за извођење офанзиве. Напад, који је 3. децембра у седам часова
започела 1. армија, после снажне артиљеријске
припреме, одвијао се од самог почетка врло
успешно. Већ првога дана остварени су пресудни резултати, следећег су они повећани а до 5.
децембра ослобођен је цео Сувоборски гребен.
Управо тај 5. децембар, а наравно и наредни дани
били су преломни за потпуно сламање одбране
и снаге непријатеља. Прецизније, мимо захтева
српске Врховне команде да се сачека извештај о
стању код друге две српске армије да би се тиме
обезбедила неопходна координација напада свих
снага па тек онда да 1. српска армија настави
дејства, командант 1. армије је, после краће процене ситуације, наредио да се дивизије његове
армије прикупе на Сувоборском гребену и да се
на њему припреме за даљи покрет и гоњење непријатеља. Истовремено, наредио је да се знатно
ојачају гонећи одреди, који би својим енергичним дејствима олакшали покрет главним снагама армије. То је нема сумње, улило нови елан

Српска артиљерија према Земуну
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да се коначно сломи отпор аустроугарских снага.
У том контексту, треба истаћи не само изузетну
проницљивост и високо умеће команданта 1.
српске армије у командовању, него и иницијативу команданта Дунавске дивизије првог позива који је такође наредио да се без задржавања
на гребену Сувобора, истим темпом настави
гоњење непријатеља. Ова одлука команданта
Дунавске дивизије, у коначном, показала се изванредно корисном не само за изузетно успешна
дејства 1. српске армије него и за дејства осталих
српских армија и јединица.
*
Тако је изненадним и снажним дејством јединица српске 1. армије, већ у прва три дана
офанзивне фазе Колубарске битке (3-5. децембра) остварен пресудан и одлучујући успех. Аустроугарске снаге су потпуно разбијене. У та
три дана, дивизије 1. српске армије су пробиле
фронт аустроугарског 16. корпуса, ослободиле
Сувоборски гребен и без задржавања отпочеле

гоњење непријатељских снага, које су се, под вестима осећа нека врста убеђења да ће створиснажним сталним притиском српских јединица, ти предуслове да преокрене стање на фронту и,
штавише, да крене у нови противнапад.
у нереду повлачиле.
Међутим, пошто је његов 16. корпус већ био
разбијен, Поћорек је био приморан да смањи
осећање своје самоуверености и да промени одлуке, па је свом 15. корпусу наредио повлачење
ка Шапцу, а да 13. корпус по уласку у састав 5.
армије, заједно са њом, бране новопоседнуте
положаје. Али, због сталног и снажног надирања српских снага ситуација код аустроугарских трупа бивала је све тежа. Због те чињенице,
*
команда „балканске војске“ је већ сутрадан, 9.
децембра, одлучила да се цела 6. армија повуче
Изненађен снажном противофанзивом српских преко Саве, а да 5. армија прекине дејства одармија и то на целом фронту, командант „бал- носно одбрану.
канске војске“ је покушао да офанзивним дејством 5. армије на северни део српског фронта, Тиме је, практично, аустроугарска команда „балослаби притисак српске 1. армије на његов 16. канске војске“ признала да је изгубила и другу
корпус односно на најугорженији део својих битку на српском ратишту – битку на Колубари
снага. Међутим, ту намеру аустроугарске снаге и да је тиме на бојном пољу поражена
нису успеле да реализују, па је српска 1. армија
у налету протерала аустроугарски 16. корпус Трећа етапа офанзивне фазе колубарске битке
са гребена Сувобора. Ни на другим деловима траје од 10. до 16. децембра. Она обухвата дејства
фронта стање код аустроугарских јединица није за ослобађање Београда – Београдску операцију
се побољшавало. Због свега тога врло брзо су у гоњење аустроугарских снага до Саве. Тим
се стекли повољни услови да српске јединице дејствима српска војска је нанела главни удар и
наставе извођење друге етапе – офанзивне фазе пораз аустроугарској 5. армији. Припремајући
се за извођење треће етапе Колубарске битке,
Колубарске битке.
српска 2. и 3. армија су се, по наређењу Врховне
*
команде, прегруписале тако да је тежиште њихове офанзиве било на правцу: с. Бељина – Петров
Од 6. до 9. децембра, настављена су дејства, гроб – Београд. Ова етапа Колубарске битке је
односно без предаха, извођена је друга етапа почела већ 11. децембра. Српска 2. и 3. армија
офанзивне фазе Колубарске битке – гоњење ау- су од самог почетка координирано изводиле
строугарских снага до Колубаре. У овој етапи, снажна дејства. Захваљујући томе, као и брзом
српске јединице су у борбеним дејставима ис- напредовању, аустоугарској 5. армији нанети су
пољиле изузетну храброст и иницијативу. Због одлучујући ударци, због којих је она после свега
тога су покушаји Аустроугара да зауставе такав три дана борбе, била присиљена да се коначно,
ток офанзиве српске војске, по веома њих непо- уз тешке губитке, извлачи са територије Србије.
вољан, остали без успеха.
Тако се дванаестодневна противофанзива српске
војске (Колубарска битка од 3. до 16. децембра
Већ 8. децембра генерал Поћорек је увидео да
1914. године) завршила њеним изванредних
је „битка изгубљена“. Међутим, и поред тога је
успехом и потпуним поразом аустроугарске 5.
настојао да са погодних положаја: Степојевац
и 6. армије, које су 8. септембра, пред почетак
– Градац – Ковина – Мостине, попуном и ојачабитке на Дрини, имале преко 300.000 хиљада
вањем његове 6. односно 5. армије, преокрене
војника, а после те битке и битке на Колубари
ситуацију на фронту. И тада се у његовим запоИ друге две српске армије отпочеле су своје
офанзиве 3. децембра, али са нешто мањим
успесима. Наиме, ни 2. ни 3. армија нису пробиле одбрану непријатеља, али се пред њиховим
налетом његова одбрана повијала. Осим тога,
оне су својим дејством везивале за себе јаке аустоугарске снаге и тиме практично олакшавале
дејства српске 1. армије.
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Моравска дивизија на Дрини

успеле да са територије Србије извуку мање од
80.000 војника.

*

Све време извођења офанзивне фазе Колубарске битке, српска војска је имала изразиту иницијативу и то на свим нивоима командовања.
Српска Врховна команда је помно пратила борбена дејства и благовремено уочавала грешке
у командовању аустоугарских трупа и откривала слабости у њиховом борбеном распореду.
Таквим радом континуирано су прикупљани
драгоцени подаци изузетно значајни са српску
Врховну команду и команданте армија приликом одлучивања за почетак притивофанзиве и
начин дејства. Захваљујући томе, могао је: прво,
да се изабере прави моменат за почетак дејстава, којим је постигнуто потпуно изненађење,
и друго, да се избором најпогоднијег правца и
места за напад остваре пресудни почетни успеси,
који су одредили ток и исход противофанзиве, а
тиме и неминовни пораз аустроугарских трупа
у Србији.
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У склопу извођења офанзивне фазе Колубарске
битке, морају се истаћи посебне заслуге команданта 1. српске армије генерала Живојина Мишића, који је још у току извлачења својих снага
са Сувобора имао идеју о потреби извођења противофанзиве, и због тога је истовермено вршио
и прегруписавање снага за прелазак у напад.
Због тога, може се рећи да су специфичности ове
офанзиве у брзини и начину прегруписавања
постојећих снага (без могућности прикупљања
нових); затим, у томе што се у напад прешло
на иницијативу команданта једне армије која
се налазила у „стрељачком распореду“; даље, у
правилном избору момента за почетак дејстава,
чиме је остварено изненађење; у борбеном распореду који је био без јаче стратегијске резерве
и у способности и самоиницијативи српских
официра у командовању својим јединицама.
Свакако, свему овоме треба додати моралну
снагу српског народа и његове војске и вољу да

Српске хаубице на Јеленици код Шапца

до крајњих граница бране своју отаџбину и праведном борбом у рату поново стекну слободу. У
овој офанзиви, они су искористили значајно ратно искуство из балканских ратова, извежбаност
јединица, иницијативу команданата и залагање
целе српске војске. Тако су, у сукобу са морално
снажном српском војском, царско-краљевски
војници, енергично гоњени, приморани да одступају без икаквог реда оним правцима којима
су морали. Они који нису пали у заробљеништво
српске војске, зауставили су се тек у Срему и Банату, а само се занемарљиво мали број зауставио
на полазним положајима преко Дрине у Босни.

*
Истовремено са борбом српског народа и његове
војске, светом су одјекивале вести о нечовечном, геноцидном рату аустроугарске војске на
балканском – српском фронту. Чак се и у немачкој штампи и публицистици могло прочитати:
„Србија је још једном васкрсла из гроба Косова
поља ... и из Колубарског врела Срби ће црпсти
извориште снаге за изузетну храброст и за највеће битке“.
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* * *

ПРЕГЛЕД ГУБИТАКА АУСТРОУГАРСКЕ И СРПСКЕ ВОЈСКЕ У РАТНОЈ 1914.
Губици аустроугарске војске

Избачени из строја

Подофицира и
војника
27.216
118.911
1.880
73.989
44.117
266.212

Официра

погинули
рањени
заробљени
нестали заробљени
болесни
УКУПНО:

1.060
3.211
66
656
2.599
7.592

Губици српске војске
22.000
91.000
19.000
132.000

Аутор текста:
Др Милоје Пршић

СТРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ
МИСИЈЕ У СРБИЈИ 1914.
Солун потребне вагоне за лекаре и материјал
најдаље среда јутро.

Документа

Балугџић

(Први део)

На полеђини:
Пов. бр. 4879
Саопштити Мин. Војном и Мин. Грађев.
30/VIII Експед. Др А. Вукчевић

1.
Посланство Краљевине Србије у
Атини – Министарству иностраних
дела Краљевине Србије

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XVIII, 25-I, дос. IV

Т Е Л Е Г РА М

2.

Etrangers Nycsh
Athènes

Посланство Краљевине Србије
у Петрограду – Министарству
иностраних дела Краљевине Србије

У понедељак се креће одавде грчки црвени крст
одређен за Србију. Он је састављен из тридесет
лица и око триста сандука. Молим упутити у
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Т Е Л Е Г РА М

графиски послао. У оделењу има три хирурга и
дванаест болничарака и то

Отправљен из Петрограда у 5 сати после подне

Имена доктора:

Примљен у Нишу 6. септембра у 1 сат после
подне

Dr Edward W. Ryan, 		
Др Едвард В. Рајен
Dr Donovan, 			
Др Донован
Синоћ болнички одред Словенског Друштва по- Dr Ahearn 			
Др Ахерн
шао: госпођа Хартвиг, сестре, лекари са санитетским материјалом којега биће око десет вагона, Имена болничарака:
чим сазнам дан њиховог поласка из Одесе јавићу
Мери Е. Гладвин
Вам да би сте послали у Прахово воз за персонал Mary E. Gladwin, 		
Stella M. Hall, 			
Стела М. Хал
и материјал.
Anna Hirshbrunner, 		
Ана Хиршбрунер
Ида Ф. Луск
№ 238
Спалајковић Ida F. Lusk, 			
Helen L. Smith, 		
Хелен Л. Смит
Helen
L.
Kerrigan,
		
Хелен Л. Кериган
На полеђини:
Mary Frances Keller, 		
Мари Франсес КеПов. бр. 5075
лер
Агнес Ј. Гарднер
Да се саопшти одмах Мин. Војном и Грађевина Agnes J. Gardner, 		
Augusta M. Condit, 		
Аугуста М. Кондит
да издаду потребне наредбе.
7/IХ 1914. Пашић
Helen Floss Steel, 		
Хелен Флос Стил
Esmee Everard, 		
Есми Еверард
Копију ове депеше узео 7/IХ 1914. г. Ниш
miss Lattimer 			
Мис Латимер
Министар Војни Пуковник Душан П. Стефановић
Они путују тамо и натраг о трошку Америчког
Екс. 7. IХ 1914. Др М. Св. Ј.
Црвеног Крста. Они носе собом прибор медикамената и медицинских апарата. Ако прилике
допусте послаће Амерички Црвени Крст
АС, МИД, ПО, 1914, Ф XVIII, 25-I, дос. IV
још једно оделење хирурга и болничарака, а
такође купи се новац од америчких Словена
за трошкове око изасланства једног оделења
3.
чисто Словенских хирурга и болничарака. Ја
Михаило Пупин, генерални конзул
сам са сарадњом Срба у Америци створио одКраљевине Србије у Њујорку – Николи
боре у свима српским колонијама у Америци
Пашићу, председнику владе и министру
за прикупљање добровољних прилога за Сриностраних дела Краљевине Србије
пски Црвени Крст у Србији и Црној Гори и
послао сам до данас преко American Express
Генерални Конзулат Краљевине Србије
Company на Краљевско Српско Посланство у
8. септембра 1914.
Атини зл[атних] динара 98000. Данас сам предао доктору Рајену упутницу за Долара 7500
443 West 22nd Street New York City
за Српски Црвени Крст, која ће свота бити исГосподину Николи Пашићу,
плаћена од Грчке Народне Банке Посланству
Министру Иностраних Дела, Ниш
Краљевине Србије у Атини.
Амерички народ једнодушно симпатише са срOво ће Вам писмо предати оделење Америчког пским народом у његовој праведној и јуначкој
Црвеног Крста, које данас путује за Србију преко борби и моли се Богу за успех српског оружја.
Солуна. Име лађе је Јонија, које сам Вам теле-
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исто њихов материјал отправљен је у по једном
вагону у оба правца.

Молим Вас, Господине Министре, да примите
уверење о моме свагдашњем поштовању.
М. И. Пупин

По наредби Министра Грађевина
Начелник Општег Одељења,
М. П. Видаковић

Пов. бр. 5939
1)

Да се саопшти у изводу Мин. Војном.

На полеђини:
2) Да се благодари Пупину и свима, који приПов. № 5195
купљају прилоге.
У акта 11. IХ 914. Др С. Ј. Г.
1/Х 1914. Пашић

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XVIII, 25-I, дос. IV

Г. Ген. Консулу Пупину Њујорк
У одговору на Ваше писмо од 8. септ. молим Вас
5.
да изволите примити моју најдубљу захвалност
за бригу и енергију коју сте уложили при орга- Посланство Краљевине Србије
низовању одбора и пододбора за прикупљање у Петрограду – Министарству
прилога Црвеном Крсту, ову исту захвалност иностраних дела Краљевине Србије
молим изјавите и свима онима који су Вам у томе
Т Е Л Е Г РА М
раду помагали.
Отправљен из Петрограда, 12. IХ у 10 сати после
подне

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XVIII, 25-I, дос. IV

Примљен у Нишу 13. септембра у 9 сати пре
подне

4.

Болнички одред Словенског Добротворног
Друштва полази данас за Србију из Одесе преко
[Унгени] за Турн-Северин, одакле ће у Прахово.

Министарство грађевина Краљевине
Србије – Министарству иностраних
дела Краљевине Србије

№ 255 				
Спалајковић
Краљевина Србија
Министарство Грађевина				
У Нишу 10. септембра 1914.
На полеђини:
Пов. Број 781
№ 5386
Legation Serbe Bucarest
Министарству Иностраних Дела
Одред слов[енског]. добротворног друштва поС позивом на писмо тога Министарства од 30. шао јуче из Одесе преко [Унгени] за Турн Севепрошлог месеца, Пов. бр. 4879, част је Министар- рин. Молим јавите ми телеграмом кад ће стићи
ству Грађевина известити га, да је оно издало по- Прахово.
требну наредбу по горњем писму тог Министарства, и да је Грчка Мисија Црвеног Крста 6-ог 13. IХ 1914. Ниш 			
Пашић
овог месеца, стигла из Солуна у Ниш, а одатле
продужила увече пут и то: један део преко Ужица за Вишеград, а други део у Крагујевац. Тако
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екс. 13. IХ 1914. М. В. Михаиловић

Екс. 13. IХ у 1 сат по подне М. В. Мих

I Минству Војном
II Минству Грађевина
Замољени да нареде да се за овај одред спреме
вагони у Прахову. Дан доласка у Прахово јавиће
се накнадно.

I) Минству Војном
II) Минству Грађевина
Саопштена ова депеша и замољени да нареде
властима у Кладову, Прахову и на бугарској
граници да учине све што могу да се долазак и
даље проношење ових двеју руских мисија што
више олакша.

Екс. 13. IХ 1914. Др Св.Ћирић
АС, МИД, ПО, 1914, Ф XVIII, 25-I, дос. IV

13. IХ 1914. Секретар, М. В. Михаиловић
6.

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XVIII, 25-I, дос. IV

Посланство Краљевине Србије
у Букурешту – Министарству
иностраних дела Краљевине Србије

7.

Министарство иностраних дела
Краљевине Србије – Министарству
Отправљен из Букурешта 12. 9. у 5 сати 40 мин. војном Краљевине Србије
после подне
Министарство Иностраних Дела 			
Примљен у Нишу у 6 сати 15 мин. после подне Ниш, 13. септембра 1914. год.

Т Е Л Е Г РА М

Молим издати потребне наредбе нашим властима у Кладову, Прахову, дунавском пристаништу
да даље испрате руску мисију Црвеног Крста
кад тамо стигне. Мисија има 32 лица. Носи 4
вагона санитетског материјала. Ово изгледа да
је за Црну Гору. Друга мисија, коју води госпођа
Хартвиг свакако за Србију, има 11 чланова и 5
вагона санитетског материјала, долази у Србију
преко Бугарске.
№ 705 					 Ристић

На полеђини:
Пов. № 5375
Legation Serbe Bucarest

Пов. бр. 5375
Министарству Војном Ниш
Мисија руског Црвеног Крста, која има 32 лица
и носи 4 вагона санитетског материјала и која
изгледа да је за Црну Гору, стиже ових дана у
Кладово или Прахово.
Друга мисија коју води госпођа Хартвиг и која
има 11 чланова и 6 вагона санитетског материјала за Србију је и долази преко Бугарске кроз
неки дан.

Саопштавајући ово Министарству Војном, Министарству Иностр. Дела част је замолити га да
изволи наредити властима у Кладову, Прахову
У вези са вашим телеграмом 705 молим јавите и на бугарској граници да учине све што могу да
ми телеграмом кад ће стићи руска мисија Црвеног Крста у Прахово или Кладово.
13. IХ 1914. Пашић
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се долазак и даље прелажење ових двеју руских
мисија што више олакша.

Примљен у Нишу 13. IX у 3 сати 30 мин. после
подне

По наредби Министра,
Начелник,
Др С. Ј. Грујић

Молим обавестите и Црвени Крст, да ће руске
мисије за Црну Гору и Србију бити сутра у Турн
Северину. Одатле путују румунском лађом [за]
Прахово. Треба их онамо одмах прихватити, молим наредите што је потребно.

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XVIII, 25-I, дос. IV

№ 713 					
8.

Ристић

На полеђини:
Пов. № 5404
Писано и експ. 13. IХ 914. Др Св. Ћорић

Министарство војно Краљевине
Србије – Министарству иностраних
дела Краљевине Србије

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XVIII, 25-I, дос. IV

Министарство Војно Санитетско Одељење
Пов. Л. Бр. 3882
10.

Министарству Иностраних Дела

Част ми је известити Министарство Иностра- Посланство Краљевине Србије
них Дела да је ово Министарство извештено о у Петрограду – Министарству
доласку мисија и болничког одреда и да је све иностраних дела Краљевине Србије
предузето, да им се при доласку олакша даље
Т Е Л Е Г РА М
кретање и рад.
Отправљен из Петроград 14. IХ у 12 сати 15 мин.
пре подне

13. септембра 1914.
По заповести Министра Војног

Начелник, пуковник, Примљен у Нишу 14. IХ у 2 сати 4 мин. пре подне

Ниш
Др Сима Карановић

Руски болнички одред и материјал стижу сутра
Турн Северин одакле ће лађом и шлеповима за
Прахово. Молим спремити им воз.

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XVIII, 25-I, дос. IV

№ 257 					Спалајковић

9.

На полеђини:
Пов. бр. 5413
I Мству Вој.
II Мству Грађ.
Јављено. 14/9. 914.

Посланство Краљевине Србије
у Букурешту – Министарству
иностраних дела Краљевине Србије

Т Е Л Е Г РА М

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XVIII, 25-I, дос. IV

Отправљен из Букурешта 13. IX у 1 сати после
подне
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11.

прима понуду Леди Паџет са великом захвалношћу, и да ће се Мисији г-ђе Паџет, ставити
засебна резервна болница од 200-300 кревета на
расположење, а ако г-ђа Паџет жели, може јој се
ставити и већа болница.

Посланство Краљевине Србије у
Лондону – Министарству иностраних
дела Краљевине Србије

Т Е Л Е Г РА М

14. септембра 1914. По запов. Министра Војног
Ниш

Ministere Affaires Etrangeres Nish
London
Lady Paget намерава да о свом трошку пође за
Србију кроз десет дана са пет хирурга седам превијача осам болничарки и са санитетским материјалом. Жели да зна дали ће јој се резервисати
једна стална или пољска болница као и колико
кревета доделиће јој се на рад. Мислим требало
би јој ресервисати сталну болницу не излагати
је страпазима пољске болнице. Потребан је [...]1
понуде да би се могла кретати заједно са енглеским црвеним крстом.
№ 211 					 Бошковић

Начелник, пуковник,
Др Сима Карановић

На полеђини:
Пов. бр. 5449
Legation Serbe Londres
У вези са телеграмом 211 понуда леди Пеџет примљена са великом захвалношћу и ставиће јој се
засебна резервна болница од 200-300 кревета на
расположење, а ако жели и већа болница.
15. IХ 1914. Ниш Пашић

На полеђини:
Пр. 14. IX 14.
Пов. бр. 5419
Мин. Војном саопштено. експ. 14/IХ 914.

екс. 15. IХ 1914 у 10 пре подне М. В. Мих.
АС, МИД, ПО, 1914, Ф XVIII, 25-I, дос. IV

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XVIII, 25-I, дос. IV

13.
Генерални конзулат Краљевине
Србије у Солуну – Министарству
иностраних дела Краљевине Србије

12.
Министарство војно Краљевине
Србије – Министарству иностраних
дела Краљевине Србије

Т Е Л Е Г РА М
Etrangeres Nish
Salonique

Министарство Војно
Санитетскo одељење
Пов. Л. Бр. 307
Министарству Иностраних Дела
У вези писма тога Министарства Пов. бр. 5419 од
данашњег дана, Министарству Војном част је известити то Министарство, да ово Министарство
1

Оштећен документ.
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Понедељак шестог октобра јутро стижу у Ниш
седам грчких хирурга које шаље грчки краљ.
Молим дочекати их и припремити у напред

потребно за њихов смештај. Вођа је доктор под
именом Tricorphos.
№ 698 				

5. октобра 1914.
По наредби Министра Војног

Винтровић

Ниш

На полеђини:
№ 6119
Екс. 4/X 1914. год. М. П. Кр.

Начелник, пуковник
Др Сима Карановић

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XVIII, 25-I, дос. IV

На полеђини:
Пов. № 6069/II
Legation Serbe Londres

14.

Lady Paget ставиће се на расположење 250 кревета по могућству са мадрацама иначе са сламњачама. Молимо понети што више постељског
рубља пошто у томе оскудица.

Министарство иностраних дела
Краљевине Србије – Министарству
војном Краљевине Србије

Министарство Иностраних Дела 			
Ниш, 5. Х 14.
Пов. бр. 6069

Ниш, 5. октобра 1914. Пашић
АС, МИД, ПО, 1914, Ф XVIII, 25-I, дос. IV

Министарству Војном

Министарство Иностраних Дела има част до15.
ставити Министарству, следећи телеграм Краљ.
Посланства у Лондону од 1. ов. м.: „Леди Пеџет Генерални конзулат Краљевине
моли Сондермајера за хитан извештај да ли ће Србије у Солуну – Министарству
јој се ставити (на) расположење 250 постеља са иностраних дела Краљевине Србије
мадрациама и треба ли да понесе и постељно
рубље.“
Т Е Л Е Г РА М

По наредби Министра
За Начелника
Генерални Консул,
Др М. Димитријевић

Etrangeres Nish
Salonique
Руски консул јавља ми да из Свете Горе пошло 12
калуђера који иду у Ниш као болничари. Јавићу
кад одавде пођу.

Министарство Војно
Санитетско Одељење
Пов. Л. Бр. 356

Винтровић

На полеђини:
Пов. бр. 6191
Част ми је известити Министарство Иностра- Копију ове депеше узео Министар Војни Пуних Дела да ће се ставити на расположење 250 ковник Душан 7/X.1914. Ниш
кревета, по могућству са мадрацима, иначе са АС, МИД, ПО, 1914, Ф XVIII, 25-I, дос. IV
сламњачама. Треба да се понесе што више постељнога рубља, пошто се у томе оскудева.
Министарству Иностраних Дела
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16.

Начелник, Пуковник,14. октобра 1914. у Нишу
Др Сима Карановић

Генерални конзулат Краљевине
Србије у Солуну – Министарству
иностраних дела Краљевине Србије

На полеђини:
Пов. № 6404
Телеграфски саопштено Пству2 у Лондону.

Т Е Л Е Г РА М

Ниш, 14 октобра 1914.

Etrangeres Nish
Salonique

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XVIII, 25-I, дос. IV

Руски Јеромонах Епифаније са 17 монаха светогораца полази сутрашњим возом за Ниш где
18.
стижу у четвртак да послуже као милосрдна
браћа Црвеном крсту. Молим наредити њихов
Посланство Краљевине Србије у
дочек и распоред.
Атини – Министарству иностраних
Винтровић дела Краљевине Србије

Т Е Л Е Г РА М

На полеђини:
Пов. бр. 6216

Urgent Etrangeres Nish
Athenes

Извештено је Мство војно и Главни одбор Цр- Леди Пеџет са 52 члана енглеског црвеног крста
веног Крста. 8. X 914. Др С. Ј. Г.
стиже сутра у Солун, молим наредити воз у
Ђевђелији за особље и материјал, понедељак
јутро.
АС, МИД, ПО, 1914, Ф XVIII, 25-I, дос. IV
№ 128 					
17.

Балугџић

На полеђини:
Пов. № 10171

Министарство војно Краљевине
Србије – Министарству иностраних
дела Краљевине Србије

Писато Мству Војном и Грађевина под Адм. №
14985

Краљевско Српско Министарство Војно
Санитетско Одељење
Пов. Л. Бр. 374
Министарству Иностраних Дела,

1. XI 14. Ниш
АС, МИД, ПО, 1914, Ф XVIII, 25-I, дос. VI

Част ми је известити, да ће мисија г-ђе Пеџет
бити одређена у Крагујевац где ће добити болницу смештену у згради гимназије, а одред британског Црвеног Крста добиће болницу у Скопљу.
Св. Пов. бр. 6350 и 6332
2
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Посланство.

19.

и услуга са наше стране према Госпођи Пеџет и
енглеском Црвеном Крсту.

Министарство војно Краљевине
Србије – Министарству иностраних
дела Краљевине Србије

Ако има могућности молимо за ово одобрење.

За Секретара,
Потпредседник Срп. др. Црв. Крста,
члан Глав. одбора, Потпуковник,
Др Ђорђевић
Др Вој. М. Суботић

Министарство Војно
Санитетско Одељење
Пов. Бр. 715
Министарству Иностраних Дела

На полеђини:
Министарству војном част је известити то МиПов. № 10207
нистарство, да ће енглеска мисија г-ђе Пеџет
радити у Скопљу а у згради гимназије, пошто
Докле се не сврши распоред да се г. Тодоровић
у Крагујевцу нема места за исту због доласка
умоли да иде у Скопље.
Врховне Команде.
7. XI 14. Јов. М. Јовановић

1. новембра 1914. год.
По Запов. Министра војног,
Ниш
Начелник, пуковник,
Др Сима Карановић

Послат у Лондон. Усмено извештен г. Суботић
16. XI 914. Др С. Ј. Г.
АС, МИД, ПО, 1914, Ф XVIII, 25-I, дос. VI

На полеђини:
Пов. № 7113

Приредили:
Јелица Рељић
Ана Кос
Александар Марковић
Мирослав Перишић

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XVIII, 25-I, дос. V

20.
Црвени крст Краљевине Србије – Министарству
иностраних дела Краљевине Србије
Српско Друштво Црвеног Крста

Ниш
7. новембра 1914.
№ 3471
Министарству Иностраних Дела
Част нам је известити, да би било врло корисно ако би се Секретар тога Министарства Госп.
Ђорђе Тодоровић упутио у Скопље где би се ставио на услугу мисији енглеског Црвеног Крста
и мисији Госпође Пеџет код којих је и раније у
1912/13. г. био на служби. Ово би била и пажња

33

СТРАДАЊЕ ЗБИРКЕ СРЕДЊОВЕКОВНИХ РУКОПИСА
И ШТАМПАНИХ КЊИГА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
У БЕОГРАДУ ЗА ВРЕМЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА
Народна библиотека у Београду основана је фебруара 1832. године за време владавине кнеза
Милоша и под окриљем, тадашњег младог српског друштва. У тежњи ка самосталношћу у
политичком и културном животу окретање ка
прошлости, а нарочито ка оном што се збивало у
средњем веку, појачало је и интересовање те нове
грађанске класе за средњовековним писаним наслеђем. Иако су подаци за најранији период живота Народне библиотеке врло скромни, може
се претпоставити да су се међу првим књигама
ове значајне националне установе налазили и
поједини примерци старих рукописа и књига.
Први писани податак о уношењу књига, а вероватно и рукописа, у Народну библиотеку
потиче из 1838. године. То су, пре свега, биле
књиге из заоставштине песника Лукијана Мушицког, које је од његовог синовца Ђорђа Мушицког купио кнез Милош.1 Следећа попуна
збирке старих рукописа Народне библиотеке
везује се за 1840. годину, када је Јаков Јакшић,
инспектор Типографије, послао Библиотеци,
између осталог, и „шест старих диплома”. 2
Доласком знаменитог српског филолога Ђуре
Даничића у Народну библиотеку (1856-1859)
и његов рад на проучавању и објављивању
средњовековних споменика, даје овој збирци
старих рукописа и књига посебан значај.3 Велика
заслуга за попуњавање збирке средњовековних
рукописа припада Јанку Шафарику, страственом
сакупљачу старих споменика, који је овај фонд
обогатио примерцима из овчарско-кабларских
манастира и из Призрена истичући да „српском
народу ништа више не може послужити на
славу и част од старих рукописа, верних сведока

његове прошлости”. Међу тим рукописима
било је и чувено Никољско јеванђеље с краја
XIV и почетка XV века, које је са већом групом
рукописа нестало 1915. године. Од 1861. године
када је Ј. Шафарик дошао у Библиотеку па до
1869. приновљено је десет старих рукописа, те
их је тада било укупно 98.4
У раду на попуни фонда старих рукописа велика
заслуга припада и Стојану Новаковићу, који је
интензивно радио на прикупљању писаних
споменика на терену, по црквама и манастирима,
као и од приватних лица. Један број старих
рукописа набављен је и путем поклона. Тако
је Стеван Димитријевић, ректор Призренске
богословије (кога називају и творцем ризнице
Народне библиотеке) почетком XX века сакупио
велики број књига у околини Пећи, Призрена
и Скопља. У то време купљен је и Зборник попа
Драгоља, пергаментни рукопис из XIII века, који
је нестао 1915. године.5
За време Јована Томића, управника Библиотеке
(1903-1927), збирка ћирилских рукописа
обогаћена је са 420 старих споменика, те је
крајем 1913. године било 1 172 рукописа, као и
219 инкунабула и старих књига.6 Са оваквим
бројним стањем рукописног фонда Народна
библиотека у Београду дочекала је Први светски
рат, који је први пут у њеној историји озбиљно
оштетио и њену збирку средњовековних
споменика.
Током аустроугарске офанзиве зграда Капетан
Мишиног здања у којој се налазила Библиотека
тешко је оштећена. Стога је део књига пребачен
у зграду Врачарске задруге, а део је приликом
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евакуације војске и народа упућен у Ниш. Дакле,
на самом почетку Првог светског рата (1914), у
трагичним данима повлачења српског народа
према Албанији, Народна библиотека у Београду
је евакуисала књиге, новине и друге вредне
ствари (рукописе, инкунабуле) за Ниш. Одатле
су следеће, 1915. године рукописи послати у
Косовску Митровицу. Управо те књиге, које су
биле од највеће културне и историјске вредности,
пале су у руке Аустријанаца, док су се Бугари
докопали оног дела који је остао у Нишу и то
однели у Софију.
После рата, када је оформљена комисија,
чији је задатак био да среди фонд Народне
библиотеке, утврђено је да су уништене скоро
све новине из 1914-1915, затим 3 132 књиге
и часописи у 4 177 свезака, али њен највећи
губитак је био у нестанку 56 српских средњовековних споменика.7 Рукописне књиге су
већ биле описане у Каталогу Љ. Стојановића,8
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али се о повељама ни до данас не зна скоро
ништа. Једна од тих повеља је била Немањина
оснивачка повеља Хиландару са златним
печатом, поклоњена 1896. године заједно са
Мирослављевим јеванђељем краљу Александру I
Обреновићу приликом његове посете Хиландару.
Међу несталим рукописним књигама био је
знатан број оних писаних на пергаменту, на
пример: НБ 101 Српско четворојеванђеље, крај
XIII − почeтак XIV века; НБ 300 Београдски
паримејник, прва трећина XIII века; НБ 632
Зборник попа Драгоља, трећа четвртина XIII
века; НБ 212 Братков минеј, четврта деценија
XIII века и прва половина XIV вeка; НБ 437
Триод потпуни, 1328. г. и НБ 295 Триод посни
из истог времена; НБ 211 Четворојеванђеље и
праксапостол, почетак XIV вeка; Нб 64 Минеј
за септембар и октобар, трећа четвртина XIV
века; НБ 234 Четворојеванђеље, шеста деценија
XIV века; НБ 590 Типик св. Саве Јерусалимског,
из 1416. гoдине; затим НБ 2 Довољско четворојеванђеље из друге четвртине XVI века са
минијатурама четворице јеванђелиста из грчког
рукописа XII века; као и најрепрезентативнија

Српски војник на Калемегдану

стара српска штампана књига на пергаменту, налазе, а међу њима су и: Београдски паримејник,
која је и колорисана − Празнични минеј Божи- прва трећина XIII века – данас најстарија рукодара Вуковића из 1537. године (бр. 22).
писна књига од оних које се чувају у Народној
библиотеци; затим Зборник попа Драгоља, трећа
Више деценија после тога о овим књигама се четвртина XIII века; Братков минеј, четврта деништа није знало.9 Све до 1934. године, када је ценија XIII века и прва половина XIV вeка; Тина аукцији у једној антикварници у Франкфурту пик св. Саве Јерусалимског, из 1416. гoдине и др.11
на Мајни, пронађен Призренски рукопис Душановог законика из XVI века (НБ 399), те књиге су Захваљујући Владимиру Мошину, познато Нисматране изгубљеним. Неке од њих Библиотека кољско јеванђеље с краја XIV и почетка XV века
је успела да поврати у свој новоосновани фонд. је са још неколико рукописних књига пронађеГодине 1964. из Свеучилишне библиотеке у За- но у чувеној Библиотеци сер Честера Битија у
гребу враћена су два споменика,10 а захваљујући Даблину.12
холандском слависти проф. др Кристијану Алфонсу ван ден Берку, десет српских рукописних Да су књиге, које су опљачкане 1915. године разкњига, откривено је у Немачкој. Влада Србије је ношене по свету, најбоље нам говори и случај
1969. године откупила ове књиге и вратила их у рукописа под сигнатуром НБ 213 из 1353. г. (пибеоградску Народну библиотеку, где се и данас сан у Сиринићкој жупи, на Косову и Метохији),
кога су некада чиниле две посебне садржинске
9 У извештају од 29. априла 1919. г. који је тадашњи управник целине: октоих и јеванђеља и апостоли за суботу
Народне библиотеке, Јован Томић, упутио Министарству и недељу, а данас се та два дела ове књиге чувају
просвете стоји да се није ушло у траг оним најинтересант- на два континента. Први део Октоих налази се
нијим и најдрагоценијим рукописима и инкунабулама,
који су у два сандука извезени из Београда јула 1914. годи- у Универзитетској библиотеци у Харварду (Сјене (Г. Ковијанић, Архивска грађа о Народној библиотеци
у Београду 1821−1944, књ. 3, Београд, 1992, 28).

11 Д. Медаковић, Враћање српских средњовековних рукописа
из Немачке, Библиотекар, бр. 4, Београд, 1970, 309-311.

10 В. Мошин, Рукописи бивше београдске Народне библиотеке
у Даблину и у Загребу, Библиотекар, бр. 5, Београд, 1968,
349-359.

12 В. Мошин 1968, 349-359.
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дињене Америчке Државе), а други Читања из
апостола и Јеванђеља у Даблину у Библиотеци
сер Честера Битија. Међутим, ова рукописна
књига није сачувана у целини. Од некадашњих
347 листова, данас знамо за 229 л. а остаје нам
непозната судбина још око једне трећине рукописа.13

Благодарећи тој околности што је наведена
група од 56 рукописа нестала у вихору Првог
светског рата или пак, срећа је, ако тако можемо рећи, што ти споменици српске културе
после неприлика ратне евакуације и «лутања у
пртљагу пљачкаша» (како је сликовито рекао
наш велики познавалац и изучавалац српског
средњевековног рукописног наслеђа др ВладиИз ове групе несталих средњовековних спо- мир Мошин) нису доживеле судбину рукописменика у Првом светском рату пронађена је у них књига Народне библиотеке од 6. априла
новије време у Немачкој у Универзитетској и 1941. године, када су оне неповратно изгубљеистраживачкој библиотеци у Ерфруту (Гота) не, заправо уништене.16 Данас су те књиге драјош једна српска рукописна књига − Четвороје- гоцено сведочанство о постојању једне велике
ванђеље (НБ 102) из прве четвртине XIV века, и богате ризнице старих српских споменика и
писана на пергаменту. Ни та књига данас није основни извор сазнања о делу огромног блага
сачувана у целини. Од 366 листова колико је наше вишевековне културе, које више нема.17
некада имала, остало је сачувано 355л.14
Аутор текста:
Од укупно 56 несталих средњовековних споменика (како се наводи у списку послератне Др Јасмина Недељковић
комисије)15, данас знамо за 18 рукописа, једну
повељу и једну стару српску штампану књигу
– од којих је 14 враћено Народној библиотеци.
16 Тада је до темеља изгорела зграда Народне библиотеке а
са њом 500 000 књига и часописа. Том приликом заувек је
уништено 1 424 ћирилска рукописа од XII до XVIII века,
међу којима је био и већи број писаних на пергаменту, као
и старе штампане књиге и инкунабуле.

13 Миланка Убипарип, О рукописном Октоиху (1353. године)
из старе збирке Народне библиотеке у Београду, Археографски прилози, бр. 29-30, Београд, 2007-2008, 55-70 са
10 прилога.
14 А. Младеновић, Ј. Недељковић, О Четворојеванђељу бр.
102 (прва четвртина XIV века) из старе збирке Народне
библиотеке у Београду, Археографски прилози, бр. 31-32,
Београд 2009-2010, 59-76 са осам факсимила

17 О томе сведоче и два каталога: Каталог Народне библиотеке IV. Рукописи и старе штампане књиге. Саставио
Љуб. Ковачевић, Београд, 1903. и С. Матић, Опис рукописа
Народне библиотеке са прилогом Породични архив Рашковића. Описао др М. Костић, Београд, 1952.

15 На основу наших досадашњих истраживања (јер се у
Одељењу за археографију НБС и даље ради на идентификацији ових рукописа) сматрамо да је број несталих
рукописа већи од наведеног.
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НАЈМЛАЂИ КАПЛАР НА СВЕТУ
Момчило Гаврић дечак од осам година
кога је отац послао код стрица да узајми
воловску запрегу 1914. године, а рат
му одредио незамисливу судбину

ми убили…“. Мајор Туцовић га је питао: „Знаш
ли да бацаш бомбе?“ Мали Момчило је рекао
да је бацао само камење. Мајор је узео једну
бомбу и показао му како се то ради. Затим је
мајор Туцовић постројио своје војнике и питао:
„Ко хоће да ноћас освети Гаврићеве родитеље,
његову браћу и сестре?“ Цела чета искорачила
је напред. Туцовић је одабрао једног дугајлију,
Златиборца Милоша Мишовића. Пред поноћ је
кренуо Мишовић заједно с малим Момчилом
и затекао аустроугарске војнике како пред
качаром Гаврића пијани шенлуче. Хитнуо је
Мишовић једну бомбу, затим другу, трећа није
била потребна. Тог тренутка мали Момчило
је постао борац српске војске, дете Шестог
артиљеријског пука Дринске дивизије. Туцовић
је наредио војницима да сваког дана малом
Гаврићу дају да опали три пута из топа и тако
свети своју браћу и своје сестре.

Момчило Гаврић је био осмо дете својих
родитеља оца Алимпија и мајке Јелене. У
августу 1914, аустроугарски војници су чинили
велике покоље цивилног становништва. Међу
бројним злочинима убили су и Момчиловог
оца и мајку, сестре и четири брата. Два
брата су била већ у српској војсци и они
су преживели рат. Момчило је преживео
захваљујући оцу који га је послао код стрица
да нађе запрегу. Оставши без породице, пошао
је на Гучево да тражи српску војску. Пронашао
је Шести артиљеријски пук Дринске дивизије
првог позива којим је командовао мајор Стеван
Туцовић, брат Димитрија Туцовића. Малишан Пред повлачење преко Албаније Милош
је пао, обгрлио му чизме и зајецао: „Чико, све су Мишовић је узео Момчила под своју бригу. У
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Подгорици купио му је за последње паре један
венчић од двадесет укљева и рекао му: „Синко,
ако хоћеш да останеш жив, сваког дана да
једеш само једну рибицу. Запамти добро, само
једну ако хоћеш да преживиш“. Момчило га
је послушао, али већ када су прошли Скадар
рибица више није било. И Мишовићу је почело
да понестаје снаге. Једне ноћи рекао је малом
Момчилу: „Синко, бојим се да и ја нећу моћи
више. Ухвати ме за мој шињел и ја ћу те вући
докле будем имао снаге… Ако паднем, немој ми
прилазити, продужи даље“. Вукао је Мишовић
малог Момчила, посртао, тетурао… Глад и
зима сломили су Мишовића. Није могао даље
и пао је у снег. Момчило је стао и дао му руку…
„Не, продужи даље, Момчило, не обазири се
на мене…“ – узвратио је Мишовић. Момчило
се склупчао око њега у снегу, милујући му
промрзле руке: „Чика Мишо, ја нећу даље…
Чика Мишо, ја хоћу да умрем с тобом“. Како
да умре дете? Видевши да ће мали Момчило
умрети, Милош Мишовић скупи снаге, усправи
се… Посртали су Милош и Момчило, бауљајући
тих задњих десетак километара испред Драчког
пристаништа.
Касније на Крфу малом Момчилу пришили
су по једну звездицу на нараменицама… Тако
је деветогодишњи Момчило Гаврић постао
најмлађи каплар на свету. Мали Момчило је са
својим пуком пешке прешао Албанију и стигао
до Крфа, издржавши као десетогодишњак оно
што многи одрасли нису. Био је најмлађи каплар
на свету. Учествовао је у пробоју Солунског
фронта где је рањен, а војвода Живојин Мишић
га је унапредио, па је као дванаестогодишњак
имао чин поднаредника. Чекајући пробој
фронта и повратак у Србију, описменио се, а
после рата је отишао у Енглеску, где је завршио
гимназију и 1921. се вратио у Београд.
*

О храбрости и подвизима Момчила Гаврића
почело је по мало да се говори тек осамдесетих
година прошлог века. Херој је умро 1993. у
Београду, а о његовим страдањима после
ратова и данас се не говори много. Његов
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син Бранислав о томе каже: „Хапсили су га
бивши непријатељи, аустријски официри у
југословенској краљевској војсци. Два пута
су га у логор затварали немачки окупатори, а
пред стрељачки строј су га извели и партизани.
Хапсила га је ОЗНА кад је рекао да нам Албанци
нису браћа у време кад су Броз и Енвер Хоџа
били велики пријатељи“. Странци, некадашњи
српски савезници имали су другачије мишљење
о Момчилу Гаврићу. Велика добротворка Лејди
Пеџет звала га је српски витез. Грци су му
поставили златну плочу на Крфу. Француски
председник Митеран му је 1985. доделио орден,
а генерал Лепардије је рекао: „Штета што нисте
били француски војник, имали бисте споменик
на Јелисејским пољима“.
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