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БроАндрићград, ј 29мај 2016.

ДОЛАЗАК СРПСКЕ 
ВОЈСКЕ НА КРФ 1916.

У месечнику „Велики рат ХХ века“ („La Grande guerre du XXe siecle“), издању изда-
вачке куће „Maison de la Bonne Presse“, објављивана су сведочанства са лица места, 
која описују искрцавање српске војске на Крф у јануару 1916. године.1 „Велики рат 
ХХ века“ је француски књижевни часопис, у потпуности посвећен ратним темама, 
који је, током сукоба, заменио јефтине романе који су служили за разоноду чита-
лаштва. Сваки број је имао око 120 страница малог формата, без илустрација, а 
садржао је само приповести о подвизима, борбама и молитве. Најзанимљивији су 
били чланци, који су давали преглед бележака о збивањима на фронту. Један такав 
низ чланака посвећен је и Србима на Крфу. Представљамо га у два дела у овом и на-
редном броју Историјских свезака. 
1 La Grande guerre du XXe siecle, No 25, fevrier 1917. Преузето са: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6259223j/f111.item.r 

Логор српске војске на Крфу 1916. (Аутор фотографије: Ристо Шуковић)
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Француско запоседање Крфа
(11. јануар 1916.) 

ЗВАНИЧНА НОТА САВЕЗНИЧКИХ СНАГА

Атина, 12. јануар – Министри савезничких сна-
га јуче су предали следећу ноту грчком мини-
старству:

Савезничке владе су задужиле своје пред-
ставнике у Атини да Грчкој влади изложе како 
сматрају за искључиво хумани задатак да се 
један део српске војске што пре превезе на су-
седну тачку у односу на албанску обалу, где се 
тренутно налази, да би се ти јуначки војници 
спасли од глади и уништења. После детаљног 
проучавања услова у којима та евакуација мора 
бити обављена, савезничке владе су схватиле 
да једино острво Крф може понудити потреб-
не услове, имајући у виду здравствено стање 
српских трупа, брзину и безбедност прево-
за, као и погодности за окрепљење. Сматра се 
да се Грчка неће супроставити пребацивању 
на Крф њених савезника Срба, а који ће само 
кратко боравити на том острву, где ће их ста-
новништво сигурно примити са симпатијама 
које заслужују. Не ради се ни о каквом степе-
ну окупације и, по том питању, грчкој влади су 
пружене све гаранције, како за Крф, тако и за 
остале делове грчке територије коју су енгле-
ско-француске трупе морале да користе од по-
четка текућег рата.

(Објављено 13. јануара 1916. године)

ИСКРЦАВАЊЕ ФРАНЦУСКИХ ТРУПА

Нисмо користили уобичајени начин 
транспорта. Сви људи, топови, мазге и коњи, 
све намирнице и сточна храна укрцани су на 
француске крстарице, које су у недељу ујутро 
кренуле из једне луке. У пратњи флотиле раз-
арача крстарице су се, брзином од девет чво-
рова, упутиле до рта Аспро, на јужном крају 
острва, где су стигле у понедељак касно увече. 
Погашених светала и са опрезним разарачима 
као претходницом, крстарице су уклизале у 
уски канал који је раздвајао Крф од обале. То 
није био безопасан део путовања, јер је Крф-
ски канал дуго био запоседнут непријатељским 
подморницама, а четири крстарице препуне 
трупа биле би леп плен за морске гусаре. 

У два сата ујутро, француски бродови су 
хитро ушли у луку Крф и тамо се усидрили. 
Чамци пуни војника пристајали су дуж мола и 
прва чета „планинских ловаца“1 искочила је на 
тло и обезбедила мол код Марине, пре но што 
је уснули Крф и могао да схвати шта се тачно 
догађа.

Г. Бенги, француски конзул и г. Метис, ита-
лијански вице-конзул, сачекали су долазак 
француског одреда. Прве трупе које су се искр-
цале, конзули су одвели до једног хотела у граду, 
где су ухватили, на спавању, главног немачког 
обавештајца. Као да је предосетио опасност, он 
је раније, током вечери, напустио своје раније 
пребивалиште и склонио се у неки скровити хо-
тел, где су га ухватили француски војници.

Непосредно пре искрцавања, савезнички 

1 Припадници планинских јединица француске армије, – прим. 
прев.

ДОЛАЗАК СРПСКЕ ВОЈСКЕ НА КРФ
(Део 1.)

СРБИ У ИЗГНАНСТВУ 
(јануар-фебруар 1916.)
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конзули су званично обавестили градоначел-
ника о планираној акцији. На неки тајанствен 
начин, то обавештење се прочуло, јер је пред-
ставник Немачке побегао из конзулата у одећи 
за спавање и склонио се у неку забачену колибу. 
Савезници су брзо открили његово скровиште, 
али се до сада нису потрудили да га ухапсе.

Искрцавање је трајало пет сати.

(Daily Chronicle)

*  *  *

Испосвест „планинског ловца“, евакуисаног 
у болницу на Азурној обали, записао г. Пјер 
Мил:

Дошли смо директно са француског фронта, 
каже, а већ смо, током осамнаест месеци, пре-
шли већи део земље: Марна, Изер, Вогези, Ло-
рена... Али сада апсолутно нисмо знали где нас 
воде. Мислили смо да су нас упутили у Солун, 
са мазгама, коњима, топовима, муницијом и ве-
ликом количином опреме, што би било довољ-
но за ратовање током шест месеци. Бродови су 
ишли доста брзо.

Једне лепе ноћи, око три сата ујутро, зауста-
вили су се пред нечим: неким копном, неким 
градом, неком луком. Тек тада су нам рекли да 
је то Крф. Прошло је већ четири сата откако је 
месец зашао и мрак је био потпун. Чуо сам како 
другови из флоте констатују да ветар дува из 
правца северозапада. Киша је промицала, а из 
правца севера чуо се последњи ропац олује.

Касније сам сазнао како је ствар била вођена. 
У канал који острво раздваја од Епирске обале 
исте ноћи су стигле рибарске коче и разарачи 
који су направили покретне преграде на север-
ном и јужном крају тог својеврсног уског грла, 
тако да нико није могао ни да уђе у њега, нити 
да изађе. Друга мала пловила патролирала су 
око нас и све се то догађало са угашеним свет-
лима. Не знам како се нисмо сударали једни 
са другима, посебно зато што ми, на великим 
бродовима, нисмо упалили ни свећу. Ја се у то 
не разуме, али мислим да се радило о вештом 
навођењу, о пловидби која није била погодна, а 
била је добро вођена. 

Изгледа такође да је француски конзул био 
добио наредбу да упозори грчког гувернера 
острва, чим будемо близу Крфа, што је и учи-
нио око пола два после поноћи. Гувернер је спа-
вао сном праведника, као што је и природно и, 
изненада пробуђен, није баш одмах схватио шта 
се дешава. Не знам шта му је рекао наш конзул: 
вероватно да је окупација потребна, да Францу-
зи немају никакве лоше намере према острву, 
што је било тачно и што је заиста било тако и 
никако другачије није ни могло бити.

- Па добро – рекао је на крају гувернер. – Дајте 
ми времена да обавестим моју владу. 

- Можда то нема сврхе – рекао је конзул – наши 
бродови су већ у близини.

Тада је гувернер изразио свој енергичан про-
тест, а конзул је тај протест примио к знању. По-
том се гувернер обукао и уверио немачког кон-
зула у своју истинску невиност, као и невиност 
своје владе. Немачки конзул, још избезумље-
нији од њега, одмах је написао депеше намење-
не швапској бежичној телеграфској станици 
која се налазила на северу Острва. У околини 
Острва је било не знам колико подморница. 
Позвао их је све у помоћ. Али у тренутку када 
су те депеше стизале у станицу, из француског 
разарача искрцао се јак вод маринаца, који су 
преузели опрему и архиву и телеграфисали шта 
су они хтели. У томе је била ситна разлика!

За то време, ми смо се искрцавали. Искрца-
вали смо се без бубњева и труба – или, боље 
рећи, имали смо и бубњеве и трубе, али није 
био тренутак да их употребимо – а посебно и 
без фењера: ниједно светло на нашим великим 
бродовима, што се, с обзиром на узани пролаз, 
мора сматрати за велику вештину! На обали 
смо нашли аутомобиле, водиче, све што је било 
потребно и, у трен ока – прво људство, па онда 
опрема и коњи, најзад сточна храна, муниција и 
намирнице, нашли су се на молу. 

У прве аутомобиле су се попели одлучни ма-
ринци. Отишли су пуном брзином до Ахилеона, 
који је, као што вам је познато, кајзерова пала-
та. Када су предузете све мере да буде опкољена, 
закуцали су на врата: 
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- Wer da?2 
- Ми. 
- Ко сте ви?
- Ми, Французи. Немамо времена да вам 

објашњавамо. 

Ни за њих није био тренутак да превише 
питају. Мислим да су сматрали да имају ноћну 
мору. Сво немачко људство било је превезено на 
француски брод, где је наставило да спава, ко је 
могао. Али тој господи нисмо нанели никакво 
зло, нити палати, која је пажљиво затворена. 

Што се нас тиче, ми смо, пре зоре, били мир-
но улогорени, пуних фишеклија, на шеталишту 
које је окруживало док. У то доба, још увек није 
било живе душе, осим два грчка цариника који 
су мирно спавали, леђима ослоњени о гасну све-
тиљку. Били смо тиши од мишева. На крају их је 
пробудио топот коњских копита, котрљање кола 
и наше коморе и они су философски прихвати-
ли ситуацију. Такође смо открили, у једном кут-
ку луке, барже које су биле одличне за пренос 
пртљага. Кад је изашло сунце, њихов власник 
је дошао и није могао да верује својим очима. 
Али када смо му рекли да има право на правед-
но обештећење, племенито је изјавио, дигавши 
руке према небу, да је превише срећан и поносан 
што је учинио услугу француској војсци и да не 
тражи ништа заузврат. 

Грци су најзад устали из својих кревета. Си-
ноћ су заспали у тихом и мирном граду, а кад су 
се пробудили, био је пун француских унифор-
ми. Тај призор им је изгледао врло необично, 
али живописно. Дошли су да виде оклопњаче у 
луци, коње, топове на кејовима, стотине и сто-
тине људи препланулих од 18 месеци борбе, који 
су изгледали незгодно. Питали су се одакле се 
све то створило! На тргу је формиран велики 
квадратни простор, који су чували стражари и 
нико није могао да прође кроз њега. Та гомила 
радозналих људи није изустила ни реч.

Најзад, око поднева, две личности су одлучи-
ле да уђу у квадрат. То су били грчки генерал и 
гувернер. Гувернера су пратили „кавази“, „јани-
чари“, не знам тачно како се зову. Био је свечано 

2 - Ко иде?, прим. прев.

обучен и пришао је нашем маринцу задуженом 
за операције да би га питао у ком је својству ту 
и зашто ради то што ради. Истог тренутка су му 
предали адмиралово писмо, у коме је било наве-
дено да делају по његовом овлашћењу. Потом је 
гувернер отишао, пошто је изразио категоричан 
протест и у писаном облику. 

Што се генерала тиче, то је био један велики 
и дебео човек, који се обратио вођи француских 
војних снага, команданту батаљона прекаљеном 
у борбама, који је, са цигаретом на рубу усана, 

накривљеном беретком и са официрским шта-
пом испод мишке, наређивао свим својим љу-
дима. Већ одавно је изгубио навику да га ишта 
зачуди и слушао је, не копчајући, генералов го-
вор. Генерал му је потом, као и гувернер, пру-
жио папир на коме је био исписан његов про-
тест. Командант батаљона га је узео, прочитао у  

Насловна страна едиције Велики рат ХХ века
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тишини, извадио писаљку из џепа, написао на 
том папиру датум и време када га је примио и 
потом врло пристојно генералу дао потврду о 
пријему.

За то време, француски војници су заузели 
главне тачке, укључујући и немачки конзулат на 
Приморском булевару, који је заштићен јаком 
оградом. Друге групе су аутомобилима отишле 
до свих осталих места на острву где смо знали да 
има Немаца. На кејовима се скупљало све више 
света, али су људи и даље били неми.

Тада је командант француског батаљона на-
редио дувачком оркестру да свира. Почело се, 
као што је и ред, грчком химном, коју је публи-
ка примила са почастима. Потом је дошла Мар-
сељеза: неколико стидљивих узвика: Зито! Зито! 
(браво!) зачули су се из првих редова. После тога 
су били: Сиди Брахим, Лоренски марш, Самбра 
и Меза, сви ти маршеви који су већ десет месеци 
водили планинце према слави! Сва срца су заи-
грала, и наша и грчка. Како је лепа музика! Од 
тог тренутка је завладао ентузијазам, искрени 
узвици радости чули су се у рафалима. Војници 
из грчког гарнизона, који су прво оклевали, усу-
дили су се да уђу међу нас. Примили смо их као 
другове, прославили смо упознавање са њима.

Ето како смо, за само два сата, постали 
пријатељи са становницима Крфа. Незгодно је 
што сам глупо поломио ногу, стрмекнувши се 
низ једну косину. Једини сам рањеник у експе-
дицији. 

(Temps, 20. јануар 1916)

ЗАУЗИМАЊЕ „КАЈЗЕРОВЕ ВИЛЕ“

Заузимање Ахилеона је акција коју вреди 
препричати. Чим су се прве барке приближиле 
кејовима Крфа, бродски поручник, у пратњи два 
морнара са разарача и дванаесторице планина-
ца, добио је задатак да оде колима до Ахилеона 
и заузме вилу кајзера Вилхелма, чија мала лука, 
уверавали су нас, прима велики број немачких 
подморница. Три возила брзо су прешла десет 
километара и око четири сата и 30 минута ују-
тро зауставила су се пред царском оградом. 

Наређења су била:
- Нека вам отворе врата. У случају да вам 

пруже отпор, развалите врата, ухватите људе и 
покупите папире, поставите ваше људе на важ-
на места, пошаљите ауто да би нас упозорили и 
сачекајте појачање.

Поручник је распоредио своје људе, препору-
чио им је да не допусте да их ишта изненади и да 
никога не пуштају да изађе. Отишао је до врата 
кућице где је био смештен интендант и видео је 
како се светлост назире испод врата. Окренув-
ши се ка својим људима, викнуо је гласно као 
Стентор:
- Батаљон, стој!
 Светлост се одмах угасила.
- Добро, – помисли – чекају нас.
 Ударио је у врата и позвао:
- Бонтан! (то је било име управника).

Старац, сав уздрхтао и збуњен, појавио се на 
прозору. 
- Шта желите?
- Одмах отворите!
 Старац је оклевао. 
- Отворите или ћемо развалити врата.

Поручник махну својом џепном лампом.
Прошло је пет минута. Врата су се најзад от-

ворила. Поручник је хтео да обиђе кућу. 
- То је немогуће – рече Бонтан – нема струје и 

мрак је.
- Имамо џепне лампе – одговори официр – на-

пред!

Почео је претрес. У исто време је и свитало.
У царском апартману није било ничега, осим 

ружног китњастог намештаја. У његовој радној 
соби, седло за коња причвршћено шрафовима, 
које је служило као радна столица. 

Наставили су са претресањем. У стану управ-
ника, покупили су папире и, из једне фиоке рад-
ног стола, узели метке за револвер.
- Где је оружје? – упитали су.

Управник је извадио из својих панталона ре-
волвер величине калабријског тромбона и пре-
дао га. Пажљиво су прегледали башту и нуспро-
сторије.
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Планинци су довели једног великог бизгова 
који је на глави имао шлем са траком, на коме су 
биле наочаре које су личиле на округле прозор-
чиће. Био је премро од страха. 
- То је љубитељ природе!
 Збунио се, дрхтао је као прут и пројечао:
- Тражим милост да умрем на лицу места!
 Официр му је са осмехом великодушно  
одговорио: 
- Та милост вам неће бити ускраћена.

Али без обзира на преклињање старца који 
је непрестано говорио: „Имам врло, врло, врло 
ретке биљке. Ако ме не пустите, угинуће“, по-
ручник није допустио да га ботаничар потресе 
и послао га је у Крф.

Потпуно се разданило. Време је да се покаже 
шта се догодило. Официр је послао морнара да 
скине царску круну која се налазила изнад ко-
пља на коме се раније вијорила застава Хоенцо-
лерна и подигао је француску заставу. Човек се 
узверао и вратио се бесан: круна и копље били 
су направљени од једног комада. Мораће све да 
се скине и баци.
- Онда ће тако и бити – рече официр. – Привре-
мено ћемо искористити копље да на њега ста-
вимо нашу заставу. Овог јутра – рече он, окре-
нувши се према једином планинцу који је био 
са њим – сви остали су били на стражи – напра-
вићете копље којим ћемо заменити ово.

Подигли смо заставу, са свим почастима које 
су биле могуће с обзиром на минималну пратњу 
официра. Морнар је салутирао, планинац је 
поздравио оружјем, а официр је скинуо капу. 
Одједном се из маслињака кроз које је вијугао 
пут ка Крфу зачуо жамор који се пео до Ахиле-
она. 

То је била чета „планинаца“, задужена да за-
узме имање Вилхелма II. Приближавали су се 
убрзаним кораком и приметили су тробојку 
како се вијори, под јутарњним поветарцем, на 
кајзеровој белој палати. 

Робер Вошер
(Illustration, 19. фебруар)

Смештај српске војске на Крфу
(15. јануар 1916)

ОД СВЕТОГ ЈОВАНА МЕДОВАНСКОГ ДО КРФА

Осамнаестог децембра француски Савет ми-
нистара је предложио укрцавање српске војске 
у Светом Јовану Медованском. Адмирал Ла-
каз, министар Поморских снага, одмах је своја 
упутства у том смислу телеграфисао нашем по-
морском аташеу у Риму, да се договори са ита-
лијанском владом. Осмог јануара су услови укр-
цавања у потпуности договорени. Требало је да 
се изврши истовремено у Светом Јовану Медо-
ванском и у Драчу. Није се радило само о пре-
возу људи, већ и материјала, коња, стоке. Према 
првим предвиђањима, требало је укрцати у Све-
том Јовану Медованском 4.000 официра, 88.000 
људи, 16.000 коња, 6.000 говеда, а у Драчу 2.300 
официра, 37.000 људи, 10.500 коња и 970 говеда. 
Ових неколико бројки могу отприлике да при-
кажу колико је то био велики подухват.

У ноћи између 11. и 12. јануара, батаљон „пла-
нинских ловаца“ се искрцао на Крф да припре-
ми смештај за српске војнике. Стигли су тамо 
око четири сата ујутро. У пет сати, немачки шеф 
обавештајаца и његови агенти су већ били ух-
ваћени и сви су се бацили на посао. Петнаестог 
јануара је на Крф стигао први српски контин-
гент, који је бројао једва неколико стотина људи. 

Потом се евакуација наставила без престан-
ка, по две до три хиљаде људи дневно, а потом 
5.000, па 7.000, да би на крају било 10.000 до 
12.000. Последњи транспорти требало би да су 
стигли јуче. Укупан број спасеног људства тре-
бало би да буде, до данас, 134.000 људи и 35.000 
животиња. Знамо да је у последње време још јед-
но место за укрцавање установљено у Валони. 
Срби су до ње стигли пешке, долазећи из Скадра 
и Драча. Тако су морали да пређу 240 километа-
ра, од којих 40 километара пута и 200 киломе-
тара стаза. Поред тога, тим путем су довели са 
собом 10.000 животиња.

(Matin, 11. фебруар 1916.)
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ОРГАНИЗАЦИЈА СРПСКОГ ЛОГОРА НА КРФУ

Од почетка фебруара, Срби који су стизали 
из Драча, Валоне, Светог Јована Медованског и 
Саранде на француским и италијанским бро-
довима, искрцавали су се на Крф. Стигли су у 
жалосном стању – што се могло наслутити по 
њиховом изгледу. Фотографисао сам неке од тих 
несрећних војника краља Петра, праве живе ко-
стуре. А колико њих убрзо више није ни било 
међу живима! Многи су умрли од исцрпљености 
кад су стигли на сам крај своје калварије. Видео 
сам леш једног од њих како лежи на мртвом телу 
једног од својих другова, чији шињел је покушао 
да обуче. Једва је успео да навуче један од рука-
ва и, на ивици снага, пао је мртав на тело свог 
друга.

Време је било врло лоше: зато је прва брига 
француских војних власти била да их смести на 
суво. Наши морнари били су им права браћа. 
Одмах су им дали шаторе, као и воду која им је 
недостајала. Водовод у граду Крфу није био до-
вољан да прими сву воду из једног великог изво-
ра на острву, тако да се 2.000 кубних метара не-
искоришћене воде сваког дана изливало у море. 
Адмирал де Гедон замислио је да покупи вишак 
у цеви узете у Ахилиону од Вилхелма II, који би 
тако исправио – а да то није ни знао, нити хтео 
– у малој мери зло које је првобитно нанео. Ста-
ре цистерне су доведене у употребљиво стање, 
искоришћено је двадесет пет резервоара, сваки 
запремине од три кубна метра, као и интендант-
ска бурад коју су изнутра цементирали и распо-
редили по кампу. Вода је хлорисана и Срби су 
имали здраву воду. 

Ко је видео српски логор на Крфу, никада 
га неће заборавити. Без обзира на њихову ис-
црпљеност, за те војнике је било питање части 
да га одржавају чистим и уредним. Улаз је био 
украшен са два стуба. Испод ретких маслина, 
између њихових шатора и барака, украсили су 
сав слободан простор. Од земље и облутака су 
направили клупице, седишта од трске, уредили 
су базене за купање. На бројним местима су од 
разнобојног камења направили знамења која 
су видели на дугметима енглеских униформи 

или нашу „сејачицу“ или галског петла. Цигани, 
који су били међу њима, набавили су виолине и 
пратили их док су певали њихове песме. Јер, тек 
што су се опоравили, поново су почели да певају 
пјесме, у којима су помињани важни догађаји 
из њихове историје и које су задивљујући при-
мерци народног епског духа. Енглези су их први 
снабдели одећом. Потом смо их и ми обукли у 
плаве униформе.

Медицинска служба није се бринула само о 
Србима, већ је побољшала и санитарно стање 
града Крфа. Направљена је Међународна коми-
сија за хигијену, која је у том погледу испитала 
услове у граду. Уосталом, грчки начелник није 
располагао средствима која би му омогућила 
да становништво заштити од неке епидемије, 
која је увек могла да избије међу трупама које 
су толико пропатиле. Комисија је наредила да 
се започну бројни радови на изградњи путева и 
санацији, поделила је град на секторе и на чело 
сваког од њих поставила по једног српског ле-
кара, грчке жандарме и извиђаче тако да, бар 
неко време, ниједан грађанин није могао да не 
поштује прописане санитарне мере. Начелник 
и инспектор задужен за хигијену, које је влада у 
Атини послала на Крф, могли су само да се по-
клоне пред тако савршеном организацијом. 

Може се рећи да су знатни напори, о којима 
се још увек не зна довољно у Француској, а које 
смо ми уложили на Крфу, не само вратили у жи-
вот читаву једну војску, већ су и очували расу. За 
сваког Француза, то је потпун осећај задовољ-
ства што је спасио ту расу, најзаслужнију међу 
свим осталима, наду балканске Европе, која је 
пролила крв у заједничком рату.

(Temps, 16. јун 1916.)
 

Превела и приредила:
Александра Тадић
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ГOРЊОДРИНСКИ ФРОНТ
ЗА ВРИЈЕМЕ КОЛУБАРСКЕ БИТКЕ

БОРБЕ ЗА РУДО

Рудо је било позадинска база српско-црно-
горских снага од самог почетка ратних операција 
1914. године. Ово мало, али стратешки важно 
мјесто изнад десне обале Лима било је прво ос-
лобођено мјесто на територији Аустро-угарске 
монархије. Према аустроугарским изворима три 
српска батаљона су већ 3. августа заузела Увац, а 
потом и Рудо, одбацивши тамошњи 327. гранич-
ни вод према Вишеграду.1 Двије недеље касније 
мјештани Рудог су раме уз раме са припадницима 
Лимског одреда Ужичке војске бранили прилазе 
Рудом у које је ноћу 19. августа, послије жестоке 
борбе, која је вођена преко цијелог дана ушла 1. 
брдска бригада аустроугарског 16. корпуса.

Само 10 дана касније, 29. августа снаге Лим-
ског одреда Ужичке војске су по други пут осло-
бодиле Рудо.2 

Од тог дана Рудо је постало позадинска база 
српским, а касније и црногорским трупама и 
када су оне наступале према Сарајеву и када су 
се браниле на Дрини. Из ријетких извора, који 
дотичу ову проблематику закључујемо да су се у 
Рудом од друге половине октобра 1914. налазиле 
позадинске службе, команда мјеста,3 комора и 
ратна прихватна болница црногорске Санџачке 
војске.4 Мјештани Рудог и околине, без сумње су 

1 Према: Osterich – Ungarns letzter Krieg I (1931), стр. 96 ; Conrad, 
н.д. IV, 331 и 335.

2 Предраг Остојић, Горњодрински офанзивни фронт – Из љето-
писа Рудог за 1914, Београд –Рудо 2014, стр.75.

3 Племенски капетан С. Марнић до смрти, марта 1915. године 
био је командант мјеста.

4  У односу на удаљеност од фронта постојале су три врсте бол-
ница... Болнице у првом појасу ратних дејстава (Фоча, Чајниче, 
Рудо и болнице у Пљевљима) биле су прихватне болнице и као 

дјелили и добро и зло са војницима на фронту. 
У необјављеном рукопису Драгољуба Мићовића 
„Газдарица Невена“5 налазимо да је велики број 
дјевојака из Рудог и околине, међу којима и ње-
гова мајка Невена радило у прихватној болници 
његујући рањене и болесне. 

Када је отпочео аустроугарски напад са Дри-
не према Рудом, 15. новембра, чинило се да ће 
с обзиром на свеопшту ситуацију на фронту и 
повлачење српске војске, ради заштите правца 
према Ужицу и Рудо веома брзо пасти у руке не-
пријатеља. Паника међу становништвом Рудог и 
околине се ширила посебно послије повлачења 
српских снага ка Прибоју. Драматичну ситуацију 
око Рудог наговјијестила је депеша (О Бр. 288 од 
16. новембра у 20,45 часова) српског делегата 
при црногорској Врховној команди и њеног на-
челника штаба генерала Јанковића у којој се из-
међу осталог каже:

„Санџачка војска јавља, да је непријатељ пре-
шао Дрину са двије чете код утока р. Крушеви-
це и да су ту на лијевој обали Дрине још шест 
чета. Због овога њен један батаљон са десне оба-
ле Лима одступио је на Рудо, где је форсирано 
упућена Дечанска бригада, са два брдска топа и 
два митраљеза.“6 Ова бригада је, како смо већ 
поменули, 18. новембра стигла у Рудо, а њен ка-
дровски батаљон, истурен према Варди, наред-
ног дана одбио нападе непријатеља и натјерао га 
на повлачење.

Доласком Дечанске бригаде 18. и Доњовасоје-
вићке бригаде 22. новембра, (обје ушле састав 

такве стално су биле оптерећене рањеницима и болесницима. 
(Милић Петровић, Пљевља у Краљевини Црној Гори, Првом 
свјетском рату и Југословенској држави 1913 – 1941, стр.290.

5 Рукопис се налази у приватној збирци породице Мићовић у  
Београду.

6 ВРС, Књ.4,стр.149. 

(Део 2.)

(Из књиге Предрага Остојића: Црногорска санџачка војска на горњодринском фронту 1914-1915.)
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новоформиране Лимске дивизије) у рејон Рудог, 
житељи овог мјеста и околине су одахнули, мада 
су се нашли у непосредној близини линија фрон-
та на којима су се даноноћно водиле жестоке 
борбе од којих су оне од 24. до 28. новембра биле 
најжешће. Буквално, сви мјештани Рудог и око-
лине били су ангажовани на пружању помоћи 
војницима на првим борбеним линијама, а не 
мали број њих је и активно учествовао у одбрани 
овог мјеста. Експлозије граната и пушчана ватра 
из правца Вихре, Паштан Брда и Варде чуле су 
се и у Рудом, у које су тих дана само допремани 
мртви и рањени војници. 

 Почетком децембра 1914. године отпочела 
је жестока офанзива аустроугарских снага на 
правцима према Рудом и Прибоју. 

* * *
 
У вријеме почетка аустроугарског напада на 

линије одбране Лимске дивизије и Лимског од-
реда 2. децембра 1914. ситуација на Балканском 
фронту била је изразито неповољна по Србију. 
Аустроугарска 5. и 6. армија су потиснуле све 
три српске армије, а трупе одбране Београда су 
биле принуђене да напусте и главни град. Ли-
нија фронта била је дубоко у територији Србије 
у рејону Чачка, Горњег Милановца, Рудника, 
Аранђеловца и Космаја. 

Падом Ужица и Пожеге веза између Ужичке 
војске као крилне формације српске 1. армије 
генрала Живојина Мишића и Лимског одреда и 
Лимске дивизије српско-црногорске војске била 
је прекинута. Положај српско-црногорских сна-
га, које су штитиле правац Рудо – Прибој по-
четком децембра озбиљно је угрожен појавом 
аустроугарских снага у рејону Чајетине. Из тог 
разлога, како је већ речено, српска Врховна ко-
манда је тражила да Санџачка војска упути је-
дан батаљон према Прибоју. 

Појачана свјежим снагама и артиљеријом 
већег калибра и домета аустроугарске трупе су у 
зору 2. децембра извршила напад дуж цијеле ли-
није одбране Лимске дивизије и Лимског одреда. 

Артиљерија са Сухе Горе, од села Репуше-
вића и села Даниловића (јужно од Вишеграда) 
од 5 часова ујутро отпочела је дејство по линија-

ма одбране. Капетан Мило Кењић је у својим 
дневнички биљешкама записао да је непријатељ 
„отворио паклену артиљеријску ватру, на наше 
положаје, нарочито на Вихри.“7 Послије ове „па-
клене“ артиљеријске припреме уследио је пјеша-
дијски напад, а главни удар усмјерен је на Вихру 
(к.1101), коју су аустроугарске трупе, послије 
огорчене борбе у току дана успјеле запосјести. 

„Регрутски8 батаљони који су бранили Вихру 
повукли су се на линију с. Гаочићи – с. Соко-
ловићи (шест км. сјеверно од Рудог); Доњова-
сојевићка бригада на Варду и Равно Брдо, а 5. 
кадровски пук на Црни Врх (код Прибоја) са 
предњим дијеловима на Цигли.“9 

Учесник борби у рејону Вихре капетан Мило 
Кењић, каже да је „непријатељска артиљерија, 
а поготову хаубица својим разорним дејством 
разрушила све стрељачке ровове и управо пре-
копала читаво брдо Вихре“10 Регрутски батаљо-
ни су тога дана били десетковани.

Пошто се очекивао нови удар аустроугар-
ских снага ноћу 2/3. децембар Дечанска брига-
да се повукла ка Рудом, а потом пругом ка Увцу, 
остављајући само слабије заштитне трупе да 
прате кретање аустроугарских трупа. Шекулар-
ско-трепачки батаљон, који је током борбе др-
жао положаје од Вихре и Паштан брда до Вра-
новине, 3. децембра у раним јутарњим сатима 
по наређењу команданта Дечанске бригаде от-
почео је повлачење и трасом жељезничке пруге 
„стигао на Увац до 5 сати по подне“11, тога дана. 
У исто вријеме аустроугарске трупе ушле су у 
напуштено Рудо.

Према информацијама које су у српску Вр-
ховну команду пристигле са Цетиња (ОБр. 349) 
„У нападу (2. децембра) учествовао је 19. хон-
ведски пук 40. дивизије, јачине 5000 људи, (уз 
подршку) три брдске брзометне батерије и једне 
брдске брзометне хаубичке батерије са више ми-
траљеза.“12 

7 ВА П16 к. 44. ф.2 д.10/6. - Дневник, стр.208.
8 Регрутски или кадровски значење је исто.
9 ОЦВ,стр.219.
10 ВА П16 к. 44. ф.2 д.10/6. - Дневник, стр.209.
11 ВА П16 к. 44 ф.2. д.6/45 – Операцијски дневник за г. 1914-15.
12 Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и 

Словенаца. књ. 6, 1914. година. Трећи период операција, Колу-
барска битка III фаза нападна, Београд, 1925, стр. 91.
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Бројчана надмоћ непријатеља и велики гу-
бици, које је имала Лимска дивизија, посебно 
регрутски батаљони, били су главни узроци  
повлачења, прво Дечанске, па затим и Доњо-
васојевићке бригаде. Нема сумње да се због 
повлачења Дечанске бригаде и „Доњовасоје-
вићка бригада повукла на лијеву обалу р. Увца, 
остављајући (само) своје заштитне дијелове на 
десној обали.“13 

Због овог повлачења командант дивизије бри-
гадир Мило Матановић, који је све вријеме бор-
би био на положајима око Рудог, смијенио је 5. 
децембра команданта Дечанске бригаде мајора 
Лакића Лабовића, а на његово мјесто поставио 
мајора Радована Радовића, који је тог дана пре-
узео дужност.

Ради заштите лијевог крила Лимске дивизије, 
Санџачка војска се груписала на Метаљци, а на 
Дрини од ушћа Лима до Фоче остављени су сла-
бији одреди за одбрану прелаза преко Дрине. 
„Ово је урађено због јачег надирања непријатеља 
према Рудом и Прибоју, а нарочито због одсту-
пања Лимске дивизије“.14 

Према извјештају команданта трупа Нове об-
ласти, упућеног српској Врховној команди 3. де-
цембра 1914. у 23 и 50 часова, види се да су ау-
строугарске патроле долазиле до Рибнице, због 
чега је командант Лимске дивизије наредио да се 
5. кадровски пук повуче на Црни Врх код Прибоја.

Аустроугарске трупе су предњим дијеловима 
4. децембра посјеле линију Варда – Равно брдо 
(источно од Рудог). У „Дневнику“ капетана Мила 
Кењића забиљежено је да су тога дана „наше је-
динице правиле заклоне (на лијевој обали Увца) 
одашиљући патроле у правцу Варде и Равног бр-
да,“15 гдје је непријатељ поставио артиљерију.

Лимска дивизија се повлачењем, на лијеву 
обалу Увца код Прибоја нашла у зони одговорно-
сти трупа Нове области. Бригадиру Матановићу 
„наређено је да брани правац: Прибој – Нови Па-
зар, и правце који од Ужица воде у Санџак.“16 

Због новонастале ситуације, генерал Јанко-
вић је настојао увјерити српску Врховну команду 

13 ОЦВ, стр.219.
14 ВРС, књ.6, стр.91.
15 ВА П16 к. 44. ф.2 д.10/7. - Дневник, стр.211
16 ВРС, књ.6, стр. 171.

(ОБр. 352) да ће Санџачка војска задржати поло-
жаје на десној обали Дрине и да ће Лимска диви-
зија заштитити правац Увац – Пријепоље. У вези 
тога „наређено је команданту Санџачке војске 
(4. децембра) да одмах појача Лимску дивизију 
са три батаљона, два топа и два митраљеза,“17 па 
је он „Острошкој бригади (батаљони Жупски и 
Луковски са два топа и два митраљеза),“18 наре-
дио да хитно изврши покрет ка Прибоју.

Намјера српске Врховне команде била је да 
овим појачањем заустави даље напредовање ау-
строугарских снага, а да истовремено Санџачка 
војска са лијеве обале Лима код Рудог дејствује у 
њихов бок и позадину.

Према извјештају команданта трупа Нове об-
ласти (О Бр. 2810), упућеног српској Врховној 
команди, „За одбрану Прибоја црногорска Лим-
ска дивизија држи (4. ов. мјесеца) просторију 
између р. Лима и Лелечког п. Са предстражом 
(према) Равном Брду. Наш Лимски одред држи 
просторију од Лелелчког п. до р. Увца. За зашти-
ту правца Ужице – Прибој налази се једна чета 
на јабланичком Орлићу, а једна и по чета код До-
броселице ...“19 Из овог извјештаја било је јасно 
да је Прибој био угрожен не само са сјеверне, већ 
и са источне стране из правца Ужица и Чајетине.

 
* * * 

У међувремену, је отпочела противофанзива 
српских снага против Балканске аустроугарске 
војске. Након велике артиљеријске припреме 
у раним јутарњим сатима 3. децембра, почео је 
напад српских армија према положајима аустро-
угарске 6. и 5. армије. Аустроугарске трупе биле 
су затечене, јер су сматрале да српска војска није 
била способна ни за одбрану, а камоли за проти-
вудар. На одређеним секторима, посебно секто-
ру 16. корпуса 6. армије, њихове јединице су већ 
у првом налету српске пјешадије принуђене на 
повлачење. 

Главни удар, против аустроугарског 16. 
корпуса, тог јутра, извршила је Прва армија  
генерала Живојина Мишића. Током првог дана 

17 Исто, стр.172.
18 ОЦВ. стр.220.
19 ВРС, књ.6, стр. 244.
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борби, 3. децембра заробљена су три официра, 
400 подофицира и војника са четири топа и 1 
000 граната. Због повољног развоја ситуације, 
генерал Мишић је наредио продужетак напада 
на 16. корпус, који није имао никакве резерве и 
који је натјеран на повлачење са циљем овлада-
вања гребенског масива Проструга - Рајац – Су-
вобор. Прва армија је наступањем 4, а посебно 5. 
децембра дефинитивно разбила линије фронта 
16. корпуса аустроугарске војске и овладала ли-
нијом Проструга (к.675) – Рајац – Сувобор, ство-
ривши могућност и 3. и 2. армији да енергичније 
крену напријед. На правцу Ужичке војске, која 
се повукла до улаза у Овчарску клисуру аустроу-
гарске снаге су још увијек биле у офанзиви. 

 
* * * 

У циљу реализације наредби српске Врховне 
команде, као и свеопште ситуације на фронто-
вима, гдје је било очигледно да је аустроугарска 
офанзива заустављена и да су поједине јединице 
посебно 16. корпуса биле у незауставном повла-
чењу, црногорска Врховна команда планирала је 
да издвоји један одред, који би својим дејством 
код Рудог у бок и позадину, приморао аустроу-
гарске снаге на повлачење. 

Према извјештајима са терена због обилних 
падавина Лим је био непрелазна препрека, јер 
је приликом повлачења црногорских јединица и 
мост код Рудог спаљен. Из тог разлога 4. децем-
бра наређено је команданту Санџачке војске (ако 
мост код Рудог може поправити) да „формира је-
дан одред од три батаљона са потребним бројем 
топова и упути га преко Рудог за дејство у бок 
и позадину непријатеља...“20 За команданта овог 
одреда („летеће бригаде“) постављен је коман-
дир Шћепан Мијушковић. Ускочки, Пренћански 
и један регрутски батаљон са брдском топовском 
батеријом и митраљеским одјелењем чинили су 
ову „летећу бригаду“, која је „добила задатак да 
избије на положај Мокронози – Миоче – Усти-
бар – Сјеверин, затвори правац код Рудог и деј-
ствује у десни бок и позадину двије здружене 
аустроугарске бригаде на лијевој обали Лима, 

20 ВРС књ.6,стр.244.

ако продуже дејство у правцу Прибоја.“21 Истог 
дана, „летећа бригада“ је стигла на одредиште и 
посјела одређене положаје за одбрану.

Наредна два дана на фронту Лимске диви-
зије, под чијом командом је био и Лимски одред, 
није било већих помјерања војних снага. Слабија 
пушкарања забиљежена су према Равном Брду 
(источно од Рудог) у долини Увца и од Цигле у 
правцу јабланичког Орлића.

 Јаче аустроугарске снаге, су 6. децембра код 
Рудог покушале прелаз преко Лима, али је овај 
напад одбила „летећа бригада“, која је чврсто др-
жала позиције на лијевој обали Лима.

Према извјештају команданта трупа Нове 
области (ОБр. 2904) види се да су извидничке 
патроле Лимске дивизије 7. и 8. децембра ре-
когносцирањем22 наишле на непријатеља у прав-
цу Равног Брда, Штрбаца и Цигле. Овом прили-
ком је утврђено да се аустроугарске снаге јачине 
једног батаљона налазе у рејону Равног Брда, а да 
је њихова главнина испод Сирове Горе.23 

Бригадиру Матановићу је било наређено да 8. 
децембра нападне истурене аустроугарске снаге 
на Цигли и да по заузимању Цигле, пресјече ко-
муникацију Ужице – Мокра Гора. Ово наређење је 
уследило пошто је 7. децембра у вечерњим сатима 
код манастира Бање (Прибој) пристигла Острош-
ка бригада, као појачање Лимској дивизији.24 

Исте вечери чета Ибарских обвезника српске 
војске ушла је у Пожегу. Ово је био знак да је и 
Ужичка војска, из фазе одбране кренула у насту-
пање. 

Припремајући се за напад Лимска дивизија 
је наставила са прикупљањем информација о 
снагама непријатеља на правцу наступања. Тако 
је од једног мјештанина Србина, који је прешао 
Лим на газу код Соколовића (шест км. сјеверно 
од Рудог), добијена информација да су аустроу-
гарске снаге, углавном, још 6/7 децембра одсту-
пиле ка Вишеграду и да их нема у Соколовићи-
ма. У исто вријеме „на Оскоруши, Равном Брду 

21 ОЦВ. стр.221.
22 Насилно извиђање – Извиђање са контактом са непријатељем.
23 Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и 

Словенаца. књ. 7, 1914. година. Трећи период операција, Колубар-
ска битка IV фаза – експлоатација победе, Београд 1926, стр.64.

24 Исто, стр.65.
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и Великој Варди налазила су се се три неприја-
тељска батаљона.“25 

Пошто је свеопшта офанзива српских снага 
била у пуном замаху, Лимска дивизија је по на-
ређењу српске Врховне команде, а послије успјеш-
не одбране правца према Прибоју, 9. децембра 
добила наређење да пређе у напад са задатком да 
одбаци аустроугарске трупе преко Дрине.

„Дивизија је извршила напад у три колоне:
- десна (Острошка бригада) у правцу Бијелог 

Брда, источно од пута Увац – Добрун;
- средња (Доњовасојевићка бригада) у правцу 

планине Варде;
- лијева (Дечанска бригада) у правцу Паштан 

Брда;“26 
Према подацима из извјештаја команданта 

трупа Нових области (ОБр. 3069), укупна јачина 
Лимске дивизије била је: 3240 људи, 370 коња, два 
брдска Дебанжова топа и три митраљеза; Ова ди-
визија је од 7. децембра ојачана Острошком бри-
гадом од два батаљона са два брзометна топа.27 

У саставу Дечанске бригаде, која је била на 
лијевом крилу Лимске дивизије у наступању био 
је и Шекуларско – трепачки батаљон капетана 
Мила Кењића, који је између осталог записао 
да су приликом наступања „у првој линији од-
ређени (су) кадровски батаљон и чета Плавско 
– гусињског батаљона, која је под борбом (9/10. 
децембар) заузела Равно Брдо.“28 

С обзиром да су аустроугарске снаге отпо-
челе повлачење, 10. децембра Доњовасојевићка 
бригада је упућена преко Варде ка Врановини 
у даље гоњење непријатеља. Истога дана Шеку-
ларско-трепачки батаљон у гоњењу непријатеља 
пошао је за Рудо,29 село Гаочиће и Паштан Брдо, 
гдје је 11. децембра освануо, ступивши у борбу са 
аустроугарском заштитницом.

Командант Санџачке војске због садејства 
са Дечанском бригадом као лијевом колоном 
1.санџачке дивизије наредио је команданту „ле-
теће бригаде“ да затвори правац код Рудог, „ а 

25  Исто, стр.154.
26  ОЦВ, стр.222.
27 Јачина Лимског одреда, који је наступао десно од Лимске диви-

зије била је: 4802 војника, 644 коња, два брдска топа, два Крупо-
ва топа и два митраљеза; (према ВРС, књ.7, стр.368).

28 ВА П16 к. 44. ф.2 д.10/7. - Дневник, стр.211.
29 После недељу дана Рудо је поново ослобођено.

један комбиновани батаљон да упути лијевом 
обалом Лима, да пређе Лим код с. Стрмице и 
дејствује у десни бок и позадину аустроугарских 
снага на десној обали Лима.“30 

Комбиновани батаљон са митраљеским 
одјељењем упућен је ка Стрмици, али је тек по-
слије више покушаја њена регрутска чета успјела 
прећи Лим, не наишавши на аустроугарске сна-
ге, које су већ биле одступиле ка Дрини.

Пети кадровски пук је 10. децембра напао ау-
строугарске снаге на Цигли, а истог дана у рејо-
ну Шаргана успостављена је веза Ужичке војске 
и Лимског одреда.

Према извјештају команданта трупа Нове об-
ласти, 11. децембра наређено је енергично гоњење 
непријатеља према Дрини: „Лимски одред у прав-
цу Вардишта и Мокре Горе, Доњовасојевићка 
бригада преко Врановине и Сухе Горе, а Дечанска 
бригада преко Паштан Брда и Вихре.“31 

Острошка бригада, која је заноћила 10/11. де-
цембар у Штрпцима, 11. децембра ујутру проду-
жила је насилно рекогностицирање ка Бијелом 
Брду.“32 Пред вече тог дана и штаб Лимске ди-
визије, са бригадиром Матановићем стигао је на 
Бијело Брдо.

 Своје наступање Лимска дивизија је настави-
ла и 11. децембра. Водећи борбе са аустроугар-
ским заштитним дијеловима на Паштан Брду, 
Шекуларско-трепачки батаљон заробио је „вод 
непријатељских војника, 40 са два подофици-
ра.“33 Око подне тог дана батаљон је ушао у село 
Дринско, а аустроугарске снаге су, према „Днев-
нику“ капетана Мила Кењића око 14 часова по-
рушиле мост код Вишеграда.

Острошка бригада, наступајући преко Бије-
лог Брда, 11. децембра заузела је Добрун, а 
Доњовасојевићка бригада Суху Гору.34 „Доњо-
васојевићка бригада је у селу Репушевићима 
заплијенила приличну количину провијант.  
материјала, брашна, пољских кухиња, пионир-
ског алата и др.“35 

30 ОЦВ, стр.222.
31 ВРС, књ7, стр. 216.
32 Исто, стр.216.
33 ВА П16 к. 44. ф.2 д.10/8. - Дневник, стр.212.
34 ОЦВ, стр.223.
35 ВА П16 к. 44. ф.2 д.10/8. - Дневник, стр.213.
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Пошто је 10. децембра увече, према извјеш-
тају команданта Ужичке војске (О Бр.1965), зав-
ршено протјеривање непријатеља преко Дри-
не, код Бајине Баште и Рогачице, олакшано је и 
наступање Лимске дивизије према Вишеграду. 
Команда Ужичке војске је 11. децембра упутила 
један батаљон ка Мокрој Гори „да се овај правац 
очисти и олакша дејство трупа од Прибоја.“36 
Према извјештајима извиђачких патрола, до 
краја тога дана, на правцу Мокра Гора – Вар-
диште, нису примјећени аустроугарски војници.

Коњичка патрола Лимске дивизије 12. децем-
бра у 3 часа ујутро ушла је у Вишеград. Неприја-
тељ се пребацио на лијеву обалу Дрине, а мост 
на Дрини и два магацина су запаљени. Око 7 
часова у Вишеград је ушла Острошка бригада.37 
Приликом наступања ова бригада заробила је 
једног официра и 50 војника, а Дечанска бригада 
двије чете војника.

„Овог дана (12. децембра) Лимска дивизија је 
на цијелом фронту одбацила аустроугарске тру-
пе на лијеву обалу Дрине и посјела одсјек од с. 
Стари Брод до ушћа Лима, гдје се задржала.“38 

Ова вијест нашла се на првој страни „Ратног 
дневника“ од 14. децембрa под насловом Извјеш-
таји Врховне команде, гдје се између осталог каже: 
„У току 29. новембра39 наше су трупе на правцу 
Мокра Гора избиле до Вишеграда и очистиле на 
овој страни десну обалу Дрине од непријатеља. 
Наше и црногорске трупе заузеле су Вишеград“.40 

 Српско – црногорске снаге по избијања на 
Дрину код Вишеграда распоређене су: Дечан-
ска бригада држала је одсјек од ушћа Лима до 
ушћа Крушевице у Дрину; Доњовасојевићка 
бригада од ушћа Крушевице до Боровца, а 
Острошка бригада је била распоређена до пото-
ка Бање; Лимски одред, је запосјео линију десно 
од Острошке бригаде до Старог Брода. У самом 
Вишеграду као посадна остављена је једна чета 
Дечанске бригаде.

Истовремено аустроугарске трупе предузеле 
су утврђивање линија дуж лијеве обале Дрине. 
36 ВРС, књ.7, стр. 230.
37 Исто, стр.328.
38 ОЦВ, стр. 223.
39 Оба датума 1. децембар и 29. новембар су по јул. календару.
40 Ратни дневник (званични извјештаји ратног прес бироа), број 

136, Крагујевац 1914, стр.1.

* * * 

Несумњива је заслуга црногорске Лимске 
дивизије, односно цјелокупне Санџачке војске, 
што је у току аустроугарске офанзиве према 
Србији у садејству са Лимским одредом српске 
војске задржала знатне аустроугарске снаге, које 
су тежиле да брзим продором ка Прибоју, Новој 
Вароши и Сјеници обухвате српске снаге у по-
влачењу и задају им одлучујући ударац. 

Упорном одбраном, а потом и наступањем 
Лимске дивизије, њени храбри ратници, дали 
су несумњив допринос величанственој побједи 
српске војске у Колубарској бици.

Вијест о ослобођењу Београда дочекана је 
и на Цетињу, у Црној Гори и на свим линијама 
фронта црногорске војске са одушевљењем. 

„Јутрос (15. децембра) наше храбре трупе по-
бједоносно су ушле у Београд. Непријатељ потпу-
но растројен и до ногу потучен. Заробљеника и 
плијена доста. На нашој територији нема више не-
пријатеља“,41 била је порука коју је српска Врховна 
команда упутила генералу Јанковићу на Цетиње. 

Као дио јединствених снага побједника Ко-
лубарске битке, била је и Санџачка војска, чија 
је Лимска дивизија дала несумњив допринос бо-
рећи се на крајњем лијевом крилу побједничке 
колоне.

* * * 

Послије одласка Дринског одреда, а по успо-
стављању нових одбрамбених линија на Дри-
ни од ушћа Лима до Шћепан поља код Фоче 
остављена су „заштитничка одјелења“ и по-
требна резерва. Заштитничка одјељења била су 
под командом бригадира Машана Божовића, са 
штабом у Чајничу. Распоред ових снага био је 
следећи:

- Од ушћа ријеке Лима до ушћа ријеке Јањине 
била је Бјелопољска бригада, три чете регрутског 
батаљона и брдски Крупов небрзометни вод;

- Од ушћа ријеке Јањине до села Влаховићи 
било је Извиђачко одјелење, митраљеско одје-
лење и брдски Крупов брзометни вод;

41  ВРС, књ.7, стр.387.
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- Од села Влаховићи до ушћа Оглечевског 
потока била је Пљеваљска бригада, двије чете 
Љешкопољског и чета Чевско-бјеличког батаљо-
на, два вода Колашинске бригаде, митраљеско 
одјелење, пољска Дебанжова батерија, пољски 
Крупов брзометни и брдски Дебанжов вод;

- Од Оглечевског до Јошаничког потока били 
су Колашински и Доњоморачки батаљон, два 
митраљеска одјељења и брдски Дебанжов вод;

Од Јошаничког потока до Шћепан поља били 
су Планинско-пивски, Жупско-пивски и Ко-
манско-загарачки батаљон, 1. регрутска чета, 
митраљеско одјелење и Шкодина батерија;

Резерву ових снага су чинили:
У Међурјечју, Васојевићка бригада (Краљски 

и Андријевачки батаљон и митраљеско одје-
лење);

У Горњем Поблаћу, Ловћенска бригада (Чев-
ско-бјелички, Љешански и Пештерско-бистрич-
ки батаљон, митраљеско одјелење и муницијска 
колона;

На Козари, Летећа бригада (Пјешивачки и 
Ускочки батаљон), митраљеско одјелење, брдски 
Крупов брзометни вод и брдски небрзометни вод;

На путу Ковач пл. – Ифсар, Колашинска бри-
гада (Ровачки, Морачки, Липовски и Пољски 
батаљон), извиђачка чета, митраљеско одјлење 
и брдски Дебанжов вод;

На Готовуши су били брзометни и пољски ха-
убички вод;

У Чајничу је био пољски хаубички вод;
У Рудинама регрутска чета;
Штаб Санџачке војске био је у селу Боља-

нићима, на путу између Чајнича и Пљеваља.42 
Лимска дивизија, чији је командант био ди-

визијар Мило Матановић, је од 19. децембра 
стављена под команду генерала Вукомана Ара-
чића, команданта Ужичке војске. У саставу ове 
дивизије биле су Дечанска, Доњовасојевићка и 
Острошка бригада. 

Већ 23. децембра Шекуларско-трепачки ба-
таљон Дечанске бригаде премјештен је у Стрми-
цу, према ушћу Лима, гдје је провео „цијелу зиму 
све до 22. марта 1915. године осигуравајући дио 
положаја (код) Међеђе на утоку Лима у Дрину.“43 
42  ОЦВ, стр.223–224.
43  ВА П16 к. 44. ф.2 д.10/8. - Дневник, стр.213.

Десно од овог батаљона до села Дринско била 
су два кадровска батаљона ове бригаде. Од села 
Дринско (недалеко од Вишеграда) до потока 
Бање била је смјештена Доњовасојевићка брига-
да. Два батаљона Острошке бригаде: Жупски и 
Луковски, били су у резерви у селу Репушевићи. 
Снабдјевање храном Лимске дивизије било је у 
селу Дринско, а муницијско у Рудом.

Десно од Лимске дивизије распоређене су је-
динице Лимског одреда.

Наспрам снага Лимског одреда, Лимске диви-
зије и Санџачке војске, распоређених, углавном 
десном обалом Дрине од Старог Брода до Шће-
пан поља, а према подацима о саставу Балканске 
војске од 15. јануара 1915. биле су распоређене 
мобилне заштитне трупе у Босни и Херцегови-
ни, под командом генерала Луке Шњарића:

На одсјеку Вишеград – Горажде 17. брдска 
бригада са четири батаљона и 2. артиљеријске 
батерије и 18. брдска бригада са четири и по ба-
таљона и двије и по батерије артиљерије. На од-
сјеку Фоча била су три и по батаљона, четвртина 
ескадрона коњице и једна и по батерија артиље-
рије. Према овим подацима, аустроугарске снаге 
на Горњој Дрини имале су 12 батаљона и шест 
батерија артиљерије, што је бројчано одговара-
ло српско- црногорским снагама, али је премоћ 
у артиљерији и техничким средствима била да-
леко на страни Шњарићевих трупа.44 

Обје војске остале су на датим позицијама 
током зимског периода, а према извјештајима са 
терена ништа битно се није дешавало, осим што 
је код српско-црногорских снага било проблема 
због епидемије тифуса, која је у фебруару узе-
ла маха. Код српско-црногорских снага било је 
проблема и са исхраном људства на терену.

У вези тога 17. марта 1915. године командант 
Ужичке војске послао је извјештај (ОБр.2715) 
српској Врховној команди о стању трупа Ужичке 
војске. „Обзиром на тешкоће око исхране трупа, 
изнемоглост и ослабљеност и немање фуражи за 
исхрану стоке, молим за хитно одобрење и даље 
наређење: Да се црногорска Лимска дивизија 
врати у састав санџачке војске, а њено мјесто да 

44 Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и 
Словенаца. књ. 8, 1915. година. Први период, Војно-политичке 
припреме, Београд 1926, стр.38.
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заузме 4. кадровски пук из Вардишта, а да одсјек 
Вишеград – Стари Брод посједну два батаљона 
5. кадровског пука...“45 

Српска Врховна команда је одмах реаговала 
и 18. марта наредила (ОБр. 11869) команданту 
Ужичке војске да „на фронту, који је до сада обе-
збјеђивала Лимска црногорска дивизија остане 
Доњовасојевићка бригада, са једном батеријом 
обезбјеђујући правац ка ушћу Лима, а остале 
трупе црногорске Лимске дивизије да се врате у 
састав Санџачке војске.“46 Овом наредбом 5. ка-
дровски пук је добио распоред десно од Доњова-
сојевићке бригаде, од Рзава према Старом Броду.

Истога дана наређење (ОБр. 11869) је про-
слеђено на Цетиње, генералу Божидару Јанко-
вићу, а црногорска Врховна команда је потом 
извијестила команданте Лимске дивизије и 
Санџачке војске о наредби српске Врховне ко-
манде. 

Доњовасојевићка бригада добила је 22. марта 
наређење да посједне положаје Дечанске бри-
гаде, која је заједно са Острошком бригадом 
требало да се пребаци на Лијеву обалу Лима и 
врати у састав Санџачке војске. По линији ко-
мандовања Доњовасојевићка бригада, до даљег 
је остала у саставу Ужичке војске. 

Капетан Мило Кењић, командант Шекулар-
ско-трепачког батаљона, каже да се „по изврше-
ној смјени са Доњовасојевићком бригадом (23. 
марта) Дечанска бригада прикупила код Рудог 
и 24. марта одмаршовала преко Увца, Прибоја, 
Пријепоља, Јабуке и Бољанића...“47 

О стању на линијама фронта прије одласка 
Дечанске бригаде на нове положаје он је за-
биљежио: „У току овог времена (до 22. марта) 
на овом фронту није било ништа нарочито осим 
предстражних препуцавања и с обје стране от-
варања артиљеријске ватре.“48 

Доњовасојевићка бригада остала на Дрини, 
да би штитила правац према Рудом, гдје је била 
смјештена њена команда, резерва, опскрбне 
службе и прихватна болница.

Прољеће 1915. у том крају, било је вријеме 

45 ВРС књ.8, стр.78.
46 Исто, стр.78.
47 ВА П16 к. 44. ф.2 д.10/9. - Дневник, стр.215.
48 Исто, стр. 214.

смрти. Мноштво цивила, па и припадника ове 
бригаде једноставно је „покосио“ тифус пјега-
вац. Споменици на гробљима у општини Рудо 
нијеми су свједоци ове велике трагедије, која је 
уз ратне жртве и страховита разарања током 
1914. обиљежила прву половину 1915. године. 
49Приближан број умрлих током епидемији теш-
ко је одредити и он се оквирно може процјенити 
на више стотина цивила и војника присутних на 
том терену. 

Као и у Србији, „било је немогуће утврдити 
колико је људи оболело, али се претпоставља да 
је од око 400.000 оболелих умрло преко 100.000 
грађана, 35.000 војника и око 30.000 ратних за-
робљеника. Од тифуса је страдала половина 
српских лекара и медицинског особља.“50 

    Предраг Остојић

49 У православном гробљу у Рудом фебруара и марта 1915. 
сахрањени су, између осталих племенски капетан Стеван Мар-
нић, командант мјеста и пјешадијски капетан Новак Боричић, 
оба из састава Доњовасојевићке бригаде.

50 Мира Радојевић, Љубодраг Димић, Србија у Великом рату 
1914-1918, Београд 2014, стр.162.

Спомен обиљежје на православном гробљу у Ру-
дом, капетану Стевану Марнићу и страдалим 

припадницима Санџачке војске



16

БРИТАНСКА ШТАМПА О ПРОГОНСТВУ 
КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ ИЗ СРБИЈЕ
1891. ГОДИНЕ

Непријатан и по српску јавност и политичку 
стабилност нежељен развод брака краља Мила-
на и краљице Наталије, до кога је дошло 1888. 
године, представљао је кључни корак ка кулми-
нацији дугогодишњих лоших односа у владар-
ској породици. 

Вишеструка криза коју је развод владар-
ског брака изазвао у самој краљевини нашла 
је своје одјеке у високим политичким кругови-
ма и штампи водећих европских држава. Као 
својеврстан наставак те кризе и нарушених по-
родичних односа унутар династије Обреновић 
три године касније дошло је и до прогонства 
краљице-мајке Наталије из Србије.

По свом току буран и посве јаван, а по својој 
специфичности веома интригантан, тај догађај 
узбуркао је европску јавност. Чињеница да су се 
краљ Александар, Министарски савет и Народ-
на скупштина определили да донесу акт којим 
је одлучено да владарка буде прогнана из њене 
домовине представљао је редак преседан и као 
такав изазвао је узнемирење и незадовољство 
српске, али и европске јавности.

О догађајима из 1888. и 1891. године, као и 
о одјецима развода брака владара и прогонству 
краљице-мајке Наталије драгоцена сведочан-
ства представљају извештаји српског краљев-
ског дипломатског представника у Лондону. 

Сама одлука краљице Наталије да јавно из-
рази своје незадовољство нежељеним исходом 

брака са краљем Миланом привукла је знат-
но интересовање британске јавности која је са 
пажњом, посредством опширних текстова у во-
дећим дневним листовима и магазинима, пра-
тила непријатна дешавања на српском двору.

О великој нелагодности коју је изазвао раз-
вод владарског брака, као и услед чињенице да 
се читав тај процес одвијао пред очима јавно-
сти, сведочи и извештај српског дипломатског 
представника у Лондону Александра Јовичића 
који је у депеши министру иностраних дела од 
27. јуна/9. јула 1888. године известио „да је Њено 
Величанство Краљица послала Пал-Мал Газети 
све телеграме односно развода брака. Плакарди1 
вечерас свуда о томе. Ближе поштом. Молим за 
обавештење - част ми је послати у прилогу јед-
ну страну Пал Мал Газете, на којој су отштам-
пани десет телеграма између Њеног Величан-
ства, Господина Председника Министарства 
и Господина Митрополита, уз један примерак 
плакарда, који су вечерас на све стране по Лон-
дону изложени, и који ми је доста тешко било 
набавити. О овој painful2 афери новине су поче-
ле из нова да пишу од прошлог петка. Част ми 
је приложити овде и један исек неких новина, 
који ми је пре 5-6 дана један познаник послао, 
као и једну крајње импертиментну нотицу коју 

1 Плакати.
2 Painful (енг.) – болно, непријатно.

Нарушени супружнички односи између краља Милана и краљице Наталије временом су до-
вели до развода брака, али и захлађења у односима са наследником краљем Александром. 
Кулминацију неспоразума између саме краљице-мајке Наталије и краља Александра пред-
стављало је прогонство владарке из њене земље до кога је дошло 1891. године. Потпуно јаван 
и веома непријатан след догађаја, укључујући и чин прогонства краљице-мајке, изазвао је 
политичку кризу у Србији и веома узнемирио домаћу и европску јавност. Бројни британски 
дневни листови и магазини детаљно су извештавали о немилим догађајима који су се одигра-
вали у Београду што је додатно нарушило међународни углед Краљевине Србије.
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сам извадио из Пал Мал Газета од 6 Јула п. р.3 
Тајмс и Стандард донели су опширне телеграме 
од својих бечких, односно берлинских кореспо-
дената о овој ствари, но почем знам да оба ова 
листа примате, сматрао сам за излишно да вам 
их пошљем. Не знам како ћу код Лорда Мера4 на 
ручак у среду, који је приређен у прославу 50-то 
годишњице крунисања Краљице Викторије, ако 
недобијем од вас никаква упуства.“5 

Но, след непријатних догађаја унутар српске 
владарске породице није био окончан самим 
бурним разводом брака краља Милана и краљи-
це Наталије.

Брижна у односу на своје једино дете и вла-
дара Србије, намерна да му активно помогне у 
вођењу државне политике, краљица Наталија 
убрзо се нашла у ситуацији знатно поремећених 
односа и са краљем Александром. Несагласје 
младог краља и краљице-мајке суштински је на-
рушило и однос детета и родитеља. Енергична, 
упорна и неретко непопустљива у својим ставо-
вима и принципима, краљица-мајка Наталија 
временом је младом краљу и делу политичке 
елите постала оптерећење које је требало ели-
минисати.

Процес, који се показао незаустављивим, 
кулминирао је током марта 1891. године када је 
донета одлука да се краљица Наталија прогна из 
Србије. Владарка је тој одлуци пружала активан 
отпор који је наишао на подршку дела српске и 
европске јавности која није могла да разуме и 
прихвати чињеницу да син протерује сопствену 
мајку.

Иако је почетком те године долазило до на-
знака да се непомирљивост краља Александра 
и краљице Наталије могла ублажити, а коначни 
исход (прогонство) као једино решење откло-
нити, однос мајке и сина бивао је све сложенији 
и оптерећенији обостраним неразумевањем. 
У српској и европској јавности и политичким 
круговима спекулисало се чак и о наводној 
спремности власти у Београду да примене силу 
у случају да краљица-мајка Наталија одбије да 
мирним путем напусти своју земљу.

3 п. р. (по Римском) – по Грегоријанском календару.
4 Лорд Мер = Lord Mayor of London (енг.) – градоначелник Лондона.
5 АС, МИД, ПО, 1888, Ф II, И/4, дос. III.

Тако је Александар Јовичић 24. априла/6. маја 
исте године известио министра иностраних 
дела о томе како „данашњи Times јавља, да ће 
српска влада кроз недељу дана употребити силу, 
против Њ. В. Краљице матере, ако се успроти-
ви резолуцији скупштинској, да остави Србију. 
Почем су њени служитељи наоружани за отпор, 
то кућу чува једно одељење пешадије од среде. 
Спомињу се пасажи из прокламације, коју ће 
Краљица изговорити на случај прогонства.“6 

Ипак, о надама да је макар могуће избећи 
насиље током спровођења одлуке о прогонству 
краљице, од чега су многи стрепели, сведочила 
је и Јовичићева депеша упућена 25. априла/7. 
маја 1891. године из Лондона министру ино-
страних дела. „Данашњи Тајмс саопштава, по 
своме бечком дописнику да су сви изгледи да ће 
се Краљичино питање мирним путем решити, 
јер је здравље Њ. В., у последње време, доста по-
пустило, и да су јој лекари саветовали да што 
пре промени климу. Врло је вероватно, с тога, да 
ће Њ. В. кроз који дан отпутовати, но с тим, да 
се може, у свако време, опет вратити у Србију.“7 

Тако интониран осврт у штампи није, међу-
тим, био утемељен у чињеницама. „Београдски 
кабинет“, писало је већ у наредном „Тајмсо-
вом“ извештају из српске престонице, „решио 
је одлучнo да изврши пошто по-то резолуцију 
скупштине односно Краљице Наталије. Ако се 
Њено Величанство не предомисли у последњем 
часу, она ће се на силу прогнати кроз недељу 
дана. Кућу, у којој станује Екс-Краљица у Бео-
граду, чува од прошле среде једно оделење пеша-
дије, под командом једног вишег официра, коме 
ће се евентуално наредити да уапси Краљицу и 
њену свиту, и да спроведе целу партију до грани-
це. Ову је меру изазвао факт, што су се Краљи-
чини служитељи наоружали и изјавили намеру 
да ће да се одупру сваком покушају да се њихова 
Госпођа уапси. Једне пештанске новине публи-
ковале су извод прокламације коју Краљица 
Наталија намерава да изда српском народу, на 
случај њеног примљеног одласка из Београда. У 
истој је Краљица ставила себи у задатак да по-
каже, да је њено прогонство један незакон акт, 
6 АС, МИД, ПО, 1891, Ф III, К/3, дос. V.
7 АС, МИД, ПО, 1891, Ф II, И/5, дос. V.
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и да пружа довољно основа за оптужење владе. 
Да овај последњи навод представи што вероват-
нијим Њено Величанство доказује, да је резолу-
ција скупштине само један прост израз жеље, а 
никако обвезе за владу, која је једина одговорна 
за повреду устава. На завршетку Краљица по-
миње услуге које је учинила земљи, и факт да је 
жртвовала велики део свога имања у цељи ос-
лобођења Србије од турског Господарства. Она 
апелује на народ да заштити Њеног сина, кога 
се нада опет једном загрлити кад постане пуно-
летан.“8 

У следећем 
извештају ми-
нистру иностра-
них дела који 
је упутио 2./14. 
маја 1891. године 
Јовичић је пре-
нео садржај на-
писа из лондон-
ске штампе која 
је извештавала 
како се наво-
дна „задовоља-
вајућа промена у 
Краљичином пи-
тању објашњава, 
у овд. јавном мнењу, помирљивим тоном у од-
говору Њеног Величанства на ноту Госп. Мини-
стра Председника, којом јој је достављена резо-
луција Скупштине, а сада се опет доводи више 
у свезу с путовањем Г. др. Вујића у Петроград 
и изјавом рускога Цара, да се Његово Величан-
ство нада, да се српска влада неће наћи принуђе-
на да употреби насилне мере противу Краљице 
Наталије.“9 

Те и такве наде врло брзо показале су се не-
основаним. 

Већ 6./18. маја Јовичић је известио министра 
иностраних дела о актуелној реакцији краљи-
це-мајке Наталије на одлуку Народне скупшти-
не о њеном прогонству из Србије. „Јучерашње 
новине, The Sunday Times, које само у недељу из-
лазе, јављају, по једном Ројтеровом телеграму да 
8 Исто.
9 Исто.

су Господа Председник Министарства и Мини-
стар Унутрашњих Дела у петак били примље-
ни код Њеног Величанства Краљице – матере, 
и провели читав један сахат у разговору, којом 
је приликом Њено Величанство изјавило, да јој 
устав ујемчава становање у Србији, и да Она 
неће напустити Београд од своје воље.“10 

Како није могло доћи до компромиса између 
српских власти и краљице-мајке одлучено је да 
се одлука о њеном прогонству, упркос свим ри-
зицима по јавни ред и мир, али и политичку ста-
билност земље, спроведе.

Након што је извршена одлука о прогонству 
краљице–мајке Наталије из Србије, министар 
иностраних дела упутио је 7./19. маја 1891. го-
дине свим српским дипломатским представ-
ницима шифровану депешу следеће садржине: 
„После безуспешних покушаја склонити бившу 
Краљицу на добровољно удаљење до пунољет-
ства Краљева, наређено је Министру унутр. 
дела извршење резолуције. Чиновници којима 
поверено извршење, због многих обзира пре-
ма Краљици, дали времена да се демонстранти 
скупе. Краљица је то поверење злоупотребила 
давши преко служитеља демонстрантима нуж-
не знаке, и кад су се кола кренула на Савску ста-
ницу, демонстранти напали на жандарме, коње 
испрегли и Краљицу вратили. Чим влада извеш-
тена, наређено одмах да војска измаршира и де-
монстранте растера. Демонстранти су се бацали 
каменом на војску, војници пуцали у вис, било 
је тројца рањених. Око 9 часова вече биле ули-
це чисте. Цела ноћ на миру. У зору опет власт 
отишла у стан Краљичин. Она села у кола и у 
пратњи каваљерије отишла на жељезницу, пре-
шла у Земун без икакве демонстрације. Потпун 
ред влада у вароши.“11 

Та вест одјекнула је широм Европе додатно 
појачавајући интерес јавности да сазна све де-
таље тако немилог чина учињеног над једном 
женом и краљицом-мајком.

Колико већ 8./20. маја исте године Јовичић је 
детаљно известио министра иностраних дела о 
томе да му се „чини да, од како је чувени Кортум-
ски херој ђенерал Гордон погинуо, нисам до да-
10 Исто.
11 АС, МИД, ПО, 1891, Ф III, К/3, дос. V.
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нас, за време свога бавлења овде, још видео веће 
узбуђење по лондонским улицама, него што је то 
било јуче и данас, кад су се на све стране могле 
видети изложене познате објаве овдашњих 
продавача новина, на којима беху исписане, 
огромним словима, ексцентрична надглавља 
о Краљици Наталији, и која би, дотични утак-
мичари, што их боље грло доносаше монотоно 
повторавали: Прогонство Краљице Наталије! 
Очајна борба у Београду! Триумфални повратак! 
Краљица Наталија оставља Београд! итд. итд. 
Па онда оно журно куповање новина од стране 
публике, и још журније гутање сензацијоних и 
мелодраматичних вести: Као да су наше власти 
морале два пута да изваљују врата на Краљичи-
ном стану; да је се Краљица отимала и вришта-
ла кад су је жандари силом донели у кола, да је 
млади Краљ плакао кад је чуо шта се ради с њего-
вом матером; да је крв потекла улицама и цело 
једно оделење војске, заједно с официрима, било 
рањено; да је Краљица морала да преклиње свет 
да је више не бране, и да је једва имала време-
на да само баци један огртач насе, кад су је јуче 
жандари силом из њеног стана извукли! итд. итд. 
Оваким описивањем сажаљевајућих сцена у Бе-
ограду одликовала се нарочито нижа вечерња 
преса, док су остали листови с више или мање 
достојанства о њима писали. Мени је жао што 
ми је немогуће послати вам потпуне преводе 
оних дугачких телеграма (нарочито Стандаро-
вог дописника) и уводних чланака, јер се бојим 
да ћу одоцнити за вечерњу пошту, а рад сам да 
вам овдашње вести што пре дођу до руку. Док се 
јуче по подне још није знало да је влади ипак ис-
пало за руком да резолуцију Скупштине у дело 
приведе, St Jamess Gazette, један од озбиљнијих 
вечерњих листова, донео је следећи параграф о 
истом предмету: Краљица Наталија треба да 
је сада срећна жена. Oна је била јунакиња једног 
драмског догађаја; београдски ђаци вукли су је у 
триумфу по београдским улицама, где је био и је-
дан мали émente и пало нешто крви, све за њен 
рачун! Не могуће је у напред рећи како ће се ма 
који догађај свршити који се тиче ове vivacious 
lady; али српска влада би сама себи спремила не-
даћу, кад не би извела своје намере постојано и 
без одлагања. Дозволити Краљици Наталији 

да остане у Београду после јучерашњег догађаја, 
била би казнима и опасна, слабомоћност. Српски 
Намесници и влада показали су толико обазри-
вости колико је било са сигурношћу могуће. Све 
од како је Краљ Милан абдицирао, Краљица На-
талија била је оштар трн у телу владином, и 
што је више време пролазило, њене интриге биле 
су све чешће, а њено денонсирање свију оних који 
су њој противни све горе; тако да изгледа да се 
не може шта друго учинити, него пребацити је 
преко границе.“12 

О тежини кризе изазване одлуком да се про-
гна краљица-мајка Наталија, као и о великој 
узнемирености српске јавности тим поводом, 
али и о интересовању у водећим европским 
престоницама говори и интервју који је један од 
краљевских намесника Јован Ристић тих дана 
дао новинару утицајног лондонског дневног 
листа „Тајмс“. Садржај интервјуа детаљно је у 
извештају министру иностраних дела од 14/26. 
маја 1891. године пренео српски краљевски ди-
пломатски представник у Лондону Александар 
Јовичић.

„Јутрошњи Тајмс има велики телеграм, са-
општавајући interview свога коресподента са 
Господином Намесником Ристићем. Предмет, 
наши последњи догађаји и данашња ситуација. 
Тон, favorable влади. […] У самој ствари, Тајмс 
има данас два саопштења о нама, под насло-
вом Балканске државе, и оба су датирана 25-ог 
Маја, само једно је представљено као да је по-
слато из Беча, а оно друго о разговору с госпо-
дином Намесником, из Београда. […] Телеграм 
о „interview“- у гласи у српском преводу: Ја сам 
био примљен од Г. Ристића, првог Намесника Ср-
бије, с којим сам имао интересан разговор, који 
је трајао више од 2. сахата. Г. Ристић је изја-
вио своје сажалење о кобним догађајима који су 
се десили приликом прогонства Краљице Ната-
лије, и казао је, да се маладроит начин, којим је 
прогонство извршено, има приписати несрећ-
ном оптимизму Министра Унутрашњих Дела, 
поред кривичне нерешимости и неувиђавности 
оних којима је тај посао био поверен. Прешавши 
на саму ствар прогонства бив. Краљице, Намес-

12 АС, МИД, ПО, 1891, Ф III, К/3, дос. V.
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ник је споменуо, да је било наступило време за 
одлучан корак, који се није могао даље одлагати, 
имајући у виду резолуцију, коју је Скупштина до-
нела Марта месеца. Немогућност преговарања 
с бив. Краљицом на ма каквом разумном основу, 
демонстрирала је већ небројено пута. Она је сва-
ки покушај за компромис предусретала са одлуч-
ним non possumus. Г. Ристић је за тим пропратио 
историју краљевске размирице од почетка 1880 
год. У то време он је био на влади, и успео је да 
удејствује споразум који је одклонио јавни скан-
дал. Кад је се свађа понова појавила, Напредња-
ци су били на влади, и Краљица је пала у руке 
злим саветодавцима, који су јој ишли на руку за 
своје политичке цељи. Да је усвојила онај пред-
лог, који јој је био учињен кад је била у Висбадну 
1888, развод брака не би никада наступио, а ње-
ном сину било би дозвољено да станује с њом за 
девет месеци на годину. Последица непристанка 
на тај предлог била је, што је син одузет од ње, и 
брачна парница поведена. Доцније, кад је дошла 
у Париз, она је изјавила жељу да прима понуђене 
јој услове у Висбадну, али тада је било доцкан. У 
Јалти је одбила споразум према коме би могла 
долазити у Србију два пута на годину, с Краљев-
ским почастима, а доцније, кад је опет било доц-
кан, изгледала је наклоњена да прими те услове. 
Кад је дошла у Србију 1889, Намесници нису јој 
стављали никакве сметње на путу да види сво-
га сина. Тешкоћа је, међутим, наступила усљед 
факта што је млади Краљ, који је предан своме 
оцу, показивао највећу одвратност (reluctance 
– répugnance) да види своју матер, и однос из-
међу Краљице и њеног сина био је ограничен на 
неколико усиљених састанака приликом извес-
них свечаности. У последње време Краљица је 
предузела последњи корак којим је учинила своје 
дуже бавлење у Србији немогућим, управивши 
на Скупштину један меморандум, у коме напада 
Намесништво, владу и митрополита, тиме по-
кушавајући да направи политички капитал за 
своје пријатеље напредњаке. За овим је следова-
ла одлука Скупштине, којом се влада овлашћује 
да предузме мере усљед којих би Краљица напу-
стила земљу. Влада је учинила и последњи поку-
шај у цељи мира, напоменувши да ће дозволити 
да одлука остане мртво слово ако се Краљица 

повуче својевољно, у ком ће случају имати све 
Краљевске почасти кад се буде опраштала са 
својим сином, и имати Краљевску пратњу. То 
је одбијено, но влада је ипак допустила да још 
један месец прође, како би дала времена Краљи-
ци да се предомисли. Као и у ранијим приликама, 
Краљица ће сигурно жалити што није усвојила 
овако корисне услове који су јој нуђени. Што се 
тиче будућности, Г. Ристић се не боји да ће се 
икакви немири изродити. Сељаци, који образују 
огромну већину становништва, са свим су рав-
нодушни. У земљи нису држани никакви скупо-
ви, нити су какве ременстрације упућиване на 
владу. Земљи се неће више досађивати простом 
једном дворском размирицом, коју су Краљица 
и њени саветодавци претворили у национално 
питање. Србија, казао је Г. Ристић, не постоји 
само за Краљевске супружнике, и несме више 
бити позорницом њихових зађевица. Ма какве 
да су погрешке Краља Милана, он је показао му-
дрост абдицирајући на свој престо пре 2. године, 
а што је сада драговољно напустио земљу, он је 
радио у најбољем интересу за династију Обрено-
вића. Краљица, пак, поткопавала је престо сво-
га сина, и њено присуство у земљи није се могло 
дуже трпети.“ 13

У наставку исте опширне депеше упућене 
министру иностраних дела, Јовичић је пренео 
садржај још једног текста објављеног тога дана 
у „Тајмсу“. „Краљица Наталија приспела је јуче у 
Јаш, а после одмора од 2. часа продужила је пут у 
Одесу. Г. де Гирс, руски конзул, отпратио је Њено 
Величанство до румунске границе.“– Наш народ 
лепо каже: свако чудо за три дана. Вести, које су 
биле изазване последњим кобним трзавицама у 
Србији, у овд се преси све ређе и ређе помињу. 
Јавно мнење изгледа да је засићено и не жели 
више да се занима с питањем нашега дворског 
спора, које је, као по неком злом удесу, кулмини-
рало употребом силе и – крвопролићем... Лон-
донске новине донеле су, при свем том, многе 
непријатне детаље у свези с тим судбоносним 
догађајима; није изостало ни описивање сенти-
менталног праштања извесних београдских кру-
гова с бившом Краљицом у Земуну; даље, да ће 

13  АС, МИД, ПО, 1891, Ф II, И/5, дос. V.
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Краљичин адвокат подићи кривично ислеђење 
противу владе за незаконо поступање према 
њој, као и да ће се тушта и тма интерпелација 
поднети о томе Скупштини; да ће Г. Г. Пашић, 
Вујић и Ђаја дати оставке; да су неки официри 
и чиновници отпуштени из службе; да је Краљ – 
отац интервјуиран у Паризу, и шта је он о свему 
казао итд. итд. – гласови, који су се могли на-
пабирчити из домаћих и суседних листова, те с' 
тога нисам ни сматрао за нужно да вам на њих 
раније обраћам пажњу. Међутим, као што ре-
кох, данас већ овде изгледа као да је цела ствар 
предата забораву, и да је у престоници нашој по-
враћен потпун мир и поредак, са сигурношћу и 
поверењем.“14 

 Упркос покушајима краљевског намесника 
Јована Ристића да прогонство краљице-мајке 
Наталије из Србије представи као омањи до-
гађај без посебног значаја по унутрашњеполи-
тичке прилике у земљи, као и по њен међуна-
родни углед чињеница је да је тај поступак унео 
оправдано узнемирење код становника Србије, 
али и изазвао неочекивано велико интересо-
вање широм Европе. Саму суштину тог догађаја 
карактерисало је то што су прогонства владара у 
том раздобљу у Европи била изузетно ретка, али 
и начин на који је то спроведено под окриљем 
ноћи и уз ангажовање оружаних снага, а све то 
против једне жене.

Сличан догађај који је такође заинтригирао 
јавност у Европи, а који би се само донекле могао 
упоредити са прогонством краљице-мајке Ната-
лије из Србије, односио се на одлуку Народне 
скупштине Француске Републике из 1886. годи-
не да трајно прогна претендента на француски 
престо грофа од Париза његовог прворођеног 
сина принца од Орлеана, као и принца Наполе-
она и његовог прворођеног сина принца Викто-
ра.15 Овде најпре треба имати у виду чињеницу 
да се радило о одлуци законодавног тела једне 
републике да са националне територије про-
гна водеће чланове бивше владарске породице, 
док је у српском случају дошло до тога да је сам 
владар, у координацији са највишим органима 

14  Исто.
15  АС, МИД, ПО, 1886, Ф III, П/4, дос. I.

извршне и законодавне власти, решио да са тла 
монархије прогна сопствену краљицу. 

Мотиви политичких првака Француске Репу-
блике недвосмислено су објашњени у извештају 
српског краљевског посланика у Паризу Јована 
Мариновића упућеног 14./26. јуна 1886. годи-
не министру иностраних дела. „Пристанком 
Сената на решење Камере Депутата о прогнан-
ству Принчева, ово раздражљиво питање доби-
ло је предвиђени резултат, и Принц Наполеон 
са Принцом Виктором, као и Граф Париски са 
Херцогом Орлеанским, удалили су се из Фран-
цуске. […] Прогнанством Принчева оличене су 
претензије Монархиста у Француској, и прелом 
између Консерватора и Републиканаца постао 
је већи него икада досад. Република је у свом 
аукторитету начета, и показавши се поплашена, 
изгледа да је слабија него досад. Она ће на стази 
гонења, и искључавања свега, што не иде у при-
лог Републици, све даље и даље ићи, и мало по 
мало може довести земљу у велике кризе, којих 
коначни излазак није лако предвидити, но које 
на сваки начин отварају врата врењу и борба-
ма, које ће престиж Француске и у унутрашњо-
сти и у спољној политици све више и више ос-
лабљавати. Пријатељи ове земље морају зацело 
сажаљевати правац, на који су крајње партаје 
Републиканске навеле Министарство г. Фреси-
неа. Кад је питање Принчева поново изнешено 
пред Камеру, тешко је било дати му другчије ре-
шење, а да се то не протумачи као успех и победа 
принчева; сва је дакле погрешка у том, што се је 
ово питање нестрпељивосћу, мржњом и зависћу 
Републиканаца изнело на среду, и подигло на 
значај једног политичког питања.“16 

Исправно тумачећи последице прогонства 
чланова бивше француске владарске породице 
из њихове домовине српски краљевски посла-
ник Јован Мариновић, и не слутећи, дао је оце-
ну и вредносни суд догађаја који ће се свега пет 
година касније одиграти и у његовој земљи, и то 
са бурнијим и далеко непријатнијим током и ис-
ходом. 

Дејан Ристић

16  Исто.
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179.

4. март 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру ино-
страних дела, о циљевима мисије Игњатијева 
у Лондону; о изгледима за мир између Турске и 
Црне Горе; о судбини српског дипломатског за-
ступништва у Румунији

Бр. 22,  У Бечу, 4. Марта 1877. 

Господину Јов[ану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Пут ген[е]р[ала] Игњатијева у Лондон има 
опет изгледа, да се у дело приведе. Енглеска, 
предвиђајући да последице закључења цари-
градске конференције могу против њених ин-
тереса изведене бити, тргне свој на њих дати 
(безусловни) пристанак, и нађе у том доста од-
зива и код осталих сила. Кн[ез] Горчаков наме-
раваше својим циркуларом, да изнуди од сила 
саизвољење на кораке, које је Русија за умесно 
находила, учинити на основу оних закључења, 
и доведе тим Енглеску у нужду, да јасно означи 
држање, које мисли заузети према предузећу 
Русије, а то би морало испасти у смислу по Ру-
сију неповољном. Зато се посла г. Игњатијев, да 
чистоћу намера Русије објасни и саизвољење 
Енглеске (и осталих сила, уколико и ово нужно 
буде) на њихово извршење издејствује. Но како 
Енглеска немогаше ово дати, без да и она има 
обратно од Русије прецизно формулиран акт о 
цељи и замашају оних намера, то се показа по-
треба, да се очекивани прост одговор Енглеске 
на циркуларну ноту канцелара замени једним 
протоколом о том предмету, од кога се понајпре 

очекује то дејство, да ће Порта, уздајући се до-
сад млого у раздор сила и видећи сад себе и без 
те последње надежде, пристати на извршење 
закључења конференције и пре него би руска 
војска војну отворила. Тако би се дакле могао 
рат избећи, понајпре руско-турски а затим и 
сваки већи. И Енглеска и Русија пристале су на 
основне тачке тог протокола; сад се поједино-
сти углављују, и кад се и у томе успе, ген[е]р[ал] 
Игњатијев ће у Лондон отићи, да и формално 
погодбу закључи. Тако ми синоћ објасни ствар 
бар[он] Орциј. Како разумех, протокол ће ради 
већег ефекта на Порту садржавати и обвезе сила 
на заједничку радњу против Порте, и неке про-
писе о постепеном демобилизирању и Порте и 
Русије. Ако је истина, да је ген[е]р[ал] Игњатијев, 
каошто јутрошњи листови јављају, синоћ у Лон-
дон одпутовао, онда је одржање мира више но 
упола засад осигурано.

О миру између Турске и Црнегоре незнадија-
ху ми ни бар[он] Хофман ни бар[он] Орциј више 
казати, но што у новинама стоји. Питах бар[она] 
Орција, је ли А[устро-]Угарска заиста своје вето 
против уступа Црнојгори пристаништа „Спица“ 
подизала, и он ми одговори, да у последње доба 
није његова влада прилике имала о томе и после 
датог изјашњења на конференцији цариградско, 
(при чему наравно једнако остаје) наново своје 
мишљење давати. Да ли ће се изгледи за прего-
воре црногорске после подписа лондонског про-
токола побољшати, засад се неможе предсказати; 
али уступу „Спице“ биће А[устро-]Угарска про-
тивна.

На питање, шта ће Србија са својом агенцијом 
у Букурешту радити, пошто је румунска у Србији 
укинута, одговорих, да незнам, но да сумњам, 
да ће се заступништво србско, ма ког реда оно 

СРПСКО-АУСТРОУГАРСКИ ОДНОСИ 1874-1914.
У извештајима српског посланства у Бечу

Документи 
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било, у Румунији сасвим укинути, јер Србија има 
у оној земљи врло млого својих поданика.

Бар[он] Хофман ми саобшти, да је од стра-
не alliance israélite питан, да ли су стипулације 
предложене од Порте за Јермене и Евреје ушле 
и у акт мира, и да је он одговорио, да нису, али 
да није сигуран, да ли је у протоколима прегова-
рања нека обвеза у том обзиру Србију везујућа 
споменута. Он ме за ближе обавештење питаше, 
рекавши да је читао извештај бар[она] Херберта 
о том предмету, али се неопомиње појединости. 
Ја му немогох ништа поузданога у том обзиру 
казати признавши, да о закљученом миру имам 
само поодавна један Ваш телеграм, који укратко 
јавља, да су основи мира познате три тачке, но у 
којима се о Јерменима и Еврејима ништа неспо-
миње, те зато да држим, да је ово сасвим одпало.

Барон Калич1, пређ[ашњи] а[устро]уг[а]р[-
ски] дипл[оматски] агент у Букурешту и други 
заступник на царигр[адским] конференцијама, и 
г. Швегел наименовани су јуче за секцијоне ше-
фове у министарству спољних послова.

Част ми је, и овом приликом уверити Вас, Го-
сподине Министре, о мом особитом поштовању.
 

КЦукић 
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов № 239

180.

9. март 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру ино-
страних дела, о интересовању „јеврејских виших 
кругова“ у Бечу за положај Јевреја у Србији; о из-
гледима мисије Игњатијева у Лондону

Бр. 23, У Бечу 9. Марта 1877.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
И од стране еврејских виших кругова бивао сам 
питан о положењу Евреја у Србији што нисам 
без одговора остављао; али ме то доводи на мис-
ли, да се можебити Евреји спремају, и даље кора-

1 Херберт Каличе.

ке од већег значења по том питању предузимати. 
Незнам јесам ли на правом путу, што сам тврдио, 
да новим погодбама с Портом положење Евреја 
није нимало измењено. Из акта о том предмету 
у аугзбуршким новинама публицираних невиди 
се јасно, да ли су наши пуномоћници изјавили, 
да ће Евреји убудуће бити у свом правном поло-
жењу сасвим изравнати с последовачима оста-
лих неправославних христијанских вероиспове-
ди. Зато Вас молим за објашњење овог нејасног 
става.

У предпоставци, да сте ми онај демантиј члан-
ка у Indép[endence] belge о последњој скупштини 
изишавшег зато телеграфирали, да се у новина-
ма публицира, чинио сам што треба код г. Хир-
шфелда; али, каошто и предпостављах, ни (ја ни) 
г. Хиршфелд незнадијаше, шта је у том чланку 
било, па немогаше ни демантиј употребити, зато 
Вас телеграфски умолих за сходан тамо написа-
ни чланак.

Сви су изгледи, да ће ген[е]р[ал] Игњатијев 
данас сутра свој задатак у Лондону с добрим 
успехом свршити, ако се овим изразим може ко-
ректно означити дипломатично попуштање Ру-
сије, и – ако Порта пристане заиста и на овим 
начином редигирани протокол. Русија се задо-
вољава сад обвезом Порте, да реформе, које је 
Султан октроирао, у дело приведе, и да се Ев-
ропи обећа, да ће одма, чим јој преговори с Цр-
номгором о миру то могућим учине, почети у 
земљи разоружавање. По испуњењу ових услова 
на папиру, Русија задаје реч, да ће и она одма ра-
зоружавању приступити, без да ова њена обвеза 
у протокол улази.

Изволите, Господине Министре, и овом при-
ликом бити уверени о мом особитом поштовању.

КЦукић 
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 256

181.

14. март 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру ино-
страних дела, о мисији Игњатијева у Лондону, 
њеном исходу и могућем ставу других европских 
сила о договору Русије и Велике Британије; о 
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захтевима Црне Горе према Турској за успо-
стављање мира

Бр. 24, У Бечу 14. Марта 1877.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Јуче тражих ген[е]р[ала] Игњатијева, но ненађох 
га, данас ћу му опет ићи. Састадох се међутим 
јуче с Кнезом Церетељевом2, а ономад гoворих 
с бар[оном] Орцијем и г. Васиљчиковом о са-
дашњем стању мисије генералове.

Споразумљење непосредно између Русије 
и Енглеске, и ако није коначно осујећено, јер 
гр[оф] Шувалов преговоре у тој цељи наставља, 
мора се на сваки начин сматрати, да је јако по-
мућено. Овакав резултат мисије генералове као 
да је повољан и гр[офу] Андрашију и особито 
Кн[езу] Бисмарку, који налазе у оним посеб-
ним угодбама између Русије и Енглеске мењање 
фронта у руској политици на штету тројецарског 
савеза – а и обштих интереса европских, и који 
нису своје назоре могли модифицирати ни после 
објашњења, која су генерал лично у Берлину и г. 
Новиков у Бечу о намерама Русије и о користи 
обштој ове мисије давали. Утолико је теже сад 
положење Русије, кад је генералова мисија оста-
ла без очекиваног резултата, без успеха, јер овај 
у политици даје нову снагу и крепи олабављене 
везе пријатељства.

Споразумљење између Русије и Енглеске је до 
најбољег резултата већ било доведено, пошто су 
и све појединости његове угођене биле, кад зах-
тевање Енглеске, да се и Русија, пошто и сама 
Порта на углављено споразумљење пристане, 
формално обвеже, дати свом задовољењу израза 
непосредним распуштањем војске своје, и потом 
непристанак Русије на такво захтевање доведоше 
цело споразумљење у питање. Русија држаше, да 
је довољно попустљивости показала својим при-
станком на побољшање стања христијана порти-
ном иницијативом но под јемством целе Европе, 
као и да ће необвезивање њено у обзиру на вој-
ску бити једино средство од важности, да Порта 

2 Алексеј Николајевич Церетељев, руски дипломата.

озбиљно настане обећање своје у дело привести. 
Но Енглеска се немогаше тим задовољити из 
призрења на саму Порту, која доказиваше немо-
гућност на реформама унутрашњег стања што 
предузимати, доклегод је под претњом инвазије 
руске војске на граници стојеће приморана сву 
своју снагу обратити на војену одбрану царства. 
Из овог управо циркула вицијозног мисли није 
се пут за излазак к споразумљењу наћи могао, 
што је утолико за обшти мир неповољније, по-
чем је пристанак Порте задобивен, или бар оси-
гуран, био на велика попуштања према захте-
вима Црнегоре, т. ј. с изузетком пристаништа, 
Никшића и неког дела албанске територије на 
уступ свију осталих захтеваних предела. Уступу 
пристаништа (Спице) није толика противност 
долазила од Порте колико од А[устро-]Угарске и 
нарочито Италије. Гр[оф] Андрашиј се изразио, 
да за љубав обштег мира, ако он сам од тога за-
виси, неће противан бити уступу пристаништа 
Црнојгори, али Италија је одсудно своје вето 
дала „оваквој створевини гњизда опасних за њу 
поморских разбојника и кријумчара“. Колико се 
Порти доказивала корист напуштања Никшића, 
који је за њу у сваком рату досад био предмет за-
буне и извор жртава и понижења, она није могла 
послушати савете сила у том обзиру наводећи 
за узрок, да би уступом Никшића оштетила то-
лику мухамеданску популацију, која је за њу ве-
лика снага, а учинила би Црнугору за инвазију 
у Херцеговину толико способнију и јачу, да оне 
незгоде, које јој од држања Никшића долазе, 
далеко заостају за извесним штетама, које јој 
од уступа Никшића предстоје. И питање о сло-
бодној пловидби на скадарском језеру и на реци 
Бојани решено је било у корист Црнегоре. – Како 
би се мир између Порте и Црнегоре закључио, 
Порта би почела распуштати сувишну војску и 
приступила би увођењу обећаних реформа, по-
сто би примила од Европе уверење, да јој од Ру-
сије никаква опасност непрети. Но ово уверење 
неможе Европа или боље рећи Енглеска Порти 
дотле дати, док од Русије неприми сама формал-
но, обвезно, обећање, да ће по испуњењу горњих 
услова она приступити разоружању. На томе је 
сад угодба запела, хоће ли се и ова – по изгледу 
слаба закачка (ако се с обе стране лојално мисли) 
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уклонити, још засад нико незна.
Част ми је, и овом приликом уверити Вас, Го-

сподине Министре, о мом особитом поштовању.

KЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 269

182.

15. март 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру ино-
страних дела, о разговору са руским генералом 
Игњатијевим на тему односа Србије и Турске

Бр. 25, У Бечу, 15. Марта 1877.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Јуче се састадох с ген[е]р[алом] Игњатијевом, 
који и мене синоћ почаствова својом посетом 
ненашавши ме код куће. Разговор с генералом 
врзаше се више око Србије и њеног последњег 
рата но око стања енглеско-руске угодбе, која 
је предмет његове мисије била, и о чему сам 
подробније могао с г. Церетељевом говорити. 
Ни г. Игњатијев некаже, да су сви изгледи на 
одржање мира нестали, него се још нада, да ће 
се наћи пута за споразумљење. Овакав говор 
може имати значења и само празних фраза, 
али ме је управо зачудило спокојство, с којим 
се оцењује поступак енглеског министра и овај 
скоро извињава тегобама, које би они нашли у 
парламенту, кад би олако и безусловно на как-
ву угодбу с Русијом пристали. Нада се полаже 
у изнађање једног средњег пута, на који би обе 
стране могле пристати, па шта више чак се не-
искључава ни могућност, да ће пре Русија још 
даљим попуштањем изаћи при томе Енглеској 
насусрет но обратно. Истина ово последње не-
држи за могуће г. Игњатијев, али тако се мисли 
у вишим руским круговима, у којима се генерал 
ових дана окретао. Насупрот томе млоги и оз-
биљни дипломати средњег реда признају веро-
ватност тврђења турских и одчасти новинар-
ских, да су сва преговарања руска и показивана 
у тима попустљивост само средство, да се Русија 

за одсудни пораз Турске боље спреми и створи 
у отоманском царству стање, које Русији годи, 
пре него би се Европа разабрати и решити мог-
ла, шта јој ваља чинити, да томе на пут стане. 
Нема се начина, у овом обзиру праву истину до-
знати.

У разговору о рату г. Игњатијев кривио је 
србску владу, што је у рат улетила противно 
толиким саветима Русије, и што бар није по са-
ветима, које је он преко г. Магазиновића давао, 
с одпочињањем рата чекала на даљи развитак 
кризе распада, у којој се Турска находила, него 
је напротив огласивши рат опоменула Турке, 
да се освесте и приберу, те да се од – сигурне 
опасности пропада спасу. Ово последње мени је 
непознато досад било, уколико се то тиче само 
одлагања рата и мотива тог одлагања. О ген[е]
р[алу] Чернајеву изрази се г. Игњатијев, да је 
неспособан за организатора и за главног коман-
данта, почем је главе збуњене и нарави хитре; 
да је он напротив (и као слабог знања војник) 
добар по туђим заповестима извршити поје-
дине војене покрете, јер небежи ни од највеће 
опасности; да га је он као такова и пок. Књазу 
Михајилу представио и тим предупредио, да 
још тада у србску службу примљен буде, и да му 
се ген[е]р[ал] Чернајев жалио, како је управо 
том обманом наведен команде се примити, што 
су му регуларни војници само показани с уве-
равањем, да је таква и цела остала наша војска, 
милиција. Ово последње исправих га, да о об-
мани овде неможе говора бити; и ако су му за-
иста неки официри на питање, каква је остала 
војска, одговорили лакомисленим фразама, да 
је сва тако исто добра – и још боља, кривица је 
до њега, што се није сам уверио, кад је на свима 
позицијама, које је он обилазио стајала већином 
народна војска. Него напротив, рекох, могуће 
је, да г. Чернајев није познавао војску, с којом је 
мислио рат водити, што је, каошто се сам изра-
зио по повратку с прегледања наших утврђења, 
пренебрегао саму војску посматрати, нашавши 
утврђења као добра а неумевши о самој војсци 
на постављено му питање о њеном стању ништа 
одговорити. – Г. Игњатијев пређе на радњу ца-
ригр[адску] конференције и на заузимање Ру-
сије (управо његово), да се за Србију примирије 
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и повољни услови мира од Порте изнуде, што се 
има управо, рече, захвалити постављењу оних 
120.000 војника (у прво време) на бесарабској 
граници.

Ген[е]р[ал] Игњатијев полази вечерас за Бер-
лин, где ће сутра после 1 сата по подне приспе-
ти, па исти дан у вече наставља свој пут за Пе-
троград.

Изволите, Господине Министре, и овом при-
ликом бити уверени о мом особитом пошто-
вању.

КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 272

183.

16. март 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру ино-
страних дела, о одласку Игњатијева из Беча и 
утисцима о његовој мисији 

Бр. 26,  У Бечу 16. Марта 1877.

Господину Јов[ану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Ген[е]р[ал] Игњатијев оде синоћ у Берлин; и ја 
се нађох међу онима, који га до жељезничке ста-
нице испратише. Вођени ту разговори били су 
кратки и, мислим, са свима као и са мном без 
важности. Генерал се показивао према свима 
врло добро расположен, но из тога се несме из-
водити утолико мање закључење, да је он заиста 
исходом своје мисије овде задовољен, што се зна 
с друге стране, да он није А[устро-]Угарску из 
заузетог држања у спорном питању нимало по-
кренути могао. Учтивости и предусретљивости 
друштвеног реда, које су генералу овде указива-
ше, схватају и представљају неки као доказе за 
његове дипломатичне успехе, у ком погрешном 
суђењу поједини тим дуже остају, што је то и ге-
нералу по вољи, али истинито стање ствари да-
леко је од тога, и утолико је неповољније, што 
а[устро]угарска политика на том путу нестоји 
усамљена. Већ и ширим политичним круговима 
пала је у очи хладност у саобраћају ген[е]р[ал] 

Игњатијева и грофа Столберга, који су сад изме-
нили само посете de rigueur3, а тако и кратко на 
неколико сати само измерено бављење г. Игња-
тијева данас у Берлину, које се тумачи као про-
сто испуњење задате пре неколико недеља речи, 
да ће се он преко Берлина у Петроград вратити. 
Задајући такву реч г. амбасадор био је сигурно 
пун наде, да ће се с другим резултатима своје 
мисије из Енглеске и других обиђених земаља 
у своју отаџбину вратити, и даће у Берлину за-
тећи расположење политично увелико међутим 
измењено. Но ако је држање Немачке између 
прве и ове посете генералове подлегло некој 
промени, оно сигурно није испало у корист ру-
ских намера; неверујем, да се генерал млого узда 
у своју вештину, да ће то расположење набоље 
покренути.

У објашњење онога што у последњем писму 
рекох, да руска дипломација неочекивано благо 
оцењује (бар јавно) поступак енглеске владе у 
спорном питању, морам додати, да јој је управо и 
немогуће одпору енглеских државника друкчије 
оцене давати, пошто ови тај мотивирају једним 
прецеденсом4, који чини нужном највећу обаз-
ривост Енглеске при примању руских обећања. 
Краљичини министри се извињавају, да после 
случаја с Кивом, где је Русија при свому обећању, 
да ће по извршеној казни над Каном независ-
ност овога неповређену оставити, целу земљу 
анектирала, не смеду они, министри, пристати 
и сад на предлоге Русије без њених позитивних 
и формалних обвеза, да она преко тих предлога 
ненамерава и даље ићи. Они тврде, да би олак 
пријем предлога изазвао против њих обшти од-
пор и од стране опозиције и од стране њихових 
политичних пријатеља у парламенту, па и осуду 
од стране целокупног обштег мишљења.

Читаћете по новинама, да се ген[е]р[ал] Ро-
биљан од свог колеге овде није скоро одвајао, из 
чега се изводилa и политична сагласност између 
Русије и Италије у некој особитој мери. Ово по-
следње је погрешно. Везе између оба амбасадора 
имају извора у сродству њихових супруга, које 
су по материној страни кузине.

Изволите, Господине Министре, и овом при-

3 (Фр.) обавезан, неопходан.
4 (Фр.) précédent, претходни случај, пример.
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ликом бити уверени о мом особитом поштовању.

КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 275

184.

17. март 1877.
Јован Ристић, министар иностраних дела – Ко-
сти Цукићу о статусу Јевреја у Србији у кон-
тексту споразума о миру са Турском

През. Но 7 
17 Марта 1877 у Београду

Господину Кости Цукићу, 
Заступнику Србије у Бечу

Господине Заступниче,
Из вашег писма од 9 ов. мес. Но 23 видео 

сам, како вам се чини да се из акта нашег мира 
с Турском, која су публикована у Аугсбуршким 
општим новинама, не види јасно, да ли су наши 
пуномоћници у Цариграду изјавили, да ће Јев-
реји у будуће бити у свом правном положењу 
сасвим изравнати са последовачима осталих не-
православних хришћанских вероисповеди.

Као што Вам је познато, из мог писма од 3 пр. 
мес. Но 5, ми смо желели да тачку односну на 
Јевреје и Јермене сасвим уклонимо из претре-
сења, пошто је нашим уставом подјемчена веро-
закона слобода свију признатих вера и пошто су 
ово питања, која спадају у унутрашњу админи-
страцију српску. У том смислу гласило је и упут-
ство, које су наши пуномоћници собом понели.

Радећи у духу својих упутстава, наши пуно-
моћници, доиста су и успели, да ово питање сав-
ршено уклоне из протокола мира, давши само у 
експликативној ноти о томе објашњење, којим, 
као што и ви умесно примећујете, положај Ев-
реја ни у колико није код нас измењен.

Као што су наши пуномоћници у овом 
објашњењу изјавили, наше унутрашње законо-
давство не познаје никакав изузетак, који би се 
оснивао на вероисповеди и Јевреји наши пода-
ници, уживају код нас сва права и привилегије, 
као и остали грађани српски, са изузетком њи-
ховог настањења по унутрашњости.

Овај положај Евреја није ни у колико из-
мењен нашим закључењем мира с Портом, које 
се оснива на Status quo ante, pur et simple, и Јев-
реји ће унапредак уживати она иста права и 
привилегије, које су и досада уживали.

Према томе, Господине Заступниче, питање 
ово је сасвим чисто и јасно. Само оно што је у 
протоколу мира речено за нас је обавезно; а оно 
што је у експликативној ноти споменутоили се 
разуме само по себи између држава, које се у 
миру налазе, или се враћа са повратком Status 
quo ante.

Примите, Господине Заступниче, уверење 
мога одличног поштовања.

Јов[ан] Ристић
/Оригинал/ АС, МИД, Пс Б, Пов. Ф1, р 1/877.

185.

17. март 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру ино-
страних дела, о тешком положају православаца 
у Босни и намери устаника да наставе борбу; о 
приспећу оружја из Русије у Црну Гору

Бр. 27,    У Бечу 17. Марта 1877.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Из мог јучерашњег телеграма изволисте видити 
предмет жалбе и молбе, којих је Скобла доносач 
био. Још ми данас није дошао, да му Ваш одго-
вор саобштим, на који је већ по мојим речима 
спремљен, но који сам из нарочитих побуда за 
нужно налазио опет потражити.

На подобну жалбу усташа Књаз Никола је за-
поведио Пламенцу да Скобли изда 500 форина-
та, но овај, каже, нехтеде то примити, да се неби 
„нама“ замерио, поменувши му да његов господар 
има друго обећање да испуни (из мог зимушњег 
писма једног, ако не и иначе, познато Вам).5 

По свима вестима босански усташи немис-
ле се предавати или покрет напустити, ма како  

5 У алинеји шифровано: „усташа...Скобли“, „500 форината“.
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Србија о томе мислила. Они се уздају у проду-
жење рата од стране Црнегоре и поглавито се 
у тим намерама утврђују надама, да ће Русија 
скоро рат одпочети, па да ће отуд и стање прои-
зићи, које на сваки начин неће бити горе од доса-
дашњега. Нисам се уверио, да је Црнагора у том 
смислу им давала савете одсудне, али на питање 
одговарала им је начином куражећим али нејас-
ним. Разуме се по себи, да од стране руске владе 
није ни толико им одобравања давано. Међутим 
кињења, пљачке, глобе, убиства и друга свиреп-
ства над христијанима и бегања ових из земље 
продужавају се непрестано тако, да, каошто ми 
један зналац стања рече, ако се ово стање још за 
годину дана продужи, неће више у Босни (бар по 
селима) православне раје остати, но што је сад 
остало још у Херцеговини, у којој овог часа нема 
више од пет хиљада живих православних душа.

Од поклоњене од Русије муниције и нешто пу-
шака све је приспело у Црну Гору. Ових се дана 
укрцавао последњи брод; за који је турски консул 
у Трсту дознао и протест подигао, но услед неких 
вештих обмана невешто и безуспешно. Сад се то-
варе топови с топовним прибором, и до који дан 
биће и то на месту где треба.6 

Извештен сам из поузданог, беспристрасног, 
извора, да су гласови о ванредном појачању а[у-
стро]угарске војене снаге према Босни посве не-
основани.

Г. Бекеру говорих о Јовиној ствари, да Вам је 
усмено живље представи. Он ће сутра већ у Бео-
град приспети.

У логору Деспотовића7 обладала је велика уз-
рујаност услед гласа, да ће „влада србска“ да по-
шље архим[андрита] Дучића,8 да замени Деспо-
товића у врховном заповедништву, и прети се 
Дучићу убиством, ако би он тамо дошао. Мис-
ли се и то, да је ово измишљено. Узелац, који с 
Деспотовићем у омрази живи, и који се хвали, да 
је у кредиту код наше владе. За ово последње неу-
међах дати одговора на питање.

6 Исто, „муниције...пушака“, „у Црну Гору...укрцавао“, „Сад...то-
повним“.

7 М. Деспотовић, пуковник, командант усташког логора у запад-
ној Босни. (АС, МИД Пс Б, Ф 1 р 134/876)

8 Нићифор Дучић (1832–1900), у српско-црногорском рату против 
Турске 1876. био командант добровољачког кора Ибарске војске, 
у рату 1877–1878. командант је усташких чета Јаворског кора.

Молим, да и овом приликом примите, Госпо-
дине Министре, уверење мог особитог пошто-
вања.

KЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II Пов№ 283

186.

22. март 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру ино-
страних дела, о ситуацији после потписивања 
Лондонског протокола, извесном смиривању од-
носа Русије и Турске, о миру између Турске и Црне 
Горе и улози Русије 

Бр. 28,  У Бечу 22. Марта 1877.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
С подписом лондонског протокола постављени 
су нови поуздани базиси за даља угађања око 
одржања мира, ма да није овај заиста још осигу-
ран. Изван сваке је сумње, да Русија чини све мо-
гуће, само да рат избегне. За миром искрено и из 
све снаге теже несамо цар и Кн[ез] Горчаков него 
и велики и већи део руских виших, решавајућих, 
кругова, и те тежње налазе одзива код већине 
народа руског свију редова. На Порти је такође 
ново-отомански шовинизам увелико на стра-
ну потиснут, и разборитије посматрање стања 
заузима превагу. По свему дакле требало би се 
надати, да ће се непосредним између Русије и 
Турске преговорима постићи оно споразумљење 
о обостраном разоружавању, коме се силе под-
писујући лондонски протокол надаху. – При све-
му том ни оптимисте немају вере у сигурност, да 
ће се мир утврдо одржати. Услови, који треба да 
разоружању предходе, и којиуобште као базис 
миру служе, нису још испуњени и таквог су рода, 
да нележи у људској снаги унапред их фиксирати, 
те да се на њима што стално зидати може. Мир 
између Црнегоре и Турске, као један од тих усло-
ва, још није закључен, и под „предпоставком“, да 
ће Кн[ез] Никола на пресију од стране саме Ру-
сије толико од својих захтева напустити, те да ће 
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Порта остатак тих захтева моћи примити, и под 
даљом „предпоставком“ да ће и отомански пар-
ламент толико дисциплиниран бити, да по ви-
шој команди и оне минималне концесије, које би 
Порта Црнојгори учинити имала, ратифицира, 
остаје опасност за одржање мира у самом расте-
зању ових погодаба. Ова опасност расте, уколи-
ко се буде Црнагора мање попустљива показала, 
или уколико мухамедански фанатизам и грчки – 
и уобште „отомански“ шовинизам покажу више 
одпора према својој влади. А све је могуће!

Русија поставља за услов миру неодложно 
увођење сваковрсних обећаних реформа и на-
рочито коначни престанак сваког угњетавања 
христијана, утолико више наравно уобичаје-
них у Турској свирепства. И ма да се зна, да је у 
том обзиру Порта велемоћна и моћнија но што 
се радо и сама свету представља, опет се зна да 
није свемоћна, па ако сама и ненареди кињење 
христијана, каошто је онај покољ у Бугарској 
пролетос наредила била, да опет код садашње 
разузданости мухамеданске популације неможе 
предупредити, да и неки незнатни сукоб неда 
повода новом покољу христијана и тим Русији 
правни основ за отворено непријатељство.

Овако посматра дипломација садашње поли-
тично стање, верујући у лојалност и добру вољу 
обе стране за миром. Далеко су мањи изгледи за 
мир наравно код оних, који ни Порту а још мање 
Русију држе, да су у свом понашању искрене. – 
Овај резултат дугог дипломатичног напрезања, 
потврђен на В[елику] Суботу по нов[ом] у лон-
донском протоколу, ако и није за болујућу Евро-
пу баш средство спасавајуће, он опет задовољава 
лечеће је дипломате што им времена даје, да се о 
даљој помоћи саветују, и обнадеждава их, да ће 
се она и мимо њих, па тако можебити још и по-
најпре, спасти моћи. У овим надеждама обдржа-
вају их највише успеси њиховог рада последњег 
доба.

Читали сте сигурно у јутрошњим овд[ашњим] 
листовима, да је ген[е]р[ал] Игњатијев Кнезу Бо-
гориду рекао, како и Русија увиђа неумесност 
захтева Црнегоре, да јој се Никшић (и његових 
1500 Мухамеданаца) уступи, и како ће у том пи-
тању Порта и Русију на својој страни имати; па 
да је по захтевању турског амбасадора овога и 

овластио, да од ове изјаве код своје владе и ина-
че употребу учини. Ово је генерал по речима г. 
Богорида заиста изјавио, и овај је то и овде и у 
Цариград још за бављења генераловог у Бечу на 
знање дао. Питан о томе г. Игњатијев сад у Пе-
трограду одриче, да је ону изјаву Алеко-паши 
учинио. Овај истина нестоји у великом реномеу, 
да су му речи свагда поуздане, али у том обзиру 
далеко заостаје за својим руским колегом у Ца-
риграду; јер овај је пред свој полазак одавде, на 
ручку, питан нарочито од гр[офа] Андрашија о 
досадама новинарских репортера, којима он – 
генерал – мора бити изложен, изриком министра 
уверавао, да у Бечу није ниједног репортера хтео 
преда се пустити, а сутрадан изађе у овд[ашњој] 
„Presse“ реферат о интервјуу с генералом; о осно-
ваности извора реферата и ја сам имао прилике 
лично се уверити.

Ово писмо послаћу сутра по г. Наришкину.
Изволите, Господине Министре, и овом при-

ликом бити уверени о мом особитом поштовању.

KЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 304

Приредили: 
Јелица Рељић

др Мирослав Перишић
др Светозар Рајак
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НИ КОРАКА НАЗАД

Први светски рат у колективном памћењу 
Срба заузима важно место. Поред тога што је за-
памћен као време великог страдања (пропорци-
онално броју становника Србије је у поређењу 
са осталим учесницама рата претрпела највеће 
губитке у рату), за Србе је то и време јунаштва, 
славе, победа, ослобођења и уједињења. Свеу-
купно посматрано, за Српски народ је то једна 
од најважнијих колективних успомена које чине 
национални идентитет. У оквиру њега, постоји 
још низ „места сећања“ која имају изванредан 
значај и подсећају на јунаштво и жртве које су 
поднели српски војници. Два таква значајна 
„места сећања“, две велике теме, обједињена су 
у наслову књиге коју овим путем желимо пред-
ставити научној и широј јавности. У оквиру 
тема везаних за Велики рат посебно место зау-
зима Колубарска битка, као „највећа и најслав-
нија битка у богатој ратној историји српске 
војске“, битка за коју су војни историчари и те-
оретичати „рекли 'да је класична како по својој 
идеји тако и по начину извођења' и да ради тога 
заслужује 'сјајно место' у стратегијским сту-
дијама европских и светских армија; да са вој-
ничке тачке гледишта представља 'алем камен 
у победама српске војске током првог светског 
рата'.“ (Саво Скоко). У овој бици која је „широм 
целог света разнела и прославила име српске 
војске и прибавила јој дивљење и поштовање и 
пријатеља и непријатеља“ (Живко Павловић), 
посебно место су имали припадници Скопског 
ђачког батаљона – легендарних „1300 каплара“. 
Ови ђаци – каплари представљају пример жрт-
вовања тек стасалих младића за народ и државу 
у једном од најтежих тренутака у коме се Ср-
бија нашла током Великог рата. Улогу коју им је 
наменила Врховна команда – подизање морала 
и борбеног духа посустале српске војске током 
Колубарске битке – ђаци каплари су беспрекор-

но извршили. Заправо, у току целог рата то им 
је била најважнија дужност, по којој су највише 
и остали упамћени. Током две недеље борби, 
око трећине, односно преко 400 каплара је по-
гинуло, а још 200 је било теже рањено.

На пресеку ове две теме налази се Љиг са 
околином, као простор где су вођене операције 
током Колубарске битке за време којих су ју-
наштво и пожртвованост показали и каплари. 
У књизи је посебна пажња посвећена борбама 
на овом терену (поред самог Љига често среће-
мо топониме из околине – Дићи, Славковица, 
Рајац, Кадина лука, Грађеник...), учешћу капла-
ра и њиховом сећању на ове сукобе, погинулим 
капларима на овој територији, капларима који 
су ту рођени и начину на који се у Љигу и љиш-
кој општини (кроз називе улица, школа, подиг-
нуте споменике и спомен обележја) чува сећање 
на улогу и жртве коју су током Колубарске бит-
ке поднели каплари. Пресудан разлог зашто се 
Љиг нашао у средишту пажње јесу аутори књи-
ге – професорка гимназије у Љигу, Мирослава 
Којић и историчар, докторанд на Катедри за 
историју Југославије Филозофског факултета 
у Београду, Александар Лукић, који је основну 
школу и гимназију завршио у овом месту.

Ако се изузму предговор и списак извора и 
литературе, који се налазе на почетку, однос-
но на крају књиге, можемо рећи да се моногра-
фија састоји од три веће целине. Прву целину 
чине два поглавља у којима је дат приказ борби 
у Србији 1914. године, од прве велике аустро-
угарске офанзиве покренуте у августу, закључ-
но са великом српском победом у Колубарској 
бици средином децембра. Ова два поглавља су 
неопходна како би се схватио шири контекст у 
коме делују каплари, како би се разумело зашто 
је омладина једне државе позвана под оружје, у 
каквом тренутку долази на фронт, какву улогу и 

Осврт на књигу Александра Лукића и Мирославе Којић Учешће 1300 ђака каплара у  
Колубарској бици. У сусрет стогодишњици (1914–2014), Љиг 2014, 144.
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значај је имала током Колубарске битке. После 
овог увода, долази централни део студије који 
се односи на „1300 каплара“, и у коме је обрађен 
период од доношења одлуке да се студенти и 
ђаци свих школа који су доспели за војску по-
зову ради припреме за старешине, преко њихо-
ве обуке у Скопљу, одласка на фронт, закључно 
са учешћем у Колубарској бици. Последњи део 
књиге чини пет прилога посвећених учешћу 
каплара у Првом светском рату, Колубарској 
бици и начину на који се чувало и чува сећање 
на њих. Структура књиге је логично и добро 
одабрана. Као што је прва целина неопходна за 
разумевање контекста у коме каплари делују, 
тако друга целина употпуњује наша сазнања о 
ратним напорима Србије током 1914. године и 
Колубарској бици. Прилози којима је засвође-
на књига допуњују сазнања о ђацима-каплари-
ма. 

У Предговору (стр. 5–7) аутори су се осврну-
ли на место, улогу и значај ђака каплара у Пр-
вом светском рату, Колубарској бици и српској 
историји. По њиховом мишљењу, сто година 
касније „легенда о ђацима капларима живи, и 
мора бити живља него икада“. Због поднете жрт-
ве и улоге коју су имали, аутори сматрају да „за-
служују да буду више од епизоде у историјским 
читанкама – ваља да постану важан део културе 
сећања српског народа“. Као пример мита који 
„надахњује Србе вековима после чувеног боја“, 
навели су косовски завет. Треба рећи да су по-
ступци каплара били управо на трагу суштине 
овог мита – избору између царства небеског 
и земаљског, избору између отпора и предаје, 
у борби за слободу и свесном страдању зарад 
исте. Избором отпора и жртве за опште добро, 
отишли су у легенду и представљају, речима ау-
тора, „један од најлепших израза патриотизма 
и храбрости у Србији“. Када кажемо легенду, не 
ради се овде о неком накнадном утемељавању 
мита, или некритичком величању одређених 
поступака. Жртве ђака каплара, од којих је само 
трећина дочекала крај рата – трећина је страда-
ла у Колубарској бици, друга трећина у борбама 
које су предстојале, повлачењу преко Албаније 
и на Солунском фронту – као и начин на који су 
их поднели, такви су да није потребно накнад-

но улепшавање, преувеличавање. Потребно је 
само чувати сећање на њих и памтити. Да ауто-
ри нису некритички, једнострано приступили 
обради теме говори и то што нису изоставили 
да помену да је после почетног одушевљења за 
борбу, код дела каплара услед тешких прилика 
на фронту, које нису остављале равнодушним 
ни прекаљене ратнике, долазило до малодуш-
ности и страха, што је резултирало паничним 
повлачењем на појединим местима, а било је 
и случава предаје непријатељу. Наводећи да 
улога каплара у српској историографији „није 
непозната“, аутори истичу да „недостаје мо-
нографија која би уоквирила њихову улогу то-
ком целог трајања рата“. Из напомена и списка 
литературе наведеног на крају књиге, читалац 
се може информисати о литератури, мемоар-
ским сећањима и различитим пригодним пу-
бликацијама које се односе на Скопски ђачки 
батаљон. Иако је јасно да не спада у историо-
графију, овде бисмо због значаја који је у широј 
јавности имао у обликовању представе о капла-
рима, поменули роман Добрице Ћосића „Време 
смрти“ који се у четири наставка сукцесивно 
појављивао током 1970-их година. У Предговору 
су се аутори такође осврнули на изворе неоп-
ходне за проучавање ђака каплара који се чувају 
у Војном архиву и Ариву Србије у Београду, као 
и на структуру књиге.

Први део књиге се, као што смо већ поменули, 
односи на приказивање ратних напора Србије 
током 1914. године и састоји се од два поглавља. 
У првом поглављу Српско-аустроугарске борбе 
до битке на Колубари (стр. 9–33), аутори су се 
најпре осврнули на то како је Аустроугарска ис-
користила атентат Гаврила Принципа као повод 
за објаву рата Србији и како је због сукобљених 
интереса великих сила и система савезништава, 
од аустроугарске објаве рата Србији 28. јула, до 
5. августа 1914. дошло до светског сукоба два 
супротстављена блока – Антанте и Централ-
них сила. Аутори констатују да за Србију сукоб 
„није могао доћи у незгоднијем моменту“, јер 
је после балканских ратова била „исцрпљена 
у техничком и финансијском погледу“, војсци 
је недостајала различита опрема и материјал, 
а посебно велики проблем је представљао  
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недостатак артиљеријске муниције. Врховна 
команда је годинама уназад, нарочито од Анек-
сионе кризе 1908, разрађивала планове за слу-
чај рата са Аустроугарском царевином. Полази-
ло се од претпоставке да ће главни напад доћи 
са севера, али је груписање основних снага било 
такво да су јединице „могле да буду употребље-
не брзо и према западу“. Главнокомандујући 
Балканском експедицијом, генерал Оскар фон 
Поћорек је у намери да изврши стратегијско и 
тактичко изненађење главни напад на Србију 
покренуо преко Дрине, из североисточне Бо-
сне. Аутори су у основним цртама представили 
Битку на Јадру, односно Церску битку, у пери-
оду од покретања аустроугарске офанзиве 12. 
августа, до протеривања непријатеља из Србије 
20. августа 1914. Приказан је ток операција, за-
узимање Шапца, злочини над цивилним ста-
новништвом у Мачви и Поцерини, улога Друге 
армије на чијем челу је био Степа Степановић и 
последице и значај прве српске, али и прве веће 
победе Антанте у Првом светском рату. Ова по-
беда је подигла веру народа у војску и унутар 
саме војске представу о сопственим могућно-
стима. Поред пропагандног, аутори су истакли 
војнички значај битке, „у првом реду за руску 
војску на Карпатима“ (аустроугарско ангажо-
вање појачања намењених за Галицију на фрон-
ту према Србији, у „критичној фази велике Га-
лицијске битке“, олакшало је дејства и победу 
руске војске). 

У наставку поглавља аутори су детаљно при-
казали низ војних операција од почетка септем-
бра до средине новембра који су у домаћој исто-
риографији познати као Битка на Дрини. Као 
„увод и саставни делови велике битке на Дри-
ни“ обрађени су Сремска операција и офанзива 
војски две српске краљевине у југоисточној Бо-
сни, до којих је дошло на захтев савезника, како 
би се спречило слање додатних аустроугарских 
јединица на фронт према Русији. Поред описа 
тока операција, значаја и последице које су ова 
офанзивна дејства имала, пажњу завређују и 
приказ страдања Тимочке дивизије I позива код 
Чеврнтије и разлике у гледиштима војника и 
политичара на проблеме у садејству србијанске 
и црногорске војске приликом операција у Бо-

сни. Насупрот српске офанзиве на крилима, О. 
Поћорек је покренуо офанзиву на средишњем 
делу фронта. После јаке артиљеријске припре-
ме, аустоугарске снаге су 8. септембра форси-
рале Дрину. Ова, друга по реду, аустроугарска 
офанзива је, услед опште исцрпљености обе 
стране, заустављена до краја септембра. Нај-
крвавије борбе су вођене на Мачковом камену, 
где је погинуло преко 2.000 војника обе стране 
и који је, како кажу аутори, „тих дана био 'сав 
црвен од крви'“. Трећу аустроугарску офанзи-
ву О. Поћорек је покренуо 6. новембра. Српске 
снаге су упркос јаком отпору потискиване али 
су, упркос свим тешкоћама, кризама и изазо-
вима, успешно и у реду поселе колубарско-су-
воборску линију, сачувавши јединство војске и 
фронта. Уласком аустроугарских трупа у Ваље-
во 15. новембра завршена је Битка на Дрини и 
аутори су нас на тај начин хронолошки довели 
до главне теме књиге – Сувоборске, односно 
Колубарске битке, најважније српско-аустроу-
гарске битке у Првом светском рату. Из детаљ-
ног приказа друге и треће аустроугарске офан-
зиве на Србију и стања, односно кризе у коме 
се налазила српска војска где је морал војника у 
одређеним формацијама био „испод сваке кри-
тике“ (услед непрекидних напада непријатеља, 
„ћутања српске артиљерије“, мањка одела и 
обуће, исцрпљености војника, масовног обоље-
вања, сусрета са избеглицама, великог броја по-
гинулих и рањених војника, великих губитака 
старешинског кадра) потпуно је јасно зашто 
се Врховна команда одлучила да средином но-
вембра пошаље у борбу, пре завршетка обуке, 
„скопске ђачке чете“.

У наредном поглављу Колубарска битка 
– круна српских ратних напора 1914. године 
(стр. 34–46) детаљно су обрађене дефанзивна 
и офанзивна фаза битке за коју је Живко Пав-
ловић, помоћник начелника штаба Врховне 
команде војводе Радомира Путника, рекао да 
је „наша Марна“ (као што је Битка на Марни 
спасила Француску, тако је „Битка на Колубари 
(....) спасла Србију и Балкан“). Аутори су пре-
цизно приказали ток операција, стратегијске 
замисли Врховне команде и команди армија 
о општој противофанзиви, улогу Живојина  
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Мишића у доношењу појединих одлука и ре-
шења да контраофанзива почне 3. децембра 
ујутру. Такође, дужна пажња је посвећена греш-
кама О. Поћорека: давање јединицама неколико 
дана одмора после уласка у Ваљево; давање тро-
дневног одмора Шестој армији крајем новем-
бра, рокирање Пете армије на београдски пра-
вац – „обраћа већу пажњу Београду него српској 
војсци“, што је омогућило предах премореним 

српским трупама и припрему за контраофан-
зиву; командовање са велике удаљености (се-
тимо се речи из успомена Живојина Мишића и 
прекора који је током Битољске битке у Првом 
балканском рату упутио Петру Бојовићу: „Где 
си ти видео да штаб армије командује трупа-
ма у напад на тако важне положаје са даљине 
од око 45 километара? Штаб армије треба да је 
на толиком и таквом удаљењу од својих трупа, 

одакле може, тако рећи, да осећа њихов дах.”). 
Од посебног значаја за тему књиге је приказ 
„дубоке физичке и психичке кризе“ кроз коју је 
пролазила српска војска, посебно Прва армија 
која је трпела велики притисак, била преморе-
на и највише истрошена. Аутори наводе да је 
генерал Живојин Мишић који је 16. септембра 
постављен за команданта Прве армије морао 
да „издржи натчовечанску борбу не само са 
непријатљем, који се у међувремену опоравио, 
него и са сопственим јединицама“. Илустратив-
ни су примери који се у вези са овим наводе. У 
једном нападу 18. новембра се предало 400 вој-
ника и старешина из Моравске дивизије I пози-
ва („али су положаји ипак одржани“), поједине 
јединице су панично напуштале положаје, било 
је и случајева онога што се сматрало највећом 
срамотом међу артиљеријским официрима и 
због чега се ишло пред војни суд – остављање 
батерија на положају. Команданти су извеш-
тавали надређене да трупе неће да се боре, да 
војници отказују послушност и да су потезали 
оружје на ордонансе и официре који су их спре-
чавали да напусте положаје. Укратко, речима 
команданта Дунавске дивизије II позива, пу-
ковника Милоша Васића „да је зло тако велико 
да му се тешко може наћи лека“. „Лек“ је Врхов-
на команда покушала да нађе, између осталог, 
у завођењу преких судова и стрељању војника 
који су дезертирали или на било који начин 
избегавали извршавање борбених задатака. У 
таквом стању општег дефетизма и деморали-
саности српских трупа, дошли су каплари на 
фронт. Њихов долазак, присуство краља Петра 
у првим борбеним линијама почетком децем-
бра, пристизање артиљеријске муниције, одмор 
војника уз одговарајућу исхрану, попуна једи-
ница људством и наоружањем, скраћење фрон-
та и прегруписање снага за противофанзиву, 
добро одабран тренутак за њено отпочињање, 
као и правац главног продора преко сувобор-
ске греде ка Ваљеву, допринели су успешном 
извођењу српске противофанзиве на челу са 
Првом армијом, затим гоњењу и истеривању 
непријатеља из Србије. Аутори су поглавље 
закључили виђењем места и улоге каплара у Ко-
лубарској бици: „У том напору ђаци каплари су  
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победили у једној од најважнијих борби српске 
војске током 1914. године – у одсудном тренут-
ку жртвом своје младости показали су јој да још 
има за кога да се бори; младалачким и, чинило 
се, непромишљеним презирањем смрти подиг-
ли јој клонули морал; а неустрашивом борбом 
на фронту од средине новембра повратили 
јој самопоуздање у сопствену снагу. Остало је 
историја свесно прекинуте младости.“

Други део књиге састоји се од четири по-
главља и закључка који су посвећени делатно-
сти каплара од одлуке о позивању на обуку сту-
дената и ђака у септембру, до средине децембра, 
тј. закључно са учешћем у Колубарској бици. 
У првом поглављу Образовање Батаљона 1300 
ђака каплара у њихова обука у Скопљу (стр. 
47–53) аутори на почетку наводе да је почетком 
септембра Врховна команда услед великих гу-
битака старешинског кадра током Церске битке 
(претходно проређен у балканским ратовима!) 
и процене да ће рат потрајати, донела одлуку да 
се „студенти и ђаци свих школа у Србији који су 
доспели за војску, као и они који су одложили 
испуњење војне обавезе док не заврше школо-
вање, позову на одслужење војног рока како би 
се припремили за старешине“. У Скопље, које је 
одређено за место окупљања и спровођење обу-
ке, поред ђака, студената, свршених студената, 
учитеља из Србије, пристизали су и студенти 
са европских универзитета из Француске, Ен-
глеске, Русије, Белгије и Немачке. У Скопље је 
позван и део „ђака“ који се пре тога добровољ-
но јавио у војску и био распоређен по различи-
тим јединицама. Најмлађа генерација која се у 
септембру 1914. нашла у Скопљу била је рођена 
1893. године, а најмлађи међу њима био је Ми-
лорад Масаловић Сена, син пуковника Мила-
дина Масаловића, који је одмах после положене 
матуре 1914. као добровољац ступио у војску, 
учествовао у Церској бици, прошао обуку у 
Скопљу и као каплар погинуо на Грађенику то-
ком Колубарске битке 27. новембра. Аутори су 
даље приказали атмосферу на лекарском пре-
гледу (стрепело се да их комисија не прогласи 
неспособним, па су се крили недостаци, рас-
прављало са лекарима, молило и преклињало), 
свечано полагање војничке заклетве („коман-

дант 'Нове Србије'“, генерал Дамјан Поповић је 
том приликом навео да је готово трећина ђака 
учествовала у балканским ратовима), обуку 
ђака која је спровођена под руководством по-
тпуковника Душана Глишића – „јунака из Ку-
мановске битке“, атмосферу међу ђацима – теме 
за разговор, певање родољубивих песама, шале, 
надимци, шаљива имена шест чета које су чи-
ниле Скопски ђачки батаљон (Племићи, Бук-
варци, Рмпалије, Рузмарини, Ћевабџије, Ка-
лаштуре).

У наредном поглављу Одлазак 1300 ђака ка-
плара на фронт (стр. 54–63) приказано је доно-
шење одлуке о упућивању каплара на фронт и 
њихов пут од Скопља ка положајима. Због кри-
зе у којој се нашла Србија у новембру 1914, о 
чему је већ било речи, Врховна команда је тра-
жила да се на фронт пре краја обуке упуте ђаци. 
На познатој заједничкој седници политичког и 
војног врха државе 8. новембра у Ваљеву, када 
је донета одлука да се упркос свему борба на-
стави до крајњих граница, Живојим Мишић 
је тражио да се све, па и ђаци, упути на фронт. 
После овог предлога Народна скупштина којом 
је председавао Андра Николић је донела одлуку 
да се на фронт упуте ђаци „како би у одсудним 
тренуцима улили снагу борцима и поправили 
морал“. Један од ђака каплара, Тадија Пејовић, 
је касније записао: „То је једини пример у исто-
рији света, да једна држава – ондашња мале-
на Србија – шаље на фронт искључиво само у 
борбене јединице, свој цвет, своју будућност, 
своју целокупну интелектуалну омладину и то 
као последњу наду за спас своје земље“. Одлу-
ка о слању Скопског ђачког батаљона на фронт 
остаће упамћена и по речима председника На-
родне скупштине Андре Николића: „Кад на-
ређује Србија, наредба важи за све“. Да ово нису 
биле само празне речи говори и то што су се 
међу капларима налазила оба сина председника 
скупштине – студенти права Душан и Радивоје. 
Душан је погинуо на почетку Колубарске битке, 
а Радивоје је погинуо у октобру 1915. на Белим 
Водама. Да они нису били изузеци међу сино-
вима политичара и истакнутих личности, то-
ком балканских и Првог светског рата, сведочи 
и то што су синове изгубили и Љуба Ковачевић, 
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Љуба Давидовић, Јаша Продановић, погинуо је 
и син Петра Бојовића, а међу погинулим капла-
рима био је и син Бранислава Нушића. Оно што 
је почетком 20. века било правило, крајем века 
је постало изузетак. Рада Пашић који је током 
Великог рата био изузетак, крајем века је по-
стао правило. 

Када је потпуковник Глишић саопштио: „Ју-
наци! Овога сам тренутка добио наређење, од 
Начелника штаба Врховне команде, да вас од-
мах упутим на бојиште.“, према сећању Мила-
на Јањушевића, уследило је: „Ура-а-а! Живе-
о-о-о-о! И затутња. Загрме: 'Ој, Србијо, мила 
мати'. Шајкача сама крете увис. Као на молитву. 
Певало је шест ђачких чета.“ Дан пред пола-
зак на фронт Врховна команда је 15. новембра 
свима доделила најнижи подофицирски чин 
каплара (поднаредника). У наставку поглавља 
аутори су приказали у каквом расположењу су 
каплари напуштали Скопље и како су испраће-
ни, како су успут дочекивани на станицама у 
Нишу и Крагујевцу. Аутори су нам на живопи-
сан, пластичан начин дочарали тадашњу атмос-
феру опширним изводима из успомена каплара. 
Иако сећање може бити варљиво са протоком 
времена, из општег стања у коме су се налазили 
новопечени каплари верујемо да су се ти дани 
чврсто урезали у њихово памћење. Утолико пре 
што међу наведеним успоменама нема одсту-
пања. О стању духа младих каплара упечатљиво 
сведочи и факсимил писма које је један од њих, 
Веселин Вукићевић, из Лапова упутио свом оцу 
(стр. 60–61). У овом извору првог реда између 
осталог је наведено: „Пругом јуре бегунци, мала 
деца плачу на зими, и ја, пун туге, гледам како се 
муче и једва чекам, кад ћу стићи тамо где треба. 
Ми смо се сви заверили, да или победимо или 
да изгинемо јуначки. Шваба неће доћи тамо, да 
пали, пљачка и прља невину чељад. Ми то неће-
мо допустити.“ Писмо је завршено са: „И тако, 
будите мирни. Ми идемо да као наши стари, 
бранимо вас који сте живи, и да осветимо оне 
који су погинули. Будите ми здраво и добро. За 
мене не брините ништа. Збогом.“ На крају је уз 
потпис „Веса“ поносно додато „каплар“. Ова-
ко мотивисане капларе, у Горњем Милановцу 
је дочекао регент Александар Карађорђевић 

и одржао им говор о потреби одбране Србије 
који је завршио речима: „Ни корака назад“. Ау-
тори наводе да су каплари овај „поклич“ однели 
у своје јединице и да је он постао „општа лозин-
ка свих ђака поднаредника“.

Претходна поглавља довела су нас до главне 
теме књиге: Ђаци каплари на фронту – младост 
у борбама за слободу (стр. 64–106), где је обрађе-
но учешће, држање и значај каплара у Колубар-
ској бици. У поглављу се на основу капларских 
сећања види колико је дубока била криза која је 
захватила српске војнике при доласку каплара 
на фронт. О стању на фронту војници су капла-
рима говорили: „Шта да вам кажем, браћо?...
Није срећа да се пофалимо к'о турскога рата...
Шваба је ово проклети, пуста царевина...Нас 
шака јада, а Швабе к'о на гори листа (...) Нисмо 
имали станка ни одмора већ петн'ес' дана и 
ноћи. Дању борбе, ноћу пусто, још теже одсту-
пање... А да нас неко смени, о томе ни говора... 
Видите ли какви смо? Ово ће вам боље рећи од 
нас – показује он рупе на шињелу: веће од ва-
тре, мање, ситне, од куршума, и рањену десну 
руку са сломљеном долакатном кости. Дебео 
слој гарежи превучен преко лица и отрцано 
одело јасно сведоче о мучном животу фронта. 
– И не умивамо се, јер нам оне несреће швапске 
не дају отворити ока.“ О стању у коме се нала-
зила војска сведоче и капларска мучна сећања 
на стрељања дезертера, са чиме су се суочили 
одмах по доласку на фронт. Морал војника су 
додатно покопавале избеглице из Мачве и По-
церине, које су са собом доносиле вести о ау-
строугарским злочинима. Међу најпотреснија 
сведочанства у књизи спада оно о сусрету на 
путу ка Даросави групе каплара са мајком која 
„сва пропала, боса, покисла, несрећна, вођаше 
за руку петогодишњу девојчицу, а у наручју но-
саше мртвог трогодишњег синчића – последњи 
мушки изданак породице – чији отац беше не-
давно погинуо...Притисла га на своје измучене 
груди и, посрћући, путем нарицаше.“ (стр. 80). 
Из капларских сећања видимо да су овакви по-
тресни призори изазивали сузе код каплара, 
али и јачали пркос и жељу за осветом. 

У првом сусрету исцрпљених војника са ка-
пларима, који су били распоређени по двојица 
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у сваку чету „да као помоћници водника или 
водници командују десетинама и водовима“, 
превладавала је неверица, чуђење: „Зар је дотле 
дошло да су морали поћи и ђаци!? Школовани 
људи!“, „Заиста, страшно време, дошли часови 
да се с ђацима гине“. Али код исцрпљених, не-
ошишаних, необријаних, прљавих, поцепаних, 
гладних војника, појава младих, ведрих, одмо-
рних поднаредника јачала је морал: „Ипак није 
све пропало кад неко може да буде тако ведро 
расположен!“. Раме уз раме са сељачким синови-
ма, стали су министарски и официрски синови. 
И речју и делом каплари су уморним војницима 
ставили до знања да „Још није све изгубљено“, 
да се не може дозволити „да нашу земљу гази 
непријатељ“. Извори говоре да су се између вој-
ника и каплара врло брзо успоставили присни 
односи. Неке старешине су „из жалости“ чувале 
капларе, искуснији војници су током жестоких 
окршаја у жељи да сачувају храбре младиће гово-
рили: „Лези, поднаредниче, или ћу те ја убити!“, 
„Не истичи толико главу! Рачунај да имаш само 
једну. Ви, ђаци, млого лудо гинете... Неопрезни 
сте. Сада ми ордонанси рекоше да стрељачким 
стројем десно проносе вест о погибији још јед-
ног вашег другара... Учитеља неког.“ Читалац ће 
у поглављу моћи да чита како су се водиле бор-
бе на Сувобору, у околини Љига и Лазаревца и 
како су се у њима држали каплари; како су на 
местима најжешћих окршаја (Баћинац, Баби-
на глава, Дићка главица, Грађеник, Враче брдо, 
Кременица...) уз поклич „Ни корака назад!“ 
предводили своје водове, при чему су гинули, 
рањавани, заробљавани; како су у офанзивној 
фази битке јуришали, гонили и заробљавали 
непријатеље; и какав је био однос становништва 
према капларима. Допринос каплара на поди-
зању морала војника био је немерљив, а о жртви 
и њиховом јунаштву сведочи преко 400 погину-
лих и преко 200 тешко рањених каплара током 
Колубарске битке, Армијска похвалница коју је 
капларима Скопског ђачког батаљона издао ге-
нерал Живојин Мишић, затим одликовања која 
су многи од њих понели. Неки од њих су, попут 
Живојина Томашевића који је предводио свој 
вод у јуришу на гребен Кременицу и без већих 
губитака овладао овим важним положајем што 

је резултирало повлачењем аустроугарских вој-
ника на ширем делу фронта, практично на свом 
„ватреном крштењу“ заслужили највиша одли-
ковања – Златну медаљу за храброст Милоша 
Обилића.

Прича о капларима током Колубарске битке 
је употпуњена изводима Из капларских сећања 
(стр. 107–113), конкретно Милана Јањушевића и 
Миливоја Кнежевића. Резултати истраживања 
су синтетизовани и представљени у Закључку 
(стр. 114–116), на чијем крају су наведене речи 
једног од каплара – математичара, универзитет-
ског професора и последњег председника Удру-
жења 1300 каплара, Тадије Пејовића: „Дужност 
према Отаџбини и према поробљеном народу 
преча је не само од школовања него и од самога 
живота свакога појединца. Ово је нарочито ва-
жило за нас из Скопског ђачког батаљона 1914. 
године. То је батаљон који је ушао у рат у нај-
критичнијем моменту са лозинком: погинути 
међу првима за слободу своје Отаџбине. Он је 
данас познат под именом 'Легендарни батаљон 
1300 каплара' или 'Бесмртни батаљон 1300 ка-
плара'.“

Последњу целину књиге чини пет прилога. У 
првом прилогу Ђаци каплари погинули на те-
риторији љишке општине у Колубарској бици 
(стр. 117–118) наведена су имена 22 погинула 
каплара са краћим биографским подацима до 
којих су аутори дошли. Напоменуто је да је спи-
сак „није потпун“. Из списка видимо да су међу 
погинулима они који су студирали у Србији и 
у иностранству, да је било и учитеља, судија, 
уметника и чиновника. Неки су преминули по-
сле рањавања злогласним дум-дум мецима, ве-
лики број је издахнуло у болницама од тешких 
рана, што нам говори о оскудним и тешким ус-
ловима у којима је вршено лечење. Опште је по-
знато страдање Надежде Петровић, Владислава 
Петковића Диса, Милутина Бојића, а одавде ви-
димо да су и међу капларима страдали сликари 
и песници. Одатле се отвара питање колико су 
уметности могли да дају један Александар Шаца 
Лазаревић, академски сликар школован у Пра-
гу, или Милан Поробић, студент права и пес-
ник. 

Други прилог чине Песме ђачке и о ђацима 
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1914. године (стр. 119–122). Историчар Станоје 
Станојевић је после Великог рата у Политици 
писао како ће се ратни догађаји ускоро причати 
„раме уз раме“ са народним јуначким песмама. 
О догађајима се није само причало, већ је испе-
ван и низ песама – од гусларских песама испе-
ваних у десетерцу о борбама на Мачковом ка-
мену, до Плаве гробнице Милутина Бојића. Да је 
пример 1300 каплара „учио пјевача како треба 
с бесмртношћу зборит“, сведоче и четири овде 
наведене песме: песма Ђачка чета др Стевана 
Загорчића; Наши ђаци контроверзног Војисла-
ва Илића Млађег, познатог по својим родољу-
бивим стиховима који се, између осталог, нала-
зе на више споменика посвећених страдању у 
Великом рату – од Мачковог камена до маузо-
леја на Зејтинлику; Одлазак ђака на бојиште 2. 
XI 1914. године коју је каплар Стеван Ђурић по-
светио војводи Живојину Мишићу; и песма Кр-
стић из збирке песама Ратни другови једног од 
најпознатијих каплара – Станислава Винавера.

Трећи прилог И Љиг има своје капларе (стр. 
123–128) састоји се од текста посвећеног Свето-
зару Дики Нешићу, „ђаку каплару из Славкови-
це код Љига“ и краћој белешци о још једном ка-
плару из Славковице – Драгомиру Урошевићу. 
Пролазећи кроз биографију Светозара Нешића 
(1892–1968), видимо какав је траг као инжењер, 
јавни радник, чиновник Министарства грађе-
вина, професор и директор Средње техничке 
школе у Београду, професор на Техничком фа-
култету, оставио у Ваљеву, Београду и Србији. 
Посебно пада у очи је да је он био „покретач, 
учесник и помагач“ у низу значајних грађевин-
ских подухвата у Славковици: изградњи За-
дружног дома, водовода, путева, изради Плана 
урбанизације средишта села, прикупљање по-
датака о капацитетима свих извора на Рајцу, ан-
гажовању стручњака за пројекте Дома културе, 
стамбене зграде „Гранита“, итд. Такође, преду-
зимао је низ значајних мера за унапређе пољо-
привредне производње. Сигурно је да сваки од 
погинулих каплара не би у својој средини оста-
вио тако значајан траг као овај Славковчанин, 
али питамо се колико је „Славковица“ остало 
ускраћено за свог „Дику Нешића“. Друга ствар 
која пада на памет читањем овог прилога јесте 

разлика у количини података о двојици Слав-
ковчана-каплара. Природна и јасно разумљива 
ствар је да поједини људи за собом остављају 
различит траг у зависности од своје делатно-
сти и способности, али и општих околности. 
Читањем књиге види се да се о појединим ка-
пларима не зна много више од имена и места 
погибије. Јасно је да би прикупљање података 
о свим капларима било огроман истраживачки 
подухват, али треба размишљати о томе и да то 
буде један од задатака времена које је пред нама. 
Сваки нови податак, прецизнија биографија 
изоштравају слику о укупној делатности леген-
дарних каплара и доприносе ширењу научног 
знања о њима.

У наредном прилогу Ђаци каплари у сећањи-
ма српског народа (стр. 129–137) аутори су се 
осврнули на материјалне и писане трагове који 
сведоче и који су настали у част припадника 
Скопског ђачког батаљона. Наведени су подаци 
о подизању следећих споменика и спомен обе-
лежја: спомен-плоча изгинулим студентима Бе-
оградског универзитета (1930), споменик у Ско-
пљу (1935; срушен током Другог светског рата), 
спомен-плоча у цркви Св. Димитрија у Лаза-
ревцу (1967), споменик „Крајпуташ“ на „Путу 
1300 каплара“ који води од Горњег Милановца 
ка Такову (1968), спомен-плоча на „Кеју 1300 ка-
плара“ у Ужицу (1969), спомен-плоча у селу Бу-
ковику код Аранђеловца на „Путу 1300 капла-
ра“ (1969), спомен-чесма (1970) и споменик на 
Рајцу (1973). Поред овога аутори су приказали 
на који начин је 1934. обележена „двадесетого-
дишњица скопских ђачких чета“, односно 1964. 
„50 годишњица одласка у Колубарску битку“. 
Осврнули су се на оснивање (1967) и делатност 
Удружења 1300 каплара које је било „носилац 
свих активности везаних за чување успомена 
на припаднике Скопског ђачког батаљона и на 
њихово учешће у Колубарској бици и биткама 
и догађајима који су следили све до краја Ве-
ликог рата“. У прилогу је дат и приказ објавље-
них пригодних издања о Скопском ђачком 
батаљону, као и дела литературе. На крају су 
наведене школе и улице посвећене „1300 капла-
ра“. Пада у очи да је највећи број спомен-обе-
лежја подигнут крајем шездесетих и почетком  
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седамдесетих година, захваљујући Удружењу 
1300 каплара. Иако је током друге половине 20. 
века Други светски рат имао примарно место у 
изградњи колективног идентитета и „култури 
сећања“, изградња ових споменика и објављи-
вање споменица о Скопском ђачком батаљону 
нам говори да питање односа социјалистичке 
Југославије према Првом светском рату мора-
мо посматрати у нијансама, без искљичивости. 
Иако је, на пример, крајем шездесетих година 
Савез бораца Србије имао негативан став пре-
ма подизању спомен-чесме на Рајцу, Удружење 
1300 каплара је успело да прикупи средства и 
подигне ово обележје 1970. године.

У последњем прилогу Љиг се сећа ђака ка-
плара сто година касније (стр. 138–142) аутори 
су се осврнули на кораке предузете у љишкој 
општини поводом обележавања стогодишњице 
Великог рата, Колубарске битке и улоге каплара 
у њој: изградња цркве на Грађенику, споменика 
на Самој букви, екскурзија („ходочашће“) уче-
ника Средње школе „Хиљаду триста каплара“ 
у Грчку и одлазак на Крф, Видо и Зејтинлик 
(2014).

На крају, после читања књиге и размишљања 
о темама које су обрађене, питањима која су 
темељно разматрана или успутно поменута, 
навели бисмо неколико запажања и утисака. 
Поново бисмо истакли да аутори нису обради 
теме приступили некритички износећи само 
податке који позитивно говоре о Колубарској 
бици или капларима. Поменута су дезертирања 
и предаја војника током Колубарске битке који 
су имали такве размере да су морали деловати 
преки судови како би их сузбили; поменуто је 
да је било и паничног повлачења и предаја дела 
каплара услед тешких прилика, малодушности 
или рањавања. Не треба прећуткивати оваква 
места. Напротив. Мислимо да се величина по-
беде у Колубарској бици и пожртвованост ка-
плара, између осталог, налази и у томе што су 
се војници и каплари издизали изнад криза у 
које су западали и до ногу потукли неупореди-
во јачег непријатеља. Даље, читајући о Колу-
барској бици и подвизима каплара, није јасно 
зашто појединци у потрази за потврдом вели-
чине српског народа посежу за различитим и 

неоснованим измишљотинама наведеним у 
књигама типа „Срби...народ најстарији“, „Ан-
тичка Србија“ и слично. Нема потребе за тим 
– довољно је, између осталог, сећати се тако 
великих ствари као што су Колубарска битка и 
легендарни Скопски ђачки батаљон. Вероватно 
би се у неким другим срединама током стого-
дишњице Великог рата организовао низ науч-
них скупова на овакве теме, било би снимљено 
неколико филмова, подигнута нова спомен-о-
бележја, поново штампане старе споменице и 
друга пригодна и научна издања. Још једна од 
ствари које падају на памет током читања књиге 
је колико је Србија током Првог светског рата 
претрпела велике квалитативне губитке у људ-
ству. Колико су страдали каплари могли да буду 
од користи једној држави која је, објективно 
посматрано, била полуписмена? Каплар Стра-
хиња Бан Нушић је у опроштајном писму оцу 
Браниславу поручивао да не тугује јер је „он пао 
на бранику отаџбине за остварење оних вели-
ких идеала, које смо тако сложно проповедали 
1908. године“, додајући: „Не кажем да ми није 
жао што сам погинуо, осећао сам да бих могао 
будућој Србији корисно послужити, али...таква 
је судбина“. Када погледамо каријере преживеле 
трећине каплара, међу којима је било познатих 
уметника, научника, професора, архитеката, 
инжењера, новинара, не можемо да се не запи-
тамо колико су оне две трећине које су стицале 
знање у Србији и иностранству могле „будућој 
Србији“ да „корисно послуже“. Колико је само 
то време било другачије од овога данас – оста-
вимо по страни спремност да се гине за отаџ-
бину, поставимо само питање: ко данас уопште 
размишља о томе да својој држави буде од ко-
ристи и ко се школује са том мишљу у свести? И 
зашто је то тако?

Држећи говор приликом обележавања два-
десетогодишњице Скопског ђачког батаљона 
1934. у Скопљу, Бранислав Нушић је рекао да 
„прави споменик вама палима, подићи ћемо 
ако будемо кадри да сачувамо сећање на вас“. 
Ове речи се данас чине актуелније и важније 
него тада. Књига коју смо овим путем настоја-
ли представити је настала управо на трагу идеје 
о очувања сећања на „1300 каплара“, сећања на 
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младост која се свесно жртвовала за добробит 
своје отаџбине. Како је прошло дуго времена од 
последњих издања књига о њиховој делатности, 
може се рећи да је ово издање дошло у правом 
тренутку да покрије насталу празнину, чува од 
заборава и пружи инспирацију за нова истра-
живања. Говорећи о месту Скопског ђачког ба-
таљона у борби српског народа „за опстанак и 
слободу током Великог рата“, аутори су у пред-
говору навели: „Ваља га само што боље обеле-
жити, 'да виде који долазе' после нас“ и заврши-
ли са: „Нека би овај напор том циљу послужио 
барем мало“. После читања ове обимом невели-
ке, али садржајем значајне књиге, можемо рећи 
да су аутори зацртани циљ остварили. Премда 
се може рећи да су на овај начин извршили 
свој „дуг“, надамо се да ће наставити са истра-
живањем ове значајне теме и даље допринети 
ширењу научног знања о њој. Потребно је из-
нова преиспитати познате изворе и досадашња 
сазнања, проучити нове изворе, из другог угла 
посматрати одређене проблеме, поставити до-
кументима нова питања. Јер, ако нам научно 
знање о „1300 каплара“ и не пружи одговоре на 
нека питања, бар ће нас натерати да се запитамо 
око многих ствари.

Момир Нинковић 
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