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Цена учешћа у рату за Србију била је изузетно висока.
Српска војска изгубила је око 371.000 официра, подофицира
и војника, укључујући и око 114.000 тешких рањеника и трај-
но онеспособљених лица. Земља је у току 1915. године била
изложена и епидемији тифуса која је однела око 196.000 жр-
тава. Након успешне офанзиве Централних сила на Србију
крајем 1915, српска државна територија је окупирана, а вој-
ска и влада су се повукли уз масовна страдања преко Албани-
је на Крф. И део цивилног становништва пострадао је од ре-
пресалија окупатора, тако да је у Србији до краја рата 58.000
деце остало без оба родитеља. Томе треба додати и цивилне
жртве међу аустроугарским становништвом српске нацио-
налности које је страдало у погромима и интернацијама, као
и оне Србе који су као аустроугарски војници пали на фрон-
товима и убројани у жртве Монархије. Процене о укупном
броју српских жртава у Великом рату крећу се од око 800.000
до 1.250.000 погинулих и умрлих, што је у односу на бројност
популације био највећи проценат страдалих.

У рату су нестала моћна царства: Аустроугарска, Осман-
ско царство и царска Русија, а Немачка је била поражена. Као
велике силе победнице из рата изашле су Француска и Велика
Британија које су мировним уговорима у Версају (Париз) поста-
ле гарант новог међународног поретка. Статус велике силе по-
беднице свакако припада и САД, које су касније ушле у рат
(1917) и сачувале своје ресурсе јер се рат није водио на њиховој
територији. Из данашњег угла, под упливом дешавања из ско-
рије прошлости, присутна су различита тумачења и превредно-
вања ових догађаја. Међутим, значај улоге и доприноса Србије
која је из до тада највеће ратне кланице изашла као победница
и један од оснивача Друштва народа не могу да се умање ка-
снијим, најчешће политички и пропагандно мотивисаним интер-
претацијама. Бројке о жртвама, страдањима и материјалним ра-
зарањима су чињенице које треба да опомињу будуће генера-
ције. Такође, треба указати на токове историје који су непо-
средно кореспондирали са европским и светским токовима у
којима је Србија и српски народ дао немерљив допринос. Реч је
о изградњи идеја заједништва виђених као решење за дотада-
шње поделе које су резултирале крвавим конфликтима. Нама
остаје да прослава 100-годишњице Првог светског рата одише
достојанственошћу и да буде посвећена сећањима на оне који
су прославили име Србије. ƒ

1. јануар 2015.

Србија и свет су 2014. године, обележили значајан јубилеј:
стогодишњицу од почетка Првог светског рата, који,
имајући у виду број земаља учесница, простор на коме је

вођен, жртве и разарања, с разлогом у европској историји но-
си епитет Великог рата.

Догађаји који су се тада одиграли резултат су аустроу-
гарске претпоставке локалног рата са Србијом, што ће се пре-
творити у, до тада, највећи светски сукоб. Узроци рата били
су у жељи Централних сила, предвођених Немачком, за новом
прерасподелом колонијалних поседа. С тим у вези било је и
настојање Аустроугарске да након анексије Босне и Херцего-
вине прошири утицај на Југоистоку Европе и на Балкану. На
том путу се нашла самостална држава Србија ојачана и про-
ширена након победа у балканским ратовима 1912–1913. го-
дине. Томе треба додати и страх Аустроугарске због могућ-
ности дестабилизације монархије. Треба само подсетити са
којим су се одушевљењем у аустроугарским градовима про-
слављале победе балканских савезника у ратовима
1912–1913. године. Сарајевски атентат био је само повод за
почетак ратног сукоба. Србија је у рат ушла решена да брани
право на сопствено постојање, али и демократске тековине
свог друштвеног уређења. У рату је стајала иза напредних
идеја тога времена које су након рата Друштву народа послу-
жиле као прва степеница ка изградњи праведнијих односа ме-
ђу народима и државaма света.

Први светски рат имао je светске размере јер је у њему уче-
ствовало више од 30 држава, са преко 1,5 милијарди становника
(3/4 становника света). Србија је са својих око 4.500.000 становни-
ка, територијално и по економској моћи, била један од најмањих
учесника у рату. И поред тога, на почетку рата, мобилисала је око
400.000 људи да би до његовог завршетка неким обликом војне
обавезе био обухваћен огроман број српских грађана. Отпочиња-
њем ратних дејстава српско ратиште, ако пред собом имамо
француско-немачки колосални судар на Вердену и Источном
фронту, било је од споредног значаја. Међутим, српска победа на
Церу 1914. године била je и прва савезничка победа у рату. Кре-
дибилитет Србије у међународним односима нарочито су повећа-
ли рововски рат на Дрини и победа у Колубарској бици, а славом
овенчане српске војсковође у биткама на Церу и Колубари доби-
ли су војводска звања. Поред тога српска војска је поред савезни-
ка, у првом реду Француза, одиграла значајну улогу и у пробоју
македонског фронта 15–21. септембра 1918. године. 
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из ме ђу два свет ска ра та об ја вио еди ци ју Ве ли ки рат Ср би је у
31 то му, по све ће ну срп ском уче шћу у том рат ном су ко бу. 

Тра ди ци ја ба вље ња овом исто риј ском те ма ти ком на ста -
вље на је и по сле Дру гог свет ског ра та, ка да је не ко ли ци на вој -
них исто ри ча ра (Са во Ско ко, Бо ри слав Рат ко вић, Пе тар Опа -
чић и Ми тар Ђу ри шић) об ја ви ла вред не сту ди је о Пр вом свет -

Оде ље ње за вој ну исто ри ју Ин сти ту та за стра те гиј ска
ис тра жи ва ња ор га ни зо ва ло је још 2008. ме ђу на род ни
на уч ни скуп по све ћен 90. го ди шњи ци од за вр шет ка

Пр вог свет ског ра та. Са тог на уч ног ску па об ја вљен је и Збор -
ник ра до ва. Под се ти ће мо и да је бив ши Вој но и сто риј ски ин -
сти тут, чи ју тра ди ци ју ба шти ни Оде ље ње за вој ну исто ри ју,
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ском ра ту и за па же не књи ге о срп ским вој во да ма. Та ко ђе, у
ча со пи су Вој но и сто риј ски гла сник, на уч ном ча со пи су Оде -
ље ња за вој ну исто ри ју, об ја вљи ва ни су члан ци из те ма ти ке
Пр вог свет ског ра та. На ста вља ју ћи ту тра ди ци ју, Ин сти тут за
стра те гиј ска ис тра жи ва ња, тач ни је Оде ље ње за вој ну исто -
ри ју, ор га ни зо ва ло је и на уч ни скуп Пр ви свет ски рат, Ср -
би ја, Бал кан и ве ли ке си ле, на ко ме је уче ство ва ло не ко ли ко
де се ти на еми нент них исто ри ча ра ци вил не и вој не про ви ни -
јен ци је из Ср би је и ино стран ства. 

Ши ро ко ме ђу на род но уче шће на том ску пу и раз ме на на -
уч них зна ња су по но во по ка за ли да је то нај бо љи пут да се
пре ва зи ђу по јед но ста вље ња и по ли тич ке (зло)упо тре бе раз -
ли чи тих пи та ња у днев но по ли тич ке свр хе, че га смо би ли све -
до ци и у по је ди ним струч ним књи га об ја вљи ва ним по чет ком
го ди не. Ка ко је вре ме про ла зи ло рас пра ве су се сле гле у на уч -
ним окви ри ма, ко ји су и нај бо љи пут да се сва сло же на пи та -
ња по ста ве на пра во ме сто. Ин сти тут за стра те гиј ска ис тра -
жи ва ња, од но сно Оде ље ње за вој ну исто ри ју, у са рад њи са
Исто риј ским ин сти ту том у Бе о гра ду, пла ни ра да то ком 2015.
об ја ви збор ник ра до ва и са овог ску па, чи ме ће оста ви ти све -
до чан ство о то ме ка ко су се си стем од бра не и ње го ва вој на
исто ри ја оду жи ли ју би ле ју обе ле жа ва ња 100 го ди на од по чет -
ка Пр вог свет ског ра та.

Ме ђу на род ну на уч ну кон фе рен ци ју Пр ви свет ски рат,
Ср би ја, Бал кан и ве ли ке си ле отво рио је на чел ник Ге не рал -
шта ба Вој ске Ср би је ге не рал Љу би ша Ди ко вић. Ис ти чу ћи да
је Ср би ја у рат ушла ре ше на да бра ни пра во на соп стве но по -
сто ја ње, али и де мо крат ске те ко ви не раз ви је ног све та, ге не -
рал Ди ко вић под се тио је да је Ср би ја та да ста ја ла иза на пред -
них иде ја ко је су, на кон ра та, Дру штву на ро да по слу жи ле као
пр ва сте пе ни ца ка из град њи пра вед ни јих од но са ме ђу на ро -
ди ма и др жавaма све та. 

– Иа ко, те ри то ри јал но и по еко ном ској мо ћи, је дан од
нај ма њих уче сни ка у ра ту, це на уче шћа за Ср би ју би ла је из у -
зет но ви со ка – ре као је ге не рал Ди ко вић и под ву као да ме ђу -
на род не на уч не вој но и сто риј ске кон фе рен ци је пред ста вља ју

при ли ку да се на уч но за сно ва ним отва ра њем спор них пи та ња
до при не се ре лак са ци ји нај че шће оп те ре ћу ју ћег исто риј ског
на сле ђа, а све ра ди ста би ли за ци је Бал ка на и по ста вља ња за -
јед нич ких ин те ре са и вред но сти, али и бо ље са рад ње у обла -
сти без бед но сти. То су би ли и ци ље ви ко ји ма су се ру ко во ди -
ли уче сни ци кон фе рен ци је.

На ску пу су, у окви ру осам па не ла (Исто ри о гра фи ја, Рат
и ди пло ма ти ја, Ср би ја и са ве зни ци, Срп ска вој ска у Пр вом
свет ском ра ту, Дру штво, На ци о нал но пи та ње и Се ћа ња),
под не та 34 са оп ште ња, у ко ји ма су ци вил ни и вој ни струч ња -
ци пред ста ви ли ре зул та те сво јих ис тра жи ва ња. О ста во ви ма
уче сни ка, из не тим у са оп ште њи ма, во ђе на је ис црп на и
озбиљ на струч на ди ску си ја, за сно ва на на ар гу мен ти ма „дру ге
стра не”, све с ци љем по ја шње ња по је ди них ста во ва. Ди ску -
си је су би ле на ви со ком на уч ном ни воу, уз ува жа ва ње ста во ва
и раз ме ну на уч них зна ња на осно ва ма по зна ва ња исто риј ских
чи ње ни ца. 

Исто ри о гра фи ја
У са оп ште њу Не пре кид на ди ску си ја о Бал ка ну као

узроч ни ку Пр вог свет ског ра та др Ми ле Бје ла јац ука зао је на
по сто ја ње ви ше ди мен зи ја тог пи та ња, по себ но апо стро фи -
ра ју ћи струч ну, иде о ло шку и по ли тич ку. На ро чи ту па жњу по -
кло нио је пи та њи ма узро ка, по во да и кри ви це за до та да нај -
ве ћи рат ни су коб у исто ри ји. Бје ла јац је, на тра гу сво јих ис -
тра жи ва ња, ко ја су прошле го ди не пре то че на и у књи гу чи ји
је из да вач Ме ди ја цен тар Од бра на, ука зао на сву сло же ност
спо ме ну те те ма ти ке, ако се у њу уме ша не на уч но и днев но
ак ту ел но. Као по себ но илу стра тив на, на вео је не мач ка на сто -
ја ња да се уо чи ра та ус по ста ви но ви рас по ред мо ћи у Евро пи. 

Бје ла јац се освр нуо и на но ви ју ли те ра ту ру ко ја се ба ви
том про бле ма ти ком (књи ге Ро бер та Ка пла на, Мар га рет Мак -
ми лан, Шо на Мек ми ки на, Се мју е ла Ви ли јам са, Кри сто фе ра
Клар ка и слич но), али и на пи са ње ме ди ја у Евро пи, из но се ћи
глав не цр те пре вред но ва не про шло сти. Ме ђу тим, ве ћи на

исто ри ча ра, у ан ке та ма спро ве де ним то -
ком го ди не у ко јој обе ле жисмо век од
из би ја ња Ве ли ког ра та, апо стро фи ра -
ла је не мач ку од го вор ност за рат, уз
став да је Ау стро у гар ска већ одав но
же ле ла об ра чун са Ср би јом.

Та ко ђе, Бје ла јац ука зу је и на не -
при ја тељ ске ста во ве Бе ча и Бер ли на
пре ма Ср би ји, Мла дој Бо сни и Га ври лу
Прин ци пу, не при хва тљи вост ул ти ма ту -
ма, те ар гу мен то ва но из но си до сег ну -
та на уч на са зна ња о то ме. Он је ука зао
и на не на уч но уво ђе ње у исто ри о гра -
фи ју „те ро ри зма” као моћ ног сим бо ла
да на шњи це. На кон то га не ки су, по пут
Кри сто фе ра Клар ка, не ве што ис ти ца -
ли да ће у бу ду ћим из да њи ма сво јих ра -
до ва „те ро ри зам” из ба ци ти из ста ва
пре ма Га ври лу Прин ци пу.

На кра ју свог из ла га ња Бје ла јац за -
кљу чу је да по сто је те жње да се, на јед -
ној стра ни, до гра ђу ју са зна ња на по сто -

Први команданти југословенских пукова
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ма та та ко ђе је на сто ја ла да ути че на об но ву ди пло мат ских од -
но са из ме ђу Ср би је и Бу гар ске и да бу ду ће од но се на Бал ка ну
фор ми ра у скла ду са сво јим ин те ре си ма. Ди пло мат ски од но си
об но вље ни су у ја ну а ру 1914, а 4. фе бру а ра исте го ди не раз ме -
ње ни су и ди пло мат ски пред став ни ци. 

Ови до га ђа ји ни су озна чи ли крај ин те ре со ва ња ко је је
европ ска ди пло ма ти ја по ка зи ва ла пре ма срп ско-бу гар ским
од но си ма, јер су упра во у пред ве чер је из би ја ња свет ског ра -
та по ја ча ни на по ри ка укљу чи ва њу Ср би је и Бу гар ске у је дан
од два та бо ра – Ан тан те или Цен трал них си ла. Др жа ве чла ни -
це Ан тан те отво ре но су по ка зи ва ле ви ше ин те ре са за Ср би ју,
сма тра ју ћи да она мо же да спре чи ау стро-не мач ки про дор на
Бал кан. С дру ге стра не, Бу гар ска ни је би ла у њи хо вом фо ку су,
јер је пре о вла да ва ло ми шље ње да ће чак и ако по ста не део
за јед нич ке ко а ли ци је, Бу гар ска оста ти под ру ским ути ца јем и
слу жи ти Ру си ји као осло нац за про дор ка мо ре у зи ма. 

Чи ње ни цу да Бу гар ска је сте би ла део ру ског пла на о фор -
ми ра њу ан ти а у стриј ског бло ка, ни је пре ви ше узи мао у об зир
ни Са зо нов, ко ји ни је ве ро вао вла ди пре ми је ра Ра до сла во ва и
ца ру Фер ди нан ду. Стал ни на по ри ру ског ди пло ма те у Со фи ји
Алек сан дра Са вин ског да до ка же бу гар ској вла ди да су ин те -
ре си Бу гар ске уско по ве за ни са ру ском по ли ти ком, као и ње -
го ви кон так ти са пред сед ни ком срп ске вла де Ни ко лом Па ши -
ћем, ука зу ју на то да је ру ска спољ на по ли ти ка во ђе на у прав -
цу збли жа ва ња Бу гар ске и Ср би је. У мар ту 1914. Са зо нов је
пред ло жио да у сво јој ку ћи у Санкт Пе терс бур гу бу де до ма -
ћин не зва нич ном су сре ту Рат ка Ди ми три је ва и срп ског по сла -
ни ка Ми ро сла ва Спа лај ко ви ћа.

Иде ја ру ског ми ни стра ино стра них по сло ва има ла је за
циљ по бољ ша ње од но са из ме ђу две зе мље и ства ра ња сло -
вен ског са ве за на Бал ка ну. Ме ђу тим, атен тат у Са ра је ву усме -
рио је па жњу европ ске ди пло ма ти је у дру гом прав цу. По себ -
на па жња по кло ње на је да љем раз во ју од но са Ср би је и Ау -
стро у гар ске, те по на ша њу бал кан ских др жа ва у но во на ста лој
кри зи. По зи ци ја Бу гар ске још ви ше је до би ла на зна ча ју и вла -
ди у Со фи ји по че ле су да сти жу раз не по ну де. Из Ца ри гра -

је ће при зна те и објек тив не те ме ље
на у ке о Пр вом свет ском ра ту, док
на дру гој стра ни, но си о ци оног
што је по мод но, пр о фи та бил но и
днев но ак ту ел но, ожи вља ва ју не ка -
да шње по ли тич ке рас пра ве под па -
ра ва ном „на уч ног”. Циљ је да се на -
пи шу, ка ко ка же, „ком про ми сне
вер зи је” ко је не би про из во ди ле
ло ша осе ћа ња уну тар но ве Евро пе,
док за европ ски ис ток та пра ви ла
не ва же. 

Не мач ки вој ни исто ри чар др
Јерг Ех тер нкамп у свом са оп ште -
њу под на сло вом У сен ци Дру гог
свет ског ра та: се ћа ње, исто ри ја и
пред ста ва Пр вог свет ског ра та у
За пад ној Не мач кој освр нуо се на
ни во кул ту ре се ћа ња на Ве ли ки
рат у За пад ној Не мач кој по сле
1945. го ди не на по ли тич ком, на уч -
ном и кул тур ном ни воу. Он је ис та -
као да су се, на по ли тич ком ни воу, не мач ки вој ни ци па ли у
бор ба ма тре ти ра ли као жр тве ра та, а не као на ци о нал ни хе -
ро ји. У на уч ној сфе ри се ћа ње на Пр ви свет ски рат жи во је
оно ли ко ко ли ко је оно би ло те ма на уч них ра до ва, али и ра до -
ва по је ди них са мо ни клих „екс пе ра та” ко ји су сво јим ту ма че -
њи ма ути ца ли на кре и ра ње сли ке о ра ту у јав ном мње њу. Он
је ис та као да се ис тра жи ва ња Пр вог свет ског ра та у не мач кој
исто ри о гра фи ји ипак на ла зе у сен ци ис тра жи ва ња Дру гог
свет ског ра та ко ји је ње на до ми нант на те ма. До бро ор га ни -
зо ва не из ло жбе пред ста вља ју та ко ђе ме ди ја то ре из ме ђу са -
знај ног ни воа, до ко га су до се гли озбиљ ни ис тра жи ва чи и ин -
те ре со ва ња јав но сти. Оне ви зу е ли зу ју ствар ност ко ја пре ва -
зи ла зи лич на се ћа ња и ис ку ства и бу де свест о раз ли чи тим
ди мен зи ја ма ра та. 

Рат и ди пло ма ти ја 
Рад бу гар ске исто ри чар ке Сне жа не Ра до је ве под на сло -

вом Бу гар ско-срп ски од но си у фо ку су европ ске ди пло ма ти -
је (1913–1915), на стао на осно ву про у ча ва ња бо га те ар хив ске
гра ђе из Бу гар ског др жав ног ар хи ва, збор ни ка до ку ме на та и
обим не ли те ра ту ре, да је пре глед раз во ја ди пло мат ских од но -
са из ме ђу Бу гар ске и Ср би је од 1879. го ди не до ула ска Бу гар -
ске у рат на стра ни Цен трал них си ла. 

На кон Дру гог бал кан ског ра та и пот пи си ва ња ми ров ног
уго во ра у Бу ку ре шту, на Бал ка ну је утвр ђен но ви ста тус кво ко -
ји је у по ли тич ким од но си ма Ср би је и Бу гар ске озна чио по че так
но ве фа зе и по че так об на вља ња ди пло мат ских од но са. С об зи -
ром на чи ње ни цу да је Ру си ја би ла глав ни са го вор ник по сто ја -
ња са ве за бал кан ских др жа ва, би ло је оче ки ва но да пр ви пред -
ло зи за об но ву ди пло мат ских од но са из ме ђу Бу гар ске и Ср би је
до ђу упра во из Санкт Пе терс бур га. Ру ски ми ни стар ино стра них
по сло ва Сер геј Са зо нов ни је пред бу гар ским по сла ни ком ге не -
ра лом Рат ком Ди ми три је вом скри вао огор че ње због не у спе ха
бал кан ског са ве за, у исто вре ме из ра жа ва ју ћи спрем ност да по -
но во по др жи збли жа ва ње две зе мље. Ве ћи на европ ских ди пло -
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Ме ђу тим, у пр вој по ло ви ни 1915. бу гар ска вла да до би ја -
ла је по ру ке да је вре ме да на пу сти не у трал ност и да уђе у рат
на стра ни Ан тан те. Бри тан ска вла да би ла је по себ но од луч на
да Бу гар ској по мог не у оства ри ва њу те ри то ри јал них зах те ва.
Др жа ве Ан тан те су на кон за јед нич ког до го во ра од 16. ма ја
уру чи ле но ву но ту бу гар ској вла ди у ко јој су об ја шње ни фи -
нан сиј ски де та љи и те ри то ри јал не ком пен за ци је. Но ва но та
од 21. ју ла 1915. са др жа ла је и зах тев да Бу гар ска об ја ви рат
Тур ској. 

С дру ге стра не, Цен трал не си ле на сто ја ле су да очу ва ју
не у трал ност Бу гар ске и но том од 23. ма ја 1915. не мач ка и ау -
стро у гар ска вла да су га ран то ва ле те ри то ри јал не ком пен за ци -
је. Бу гар ски пре ми јер тих да на оста јао је до сле дан обе ћа њи -
ма да тим др жа ва ма Ан тан те, али је већ то ком ју ла и ав гу ста
си ту а ци ја по че ла да се ме ња. Ди пло мат ски пред став ни ци Ан -
тан те пре да ли су 22. ју ла 1915. у Ни шу но ту пред сед ни ку срп -
ске вла де Па ши ћу са пред ло гом да при ста не на те ри то ри јал -
не уступ ке у окви ри ма не спор не зо не у Ма ке до ни ји. Бу гар ски
пре ми јер је 10. ав гу ста при мио пред лог срп ског пред сед ни ка
вла де Ни ко ле Па ши ћа о ме ђу соб ној на год би, ко ју би по сти -
гли без по сред ни штва са ве знич ких ди пло ма та. Пре ми јер Ра -
до сла вов од био је да при хва ти спо ра зум и ис та као да му ви -
ше од го ва ра да са че ка пра ви мо ме нат. 

По зи ци ја Бу гар ске би ла је де фи ни тив но од ре ђе на 24. ав -
гу ста 1915. ка да су не мач ки по сла ник у Со фи ји Ми ха елс и
пред сед ник вла де Ра до сла вов пот пи са ли тај ни спо ра зум и
уго вор о при ја тељ ству и са ве зу из ме ђу Бу гар ске и Не мач ког
цар ства. У скла ду са од ред ба ма вој не кон вен ци је за кљу че не
исто га да на у двор цу „Пле со”, Бу гар ска се оба ве за ла да у ро -

да је у Со фи ју упу ћен по зив за ства ра ње тур ско-бу гар ске
ко а ли ци је, ко ју су по др жа ле и ау стриј ска и не мач ка вла да,
док су ен гле ска и фран цу ска вла да са ве то ва ле Бу гар ској да
са чу ва не у трал ност и бу де опре зна у пре го во ри ма са Тур -
ци ма. 

То ком јул ске кри зе 1914. го ди не вла де Ру му ни је и Грч ке
би ле су ја сно опре де ље не и со ли дар не у очу ва њу од ред би Бу -
ку ре шког ми ров ног уго во ра. Бу гар ска вла да је пре ко сво јих
ди пло мат ских пред став ни ка не дво сми сле но сла ла по ру ку да
је опре де ље на ка очу ва њу стро ге не у трал но сти, а та кав став
по твр ђен је и на кон што је Ау стро у гар ска об ја ви ла рат Ср би -
ји. Ова кав став бу гар ске вла де по здра вио је и пре ми јер Па -
шић, да ју ћи обе ћа ње бу гар ском по сла ни ку да ће при ја тељ ско
др жа ње Бу гар ске би ти на гра ђе но. Ру ска вла да је но том од
23. ју ла 1914. по зва ла бу гар ску вла ду да сво ју спољ ну по ли -
ти ку уса гла си са на по ри ма Ру си је и Ан тан те. Са зо нов се за -
ло жио за спо ра зум из ме ђу Бу гар ске и Ср би је на ба зи те ри то -
ри јал них ком пен за ци ја и за јед но са вла да ма Ен гле ске и Фран -
цу ске, без зна ња Ср би је, кра јем ав гу ста 1914. ини ци рао је
тај не пре го во ре око те ри то ри јал них ком пен за ци ја Бу гар ској
у Ма ке до ни ји. 

Срп ска вла да би ла је спрем на да сле ди по ли ти ку по ми -
ре ња с Бу гар ском као осно ву за во ђе ње пре го во ра о об но ви
ста рог са ве зни штва. Бу гар ска вла да по твр ди ла је сво ју по ли -
ти ку не у трал но сти ка да су јој у то ку но вем бра 1914. бри тан -
ски, фран цу ски и ру ски по сла ник упу ти ли иден тич не вер бал -
не но те у ко ји ма је Бу гар ској га ран то ван те ри то ри јал ни до -
би так на кон за вр шет ка ра та уко ли ко са чу ва сво ју не у трал -
ност пре ма Ру му ни ји, Грч кој и Ср би ји. 
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Н а  у ч  н и  с к у п  П р  в и  с в е т  с к и  р а т ,  С р  б и  ј а ,  Б а л  к а н  и  в е  л и  к е  с и  л е

ку од 15 да на из вр ши мо би ли за ци ју и да, не ка сни је од 35 да -
на, за поч не рат на деј ства про тив Ср би је.

У са оп ште њу Бал кан у спољ ној по ли ти ци Фран цу ске у
пред ве чер је Ве ли ког ра та, Би ља на Сто јић ука за ла је на по ја -
чан фран цу ски ути цај на Бал ка ну на кон бал кан ских ра то ва
1912/1913. Уну тра шњо по ли тич ка си ту а ци ја у Фран цу ској
кре та ла се ка усва ја њу за ко на Три го ди не, ко јим је вра ће на
ак тив на вој на слу жба на три, у од но су на до та да шње две го -
ди не. Вест о уби ству пре сто ло на след ни ка у Са ра је ву на Ви -
дов дан 1914. го ди не ни је иза зва ла ве ли ку па жњу у тој зе мљи.
Срп ски ам ба са дор у Па ри зу Ми лен ко Ве снић тра жио је ве ће
ан га жо ва ње Фран цу ске с ци љем об у зда ва ња Ау стро у гар ске
од рат них на ме ра пре ма Ср би ји. Фран цу ска је Ср би ји са ве то -
ва ла по мир љи вост и стр пљи вост и обе ћа ва ла по моћ при ја тељ -
ских др жа ва. 

Вест о ау стро у гар ском ул ти ма ту му Ср би ји фран цу ска де -
ле га ци ја (По ен ка ре и Ви ви ја ни) са зна ли су на кон за вр ше не по -
се те Ру си ји. Ми лен ку Ве сни ћу са ве то ва но је у Па ри зу да тра жи
про ду же ње ро ка за од го вор на ул ти ма тум. Та ко ђе му је са ве то -
ва но да се на пи ше по мир љив од го вор, што се и ви ди из фор ме
ко ју је Ср би ја уру чи ла у од го во ру ау стро у гар ском по сла ни ку Ги -
злу у Бе о гра ду 25. ју ла 1914. го ди не. Ка да се де ле га ци ја Фран -
цу ске вра ти ла из Ру си је (брод је у лу ку Ден керк упло вио 29. ју -
ла) Ср би ја и Ау стро у гар ска су већ би ле у ра ту, а у Ру си ји је про -
гла ше на де ли мич на мо би ли за ци ја. Фран цу ска је и да ље по др -
жа ва ла ми ров ну ини ци ја ти ву, по ла жу ћи на де да ће то по ћи за
ру ком Ве ли кој Бри та ни ји (по ку шај лор да Гре ја).

Пр ви ко рак ка ра ту пред у зе ла је Не мач ка но том о ста -
ву пре ма не мач ко-ру ском су ко бу. Сле ди ло је фран цу ско про -
гла ше ње мо би ли за ци је и не мач ка де кла ра ци ја о об ја ви ра та
Фран цу ској. По ен ка ре ов го вор у скуп шти ни пред ста вио је
ује ди ње ње свих стра на ка ра ди од бра не зе мље. Ула зак Фран -
цу ске у рат обе ле жи ло је уби ство со ци ја ли сте Жа на Жо ре са,
глав ног про тив ни ка ра та. 

Ко смин Јо ни ца имао је ре фе рат Ди пло ма ти ја не у трал но -
сти. Ру ско-ру мун ски од но си у вре ме јул ске кри зе 1914. го ди -
не, у ко јем је на вео да се већ у тре нут ку ка да су у Са ра је ву од -
јек ну ли пуц њи ко ји су усмр ти ли Фран ца Фер ди нан да, Ру му ни ја
на шла на рас кр сни ци и би ло је ја сно да од ста ва ру мун ске вла -
де пре ма атен та ту за ви се и ње ни од но си са Ру си јом. 

По че так Пр вог свет ског ра та по ду да рао се са на сто ја њи -
ма ше фа ру ске ди пло ма ти је Сер ге ја Са зо но ва да уна пре ди би -
ла те рал не од но се са Ру му ни јом. У осно ви ру ске спољ не по ли ти -
ке ко ју је кре и рао Са зо нов у вре ме бал кан ских ра то ва
1912/1913. би ли су по ку ша ји да Ру му ни ја оста не не у трал на.
Кра јем ле та 1914. на че ло ру мун ске вла де до шао је ли бе рал
Бра ти а ну ко ји је на сто јао да одр жи не за ви сност Ру му ни је, али
је ујед но био опре де љен и за са рад њу са Фран цу ском и др жа -
ва ма Ан тан те. Исто доб но, он је био до вољ но мо ћан да са мо -
стал но кре и ра ру мун ску спољ ну по ли ти ку, док је уну тра шњу
по ли ти ку во дио у скла ду са ин те ре си ма и по тре ба ма гра ђа на. 

У вре ме јул ске кри зе 1914. ру мун ски ди пло мат ски пред -
став ник у Ру си ји Кон стан тин Ди а ман ду био је је дан од нај -
спо соб ни јих ди пло ма та. Са зо нов је отво ре но по ка зи вао ве -
ли ко ин те ре со ва ње да про ши ри ру ски ути цај у Бу ку ре шту.
Због то га је еми нент ног ди пло ма ту Ста ни сла ва По клев ског-
Ко зи е ла по слао као ди пло мат ског пред став ни ка Ру си је у Бу -
ку решт. Вест о атен та ту у Са ра је ву за бри ну ла је и ру ску и ру -
мун ску вла ду. Обе вла де осу ди ле су атен тат и по сла ле по ру -
ке ми ра. Ва жно је на ве сти и по да так да су Бра ти а ну и Са зо -
нов, са мо две не де ље пре са ра јев ског атен та та, раз го ва ра ли
о мо гућ но сти из би ја ња ра та из ме ђу Ср би је и Ау стро у гар ске. 

Су сре ти из ме ђу Са зо но ва и Ди а ман дуа би ли су до каз
обо стра не же ље за бли ском са рад њом. Иа ко је ру ски по сла -
ник у Бу ку ре шту из ве шта вао о искре ној же љи Ру му ни је да се
не упу шта у би ло ка кве ком пли ка ци је по во дом са ра јев ског
атен та та, Са зо нов је био сум њи чав у ве зи са на ме ра ма ру -
мун ске вла де. Сма трао је да би Ру му ни ја мо гла да бу де на ау -
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пре ми јер Бра ти а ну био је уве рен да Ру му ни ја не мо же ду го да
одр жи та кву по зи ци ју с об зи ром на свој ге о по ли тич ки зна чај.
Због то га је на сто јао да бу де уве рен да су глав ни др жав ни ци -
ље ви оси гу ра ни пре не го што би др жа ва ушла у рат. Бра ти а ну
је био при мо ран да обе стра не, ау стро у гар ског по сла ни ка и ру -
ског по сла ни ка, уве ра ва у сво ју до бру во љу. 

Но ви по ли тич ки курс и про фил по ли ти ча ра ука зи вао је
да су они у сво јој дво лич но сти ви ше окре ну ти Цен трал ним
си ла ма, за ко је Бра ти а ну за пра во ни је имао сим па ти је. Ка да
је од го вор о ру мун ској не у трал но сти сти гао у Санкт Пе терс -
бург, код Са зо но ва је на сту пи ло олак ша ње у ве зи са без бед -
но шћу јед не од ру ских гра ни ца. Ње го ва по ли ти ка, ко ја је са -
мо две го ди не ра ни је на и ла зи ла на не ра зу ме ва ње код ве ћи не
ру ских ли де ра, по ка за ла је ре зул та те. Са за нов је 6. ав гу ста
при знао Ди а ман дуу да су тен зи је по пу сти ле, ма да је до по -
след њег тре нут ка бри нуо да ће Ру му ни ја мо би ли са ти вој ску и
кре ну ти на Ру си ју. Исто вре ме но, он је све у Ру си ји уве ра вао
да је у Ру му ни ји до би је на коц кар ска пар ти ја, а и цар је био
за до во љан по ли ти ком свог ми ни стра спољ них по сло ва. За Ру -
си ју, гра ни ца пре ма Ру му ни ји би ла је оси гу ра на. 

Ефпрак си ја Пас ха ли ду под не ла је ре фе рат Грч ко про ду же -
ње по ли ти ке не у трал но сти у Пр вом свет ском ра ту. Ср би ја
и Грч ка пот пи са ле су 1. ју на 1913. са вез на де сет го ди на ко јим
су га ран то ва ни њи хо ви те ри то ри јал ни ци ље ви. За јул 1914. био
је за ка зан раз го вор из ме ђу пре ми је ра Ве ни зе ло са и тур ског ми -
ни стра спољ них по сло ва Мех мед Та лат-па ше о те ри то ри јал ном
спо ру око егеј ских остр ва. Ау стро у гар ски ул ти ма тум Ср би ји
ста вио је грч ко-тур ске не су гла си це у дру ги план. 

Ср би ја је 25. ју ла 1914. тра жи ла од Грч ке по моћ у слу ча ју
на па да Ау стро у гар ске и Бу гар ске. Грч ка је од го во ри ла 2. ав -
гу ста и са ве то ва ла Ср би ју да бу де сми ре ни ја с об зи ром на то
да ни је спрем на за рат, што је Ср би ја и са ма при зна ла ка да је
Грч ка 12. ју на 1914. за тра жи ла по моћ око те ри то ри јал ног спо -
ра са Тур ском. Грч ка је, сто га, за у зе ла став до бро на мер не не -

стро у гар ској стра ни. Спољ но по ли тич ки по ло жај Ру му ни је до -
дат но је био оте жан не при ја тељ ским др жа њем Бу гар ске и
стал ним гра нич ним ин ци ден ти ма. Ру мун ска штам па са оду -
ше вље њем је пи са ла о по др шци ко ју Ру си ја пру жа Ру му ни ји.
Ру ско-ру мун ски од но си би ли су вр ло уза вре ли на кон што је у
Санкт Пе тер збург сти гла ди пло мат ска но та из Бе ча. Ка да је
но та сти гла, ру ски ми ни стар спољ них по сло ва Са зо нов био је
на руч ку са ру мун ским, фран цу ским и бри тан ским по сла ни -
ком. Сва че тво ри ца на сто ја ла су да осми сле ми ро љу би ви од -
го вор и от кло не сва ку мо гућ ност на сил ног чи на пре ма Ср би -
ји. Ру ски по сла ник у Бу ку ре шту уве ра вао је пред сед ни ка вла -
де Бра ти а нуа о по тре би по сто ја ња за јед нич ког ру ско-ру мун -
ског ста ва, као и о нео п ход но сти спре ча ва ња из би ја ња ра та
у Евро пи. С дру ге стра не, Бра ти а ну ни је био спре ман да пру -
жи не дво сми слен и ја сан од го вор. 

На кон што је Ау стро у гар ска од би ла но ту, из Бер ли на је
про цу ре ла ин фор ма ци ја о раз го во ри ма ко ји ма је тре ба ло убе -
ди ти ру мун ску вла ду да се при дру жи са ве зу про тив Ру си је.
Ру ски по сла ник у Бу ку ре шту до био је ин струк ци ју да пра ти
да ља де ша ва ња због мо гућ но сти да се та ко не што за и ста и
до го ди. По зи ва ју ћи се на при ја тељ ство са ру мун ским кра љем
Ка рол I, ру ски цар Ни ко лај II за мо лио га је 29. ју ла да по ша ље
у Бер лин ми ро љу би ве са ве те с ци љем за у ста вља ња вој них
при пре ма. Са зо нов је оти шао и ко рак да ље од свог су ве ре на
ти ме што је по слао ин струк ци је у Бу ку решт и зах те вао од ру -
ског по сла ни ка да са оп шти да се Ру си ја не ће про ти ви ти те -
ри то ри јал ним зах те ви ма уко ли ко Ру му ни ја уђе у рат про тив
Ау стро у гар ске. 

Сле де ћег да на Са зо нов се вра тио на сво ју ра ни ју по ну ду,
по ку ша ва ју ћи да је учи ни при хва тљи ви јом. Са зо нов је овла стио
По клев ског-Ко зи е ла да пре не се Бра ти а нуу да је Ру си ја спрем -
на да по др жи ру мун ску анек си ју Тран сил ва ни је. Краљ Ка рол I
је, ми мо во ље, на Крун ском са ве ту у на че лу при хва тио да Ру му -
ни ја на ста ви да оства ру је иде ју не у трал но сти. С дру ге стра не,
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Ве ли ка Бри та ни ја је на по ми ња ла да је Грч кој по моћ да та са
на ме ром да об ја ви рат Бу гар ској. На су прот то ме, Фран цу ска
је ин си сти ра ла да је по моћ на ме ње на Ср би ји, ка ко би јој омо -
гу ћи ла да ис пу ни од ред бе срп ско-грч ког де се то го ди шњег
уго во ра и да би мо гла да по мог не грч кој вој сци. На осно ву пр -
вог схва та ња, грч ки ула зак у рат пред ста вљао је пред у слов,
док пре ма дру гом схва та њу, од Грч ке ни су зах те ва ни би ло ка -
кви усло ви. Ве ли ка Бри та ни ја по др жа ва ла је став да екс пе ди -
ци о не сна ге од 150.000 љу ди не би би ле до вољ не да спа су Ср -
би ју без уче шћа Грч ке.

У ме ђу вре ме ну, са ве зни ци су пла ни ра ли да по ша љу сво је
тру пе из Га ли по ља у Со лун, сло бо дан ула зак је био одо брен и
тран спорт ни бро до ви упло ви ли су у лу ку ко ја је обез бе ђи ва ла
ви ше не го до вољ но сред ста ва за при хват екс пе ди ци о них сна -
га. С дру ге стра не, ја вљао се и про блем тран спор та тру па.
Же ле знич ке ли ни је су је два за до во ља ва ле зах те ве ко је је на -
ме та ла тре нут на си ту а ци ја. По сто ја ле су две ли ни је пре ко ко -
јих је Ср би ја оба вља ла снаб де ва ње – јед на пре ко Би то ља и
дру га пре ко Бе о гра да. Ру си ја се та ко ђе пре ко ових ли ни ја
снаб де ва ла кроз Ру му ни ју. Обе ли ни је би ле су ма лог ка па ци -
те та због не до вољ ног бро ја ва го на и то је пр о у зр о ко ва ло ве -
ли ке про бле ме за са ве зни ке. 

Ина че, си ту а ци ја је по ста ла ве о ма де ли кат на и не у о би -
ча је на и са ста но ви шта ме ђу на род ног пра ва, јер је Грч ка, иа -
ко је би ла ста ту сно не у трал на, по ста ла ло ги стич ка ба за за
снаб де ва ње Ср би је. Фран цу ски ам ба са дор по ку шао је да
убла жи си ту а ци ју и 2. ок то бра 1915. грч кој вла ди по слао је
ди пло мат ску но ту у ко јој је на вео: Фран цу ска и Ве ли ка Бри та -
ни ја, са ве зни це Ср би је, ша љу тру пе да јој по мог ну и да обез -
бе де ко му ни ка ци ју са њом. Сва ка ко, две си ле се при то ме
осла ња ју на Грч ку ко ја је већ ра ни је да ла до вољ но до ка за о

у трал но сти, ве ру ју ћи да на тај на чин по ма же сво јој са ве зни ци
Ср би ји, а и да ће та кав став ујед но од вра ти ти би ло ка кав мо -
гу ћи бу гар ски на пад. Грч ка је од би ла не мач ки из ри чит зах тев
да се при кљу чи Цен трал ним си ла ма, а и краљ Кон стан тин и
пре ми јер Ве ни зе лос би ли су ис трај ни у свом ста ву да Грч ка
тре ба да оста не не у трал на. 

У ав гу сту 1914. вла да Ве ли ке Бри та ни је на гла си ла је да
Грч ка тре ба да оста не не у трал на уко ли ко и Тур ска бу де не у -
трал на. У су прот ном, Грч ка је до бро до шла као са ве зник. Јед -
на од нај ва жни јих став ки из де се то го ди шњег срп ско-грч ког
уго во ра би ла је оба ве за Ср би је да, у слу ча ју ра та, Грч кој по -
мог не са 150.000 вој ни ка у Ма ке до ни ји. Ово је про у зро ко ва -
ло мно ге не су гла си це ме ђу грч ким по ли тич ким гру па ма, јер
Ср би ја у слу ча ју ра та са Ау стро у гар ском не би мо гла да ис пу -
ни ову сво ју оба ве зу. 

С об зи ром на то да је би ла у из у зет но те шкој си ту а ци ји,
Ср би ја је 2. де цем бра 1914. по но во за тра жи ла од Грч ке вој ну
по моћ. Са ве зни ци су 24. ја ну а ра 1915. по ну ди ли Грч кој те ри -
то ри је у Ма лој Ази ји у слу ча ју да по мог не Ср би ји. Исто вре -
ме но, са ве зни ци су од ба ци ли мо гућ ност да Бу гар ска до би је
не ке те ри то ри је у Ма ке до ни ји. У из ве шта ју Ге не рал шта ба
грч ке вој ске од 2. фе бру а ра 1915. на ве де но је да се Грч кој за -
бра њу је уче шће у ра ту због то га што је пре ти ла опа сност од
пот пу ног уни ште ња грч ке вој ске, чак и у слу ча ју да Бри тан ци
ис кр ца ју вој ску у Со лу ну. Ге не рал штаб је сво је уве ре ње за -
сни вао на прет по став ци да би срп ска вој ска би ла пот пу но по -
ра же на пре не го што би Грч ка за вр ши ла мо би ли за ци ју и да
би се у том слу ча ју грч ка вој ска са ма бо ри ла про тив ау стро у -
гар ске, те да би бу гар ска вој ска мо гла да на пад не и пре се че
ли ни је снаб де ва ња грч ке вој ске.

Има ју ћи све то у ви ду, пре ми јер Ве ни зе лос пред ло жио је
ула зак Грч ке у рат под усло вом да прет ход но бу де обез бе ђен
ја сан став Бу гар ске и Ру му ни је. Ру му ни ја је по но во од би ла да
уче ству је у ра ту и због то га је Грч ка оба ве сти ла са ве зни ке да
ће оста ти не у трал на због опа сно сти од Бу гар ске. Си ле Ан тан -
те тра жи ле су од Грч ке 15. фе бру а ра 1915. да им се при дру -
жи, уз обе ћа ње да ће ис кр ца ти фран цу ске и бри тан ске тру пе
у Со лун, као и ру ске сна ге на Бал кан, али су и Грч ка и Ру му ни -
ја то од би ле. Због бу гар ске мо би ли за ци је од 22. сеп тем бра
1915, Ве ни зе лос је још јед ном од лу чио да Грч ка тре ба да се
при дру жи Ан тан ти и да об ја ви сво ју ре ше ност да по мог не Ср -
би ји, на по ми њу ћи исто вре ме но оба ве зу Ср би је да обез бе ди
150.000 вој ни ка, ко ја је про ис ти ца ла из од ред би де се то го ди -
шњег са ве за. Ср би ја на рав но ни је би ла у мо гућ но сти да ис пу -
ни сво ју оба ве зу због си ту а ци је у ко јој се на ла зи ла, па се грч -
ка вла да због то га обра ти ла са ве зни ци ма са пи та њем да ли су
у мо гућ но сти да обез бе де сна ге ко је би се су прот ста ви ле бу -
гар ској прет њи. Са ве зни ци ма је тај пред лог био до бро до шао,
и, шта ви ше, био им је до бра при ли ка да на до ме сте про па лу
кам па њу на Дар да не ле и да по бољ ша ју свој пре стиж на Бал -
ка ну. Иа ко су у на че лу при хва ти ли грч ки пред лог, по што ни су
би ли у мо гућ но сти да обез бе де 150.000 вој ни ка, њи хов од го -
вор од 24. сеп тем бра 1915. био је ве о ма нео д ре ђен. 

Краљ Кон стан тин, грч ки Ге не рал штаб и опо зи ци ја сма -
тра ли су да ће Грч ка нај бо ље очу ва ти сво је на ци о нал не ин те -
ре се уко ли ко оста не не у трал на, све док са ве зни ци не би да ли
не ке си гур не га ран ци је или док Бу гар ска пр ва не на пад не. То -
ком раз го во ра о овом пи та њу по ја ви ле су се ма ње раз ли ке.

Живојин Мишић
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сво јим при ја тељ ским на ме ра ма, та ко да се не оче ку је пред у -
зи ма ње ме ра ко је не би би ле у ин те ре су Ср би је. 

Грч ки пре ми јер Алек сан дор За и мис је од мах на кон што
је у сеп тем бру 1915. на сле дио Ве ни зе ло са, по ру чио са ве зни -
ци ма да ће одр жа ти не у трал ност и да је мо би ли за ци ја спро -
ве де на да би се Грч ка оси гу ра ла од Бу гар ске. За и мис је оба -
ве стио Ср би ју да је не мо гу ћа им пле мен та ци ја срп ско-грч ког
спо ра зу ма. С дру ге стра не, Грч ка је би ла опре де ље на да пру -
жи сва ку мо гу ћу по моћ ко ја је у скла ду са ње ним вла сти тим
ин те ре си ма. Не где у то вре ме, пу ков ник Ми ло ва но вић из срп -
ског Ге не рал шта ба по се тио је пот пу ков ни ка Јо а ни са Ме так -
са са у Ге не рал шта бу ка ко би се ин фор ми сао о грч ким на ме -
ра ма у ве зи са пру жа њем вој не по мо ћи. Ме так сас је ре као да
уко ли ко би два грч ка кор пу са би ла по сла та као по моћ, бу гар -
ске сна ге би осво ји ле це лу ис точ ну Ма ке до ни ју и срп ске и
грч ке ко му ни ка ци је би ле би пре ки ну те.

Ме так сас је био уве рен да до ре ше ња мо же да се до ђе
је ди но ин тер вен ци јом Ру му ни је и ма сов ним пре гру пи са ва њем
са ве знич ких сна га. Срп ској вла ди пре не та је по ру ка да спо ра -
зум не мо же да бу де ак ти ви ран и да би би ло ка ква ин тер вен -
ци ја из ло жи ла Грч ку ве ли кој опа сно сти. За кљу чак грч ког Ге -
не рал шта ба био је да би за обе др жа ве би ло мно го бо ље да
се ин тер вен ци ја из ве де у не ком бо љем тре нут ку. 

На сто је ћи да Грч ка уђе у рат, бри тан ска вла да је 16. ок -
то бра 1915. зва нич но об ја ви ла да би Грч кој по ну ди ла Ки пар

уко ли ко она по жу ри да по мог не Ср би ји про тив Бу гар ске. Грч -
ка је ин си сти ра ла на не у трал но сти и њен од го вор иза звао је
ве ли ко не за до вољ ство ме ђу др жа ва ма Ан тан те. Не мач ка је 4.
но вем бра тра жи ла од грч ке вла де да не до зво ли да се са ве -
знич ке сна ге ко је су се по ву кле ре ор га ни зу ју на ње ној те ри -
то ри ји, у за ме ну за од вра ћа ње бу гар ске вој ске од пре ла ска
грч ке гра ни це. Грч ка вла да тра жи ла је ми шље ње Ге не рал шта -
ба, ко ји је по но во пред ло жио да Грч ка оста не не у трал на и да
за др жи сво је вој не сна ге нео ште ће не. 

По вла че ње срп ске вој ске пре ко Ал ба ни је мо гло је да
про у зро ку је но ве ве ли ке про бле ме за Грч ку. Ср би, ко ји су би -
ли из глад не ли и па ти ли од ра зних бо ле сти, на шли су се у опа -
сно сти да бу ду оп ко ље ни и за ро бље ни. Са ве зни ци су за то, 10.
ја ну а ра 1916, у Ати ни об ја ви ли од лу ку сво јих вла да да срп ску
вој ску пре ба це на Крф, ка ко би је спа си ли и ре ор га ни зо ва ли.
Од Грч ке су тра жи ли да се тим пла но ви ма не про ти ви. У ту
свр ху фран цу ски ба та љон, пот по мог нут фран цу ским вој ним
бро до ви ма, оку пи рао је Крф. Иа ко је оку па ци ја тре ба ло да
бу де при вре ме на, грч ка вла да је сна жно про те сто ва ла. Ко -
нач но, пре ба ци ва ње срп ских вој ни ка на остр во от по че ло је
18. ја ну а ра 1916. го ди не. До 23. фе бру а ра на Крф је пре ве зе -
но 133.000 Ср ба, од ко јих је до кра ја ме се ца 3.681 умр ло од
ис цр пље но сти и ра зних бо ле сти. 

Делови Прве југословенске дивизије на путу за Солунски фронт 1917. године
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сте да је Пр ви бал кан ски рат пред ста вљао до бру шко лу за
срп ску пе ша ди ју. 

Ру ски вој ни по сма трач ге не рал Ев ге ни Мар ти нов, ко ји је
по се тио Ср би ју у ле то 1913, хва лио је ве шти ну га ђа ња, штед -
њу му ни ци је, ре ла тив но че сто ко ри шће ње руч них гра на та и
ве шти ну ко ман до ва ња ни жих офи ци ра. Ар та мо нов је исто -
вре ме но хва лио и бу гар ску пе ша ди ју, на во де ћи да су бу гар -
ски пе ша дин ци фи зич ки из др жљи ви ји и ја чи, али ма ње ин те -
ли гент ни од Ср ба. Оба ве штај ни рад пу ков ни ка Ар та мо но ва
био је ин тен зи ван све до по чет ка јул ске кри зе 1914. го ди не,
та ко да је ру ски Ге не рал штаб био од лич но ин фор ми сан о вој -
ном по тен ци ја лу Ср би је и бор бе ном ква ли те ту ње не вој ске.
Би ло је ја сно да је Ср би ја кроз бал кан ске ра то ве из ра сла у
пр во ра зред ну вој ну си лу ко ја је би ла у мо гућ но сти да оства ри
вој ну пре власт над дру гим бал кан ским др жа ва ма, чак и да се
успе шно бо ри са ја чом си лом и мо гу ћим про тив ни ком – Ау -
стро у гар ском. 

Нај ви ше по хва ла би ло је упу ће но срп ској пе ша ди ји и,
што је би ло по себ но ва жно, ње ној ко ор ди на ци ји са ар ти ље -
ри јом. Вој ни екс пер ти ру ског Ге не рал шта ба до шли су до за -
кључ ка да су бал кан ски ра то ви до ве ли до ве ли ког на прет ка
срп ске бор бе не ефи ка сно сти и сма тра ли су да би у слу ча ју
европ ског ра та мо гла за се бе да ве же од че ти ри до шест ау -
стро у гар ских кор пу са. 

Фран цу ски и бри тан ски ам ба са до ри са оп шти ли су, 5.
апри ла 1916, грч ком пре ми је ру да срп ска вој ска тре ба да се
тран спор ту је бро дом до Па тре, а ода тле до Со лу на, пре ко
Ати не и Ла ри се. Пре ми јер је то од луч но од био и од го во рио
да Грч ка не мо же да при хва ти њи хов зах тев за то што би ре а -
ли за ци ја тог пред ло га по ре ме ти ла со ци јал ни, еко ном ски и по -
ли тич ки жи вот Грч ке и угро зи ла ње ну не у трал ност. Ово од -
би ја ње раз о ча ра ло је са ве знич ке вла де. Фран цу ска је 23.
апри ла 1916. од би ла грч ки зах тев за за јам, што је во ди ло ка
за кљу че њу уго во ра са Не мач ком, и од но си из ме ђу вла де у
Ати ни и са ве знич ких вла да по гор шао се још ви ше. На кра ју,
тран спорт срп ске вој ске на Хал ки ди ки до го во рен је и без пр -
о бле ма за вр шен 30. ма ја 1916. го ди не. Грч ка је упр кос сво јој
же љи да оста не не у трал на, ипак ушла у рат 1917. го ди не. Грч -
ка вој ска је са свим сво јим сна га ма, ко је су мо би ли са не и об у -
че не у крат ком ро ку, уче ство ва ла са са ве знич ким сна га ма на
Со лун ском фрон ту.

Ср би ја и са ве зни ци 
У са оп ште њу Бор бе на вред ност срп ске вој ске на по чет -

ку Пр вог свет ског ра та пре ма оце на ма ру ских вој них пред -
став ни ка на осно ву ис ку ста ва из бал кан ских ра то ва. др Ва си -
лиј Ка ши рин ис ти че да су у пред ве чер је Пр вог свет ског ра та
вој ни по тен ци ја ли Кра ље ви не Ср би је и бор бе на ефи ка сност
ње не вој ске пред ста вља ли ве о ма ва жне па ра ме тре у стра те -
гиј ским пла но ви ма ру ског Ге не рал шта ба, јер је од та два па -
ра ме тра, пре ма њи хо вом ми шље њу, за ви си ла од лу ка Ау стро -
у гар ске о то ме ко ли ко ће вој ни ка из Га ли ци је да по ву че за по -
тре бе бу ду ћег ра та. 

Сре ди ном 19. ве ка ин фор ма ци је ко је је ру ски Ге не рал -
штаб имао о срп ској вој сци ни су би ле по вољ не. Та ко је, на
при мер, ру ски вој ни иза сла ник из ве шта ва ју ћи о срп ским вој -
ним ма не ври ма у ок то бру 1905. на вео да срп ска вој ска на бој -
ном по љу не по ка зу је по себ ну ве шти ну, а офи цир ски ка дар
не ма ве шти ну у ко ман до ва њу. По је ди нач но је кри ти ко вао пе -
ша ди ју, ар ти ље ри ју и ко њи цу. У на че лу, и дру ги стра ни вој ни
пред став ни ци де ли ли су та кво ми шље ње. 

Ме ђу тим, бал кан ски ра то ви 1912–1913. го ди не да ли су
пот пу но но ву сли ку ствар ног ста ња срп ске вој ске. Вој ни пред -
став ни ци из ве шта ва ли су о по ра сту бор бе не ефи ка сно сти
срп ске вој ске. Ру ски вој ни ата ше у Бе о гра ду пу ков ник Вик тор
Ар та мо нов имао је при ли ке да то ком бал кан ских ра то ва про -
ве де пу но вре ме на у срп ском Ге не рал шта бу, где, ме ђу тим, ни -
је био у при ли ци да до би је до вољ но ин фор ма ци ја. Си ту а ци ја
се про ме ни ла на кон Дру гог бал кан ског ра та, ка да је срп ски
Ге не рал штаб по чео да снаб де ва ру ски Ге не рал штаб свим тра -
же ним по да ци ма. Та ко је на чел ник Оба ве штај ног оде ље ња
пу ков ник Дра гу тин Ди ми три је вић Апис у ја ну а ру 1914. пре -
дао Ар та мо но ву ин фор ма ци је из тур ских из во ра, а на чел ник
вој ног са ни те та Си ма Ка ра но вић дао је по дат ке о гу би ци ма
срп ске вој ске у бал кан ским ра то ви ма. У де цем бру 1913. Ар -
та мо нов је до био и ва жне ин фор ма ци је и о ло ги сти ци срп ске
вој ске у Пр вом бал кан ском ра ту. Нај ва жни је ин фор ма ци је до -
био је од пу ков ни ка Ду ша на Ту фек чи ћа и оне су му омо гу ћи ле
да са ста ви и по ша ље свом Ге не рал шта бу из ве штај о бор бе -
ним ис ку стви ма срп ске пе ша ди је. За кљу чак тог из ве шта ја је -

Француска је уз Русију била најискренији савезник Србије у
Првом светсколм рату: Франше Де Пере
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Гор да на Кри во ка пић Јо вић, у са оп ште њу Фран цу ско-ју -
го сло вен ски про је кат на по чет ку 20. ве ка; фран цу ска сла -
ви сти ка у слу жби „ци ви ли за циј ске ми си је”, ука за ла је на
фран цу ске пла но ве ју го сло вен ског др жав ног про јек та. Реч је
о ве ли кој си ли, по бед ни ци у Пр вом свет ском ра ту, га ран ту
Вер сај ског ми ров ног спо ра зу ма и др жа ви на ко јој је но ва др -
жа ва (Ју го сла ви ја) у ме ђу рат ном пе ри о ду гра ди ла сво ју ме ђу -
на род ну по зи ци ју. Ау тор ка је ука за ла на ми си је Шар ла Ло а -
зоа и до ку мен та на ста ла на кон ње го вих бо ра ва ка на ју жно -
сло вен ском про сто ру, ука зу ју ћи на оче вид ну ср од ност овог
је дин стве ног пр о сто ра. Упра во је Фран цу ска, у окви ру сво јих
сла ви стич ких сту ди ја, ви де ла мо гућ ност оства ри во сти ју го -
сло вен ског пр о јек та. Овај ин те лек ту ал ни пр о из вод био је за -
сно ван на гра ђе њу кул тур них ве за, кул тур ног ути ца ја, од но -
сно ши ре њу иде ја фран цу ске кул ту ре. (ци ви ли за циј ска ми си -
ја) као фор ми ис пу ње ња ге о стра те шких ин те ре са Фран цу ске
на Бал ка ну. 

Раз ло зи за то би ли су у су ко бу фран цу ског и не мач ког
на ци о на ли зма и фран цу ског окре та ња сло вен ском све ту. Дру -
го из во ри ште би ли су ста во ви фран цу ских ин те лек ту а ла ца (не
са мо на у ке, не го и ши ре; но ви на ра, ди пло ма та, про па ган ди -
ста итд.), с ци љем вра ћа ња Фран цу ске на Ис точ ни Ме ди те -
ран. По ста вља се пи та ње шта је спа ја ло фран цу ско-ју го сло -
вен ски про је кат са ста њем на ло кал ном те ре ну? Овај ау тор
сма тра да је реч о про јек ти ма „уве ћа не Ср би је” (у фор ми на -
ци о нал но о сло бо ди лач ког по кре та) и „уве ћа не Хр ват ске” (фор -
ма ју жно сло вен ског ује ди ње ња у Хаб збур шкој мо нар хи ји).
Пр ви су ши ре по ли тич ке и вој не ели те, а дру ги ма ло број не

кон зе р ва тив не ели те без ве ћег упли ва на по ли тич кој сце ни
Мо нар хи је. 

Кључ но је би ло пи та ње на сту па ња мла дих, ја чих, по ли -
тич ких и дру штве них сна га на по чет ку 20. Ве ка, ко је су би ле
окре ну те у прав цу срп ско-хр ват ске са рад ње (од но сно ју го -
сло вен ства) ко је су ово пи та ње отва ра ле као де мо крат ско. 

Алек сеј Ти мо фе јев ука зао је, у са оп ште њу Ру ско-срп ска
вој на са рад ња по чет ком Пр вог свет ског ра та, на ову ва -
жну ком по нен ту у срп ској по ли ти ци уо чи и на по чет ку ра та.
Ру си ја је на Ср би ју гле да ла као на свог глав ног са ве зни ка на
Бал ка ну. Ја ну а ра 1914. Пе терс бург су по се ти ли пре сто ло на -
след ник Алек сан дар и пред сед ник вла де Ни ко ла Па шић. Та да
је обе ћа на зна чај на вој на по моћ. Са ра јев ски атен тат убр зао
је ову вој ну са рад њу. Ру ски цар имао је став: „Тре ба по мо ћи”. 

Ру ска по моћ Ср би ји огле да ла се у прет ход ни ци Ми нер -
ског од ре да на Ду на ву и Са ви, због че га ау стро у гар ска вој ска
ни је ус пе ла да 1914. про дре у до њи ток Ду на ва. Ду нав ска ве -
за из ме ђу лу ке Пра хо во у Ср би ји и Ре ни у Ру си ји функ ци о ни -
са ла је бес пре кор но. У од бра ни Бе о гра да 1915. зна чај ну уло гу
има ле су са ве знич ке ба те ри је, ме ђу ко ји ма у ру ска. Та ко ђе ру -
ски ин жи ње риј ски од ред ба вио се ус по ста вља њем и одр жа -
ва њем пре ла за пре ко ре ка у по за ди ни срп ске вој ске. 

Ау тор је ис та као и ва жну ру ску ху ма ни тар ну по моћ у ле -
ко ви ма, са ни те ту и ле ка ри ма. Вој ну по моћ чи ни ла је ис по ру ка
вој ног те ре та кон во ји ма па ро бро да: то по ви, екс пло зив, пу -
шке, ко њи, хра на итд. У Со лу ну је ја ну а ра 1916. ра ди ла ру ска
вој на бол ни ца ко ја је при ми ла пр ве срп ске ра ње ни ке и бо ле -
сни ке. Апри ла 1916. из Мо скве у Со лун от пре мље на је јед на
пе ша диј ска бри га да, ко јој ће се при дру жи ти и 4. по себ на пе -

1. јануар 2015.

Генерал Михајло Живковић код војничког казана приликом обиласка Прве добровољачке дивизије
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ве ште на о по сто ја њу тог нов ца и ње го вој на ме ни, на по ди за -
њу спо ме ни ка ру ском ца ру ни је ура ђе но ни шта, већ је но вац
на ста вио да ле жи на штед ној књи жи ци све до 1946. го ди не,
ка да је у скла ду са но вом ре во лу ци о нар ном ствар но шћу ра -
чун био за тво рен. 

Срп ска вој ска 
у Пр вом свет ском ра ту
У са оп ште њу То по граф ско оде ље ње у Пр вом свет ском

ра ту, чи ји су ау то ри пу ков ник др Сте ван Ра дој чић, пот пу ков -
ник др Са ша Т. Ба крач, пот пу ков ник сци Де јан Ђор ђе вић, ука -
за но је на исто ри јат те зна чај не вој не уста но ве, чи ји су ко ре -
ни у 1876. го ди ни, ко ја се узи ма и као по че так раз во ја срп ске
вој не ге о дет ске слу жбе и као дан осни ва ња да на шњег Вој но -
ге о граф ског ин сти ту та (ВГИ). 

За вр шет ком бал кан ских ра то ва, Ге о граф ско оде ље ње на -
ста вља пре ки ну те ра до ве и за по чи ње но ве. У ле то 1914. го ди -
не про ду жен је пре мер Ва ље ва у раз ме ру 1:25.000 и за по чет
пре мер дуж срп ско-бу гар ске гра ни це у раз ме ру 1:50.000. За -
по че ти су и ра до ви на три ан гу ла ци ји Ста ре Ср би је и Ма ке до -
ни је, од но сно ства ра њу ма те ма тич ке осно ве за пре мер, ка кву
је има ла пред рат на Ср би ја. Из штам пе су иза шле но ве ви ше -
бој не кар те: Кар та Срп ске Кра ље ви не 1:1.000.000 и Но ва кар -
та срп ских кра је ва и су сед них обла сти 1:1.000.000, са ре ље -
фом при ка за ним хип со ме триј ском ска лом. Пот пу ков ник Ба -
крач је у са оп ште њу дао ка рак те ри стич не де та ље о ра ду Ге о -
граф ског оде ље ња, пре ма рат ној фор ма ци ји То по граф ског
оде ље ња, то ком Пр вог свет ског ра та. При ка зан је рат ни пут
То по граф ског оде ље ња од на пу шта ња Бе о гра да, пут кроз Ал -
ба ни ју и рад на Кр фу и Со лун ском фрон ту, уз при каз кар то -
граф ских пу бли ка ци ја. Реч је о ва жним по је ди но сти ма о суд -
би ни ове ин сти ту ци је то ком Пр вог свет ског ра та. 

То ком ра та, Ге о граф ско оде ље ње је те шко стра да ло. Иа -
ко је основ ни ка дар ипак са чу ван, три ње го ва при пад ни ка су
по ги ну ла, а ве ћи на је би ла ра ње на. Сву имо ви ну Оде ље ња ко -
ја је са кри ва на по Ср би ји то ком по вла че ња, не при ја тељ је
про на шао и опљач као. Ипак, зна чај и уло га Оде ље ња и ње гов
до при нос осло ба ђа њу зе мље од не при ја те ља нај бо ље се по -
ка зао у до би је ним на гра да ма и од ли ко ва њи ма. Та ко је у име
Оде ље ња ње гов на чел ник пу ков ник Сте ван П. Бо шко вић то -
ком ра та ви ше пу та од ли ко ван.

У свом са оп ште њу Ко ман до ва ње срп ском вој ском у ра -
ту 1914. го ди не пот пу ков ник др Сло бо дан Ђу кић освр нуо се
на ор га ни за ци ју и фор ма ци ју срп ске вој ске и рат ни план про -
тив Ау стро у гар ске, те на, са њим по ве за не, пла но ве мо би ли -
за ци је и кон цен тра ци је срп ске вој ске. Ко ман до ва ње у срп -
ској вој сци ана ли зи ра но је на осно ву по је ди них на ре ђе ња и
од лу ка ко је су до но си ли Вр хов на ко ман да и ко ман дан ти ар ми -
ја у то ку Цер ске бит ке, бит ке на Дри ни и Ко лу бар ске бит ке. 

У са оп ште њу Срп ски рат ни за ро бље ни ци у Пр вом
свет ском ра ту ма јор мр Да ли бор Ден да ис та као је да су срп -
ски рат ни за ро бље ни ци де ли ли суд би ну ви ше од 8.000.000
љу ди ко ји су се на шли у истом по ло жа ју на обе стра не фрон -
та. Уку пан број срп ских рат них за ро бље ни ка у Ау стро у гар -
ској до је се ње офан зи ве на Ср би ју 1915. го ди не мо же се утвр -
ди ти на око 45.000. 

ша диј ска бри га да. Та ко су ру ски вој ни ци за јед но са срп ским
и дру гим са ве знич ким вој ни ци ма уче ство ва ли у бор ба ма на
Со лун ском фрон ту све до ре во лу ци о нар них до га ђа ја у Ру си ји
1917. го ди не. Алек сеј Ти мо фе јев је на кра ју свог из ла га ња ре -
као да су „нај све тли ји за лог срп ско-ру ског брат ства у Пр вом
свет ском ра ту гро бо ви ру ских вој ни ка, по ги ну лих, умр лих и
са хра ње них у Ср би ји”. 

На дин Акунд у са оп ште њу Кар не ги је ва фон да ци ја за мир
у све ту у Пр вом свет ском ра ту. Пер цеп ци је и ути цај на
Бал кан на во ди да је не вла ди на ор га ни за ци ја „Кар не ги је ва
фон да ци ја за мир у све ту”, осно ва на 1910. го ди не и ор га ни зо -
ва на као тран сна ци о нал на и тран са тлант ска мре жа, ис ти ца ла
као свој циљ по сти за ње ме ђу на род ног ми ра и уки да ње прак -
се во ђе ња ра то ва. Бал кан је, као део Ис точ ног пи та ња и пре
1914. го ди не, при ву као па жњу зва нич ни ка те ор га ни за ци је.
Због не ко ли ко ра то ва и уста на ка то ком 19. ве ка ово под руч је
је за њих пред ста вља ло сво је вр сну ла бо ра то ри ју у ко јој су мо -
гла да се про у ча ва ју ис ку ства вој них ин тер вен ци ја, осло бо ди -
лач ких ра то ва, оку па ци ја, ме ђу на род на ин тер вен ци ја. 

Вођ ство Кар не ги је ве фон да ци је, за хва љу ју ћи сво јој кан -
це ла ри ји у Па ри зу, би ла је до бро ин фор ми са на о Пр вом свет -
ском ра ту. Мо же се кон ста то ва ти да је Бал кан пред ста вљао
при ви ле го ва но под руч је у ис тра жи ва њи ма Кар не ги је ве фон -
да ци је. Глав но ин те ре со ва ње би ло је усме ре но на ути цај ко ји
је рат имао на усло ве жи во та ци ви ла и на ана ли зу ис ку ста ва
бал кан ских ра то ва на осно ву ко јих је тре ба ло по мо ћи у по сти -
за њу одр жи вог ми ра. У окви ру Кар не ги је ве еди ци је „Ве ли ки
рат из еко ном ске и дру штве не пер спек ти ве”, об ја вље не из -
ме ђу 1921. и 1937. го ди не у 150 то мо ва, чак 10 то мо ва би ло је
по све ће но Бал ка ну.

У са оп ште њу под на сло вом Са Кр фа у Ру си ју: Ни ко ла
Па шић у по се ти Пе тро гра ду и Мо скви 1916. го ди не, др Ан -
дреј Л. Ше мја кин из но си да се у ма ју 1916. го ди не, на кон тра -
гич ног по вла че ња срп ске вла де, вој ске и на ро да пре ко Ал ба -
ни је, Ни ко ла Па шић упу тио у по се ту Ру си ји. Глав ни раз лог тог
пу то ва ња би ла је ње го ва же ља да до би је по др шку Пе тро гра -
да у си ту а ци ји сла бље ња ње го ве соп стве не по зи ци је у срп -
ској по ли ти ци на кон по ра за Ср би је и на пу шта ња др жав не те -
ри то ри је и по вла че ња Вла де и вој ске на грч ко остр во Крф.
Срп ски пре ми јер оства рио је свој циљ крај ње успе шно: ве о ма
по зи ти ван став ру ских вла да ју ћих кру го ва пре ма ње му до био
је из ра за у ње го вом од ли ко ва њу ви со ким ру ским ор де ном
Све тог Вла ди ми ра I ре да и у при ват ној ви зи ти код ца ра Ни ко -
ла ја II. Ру ски гра ђа ни да ро ва ли су му око 200.000 ру ба ља по -
мо ћи за срп ску вој ску. 

По се та је по ка за ла да је Па шић био је ди ни озби љан срп -
ски по ли ти чар ко јем је Ру си ја мо гла ве ро ва ти. То је био и раз -
лог због ко јег се Па ши ће ва по ли тич ка суд би на раз ви ја ла у по -
зи тив ном сме ру на кон по врат ка на Крф, бу ду ћи да је принц-
ре гент Алек сан дар од у стао од на ме ре да га сме ни са по ло жа -
ја пред сед ни ка срп ске вла де. Ау тор је та ко ђе ис та као да је за
раз ли ку од мно гих по ли ти ча ра Ни ко ли Па ши ћу био свој ствен
осе ћај за хвал но сти, што се мо же до ка за ти суд би ном нов ца
при ку пље ног у Ру си ји. На Па ши ће вој штед ној књи жи ци из
1922. го ди не, ко ја се чу ва у ар хи ву Ти моч ке кра ји не у За је ча -
ру, би ла су по хра ње на сва та сред ства с ци љем да се од њих
по диг не спо ме ник бла го у по ко је ном ру ском ца ру Ни ко ла ју II.
Иа ко је на кон Па ши ће ве смр ти На род на скуп шти на би ла оба -
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Срп ски рат ни за ро бље ни ци би ли су и пр ви рат ни за ро -
бље ни ци Ве ли ког ра та на стра ни Ан тан те. Реч је пре све га о
срп ским гра ђа ни ма, ак тив ним вој ним ли ци ма и вој ним об ве -
зни ци ма ко ји су се у тре нут ку об ја ве ра та на шли на ау стро у -
гар ској те ри то ри ји и та мо за др жа ни. Био је то и слу чај са на -
чел ни ком шта ба срп ске Вр хов не ко ман де вој во дом Ра до ми -
ром Пут ни ком, ко ји је осло бо ђен и упу ћен у Ср би ју на лич ну
ин тер вен ци ју ау стриј ског ца ра Фра ње Јо си фа. 

Tри су глав на пе ри о да ску пља ња срп ских рат них за ро -
бље ни ка у за ро бље нич ке ло го ре. У пр ви пе ри од спа да пе ри од
Цер ске бит ке и бит ке на Дри ни 1914. го ди не. Пр ва ве ћа пар -
ти ја срп ских рат них за ро бље ни ка при спе ла је у Ау стро у гар -
ску на кон срп ског пре ла ска у Срем (Че врн ти ја). У за ро бље ни -
штву се та да на шло не што ма ње од 8.000 срп ских офи ци ра,
под о фи ци ра и вој ни ка. Ве ћа од њих би ла је пар ти ја у по зну је -
сен 1914. го ди не, при ли ком дру ге ау стриј ске офан зи ве ко ја је
про др ла у срп ску те ри то ри ју до Руд ни ка, ка да у Мо нар хи ју
до ла зи пре ко 20.000 срп ских рат них за ро бље ни ка. Уку пан
број срп ских рат них за ро бље ни ка у Ау стро у гар ској до је се ње
офан зи ве на Ср би ју 1915. го ди не мо же се утвр ди ти на око
45.000. Сва ка ко нај ве ћи број срп ских рат них за ро бље ни ка на -
шао се у Двој ној мо нар хи ји на кон за у зе ћа Ср би је у зи му
1915/1916, ка да ће се осим Ау стро у гар ске, срп ски рат ни за -
ро бље ни ци на ћи и у ло го ри ма Не мач ке и Бу гар ске. Од укуп но
око 220.000 срп ских рат них за ро бље ни ка, ме ђу ко ји ма и 1.216
офи ци ра, нај ве ћи број, њих 154.631, на ла зио се у то ку Пр вог
свет ског ра та у за ро бље нич ким ло го ри ма у Ау стро у гар ској,
њих 38.980 у Бу гар ској и 28.746 у Не мач кој.

Нај ве ћи део срп ских рат них за ро бље ни ка био је у по чет -
ку сме штен у ло го ри ма у угар ском де лу мо нар хи је у та ко зва -
ним „етап ним за ро бље нич ким ста ни ца ма”, про ла зним ло го -
ри ма не да ле ко од ли ни је фрон та. То су би ле нај че шће огра ђе -

не ле ди не чи ја је свр ха би ла да бу ду при хват ни цен три за тек
за ро бље не вој ни ке. Та кви су би ли Арад, Ба тај ни ца, Бје љи на,
Брч ко, Брод, Бу дим пе шта, Де бре цин, Естер гон, Фу тог, Грац,
Грк, Ин ђи ја, Ка ло ча, Ки сег, Ли па, Лу гош, Ве ли ка Ка њи жа,
Нађ ме ђер, Не жи дер, Но ва Гра ди шка, Оси јек, Пе чуј, Пе тро -
ва ра дин, Пе три ња, При бој, Ру ма, Шо мор ја. Шо проњ, Са ра је -
во, Се ге дин, Сом бат хељ, Си мин Хан, Те ми швар, Ту зла, Но ви
Сад, Ва ра ждин, Вр шац, За греб, Зле то вић и Сом бор. 

Срп ски рат ни за ро бље ни ци су кра јем 1914. и по чет ком
1915. би ли пре ме ште ни у ау стриј ски део мо нар хи је у ло го ре
у Ма ут ха у зе ну, Кни тен фел ду (Шта јер ска), Кле ин мин хе ну (Гор -
ња Ау стри ја) и Бол до га шо њу (Бур ген ланд), где су би ли из ло -
же ни епи де ми ји ти фу са ко ја је од не ла око 16.000 жи во та. На -
кон 1915/1916. глав ни ло го ри за срп ске рат не за ро бље ни ке
по ста ју Ба ру нау и Хајн рих скрин у Че шкој и Ашах у Ау стри ји.

У Не мач кој су срп ски рат ни за ро бље ни ци би ли раз ме ште -
ни у 47 ло го ра. Нај ве ћи број био је сме штен у ло го ри ма Стар -
гард у По ме ра ни ји, Лам сдорф, Ној ха мер на Квај су, Пар хим, Ха -
мелн, Зол тау, Пух хајм, Ке ниг сбрик и Улм, док су је ди на че тво -
ри ца срп ских офи ци ра ко ја су се на ла зи ла у за ро бље ни штву у
Не мач кој би ли сме ште ни у офи цир ском ло го ру у Три ру.

У Бу гар ској су срп ски рат ни за ро бље ни ци и ин тер нир ци
у то ку 1915–1916 др жа ни у 18 ло го ра. То су би ли Со фи ја, Сли -
вен, Плов див, Ми ха и лов град, Ста ра За го ра, Гор но Па ни ча ре -
во, Ве ли ко Тр но во, Ор ха ние, Ка зан лук, Ха ско во, Бре зник, Ра -
до мир, Ћу стен дил, Дуп ни ца, Гор ња Џу ма ја, Ка дин Мост, Пле -
вен, Со мо вит и Сви штов. Од 1917. они се рас по ре ђу ју и по
но во у спо ста вље ним ло го ри ма у ме сти ма Лом, Шу мен, Вар на,
Бур гас, Ру се, Га бро во, те на рад у руд ни ци ма Пер ник, Бо бов
Дол и Па кле ни ца. Нај ве ћи од на ве де них ло го ра био је онај у
Сли ве ну са ви ше од 19.000 за ро бље ни ка. Иза ње га су до ла зи -
ли Со фи ја и Фер ди нанд са по 7.000 за ро бље ни ка, док је у Ста -

Логор Кенигсбрик
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Н а  у ч  н и  с к у п  П р  в и  с в е т  с к и  р а т ,  С р  б и  ј а ,  Б а л  к а н  и  в е  л и  к е  с и  л е

да нас Са ве зни ци не на пу сте и оста ве сво јој суд би ни”. По ка -
за ло се да је Ти моч ка ди ви зи ја би ла је нео пре мље на за ову
вр сту за дат ка.

Кри ви ца за не у спех сва ље на је на ко ман дан та Ти моч ке
ди ви зи је ге не ра ла Кон ди ћа. Два да на по сле не у спе ле ак ци је,
за јед но са на чел ни ком шта ба Пе тром Мир ко ви ћем био је
сме њен и убр зо из ве ден пред суд. Том при ли ком био је осу -
ђен на го ди ну да на, ма да је већ сле де ће го ди не, по свом зах -
те ву био по слат у пен зи ју. Ре ха би ли то ван је на кнад но, тек по -
сле ра та у мар ту 1928, на кон ше сто го ди шњег су ђе ња. У су -
шти ни, по сле по ра за мо рао се на ћи кри вац, а по што је Кон -
дић при хва тио сву од го вор ност, прет по ста вље ни вој во да Сте -
па Сте па но вић остао је або ли ран. Да је би ло та ко, до ка зи ва ла
је и од бра на у по но вље ном про це су, на во де ћи да је Кон дић
за и ста сам при знао да је био у пот пу но сти крив. 

Ко ли ки су би ли укуп ни гу би ци Ти моч ке ди ви зи је те шко
је пре ци зно ре ћи. Сма тра се да се пре ко 80 од сто оних ко ји
су пре шли ре ку, ни је вра ти ло на де сну оба лу. За са мо де сет
са ти бит ке код Че врн ти је, при лич но су окр ње не ло во ри ке
сте че не на Це ру, а ова бит ка као и прет ход на до би је на, до ка -
за ла је обе ма стра на ма да рат, без об зи ра на ње гов ис ход,
сва ка ко не ће крат ко тра ја ти. 

Да ни ло Ша ре нац је у са оп ште њу Вој но суд ство и срп ски
офи ци ри на Со лун ском фрон ту ука зао да је срп ска исто ри о -
гра фи ја у сво јим ис тра жи ва њи ма би ла фо ку си ра на на по ли -
тич ку исто ри ју и ис тра жи ва ње вој них опе ра ци ја. Јед но од за -
по ста вље них пи та ња је ис тра жи ва ње мо ра ла срп ских тру па.
Упра во ис тра жи ва ње срп ске суд ске вој не до ку мен та ци је да је
мо гућ ност за од го во ре на не ка од тих пи та ња. За то би ис тра -

рој За го ри, Ор ха ни ју и Гор но Па ни ча ре ву би ло сме ште но нај -
ма ње по 3.000 љу ди. Ср би су чи ни ли го то во по ло ви ну рат них
за ро бље ни ка у Бу гар ској.

Ка да је реч о бро ју стра да лих, пре ма по да ци ма Ми ни -
стар ства ве ре Кра ље ви не СХС у Бу гар ској су по пи са на 5.952
срп ска гро ба, на ви ше од 38 ло ка ци ја, што да је ци фру од 12,7
од сто умр лих од укуп ног бро ја за ро бље ни ка. На те ри то ри ја -
ма ко је су до ра та при па да ле Ау стро у гар ској по пи са но је
укуп но 43.506 гро бо ва на ви ше од 550 ло ка ци ја што да је ци -
фру од око 28 од сто умр лих. Број са хра ње них у Не мач кој из -
но сио је 1.980 на 265 ло ка ци ја или око 7 од сто умр лих. Од ко -
нач не ци фре од 72.553 љу ди, ко је је ју го сло вен ска вла да при -
ја ви ла Ме ђу на род ном би роу ра да као умр ле у за ро бље нич ким
и ин тер нир ским ло го ри ма, пре ма ис тра жи ва њи ма со вјет ског
де мо гра фа Бо ри са Ур ла ни са на срп ске рат не за ро бље ни ке от -
па да око 60.000, док оста лих пре ко 12.000 чи не ин тер нир ци.
Нај ве ћи број од око 160.000 пре жи ве лих срп ских рат них за -
ро бље ни ка вра тио се у до мо ви ну у то ку 1919. го ди не.

Ми лић Ми ли ће вић је у са оп ште њу Ста ре шин ски ка дар
вој ске Ср би је у би ци на Че врн ти ји (Ле ге ту) 1914. ука зао на
не у спе шан пре лаз Ти моч ке ди ви зи је 1. по зи ва пре ко Са ве у
ко ме је ве ћи део тру па у пот пу но сти уни штен. Исто ри о гра -
фи ја је већ утвр ди ла да је тај пре лаз пре ко Са ве био из ну ђен
по тез ко ме се Вр хов на ко ман да у по чет ку про ти ви ла. Но, при -
ти сак са За па да, још ви ше из Пе тро гра да да се јед ном офан -
зив ном ак ци јом спре чи или бар успо ри сла ње Ау стро у гар ских
тру па у Га ли ци ју, на кра ју је уро дио пло дом. Вр хов на ко ман да
је 1. сеп тем бра ко нач но од го во ри ла по зи тив но, бо је ћи се „да
се на шој вла ди не би пре ба ци ло, да је не ло ја лан са ве зник и

Логор Хајн рих скрин у Че шкој 
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жи ва ње те гра ђе да ло од го во ре и ука за ло на спе ци фич но по -
на ша ње срп ских офи ци ра, због че га га ау тор сма тра при о ри -
тет ним.

Дру штво
Бо жи ца Мла де но вић је у са оп ште њу При вред не при ли ке у

Вој ном ге не рал ном гу верн ма ну Ср би је 1916–1918. го ди не ука -
за ла на де лат ност ове оку па ци о не упра ве на под руч ју Ср би је. 

При вред но или Де ве то оде ље ње Вој но ге не рал ног гу -
верн ма на ре гу ли са ло је при вред ни жи вот на оку пи ра ном под -
руч ју и ускла ђи ва ло га са по тре ба ма Ау стро у гар ске. У рат ним
усло ви ма уве ден је нов на чин при вред ног по сло ва ња. При -
хва ће на је не мач ка док три на по ко јој је ду жност оку пи ра них
под руч ја да снаб де ва ју оку па ци о ну вој ску и ци вил но ста нов -
ни штво, а да ви шак про из во да ис по ру чу ју за по тре бе је ди ни -
ца на фрон ту. Оку пи ра но под руч је тре ба ло је де таљ но пре -
тре сти да би се от кри ле све за ли хе на мир ни ца и си ро ви на за
да љу упо тре бу у по за ди ни рат не си ле. При вред не објек те, фа -
бри ке и ра ди о ни це тре ба ло је пре у сме ри ти за за до во ље ње
рат них по тре ба.

Пред у зи ма њем ра зних ме ра вој на власт те жи ла је да ис -
ко ри сти при вред на бо гат ства Ср би је. При вре да је би ла у пот -
пу но сти под вој ном упра вом. Осим то га, у пр ве две го ди не
оку па ци је ус по ста вље на је ор га ни за ци ја при вре де на но вим
осно ва ма, у скла ду са не мач ком док три ном о екс пло а та ци ји
оку пи ра них под руч ја. Осни ва њем ра зних при вред них ин сти -
ту ци ја, до та да не по зна тих у срп ској при вре ди, из гра ђен је
спе ци фи чан при вред ни си стем, ко ји је омо гу ћа вао еко ном ско
ис ко ри шћа ва ње Ср би је. Ве ли ку уло гу у то ме имао је На уч ни
ко ми тет за рат ну при вре ду, осно ван при Рат ном ми ни стар -
ству у Бе чу 1916. го ди не.

Бар ба ра Аха мер у са оп ште њу Про па ган да у Пр вом
свет ском ра ту ис ти че да про па ган да, као на чин ко јим се мо -
же ути ца ти на по на ша ње љу ди, ко ри сти фи зич ке и пси хо а на -
ли тич ке тех ни ке. У пе ри о ду из ме ђу 1914. и 1917. про па ган да
је пр ви пут ко ри шће на као тех ни ка мо дер ног ра то ва ња. Пред -
ста вља ла је јед но од моћ них оруж ја по мо ћу ко јег су до би ја не
бит ке из ван бој ног по ља. Ка ри ка ту ре и цр те жи по ка за ли су

се као нај бо љи на чин за
ши ре ње про па ган де.
Ра ди уна пре ђе ња бор -
бе ног мо ра ла об ја вљи -
ва на су спе ци јал на из да -
ња по је ди них ча со пи са
по себ но за вој ни ке у ро -
во ви ма. 

У са оп ште њу Са ро -
до љу бљем срп ских же на
има ће свет још да ра чу -
на – па три о ти зам Срп -
ки ња и пи та ње про мен -
љи во сти род них уло га
то ком Ве ли ког ра та,
Ана Сто лић ука за ла је да
те ма из жен ске или род -
не исто ри је и те ка ко има

сво ју и по ли тич ку, со ци -

јал ну, кул тур ну, па
чак и вој ну ди мен -
зи ју. 

У по чет ку ра -
та ства ра ла штво
не ких срп ских
књи жев ни ца (Иси -
до ра Се ку лић, Да -
ни ца Мар ко вић)
би ло је ис пу ње но
ин ди ви ду а ли змом,
по ри ца њем ра та
због ње го ве су -
штин ски не чо веч -
не ди мен зи је и са -
мим тим од ба ци -
ва њем зва нич не
ре пре зен та тив не
рат не кул ту ре. Ме -
ђу тим, с вре ме ном је
ипак до шло до про ме не и до вољ ног ста вља ња соп стве ног
ства ра ла штва у слу жбу ра та (при мер пе сни ки ње Да ни це Мар -
ко вић ко ја је би ла све док и уче сник То плич ког уста на ка 1917). 

Ски ци ра ју ћи ову те му Ана Сто лић ис та кла је ко ли ко
оквир за па три о ти зам и хе ро и зам у рат ним окол но сти ма има
сво ју род но де фи ни са ну ди мен зи ју. То по твр ђу ју чи ње ни це
да је рат оја чао род не по де ле у дру штве ним од го вор но сти ма
и по ли тич ким, еко ном ским и гра ђан ским пра ви ма. Же не су
по ста ле обје кат тво ра ца по ли ти ке и на по ра јав них лич но сти
да оја ча ју те нор ме по на ша ња и иден ти те та. На дру гој стра -
ни, не ви дљи вост до при но са же на у јав ном дис кур су по сле ра -
та до ве ла је до за мр за ва ња по де ле и ме ђу са мим жен ским гру -
па ма (нпр. гра ђан ки и со ци ја лист ки ња). У том све тлу и же не
ко је су уче ство ва ле у бор ба ма (Ми лун ка Са вић), због не у са -
гла ше не уло ге и не ком па ти бил но сти из ме ђу про пи са не жен -
ске уло ге и по ка за ног хе ро и зма ре зер ви са ног за му шкар це,
би ва ју за бо ра вље не, од но сно вр ло бр зо жи вот ним окол но сти -
ма угу ра не у не ка кву жен стве ност, а у ства ри обе ле же не
пред ста вом о њи ма као о ћу дљи вим осо ба ма ко је тре ба оста -
ви ти на мар ги ни.

Би ља на Ву че тић у са оп ште њу Аме рич ко јав но мње ње о
Ср би ји то ком Пр вог свет ског ра та ука зу је на то да су Аме -
ри кан ци би ли за ин те ре со ва ни за до га ђа је ко ји су во ди ли из -
би ја њу ра та у Евро пи 1914. го ди не. Са ве ли ком па жњом су
пра ће не рат не опе ра ци је и од но си из ме ђу за ра ће них стра на.
Стра ни це днев них но ви на би ле су ис пу ње не ин фор ма ци ја ма
о срп ским рат ним ус пе си ма. Не ке ин фор ма ци је јав ност је до -
би ја ла пре ко аме рич ких ди пло ма та, а не пот пу не ин фор ма ци је
сти за ле су и из струч них и на уч них кру го ва. До бар при мер
пред ста вља чла нак об ја вљен у ча со пи су „На ци о нал на ге о гра -
фи ја” по све ћен Кра ље ви ни Ср би ји ко ју је ау тор по се тио у
пред ве че р је ра та. Ср би ја је нај че шће пред ста вља на као ма ла
хе рој ска зе мља, у ко јој жи ве се ља ци ко ји су по ста ли из ван -
ред ни вој ни ци. Ху ма ни тар на ка та стро фа у Ср би ји че сто је по -
ре ђе на са си ту а ци јом у Бел ги ји. Аме рич ки Ко ми тет за јав но
ин фор ми са ње, ко ји је имао бли ску са рад њу са ју го сло вен ским
по слан ством, имао је за да так да за ста нов ни штво и вој ни ке
др жа ва Ан тан те осми шља ва охра бру ју ће по ру ке. 

Генерал Стјепан Саркотић

Драгутин Димитријевић Апис
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Н а  у ч  н и  с к у п  П р  в и  с в е т  с к и  р а т ,  С р  б и  ј а ,  Б а л  к а н  и  в е  л и  к е  с и  л е

то ри ја у то ку Пр вог свет ског ра та. У пе ри о ду од ма ја
1915. до ок то бра 1917. би ло је два на ест офан зи ва на Соч -
ком фрон ту. То ком тог пе ри о да ци ви ли из по за ди не фрон та
са ау стро у гар ске стра не би ли су ева ку и са ни и ра се ље ни у
уну тра шњост мо нар хи је. Тор кар у свом са оп ште њу ука зу је
на по ло жај Сло ве на ца у ау стро у гар ској вој сци то ком бор би
на ре ци Со чи и на по ло жај Сло ве на ца у по за ди ни фрон та. 

У са оп ште њу под на зи вом До бри ста ри Ср би. Ге не рал
Сар ко тић, ју жно сло вен ско пи та ње и срп ски на род у Пр вом
свет ском ра ту не мач ки исто ри чар Марк Сте фан Пе терс осве -
тлио је иде је ге не ра ла Стје па на Сар ко ти ћа, ко ман дан та хр -
ват ског до мо бран ства и зе маљ ског по гла ва ра Бо сне и Хер це -
го ви не на кон сме не Оска ра По ћо ре ка, о бу ду ћем пре у ре ђе њу
Ау стро у гар ске у све тлу при са је ди ње ња срп ских те ри то ри ја. 

Сар ко тић је био хр ват ски на ци о на ли ста, не по мир љи ви пр -
о тив ник срп ског на ро да и ју го сло вен ске иде је. За ла гао се за ује -
ди ње ње Хр ват ске и Дал ма ци је у јед ну је дин стве ну те ри то ри јал -
ну це ли ну и за оп ста нак Мо нар хи је уз ње но пре у ре ђе ње. Ис ти -
цао је да ује ди ње ње Ср ба и Хр ва та у јед ну са мо стал ну др жа ву
ни је мо гу ће јер их раз два ја при пад ност раз ли чи тим ци ви ли за -
циј ском на сле ђу. Он је 1917. ца ру Кар лу I Хаб збур шком пред ло -
жио да Бо сна и Хер це го ви на уђе у са став Хр ват ске ко ја би оста -
ла у са ста ву Угар ске. У ма ју 1918. Сар ко тић је да ље раз вио сво -
је иде је у све тлу суб ду а ли зма, пред ла жу ћи да се Ау стро у гар ска
пре ком по ну је та ко да ње не основ не је ди ни це бу ду ау стриј ско-
хр ват ска је ди ни ца (укљу чу ју ћи у то и Бо сну и Хер це го ви ну) и ма -
ђар ско-срп ска је ди ни ца (укљу чу ју ћи у то и анек ти ра не де ло ве
Кра ље ви не Ср би је). Са про па шћу Ау стро у гар ске у но вем бру
1918. го ди не све Сар ко ти ће ве иде је о пре у ре ђе њу мо нар хи је
по ста ле су ире ле вант не.

Ми лан Гу лић је у са оп ште њу Ста ње у Дал ма ци ји пред
Ве ли ки рат из нео по гле де о си ту а ци ји у та да ау стро у гар ској

Те цу ја Са ха ра у са оп ште њу Ма ке дон ски ко ре ни Цр не ру -
ке и са ра јев ски атен тат ука зу је на су ко бе срп ских чет ни ка и
при пад ни ка ВМРО у Ма ке до ни ји. Сма тра да је ор га ни за ци ја
„Цр на ру ка” при ли ком свог фор ми ра ња усво ји ла на че ла
ВМРО-а, ко ја су под ра зу ме ва ла из вр ша ва ње бор бе них за да -
та ка на ма лом про сто ру уз упо тре бу ме то да ко ји се мо гу на -
зва ти те ро ри стич ким. „Цр на ру ка” се по све ти ла бор ба ма у
Ма ке до ни ји, а од 1908. оства ре ни су и бли ски кон так ти са ор -
га ни за ци јом „Мла да Бо сна”. У са оп ште њу се ука зу је да је
атен тат у Са ра је ву мо гао да до ве де до тре ћег бал кан ског ра -
та, али је у том тре нут ку иза звао Пр ви свет ски рат. Сма тра
да је ма ке дон ски фак тор имао зна чај ну уло гу у ра ди ка ли за ци -
ји чла но ва „Мла де Бо сне”. 

На ци о нал но пи та ње 
Про бле ми ма ме ђу ет нич ких кон фли ка та у Срп ском до -

бро во љач ком кор пу су у Ру си ји, фор ми ра ном 1916. го ди не, ба -
вио се др Ја ро слав Ви шња ков у ре фе ра ту Срп ско-хр ват ски
од но си у Срп ском до бро во љач ком кор пу су у Ру си ји 1916.
го ди не. На ба зи ма ло по зна тих до ку ме на та из Ру ског др жав -
ног вој но и сто риј ског ар хи ва, ау тор ис ти че да је „тем пи ра на
бом ба” срп ско-хр ват ских од но са екс пло ди ра ла већ на са мом
по чет ку ра да на ства ра њу за јед нич ке др жа ве, ка да је тре ба ло
са би ти ре до ве и по ве сти за јед нич ку бор бу за ује ди ње ње. У
ра ду се ис ти чу на сил не ме то де вр бо ва ња до бро во ља ца не ср -
ба као и хр ват ски пар ти ку ла ри зам уну тар до бро во љач ког по -
кре та, њи хо ва же ља да се ор га ни зу ју по себ не ју го сло вен ске
је ди ни це ко је не ће има ти ни ка кве ве зе са срп ском вла дом и
то ме слич но. Ау тор на во ди и при ме ре уби ста ва или по ку ша ја
уби ста ва срп ских офи ци ра у кор пу су. На кра ју Ј. Ви шња ков
за кљу чу је да су од но си из ме ђу Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у
Срп ском до бро во љач ком кор пу су као Ју го сла ви ји у ма лом по -
ка за ли да је бу ду ћа ју го сло -
вен ска др жа ва и за јед нич ка
вој ска са ста вље на од ви ше
на ци ја би ла за сно ва на на ве -
о ма тро шним те ме љи ма.
Зве здан Мар ко вић је имао са -
оп ште ње Сло вен ци у ау стро у -
гар ској вој сци у Пр вом свет -
ском ра ту. Он ука зу је на по ве -
ћа ње бро ја Сло ве на ца у ау стро -
у гар ској вој сци у пе ри о ду од
1911. го ди не, ка да их је у пе ша -
ди ји би ло 2,3 од сто, до 1916,
ка да је тај про це нат из но сио 3.
Сло вен ци су се бо ри ли у окви -
ру Тре ћег ар миј ског кор пу са, у
чи јем је са ста ву 1914. го ди не
би ло 30.000 Сло ве на ца. Они су
чи ни ли ве ћи ну у до мо бран ским
пу ко ви ма чи је је се ди ште би ло
у Љу бља ни, Це љу, Ма ри бо ру и
Тр сту. У ма ју 1918. Сло ве на ца
је у ве ћем или ма њем бро ју би -
ло у 50 пу ко ва. 

Блаж Тор кар је прило -
жио са оп ште ње Соч ки
фронт и сло ве нач ка те ри -
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по кра ји ни. Ука зао је на вер ску при пад ност ста нов ни штва, у
ко ме пре о вла ђу је оно ју жно сло вен ског по ре кла. Упра во је од -
јек бал кан ских ра то ва на овим про сто ри ма иза звао страх и
упла шио Мо нар хи ју. 

Све ука зу је на ве о ма не ста бил не по ли тич ке и еко ном ске
при ли ке у Дал ма ци ји. Са ра јев ски атен тат је гро мо гла сно од -
јек нуо у Дал ма ци ји и иза звао мр жњу про тив Ср ба као ко лек -
ти ви те та јер је атен та тор при па дао том на ро ду. До шло је до
па ље ња срп ских за ста ва и уни шта ва ња срп ских до мо ва. Ау -
стро у гар ска об ја ва ра та Ср би ји гур ну ла је Дал ма ци ју, а по го -
то во Ср бе, у не сло бо ду, ре пре си ју и те шко ста ње не из ве сно -
сти. Од лу ком ге не ра ла По ћо ре ка уве ден је пре ки суд за Дал -
ма ци ју. Сле ди ла су ма сов на хап ше ња, по го то во на дан про -
гла ше ња мо би ли за ци је 26. ју ла 1914. го ди не. Хап ше ња су из -
во ђе на син хро ни зо ва но и спро ве де на су про ти ву ели те дал -
ма тин ске ин те ли ген ци је (Јо сип Смо дла ка, Иво Тар та ља, При -
ви слав Гри зо го но, Мел ко Чин гри ја, Бу ди слав Ан ђе ли но вић,
Ни ко Бар ту ло вић, Иво Во ји но вић и мно ги дру ги).

На кон об ја ве ра та уга ше но је ви ше ли сто ва и за бра њен
је рад срп ских на ци о нал них дру шта ва. Рас пу ште на су и хр -
ват ска дру штва јер су про па ги ра ла ју го сло вен ску ори јен та ци -
ју. Део ста нов ни штва Дал ма ци је про во ка тив но је про сла вљао
ве сти о по бе да ма ау стро у гар ске вој ске, ко ри сте ћи не ми ре за
ски да ње и уни шта ва ње ћи ри лич них нат пи са са рад њи чи ји су
вла сни ци би ли Ср би. Нај ве ћи део вој но и рад но спо соб ног
ста нов ни штва по слат је на фр он то ве ши ром Евро пе где је ги -
нуо за ин те ре се Хаб збур га. Њи хов из о ста нак ути цао је на
опа да ње по љо при вред не про из вод ње од ко је је нај ве ћим де -
лом Дал ма ци ја и за ви си ла. Све то про у зро ко ва ло је не до ста -
так жи вот них на мир ни ца и глад. Ула зак Ита ли је у рат на стра -

ни Ан тан те бло ки рао је оба лу чи ме је оте жа но снаб де ва ње
Дал ма ци је хра ном, што је још ви ше по гор ша ло си ту а ци ју.

Се ћа ња
У ра ду Пр ви свет ски рат у ме мо а ри ма др Ми ла на Пе -

ци ћа и др Ми лу ти на Ве ли ми ро ви ћа – при каз две нео бја вље -
не би о гра фи је Со фи ја Бо жић да је ком па ра тив ну ана ли зу ме -
мо а ра дво ји це еми нент них срп ских ле ка ра ко ји су као чла но -
ви вој ног са ни те та уче ство ва ли у опе ра ци ја ма ко је је во ди ла
срп ска вој ска про тив ау стро у гар ских тру па и у по вла че њу пре -
ко Ал ба ни је. Пе цић и Ве ли ми ро вић оста ви ли су ин те ре сант на
све до чан ства о до га ђа ји ма у Ср би ји у вр тло гу ра та. Они до при -
но се из о штра ва њу сли ке Ве ли ког ра та на бал кан ском фрон ту,
од го ва ра ју ћи на не ка ва жна пи та ња из вре ме на ве ли ких рат них
на по ра и пат њи срп ског на ро да. Та ква пи та ња су она о па три о -
ти зму и спрем но сти за рат, о ра ду вој ног са ни те та, зло чи ни ма
про тив Ср ба, од но си ма Ср ба пре ма са ве зни ци ма и са ве зни ка
пре ма Ср би ма итд. Ова из вор на све до че ња дво ји це љу ди ко ји
су оста ви ли ду бо ке тра го ве у исто ри ји срп ске ме ди ци не све до -
че о уза луд но сти на по ра свих по ли тич ки мо ти ви са них ре ви зи о -
ни ста у исто ри о гра фи ји чи ји је циљ да оцр не и пот це не уло гу
срп ског на ро да и вој ске у Ве ли ком ра ту.

Се ћа ња Ми ло ша Мо ско вље ви ћа на по че так ан га жо ва ња
срп ске вој ске на Со лун ском фрон ту те ма су ра да Мом чи ла
Иси ћа под на сло вом Ми лош Мо ско вље вић о пр вим опе ра ци -
ја ма срп ске вој ске на Со лун ском фрон ту. Ми лош Мо ско вље -
вић, наш чу ве ни фи ло лог, про фе сор Уни вер зи те та и по ли ти -
чар у Пр вом свет ском ра ту, уче ство вао је као ре зер вни офи -
цир у са ста ву Дрин ске ди ви зи је. У свом днев ни ку у ко ме је
опи сао соп стве ни рат ни пут од мо би ли за ци је 1914. оста вио

Официри Прве српске добровољачке дивизије са Николом Пашићем у Одеси, маја 1916.
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до ви за по че ти су 1927. са на ме ром да се на истом спо ме ни ку
до да не ко ли ко скулп ту ра са срп ским еле мен ти ма. Исто вре -
ме но за по че те су и екс ху ма ци је по смрт них оста та ка рат ни ка
и њи хо во пре но ше ње у ко стур ни цу ис пред спо ме ни ка. Ра до -
ви на спо ме ни ку за вр ше ни су 1929, а спо ме ник је све ча но от -
кри вен на Пре о бра же ње сле де ће го ди не. Да нас се у ко стур -
ни ци на ла зе по смрт ни оста ци пре ко 3.500 бо ра ца.

Два зна чај на ме ђу на род на пи та ња ко ја су би ла ак ту ел на
на кон Пр вог свет ског ра та об ра ђе на су у по след њем па не лу
На кон ра та. 

Ми ло ван Пи за ри у са оп ште њу Рад Ме ђу са ве знич ке ко -
ми си је за ис пи ти ва ње бу гар ских зло чи на у Ср би ји у Пр вом
свет ском ра ту из но си дра ма тич не по дат ке о стра да њу срп -
ских ци ви ла у оку пи ра ној Ср би ји. 

Због озбиљ но сти зло чи на ко је су по чи ни ле бу гар ске вла -
сти на оку пи ра ним под руч ји ма, на кра ју ра та срп ска вла да
тра жи ла је да се ис пи та ју окол но сти и раз ме ре по чи ње них
зло чи на. У ок то бру 1918. Ни ко ла Па шић на ре дио је фор ми ра -
ње ко ми си ја на ло кал ном ни воу ко је би се ба ви ле ис пи ти ва -
њем зло чи на и у ко је би би ли укљу че ни стра ни струч ња ци и
пред став ни ци Цр ве ног кр ста. На пред лог ми ни стра вој ног ге -
не ра ла Ра ши ћа, то ком ок то бра фор ми ран је и по се бан би ро у
окви ру Ми ни стар ства ино стра них по сло ва ко ји је ко ор ди ни -
рао рад свих ко ми си ја на те ре ну. Ко нач но, Ме ђу са ве знич ка
ко ми си ја за ис пи ти ва ње бу гар ских зло чи на у Ср би ји у Пр вом
свет ком ра ту за по че ла је, по ло ви ном но вем бра 1918. го ди не,
свој рад у Ско пљу. Пред сед ник ко ми си је био је Љу бо мир Јо -
ва но вић, а чла но ви прав ник Сло бо дан Јо ва но вић и опу но мо -
ће ни ми ни стар Га ври ло вић, фран цу ски јав ни ту жи лац из Ли о -
на Бо на сје и ен гле ски пу ков ник Мејн. Ко ми си ја је при ку пи ла
вр ло зна ча јан ма те ри јал ко ји је по слат на Па ри ску ми ров ну
кон фе рен ци ју. За хва љу ју ћи ра ду Ар чи бал да Рај са ко ји је био
на че лу Ко ми си је за рат ну од го вор ност, са чи њен је спи сак
рат них зло чи на ца на ко ме су би ла име на 1.662 Бу га ра.

Ар пад Хор њак имао је са оп ште ње На по ри ма ђар ске
Вла де за ус по ста вља ње не за ви сно -

сти и очу ва ње ин те гри те та Ма ђар -
ске по след њих ме се ци 1918. го ди -
не. На кон про бо ја Со лун ског
фрон та би ло је ја сно да се при бли -
жа ва крај ра та и да ће се Ма ђар ска
су о чи ти са те ри то ри јал ним гу би -
ци ма. Ма ђар ски вла да ју ћи кру го ви
на сто ја ли су да одр же ма кар оне
те ри то ри је ко је су би ле у окви ру
исто риј ског ма ђар ског кра љев ства
и с тим ци љем су нај ви ше на де по -
ла га ли у раз у ме ва ње и по моћ
Фран цу ске. Убр зо је по ста ло ја сно
да по моћ Фран цу ске не ће до би ти
и ма ђар ски вла да ју ћи кру го ви по -
че ли су де цем бра 1918. пре го во ре
са ита ли јан ском вла дом. ƒ

је и бе ле шке о уче шћу у пр вим бор ба ма на Со лун ском фрон ту
до за у зи ма ња Кај мак ча ла на, ко је су и те ма овог из ла га ња. На
тај на чин пред ста вљен је још је дан ма ње по знат на ра тив ни
исто риј ски из вор ме мо ар ског ти па ко ји до дат но осве тља ва
до га ђа је из срп ске вој не исто ри је са по себ ним ак цен том на
1916. го ди ну.

Ме то дом ин тер вјуа ко је је Ми лан Ми цић оба вио са 219
по то ма ка рат них до бро во ља ца из пе ри о да Пр вог свет ског ра -
та, чи ји су оче ви са под руч ја Ли ке, Ба ни је, Кор ду на, Бо сне и
Хер це го ви не и Цр не Го ре на кон Ве ли ког ра та ко ло ни зо ва ни у
Ба нат, ре кон стру и са на су по ро дич на се ћа ња тих љу ди на уче -
шће њи хо вих пре да ка у Пр вом свет ском ра ту. У ра ду под на -
сло вом Исто риј ско пам ће ње по то ма ка срп ских до бро во ља ца
на до га ђа је Пр вог свет ског ра та ау тор на во ди да се то пам ће -
ње од но си на њи хов жи вот по по врат ку из ра та, бо ра вак не -
ких од њих у САД, при дру жи ва ње срп ској вој сци, бор бе на
Со лун ском фрон ту, бор бе ко је су во ди ли у са ста ву ау стро у -
гар ске вој ске до пре да је ру ској или срп ској стра ни, пе ри од
за ро бље ни штва у Ру си ји, при ја вљи ва ње у до бро вољ це у Ру си -
ји, бор бе на фрон ту у До бру џи 1916. го ди не, по вла че ње пре -
ко Ал ба ни је у ре до ви ма срп ске вој ске, бо ра вак на Кр фу и њи -
хо ве ути ске о рат ним де ша ва њи ма, пре де ли ма и на ро ди ма са
ко ји ма су до ла зи ли у до дир у то ку ди на мич них рат них до га ђа -
ја у ко ји ма су уче ство ва ли. 

Исто риј ско пам ће ње по то ма ка срп ских рат них до бро во ља -
ца ни су хо мо ге на, већ се са сто је од мно го број них фраг ме на та и
по је ди нач них до жи вља ја. Као та ква она пред ста вља ју жи ву до -
пу ну сли ци Ве ли ког ра та у срп ском на род ном пам ће њу.

Не над Л. Лај бен шпер гер у са оп ште њу Спо ме ник и ко -
стур ни ца на Гу че ву – део исто ри ја та под се ћа на то да је спо -
ме ник на Гу че ву по све ћен срп ским вој ни ци ма по ги ну лим у
бор ба ма на пла ни ни Гу че во то ком бит ке на Дри ни 1914. го ди -
не. Пр ви спо ме ник на Гу че ву у об ли ку пи ра ми де, 18 ме та ра
ви сок, по че ли су да по ди жу Ау стри јан ци то ком 1917. го ди не.
Спо ме ник ни је у пот пу но сти за вр шен до кра ја ра та. Но ви ра -

Споменик у Гучеву



1. јануар 2015.20

УСрпској војсци постојало је, према начину ступања у
официрску службу, више типова официра. Били су ту
официри промовисани у трупи, официри пристигли из

подофицирске школе, официри који су завршили нижи курс

српске Војне академије, а затим, неки од њих били војни
питомци у иностранству, официри који су завршили виши
курс Војне академије, а затим, као војни питомци одлазили у
иностранство, официри који су у српску војску прешли из

ПЕ ША ДИ ЈА 
ОД БРА НИ ЛА ОТАЏ БИ НУ

О  с р п  с к о ј  в о ј  с ц и  у  П р  в о м  с в е т  с к о м  р а  т у

Српска пешадија 
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ге не рал штаб них офи ци ра, да ју ћи им уло гу струч ног, по моћ -
ног ор га на ко ман да на та об ла сних ко ман ди и опе ра тив них је -
ди ни ца. Због то га је, ка ко за кљу чу је М. Ра ден ко вић, у бал кан -
ским ра то ви ма и у Пр вом свет ском ра ту у ра ду вла да ла нај ве -
ћа хар мо ни ја из ме ђу ви ших ко ман да на та и њи хо вих на чел ни -
ка шта бо ва, што је би ло од пре суд ног зна ча ја за успе шно во -
ђе ње опе ра ци ја.

За струч на уса вр ша ва ња офи ци ра по сто ја ле су Пе ша диј -
ска шко ла га ђа ња, са по ли го ном у се лу Ри пањ (ју жно од Бе о -
гра да) и Ар ти ље риј ска шко ла га ђа ња, са по ли го ном у се лу Ко -
сан чић (се ве ро за пад но од Ле сков ца). Ове шко ле од и гра ле су
на ро чи то по зи тив ну уло гу у об у ча ва њу ко манд ног ка дра и ње -
го вом оспо со бља ва њу за из во ђе ње на ста ве у ру ко ва њу ми -
тра ље зи ма и бр зо мет ним то по ви ма, ка да су ова ору ђа уве де -
на у на о ру жа ње вој ске.

По ред то га, Глав ни ге не рал штаб и ко ман де ди ви зиј ских
обла сти ор га ни зо ва ле су сва ке го ди не ве жбе без тру па, по
кар ти или на те ре ну с ве ћим или ма њим бро јем офи ци ра, за -
ви сно од ци ља ве жбе, ко је су упот пу ња ва ле овај и ина че оби -
ман си стем уса вр ша ва ња ста ре шин ског ка дра.

Ма њи број офи ци ра ре гру то ван је не по сред но из тру пе,
од про бра них под о фи ци ра, ко ји су по ла га ли ве о ма строг офи -
цир ски ис пит. На тај из бор обра ћа ла се ве ли ка па жња, те су
и ови офи ци ри би ли до ра сли сво јим уло га ма и мо гли су да на -
пре ду ју до нај ви ших чи но ва и по ло жа ја (нпр. ге не рал Или ја
Гој ко вић, пу ков ни ци Ми ло ван Пла зи на и Ми лу тин Сте фа но -
вић итд.). За уна пре ђе ње у ви ши чин тре ба ло је ис пу ни ти оп -
ште и по себ не усло ве. Под оп штим су се под ра зу ме ва ли: чвр -
сти на вој нич ког ка рак те ра, ва ља ност у вр ше њу слу жбе, оп -
шта и струч на спре ма и до бро вла да ње. По себ ни усло ви би ли
су да се про ве де од ре ђе ни број го ди на у сва ком чи ну и да се
по ло жи ис пит за на ред ни ка, пот по руч ни ка (уко ли ко се ра ди о

страних војски (аустроугарске, немачке, руске...) и, најзад,
официри који су, после завршетка српских грађанских школа,
ступили у стране војне школе, па након њиховог завршетка,
добили официрски чин у српској војсци.

Образовање официра
Србија је, на бази кадровског система заснованог на

позитивној селекцији, тада, пред епоху ратова, успела да
изгради изузетно способан старешински кадар. Официри
српске војске школовани су у Нижој и Вишој школи Војне
академије, Пешадијској и Артиљеријској школи гађања, или у
сличним школама у иностранству. 

У Ни жој шко ли Вој не ака де ми је шко ло ва ње је у по чет ку
тра ја ло три го ди не, у вре ме ре фор ме кра ља Ми ла на, због по -
ве ћа не по тре бе за ни жим ко манд ним ка дром, две го ди не (30,
31. и 32. кла са Ни же шко ле ВА), а пред ра то ве и че ти ри го ди -
не. Из ње су из ла зи ли мла ди офи ци ри оспо со бље ни за ни же
ко манд не ду жно сти у свим ро до ви ма. Они су се да ље уса вр -
ша ва ли по ро до ви ма у је ди ни ца ма. На и ме, у зим ском пе ри о -
ду, ка да ни је из во ђе на на ста ва с ре гру ти ма, у пе ша диј ским,
ар ти ље риј ским и ин же ње риј ским је ди ни ца ма обра зо ва не су
тзв. Зим ске офи цир ске шко ле, ко је су има ле за циљ да уз диг -
ну ни во струч ног зна ња офи ци ра. 

Ви ша шко ла Вој не ака де ми је пру жа ла је офи ци ри ма ви -
ше вој но обра зо ва ње и при пре ма ла их за ви ше ко манд не ду -
жно сти. У њу су при ма ни спо соб ни ји мла ђи офи ци ри, по из -
бо ру, по сле по ло же ног при јем ног ис пи та. Шко ло ва ње је тра -
ја ло две го ди не. Од огром ног зна ча ја за рат не успе хе срп ске
вој ске би ла је и чи ње ни ца да је у срп ској вој сци раз ви ја на те -
о ри ја пре те жно апли ка тив ним ме то ди ма – ре ша ва њем за да -
та ка на кар ти и те ре ну, рат ним игра ма, ве жба ма и ма не ври -
ма. За уво ђе ње апли ка тив не ме то де био је за слу жан пот пу -
ков ник Но вак Бран ко вић, ко ји је од 1901. пре да вао так ти ку
на Ви шој шко ли ВА. Од укуп но 426 срп ских офи ци ра ко ји су
до Ве ли ког ра та за вр ши ли Ви шу шко лу Вој не ака де ми је, 275
(од 10. до 20. кла се Ви ше шко ле ВА) слу ша ло је так ти ку код
Но ва ка Бран ко ви ћа и ње го вих на след ни ка. Ови офи ци ри, нај -
че шће на по зи ци ја ма ко ман да на та ба та љо на и пу ко ва (у чи но -
ви ма од ка пе та на до пот пу ков ни ка), ма сов но ко ри сте ћи са мо -
и ни ци ја ти ву и са о бра жа ва ју ћи деј ства на так тич ком ни воу
раз во ју си ту а ци је на те ре ну, пре ма оце на ма стра них по сма -
тра ча, би ли су и кључ ни но си о ци ве ли ких срп ских по бе да у
бал кан ским ра то ви ма и пр вим го ди на ма Пр вог свет ског ра та. 

Од свр ше них слу ша ла ца Ви ше шко ле Вој не ака де ми је
сва ке го ди не ода би ран је из ве стан број офи ци ра и упу ћи ван у
Глав ни ге не рал штаб, на дво го ди шњу при пре му за ге не рал -
штаб ну стру ку. Ови офи ци ри при пре ма ни су за штаб не слу -
жбе и за нај ви ше по ло жа је у вој сци и пред ста вља ли ели ту
срп ског офи цир ског ко ра. Ко ли ко је си стем се лек ци је ге не -
рал штаб них офи ци ра био ри го ро зан мо жда нај бо ље све до чи
чи ње ни ца да су дво го ди шњу при пре му за ге не рал штаб ну
стру ку у пе ри о ду од 1880. до 1911. по ха ђа ла 164 кан ди да та,
од ко јих је за вр шни ис пит ус пе ло да по ло жи са мо њих 55 или
јед на тре ћи на.

Ме ђу тим, иа ко су ге не рал штаб ни офи ци ри пред ста вља -
ли пра ву ели ту срп ске вој ске, вој во да Пут ник умео је да збли -
жи Ге не рал штаб и тру пу, од ре ђу ју ћи пра вил но де ло круг ра да
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под о фи ци ру, док је за пи том це Вој не ака де ми је био за вр шни
ис пит у ака де ми ји), ка пе та на и ма јо ра.

Је дан број срп ских офи ци ра шко ло ван је и уса вр ша ван у
ино стран ству. Та ко је од 1900. до 1912. у Фран цу ској би ло 13
пи то ма ца на шко ло ва њу и 70 офи ци ра на ста жу од шест ме -
се ци до го ди ну да на, Ру си ји осам пи то ма ца и 69 офи ци ра, Не -
мач кој де вет пи то ма ца и 38 офи ци ра, Ау стро у гар ској 60 пи -
то ма ца и 32 офи ци ра, у дру гим др жа ва ма 16 пи то ма ца и 26
офи ци ра. Пи том ци су углав ном шко ло ва ни за по тре бе са ни -
тет ске, вој но суд ске, ар ти ље риј ско-тех нич ке и ин же ње риј ско
тех нич ке стру ке, док су офи ци ри ста жи ра ли у тру пи или по -
ха ђа ли рат не шко ле (ранг Ви ше шко ле срп ске Вој не ака де ми -
је) у ино стран ству.

По сле ди ца но ве ве ће фор ма ци је ста ја ће вој ске, уве де не
ре фор ма ма кра ља Ми ла на 1898–1901. го ди не, ко ја је до ве ла
до по ве ћа ња офи цир ског ко ра, би ла је та да, пред бал кан ске
ра то ве, Ср би ја про пор ци о нал но има ви ше офи ци ра у од но су
на мир но доп ско број но ста ње не го Бу гар ска или Ру му ни ја. Ти
офи ци ри тре ба ло је да бу ду на ви шим ко манд ним по ло жа ји ма
у рат ним је ди ни ца ма и за јед но са ре зер вним офи ци ри ма чи не
њи хо ву по пу ну при ли ком мо би ли за ци је. Тре ба по ме ну ти да је
ак тив ни офи цир ски кор срп ске вој ске био план ски, за ко ни ма
и уред ба ма, усме ра ван и та ко да сво јим дру штве ним по ло жа -
јем, а не са мо обра зо ва њем, пред ста вља пра ву ели ту. Тај по -
ло жај утвр ђи ва ли су же нид ба ма са де вој ка ма из пре те жно
сред њих и бо га ти јих гра ђан ских по ро ди ца. У зе мљи у ко јој су
се ља ци чи ни ли 85 од сто це ло куп не по пу ла ци је, офи цир ске
су пру ге по ти ца ле су го то во 100 од сто из гра ђан ског ста ле жа. 

У то ку ра та 1914–1918. го ди не Ср би ја је има ла 3.697 ак -
тив них офи ци ра: 43 ге не рал штаб на, 2.361 пе ша диј ски, 268
ко њич ких, 689 ар ти ље риј ских, 126 ин же ње риј ских, 11 ар ти -
ље риј ско-тех нич ких, шест ин же ње риј ско-тех нич ких, 100 са -

ни тет ских, 27 вој но суд ских и 66 жан дар ме риј ских офи ци ра.
На вр ху офи цир ског ко ра 1914. го ди не на ла зи ле су се три вој -
во де и 12 ак тив них ге не ра ла. До кра ја ра та број ге не ра ла би -
ће по ве ћан на 15, а број вој во да на че ти ри, та ко да ће уку пан
ге не ра ли тет срп ске вој ске, укљу чу ју ћи и че ти ри ге не ра ла у
ре зер ви, бро ја ти 23 ли ца. Ве ћи на срп ских ге не ра ла за вр ши ла
је вој не шко ле у Ср би ји (Ар ти ље риј ска шко ла, Ни жа и Ви ша
шко ла Вој не ака де ми је), док је од оних ко ји су се уса вр ша ва -
ли у ино стран ству нај ве ћи број бо ра вио у Ру си ји. Ипак, срп -
ски ге не ра ли тет пред ста вљао је у осно ви сте ци ште пру ске
вој не ми сли, бу ду ћи да се вој на ор га ни за ци ја у Ср би ји раз ви -
ја ла по не мач ко-пру ском мо де лу.

Вој ска је по ред вој во да и ге не ра ла има ла 141 пу ков ни ка,
221 пот пу ков ни ка, 588 ма јо ра, 698 ка пе та на пр ве кла се, 259
ка пе та на дру ге кла се, 788 по руч ни ка, 997 пот по руч ни ка и пет
за став ни ка. Од на ве де ног бро ја 1.697 офи ци ра за вр ши ло је
срп ску Ни жу шко лу Вој не Ака де ми је, док су оста ли офи цир -
ске епо ле те до би ли за вр шив ши вој не шко ле истог ран га у
ино стран ству (углав ном ру ска вој на учи ли шта и ау стро у гар -
ске шко ле слич ног ран га), те на пре до ва ли из тру пе лич ним
уса вр ша ва њем (под о фи ци ри) или ис ка за ним ју на штвом у
прет ход ним ра то ви ма. 

Обра зо ва на ре зер ва
Зна чај ну уло гу у рат ној фор ма ци ји има ли су ре зер вни

офи ци ри. Пре ма За ко ну о устрој ству вој ске из 1883. ре зер -
вни офи ци ри до би ја ни су од ђа ка сред њих и ви ших шко ла, с
тим да је у сред ње шко ле уве де на вој на гим на сти ка са прак -
тич ним ве жба њем из ег зер ци ра и рат не слу жбе, док су у ви -
шим шко ла ма пре да ва на нај по треб ни ја вој нич ка зна ња и на у -
ке као оба ве зна. За кон ским ре ше њи ма из 1886. би ло је пред -
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фронт у вој сци је остао све га 3.921 офи цир (од то га 3.410 на
ли цу), та ко да је број по ги ну лих, за ро бље них и не ста лих ме ђу
ак тив ним и ре зер вним офи ци ри ма био при лич но ви сок. Кор
се да ље по пу ња вао при је мом до бро во ља ца, бив ших ак тив них
и ре зер вних офи ци ра ау стро у гар ске вој ске, рат них за ро бље -
ни ка у Ру си ји и де лом ру ских офи ци ра ко ји су се бо ри ли на
Со лун ском фрон ту, а на кон ре во лу ци је у Ру си ји од лу чи ли да
се при дру же срп ској вој сци. 

Под о фи цир ски кор 
Под о фи ци ри су се у срп ској вој сци до би ја ли из дво го ди -

шњих под о фи цир ских шко ла ро до ва или из тру пе, од ка пла ра
ко ји су оста ја ли на по нов ном ро ку слу жбе. Они су се по чи но -
ви ма де ли ли на под на ред ни ке, на ред ни ке и на ред ни ке-вод ни -
ке. Шко ло ва ни су у под о фи цир ским ро дов ским шко ла ма: пе -
ша диј ској у Бе о гра ду (од 1889), ар ти ље риј ској у Кра гу јев цу
(од 1890), ко њич кој у Бе о гра ду (од 1899) и ин жи ње риј ској у
Ни шу (од 1896), или су ода би ра ни од ислу же ни ка у ка дров -
ском ро ку ко ји су упу ћи ва ни на од го ва ра ју ће кур се ве. За под -
о фи цир ске шко ле ни је би ло при јем них ис пи та, али су кан ди -
да ти мо ра ли да има ју за вр ше на два раз ре да гим на зи је или ре -

ви ђе но да ђа ци кад за вр ше ни жу гим на зи ју, од но сно ре ал ку,
окон ча ју и сву ре грут ску обу ку, а за вр ша ва ју ћи ви шу гим на -
зи ју, ви шу ре ал ку, бо го сло ви ју или учи тељ ску шко лу, за вр ше
ујед но и под о фи цир ску шко лу за чин ре зер вног пе ша диј ског
под на ред ни ка. Ђа ци у Ве ли кој шко ли пре ма истом ре ше њу из
1886. тре ба ло је да ве жба ју и про у ча ва ју те о риј ски све оно
што је од зна ња по треб но ни жим офи ци ри ма. Уз те о рет ска
пре да ва ња у ви шим шко ла ма ђа ци су за вре ме школ ских рас -
пу ста сва ке го ди не слу жи ли у стал ном ка дру ра ди прак тич ног
ве жба ња. На тај на чин и срп ска ин те ли ген ци ја би ла је при -
лич но вој нич ки из гра ђе на, ве за на за вој ску и оспо со бље на да
у рат ним усло ви ма по пу ни ни жа ста ре шин ска ме ста. Ре зер -
вни офи ци ри мо гли су на пре до ва ти до чи на ка пе та на пр ве
кла се, за кључ но.

Из ме на ма за ко на из 1886. омо гу ће но им је да ре дов но
на пре ду ју и у оста лим чи но ви ма. За уна пре ђе ње у чин пот по -
руч ни ка и ка пе та на и они су мо ра ли да по ла жу ис пи те по про -
гра му и на исти на чин као у стал ном ка дру, а од 1886. по по -
себ ном, за њих про пи са ном про гра му, укљу чу ју ћи од та да и
по ла га ње за чин ма јо ра. Ипак, да би не ко по стао ре зер вни
пот по руч ник би ло је по треб но да је по ред по ло же ног ис пи та
„од слу жио у стал ном ка дру пот пун или скра ће ни рок, а осим
то га да је ра ди про из вод ства у чин слу жио и две го ди не по
два ме се ца у ре зер ви за вре ме прак тич них упра жња ва ња, те
да је до брог вла да ња, до ли ку ју ћег за ни ма ња и рев но стан у
слу жби”. 

Но вим за кон ским ре ше њем, слич но не мач ким јед но го -
ди шњим до бро вољ ци ма (Einjährig-Freiwillige), да та је мо гућ -
ност да ђа ци из ни же и ви ше гим на зи је слу же скра ће ни рок
уко ли ко по ло же ис пит за ре зер вног под на ред ни ка, а они са
Ве ли ке шко ле за ре зер вног пе ша диј ског пот по руч ни ка. За -
хва љу ју ћи ова квом на чи ну ре гру то ва ња мо же се за кљу чи ти
да је, пре све га за хва љу ју ћи ре зер вним офи ци ри ма, у са став
срп ског офи цир ског ко ра ула зи ла го то во ком плет на ин те лек -
ту ал на ели та Кра ље ви не Ср би је му шког по ла. У са став ре зер -
ве ула зи ли су и пен зи о ни са ни офи ци ри срп ске вој ске и не ка -
да шњи ак тив ни офи ци ри ко ји су из ра зних раз ло га на пу сти ли
вој ну слу жбу. 

У пе ри о ду од 1914. до 1918. у срп ској вој сци укуп но
6.725 љу ди но си ло је чин ре зер вних офи ци ра. Од тог бро ја
би ла су че ти ри ге не ра ла, 46 пу ков ни ка, 31 пот пу ков ник, 250
ма јо ра, 867 ка пе та на пр ве кла се, 1.086 ка пе та на дру ге кла се,
1.236 по руч ни ка и 3.205 пот по руч ни ка. Ако из у зме мо ге не ра -
ле, ре зер вни офи цир ски кор са сто јао се од укуп но три ге не -
рал штаб на, 5.292 пе ша диј ска, 350 ко њич ких, 486 ар ти ље риј -
ских, 251 ин же ње риј ског, шест ар ти ље риј ско-тех нич ких, 274
са ни тет ска, 54 суд ска и пет жан дар ме риј ских ре зер вних офи -
ци ра. Је дан део срп ских ре зер вних офи ци ра чи ни ли су и до -
бро вољ ци, рат ни за ро бље ни ци из ау стро у гар ске вој ске, срп -
ске, хр ват ске и сло ве нач ке на ци о нал но сти, те Че си, Сло ва ци
и дру ги при пад ни ци сло вен ских на ро да. 

За хва љу ју ћи пре све га ис ку ству сте че ном за вре ме бал -
кан ских ра то ва, срп ски ре зер вни офи ци ри из ра сли су у од ли -
чан ко манд ни ка дар ни жих так тич ких је ди ни ца (во до ва и че -
та) са ко ји ма се по струч но сти и ис ку ству ни су мо гле ме ри ти
њи хо ве ко ле ге из ау стро у гар ске вој ске. Срп ски офи цир ски
кор у Ве ли ком ра ту об у хва тао је, укљу чу ју ћи ак тив не и ре зер -
вне офи ци ре, пре ко 10.000 љу ди. По до ла ску на Со лун ски Најмлађи поднаредник у српској војсци, дечак Момчило Гаврић
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ал ке, ма да су се у не до стат ку до вољ ног бро ја та квих при ма ли
и они ко ји су са вр ло до брим успе хом за вр ши ли че ти ри раз -
ре да основ не шко ле. Кан ди да ти ни су мо гли би ти мла ђи од 17
ни ти ста ри ји од 20 го ди на и мо ра ли су да до би ју са гла сност
од ро ди те ља за упис у шко лу. Сем то га, при ма ни су и кан ди -
да ти из стал ног ка дра са нај ма ње го ди ну да на слу жбе, под
усло вом да има ју нај ма ње че ти ри раз ре да основ не шко ле и
пре по ру ку прет по ста вље них ста ре ши на. Шко ло ва ње је тра ја -
ло две го ди не. Број пред ме та у под о фи цир ским шко ла ма био
је упо ла ма њи не го на Вој ној ака де ми ји, а на чи ни обу ке и вас -
пи та ња би ли су ви ше прак тич ни не го те о рет ски. Прин цип ра -
да и оце њи ва ња био је ве о ма строг, по што је циљ био да пи -
то мац из не се што ви ше по треб них зна ња и до би је што бо љу
осно ву за да љи рад, па је под ра зу ме вао и ели ми на ци ју пи то -
ма ца ко ји ни су по ка зи ва ли до бре ре зул та те у уче њу и вла да -
њу. Та ко је на при мер од 2.383 пи то ма ца Пе ша диј ске под о -
фи цир ске шко ле, ко је су из ње иза шли за кључ но са 1909. го -
ди ном, са успе хом за вр ши ло њих 1.524 или све га 64%. Пи то -
мац је из шко ле из ла зио у чи ну под на ред ни ка, а за хва љу ју ћи
та квом на чи ну ра да ве ли ка ве ћи на пи то ма ца под о фи цир ских
шко ла по ла га ла је из пр вог пу та и ис пит за на ред ни ка. По сле
за вр ше не под о фи цир ске шко ле њен пи то мац био је у оба ве -
зи да про ве де у слу жби нај ма ње че ти ри го ди не. На кон по ло -
же ног ис пи та за на ред ни ка уна пре ђе ње је, ме ђу тим, до ла зи -
ло тек по сле три или че ти ри го ди не ра да у тру пи. 

И ода бра ни ислу же ни ци у чи ну ка пла ра упу ћи ва ни су на
кур се ве за под о фи ци ре у окви ру пу ков ских шко ла, ко ји су

тра ја ли не пу них пет ме се ци. У пу ков ским под о фи цир ским
шко ла ма учи ли су се без ма ло сви пред ме ти пред ви ђе ни на -
став ним пла ном за ре дов не под о фи цир ске шко ле. У сва ком
пу ку го ди шње је ове шко ле за вр ша ва ло пет до шест кан ди да -
та, а кур се ви су про во ђе ни од но вем бра до апри ла. На кон то -
га кан ди да ти су мо ра ли да по ла жу про пи са ни ис пит за чин
под на ред ни ка. Као под на ред ни ци, под о фи ци ри су би ли глав -
ни по моћ ни ци у из во ђе њу обу ке ко ман ди ри ма во до ва. Под о -
фи ци ри су се да ље уса вр ша ва ли у тру пи, у Зим ским труп ним
шко ла ма, слич ним они ма за офи ци ре, ко је су ра ди ле у оном
пе ри о ду ка да ни је из во ђе на на ста ва са ре гру ти ма. За хва љу ју -
ћи та ко обим ном на чи ну при пре ме, пре ма ре чи ма пред рат ног
ау стро у гар ског вој ног иза сла ни ка у Ср би ји ге не рал штаб ног ма -
јо ра Ота Ге ли не ка, ак тив ни под о фи ци ри срп ске вој ске раз ли ко -
ва ли су се ма ње од офи ци ра не го од вој ни ка пре ма сте пе ну
обра зо ва ња, по на ша њу и оде ва њу. Под о фи ци ри су че сто оба -
вља ли и офи цир ске ду жно сти ко ман ди ра во да. О њи хо вој број -
но сти у срп ској вој сци има мо са мо де ли мич не по дат ке. 

Од нос ак тив них под о фи ци ра пре ма ак тив ним офи ци ри -
ма из но сио је от при ли ке 2,5:1. Та ко је 1900. го ди не у срп ској
вој сци би ло 4.080 ак тив них под о фи ци ра на 1.144 ак тив на
офи ци ра, док је 1902. њих 525 но си ло нај ви ши под о фи цир ски
чин на ред ни ка. Од 525 на ред ни ка би ла су 352 пе ша диј ска, од
ко јих 18 зна ча ра, 89 ар ти ље риј ских на ред ни ка, 50 ко њич ких,
од че га шест на ред ни ка-зна ча ра, 23 ин жи ње риј ска, се дам
бол нич ких, три пе кар ска и је дан ме сар ски на ред ник, што је

Митраљеско одељење
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јих ко ле га у ак тив ној слу жби и за јед но са ре зер вним офи ци -
ри ма чи ни ли ели ту срп ског дру штва. 

Сва ка ко нај чу ве ни ји срп ски ре зер вни под о фи ци ри из
вре ме на Пр вог свет ског ра та би ли су они из ђач ког ба та љо на
„1300 ка пла ра”, Скоп ске под о фи цир ске шко ле, ко ји је био са -
ста вљен од че ти ри че те срп ске школ ске омла ди не раз ли чи -
тих кла са. Они су у Ско пљу за вр ши ли дво ме сеч ну обу ку, а за -
тим 18. но вем бра 1914. би ли упу ће ни у са став Пр ве срп ске
ар ми је да би по ди гли мо рал тру па у је ку Ко лу бар ске бит ке.
Сви су та да уна пре ђе ни у чин под на ред ни ка. Од нос из ме ђу
ак тив них и ре зер вних под о фи ци ра у срп ској вој сци из но сио
је от при ли ке 1:2, та ко да се мо же за кљу чи ти да је у Пр ви свет -
ски рат Кра ље ви на Ср би ја ушла са под о фи цир ским ко ром ко -
ји је бро јао око 18.000 ак тив них и ре зер вних под о фи ци ра. 

Ор га ни за ци ја и опре мље ност
1914–1918.
Срп ска вој ска ушла је у Пр ви свет ски рат а да ни је ус пе -

ла да ис ко ри сти вој не мо гућ но сти но вих обла сти сте че них
бал кан ским ра то ви ма (Ибар ска, Ко сов ска, Бре гал нич ка, Вар -
да р ска и Би тољ ска ди ви зиј ска област). Де ли ла се и да ље на
пр ви, дру ги и тре ћи по зив и тру пе по след ње од бра не. Опе ра -
тив на вој ска ко ју су са чи ња ва ли пр ви и дру ги по зив би ла је
са ста вље на из 11 пе ша диј ских ди ви зи ја (од че га шест пр вог и
пет дру гог по зи ва), јед не ко њич ке ди ви зи је, брд ског ар ти ље -
риј ског пу ка и ха у бич ке ар ти ље ри је. У са став ди ви зи је I по зи -
ва ула зи ла су че ти ри пе ша диј ска пу ка (16 ба та љо на), је дан

од го ва ра ло пр о цен ту за сту пље но сти ро до ва и стру ка у срп -
ској вој сци. 

Го ди шње је из под о фи цир ских шко ла или са кур се ва из -
ла зи ло у про се ку око 300 под на ред ни ка. Је дан део под о фи ци -
ра пре ла зио је на кон успе шно по ло же ног ис пи та за чин пот -
по руч ни ка и у офи цир ски кор. Та ко је са мо из Пе ша диј ске
под о фи цир ске шко ле, од 1.524 свр ше на пи том ца до 1909. го -
ди не, њих 153 сте кло офи цир ске епо ле те. Ме ђу њи ма су би ли
и ге не рал Или ја Гој ко вић, пу ков ни ци Ми ло ван Пла зи на, Ми -
лу тин Сте фа но вић и дру ги. Је дан ве ћи део под о фи ци ра био је
уна пре ђен у офи цир ске чи но ве због ис ка за ног ју на штва у ра -
то ви ма 1912/1913. го ди не, та ко да се, на осно ву из не тог, мо -
же прет по ста ви ти да је пред Пр ви свет ски рат срп ска вој ска
рас по ла га ла са око 6.000 ак тив них под о фи ци ра. По ред ак тив -
них, под о фи цир ски кор чи ни ли су и ре зер вни под о фи ци ри.
Пре ма За ко ну о устрој ству вој ске из 1883. ре зер вни под о фи -
ци ри до би ја ни су од ђа ка сред њих шко ла, с тим да је у сред -
ње шко ле уве де на вој на гим на сти ка са прак тич ним ве жба њем
из ег зер ци ра и рат не слу жбе. 

За кон ским ре ше њи ма из 1886. би ло је пред ви ђе но да ђа -
ци ка да свр ше ни жу гим на зи ју, од но сно ре ал ку, свр ше и сву
ре грут ску обу ку, а ка да свр ше ви шу гим на зи ју, ви шу ре ал ку,
бо го сло ви ју и учи тељ ску шко лу свр ше ујед но и под о фи цир -
ску шко лу за чин ре зер вног пе ша диј ског под на ред ни ка. Тим
за кон ским ре ше њем да та је мо гућ ност да ђа ци из ни же и ви -
ше гим на зи је слу же скра ће ни рок уко ли ко по ло же ис пит за
ре зер вног под на ред ни ка. Ови ре зер вни под о фи ци ри би ли су
по ни воу обра зо ва ња и оп ште кул ту ре на ви шем ни воу од сво -
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пољ ски ар ти ље риј ски пук (шест до де вет ба те ри ја – укуп но
24 до 36 то по ва) и је дан ко њич ки пук (три еска дро на). У ње -
ном са ста ву би ли су још пи о нир ски по лу ба та љон, те ле граф -
ско оде ље ње и по за дин ске је ди ни це и уста но ве. Фор ма циј -
ска број на ста ња пе ша диј ских пу ко ва I по зи ва из но си ла су од
4.421 до 4.453 чо ве ка, 1.398 у бр зо мет ним ар ти ље риј ским пу -
ко ви ма, 540 у ко њич ким пу ко ви ма, 585 у до пун ским ба та љо -
ни ма, а у оста лим де ло ви ма око 3.000 љу ди. Фор ма циј ско
број но ста ње ди ви зи ја I по зи ва пу ног са ста ва из но си ло је
25.313 љу ди, 20.500 пу ша ка и ка ра би на, 20 ми тра ље за, 36 то -
по ва 75 mm, 5.110 ко ња, 1.538 во ло ва и 1.645 ко ла. Ди ви зи је
II по зи ва би ле су са ста ва три пе ша диј ска пу ка (12 ба та љо на),
је дан пољ ски ар ти ље риј ски ди ви зи он (три до шест ба те ри ја –
укуп но од 12 до 24 то па) и је дан ко њич ки ди ви зи он (два еска -
дро на). Укуп но број но ста ње ди ви зи је II по зи ва из но си ло је
око 15.000 љу ди. Ко њич ка ди ви зи ја са сто ја ла се од две ко -
њич ке бри га де од по два пу ка (укуп но 16 еска дро на у ди ви зи -
ји) и ди ви зи о на ко њич ке ар ти ље ри је (две ба те ри је са укуп но
осам то по ва). Брд ски ар ти ље риј ски пук имао је де вет брд ских
ба те ри ја (36 ору ђа), док се ха у бич ка ар ти ље ри ја са сто ја ла од
15 ха у бич ких ба те ри ја ка ли бра од 120 и 150 mm и јед не мер -
зер ске ба те ри је ка ли бра 150 mm. 

Опе ра тив на вој ска би ла је фор ми ра на у три ар ми је,
Ужич ку вој ску и по тре бан број од ре да. На по чет ку ра та, у са -
ста ву Пр ве ар ми је на ла зи ли су се Бра ни чев ски од ред (Ду нав -
ска ди ви зи ја II по зи ва, 3. арт. ди ви зи он и 2. пеш. пук III по зи -
ва), Ду нав ска I по зи ва, Ти моч ка I и Ти моч ка II по зи ва и Мо -
рав ска ди ви зи ја II по зи ва. У са ста ву Дру ге ар ми је би ле су Мо -
рав ска ди ви зи ја I по зи ва, Ком би но ва на ди ви зи ја I по зи ва и
Шу ма диј ска ди ви зи ја I по зи ва. Тре ћу ар ми ју чи ни ле су Дрин -
ска ди ви зи ја I по зи ва и Дрин ска ди ви зи ја II по зи ва, а Ужич ку
вој ску Шу ма диј ска ди ви зи ја II по зи ва, Ужич ка бри га да и Лим -
ски од ред. По ред то га, фор ми ра на су и че ти ри чет нич ка од -
ре да (Зла тар ски – под ко ман дом ма јо ра Ко сте То до ро ви ћа, Ја -
дар ски – под ко ман дом ма јо ра Во ји на По по ви ћа, Руд нич ки –
под ко ман дом ма јо ра Во ји сла ва Тан ко си ћа и Гор њач ки – под
ко ман дом ма јо ра Ве ли ми ра Ве ми ћа) за по тре бе из ви ђач ко-ди -
вер зант ских ак ци ја. Уку пан број бо ра ца пр вог и дру гог по зи -
ва из но сио је 336.063, тре ћег по зи ва 52.392, по след ње од -
бра не 6.220 и 27.756 љу ди у вој ним ста ни ца ма, са ни тет ским и

про ви јант ским во зо ви ма, та ко да је до сеп тем бра 1914. укуп -
но мо би ли са но 423.441 ли це, ме ђу ко ји ма 870 ви ших и 3.869
ни жих ак тив них и ре зер вних офи ци ра и 1.485 ад ми ни стра тив -
них чи нов ни ка и об ве зни ка чи нов нич ког ре да. Сви ови љу ди
ни су би ли и ди рект но ан га жо ва ни у бор бе ним деј стви ма. 

У свим гра на ма ма те ри јал не спре ме осе ћа ла се оску ди -
ца, на ро чи то у оде ћи и ло гор ској спре ми: ни пр ви по зив ни је
био пот пу но вој нич ки оде вен, дру ги по зив са мо де ли мич но
(ши њел и шај ка ча), а тре ћи ни је имао ни шта од вој нич ког оде -
ла и обу ће. Ни је би ло до вољ но ни мо сто вог ма те ри ја ла за пре -
лаз пре ко Са ве и Ду на ва. Вој ска је рас по ла га ла и са 57.718 ко -
ња, 42.611 во ло ва и 23.558 ко ла, као и око 60 вој них и ре кви -
ри ра них те рет них и пут нич ких ау то мо би ла. У срп ској ко мо ри
глав ну уло гу игра ла су се о ска ко ла са во лов ском ву чом. Пе -
ша диј ско на о ру жа ње би ло је вр ло ра зно ли ко и чи ни ле су га
срп ске и за ро бље не тур ске бр зо мет не пу шке и ка ра би ни си -
сте ма „Ма у зер” ка ли бра 7 mm, за ро бље не бу гар ске пу шке си -
сте ма „Ман ли хер”, ста ре пре пра вље не пу шке си сте ма „Ма у -
зер-Ко ка” М.80, те ста ра ру ска пу шка „бер дан ка” са цр ним
ба ру том (за III по зив и По след њу од бра ну). Све ове пу шке би -
ле су већ до ста ис тро ше не у бал кан ским ра то ви ма. У то ку
1914. из Ру си је је на ба вље но још 144.000 бр зо мет них пу ша ка
„мо син-на ган” М.91 ка ли бра 7.62 mm. 

До не при ја тељ ске офан зи ве у је сен 1915. го ди не срп ска
опе ра тив на вој ска рас по ла га ла је са 203.326 бр зо мет них пу -
ша ка у је ди ни ца ма пр вог и дру гог по зи ва. Ми тра ље зи, ко јих
је би ло укуп но 246 (по два во да од по два ору ђа на пук), би ли
су си сте ма „Мак сим” М.1909. ка ли бра 7 mm. Од мо дер них ар -
ти ље риј ских ору ђа рас по ла га ло се пољ ским бр зо мет ним то -
по ви ма си сте ма „Шнај дер – Ка не” М 1907 (47 ба те ри ја) и 
М 1907А (15 ба те ри ја) ка ли бра 75 mm, те са де вет ба те ри ја
брд ских то по ва М 1907 ка ли бра 70 mm, бр зо мет ним ха у би ца -
ма М 1910 120 mm (осам ба те ри ја) и 150 mm (две ба те ри је)
истог про из во ђа ча. По ред то га био је ко ри шћен и је дан број
за ро бље них тур ских бр зо мет них то по ва мар ке „Круп” М 1904
ка ли бра 75 mm, од ко јих је пр во бит но фор ми ран је дан ди ви -
зи он. До из би ја ња Пр вог свет ског ра та, овим то по ви ма, оспо -
со бље ним у ра ди о ни ца ма Вој но тех нич ког за во да у Кра гу јев -
цу, би ће опре мље на три пољ ска (24 ору ђа) и је дан брд ски
(осам ору ђа) ди ви зи он. У на о ру жа њу опе ра тив не вој ске би ло

је и пет спо ро мет них брд ских ба те ри ја „де банж”
М.85 ка ли бра 80 mm са по шест то по ва, 22
спо ро мет не ха у би це М.97, ка ли бра 120 mm,
шест спо ро мет них пољ ских мер зе ра М.97 ка -
ли бра 150 mm, 17 спо ро мет них ду гач ких то по -
ва ка ли бра 120 mm и 65 за ста ре лих ору ђа у
град ском оп сад ном пар ку. Све укуп но 678 соп -
стве них ар ти ље риј ских ору ђа, ра чу на ју ћи ту и
ба те ри је за пле ње них Кру по вих то по ва у бал -
кан ским ра то ви ма. 

Срп ска ин же ње ри ја по мир но доп ској
фор ма ци ји са сто ја ла се од два ин жи ње риј ска
ба та љо на, пон то нир ске ко ман де и пон то нир -
ског мо ста. Те ле фон ски и те ле граф ски ма те -
ри јал за ко њи цу, ар ти ље ри ју, пе ша ди ју и ин -
же ње ри ју, че ти ри ре флек то ра, две бе жич не
те ле граф ске ста ни це „Те ле фун кен”, и јед но
ба лон ско оде ље ње би ли су не мач ког по ре кла

Топови система Шнајдер Кане
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Ау то мо бил ска ко ман да кра јем апри ла 1918. рас по ла га ла је са
21 офи ци ром, три об ве зни ка чи нов нич ког ре да, 615 под о фи -
ци ра и вој ни ка, 139 ау то мо би ла ра зних ти по ва и вр ста, 29 мо -
то ци ка ла и 372 би ци кла. 

Дан уо чи по чет ка ар ти ље риј ске при пре ме за про бој Со -
лун ског фрон та, 13. сеп тем бра 1918. Ау то мо бил ска ко ман да
има ла је по спи ску у свом са ста ву 1.089 ли ца, а на ли цу њих
869, од ко јих је ма њи део оп слу жи вао срп ска а ве ћи део са ве -
знич ка во зи ла на слу жби код срп ске вој ске. Ком плет на срп -
ска вој ска на Со лун ском фрон ту опре мље на је пе ша диј ским и
ар ти ље риј ским на о ру жа њем и опре мом фран цу ског по ре кла
(пу шке „лебл-сен етјен” М.1907/15, ми тра ље зи „сен етјен” 
М. 1907, пољ ски то по ви „шнај дер” М.1912 ка ли бра 75 mm и
ха у би це 120 mm). 

Пре ма из ме на ма Уред бе о фор ма ци ји из 1913, од 27. фе -
бру а ра 1916. це ло куп на срп ска вој ска рас по ре ђе на је у три
ар ми је од по две ди ви зи је са ста вље не од вој ни ка свих по зи ва,
сла би је ја чи не не го 1914. го ди не. У са ста ву Пр ве ар ми је би ле
су Мо рав ска и Вар дар ска ди ви зи ја. Дру гу ар ми ју чи ни ле су
Шу ма диј ска и Ти моч ка ди ви зи ја, а Тре ћу – Дрин ска и Ду нав -
ска ди ви зи ја. Сва ка ар ми ја има ла је у свом са ста ву, по ред две
пе ша диј ске ди ви зи је, и те шки ар ти ље риј ски пук са ста вљен
од ха у бич ког ди ви зи о на 120 mm, ха у бич ког ди ви зи о на 150
mm и ди ви зи о на од три ба те ри је од по два ду гач ка то па 105
mm. За сва ки ди ви зи он би ло је обез бе ђе но по јед но оде ље ње
му ни циј ске ко ло не. По ред то га, пред ви ђе не су ар миј ска (ре -
зер вна) му ни циј ска ко ло на од де вет оде ље ња за ар ти ље ри ју у
ди ви зиј ском и ар ти ље риј ском са ста ву, те ле фон ско оде ље ње,
по крет но сла га ли ште те ле граф ско-те ле фон ске спре ме, ин жи -
ње риј ска алат на ко ло на, мо сто ви трен, ре флек тор ско оде ље -
ње, ае ро план ска еска дри ла, ар миј ска про ви јант ска ко ло на од
два оде ље ња и ар миј ска пе кар ска че та. 

Пе ша диј ска ди ви зи ја има ла је у свом са ста ву две пе ша -
диј ске бри га де од по два пу ка, сва ки пук од по три ба та љо на,

укљу чу ју ћи и нај мо дер ни ја те ле -
граф ска и ба лон ска во зи ла. 

Од вој не ин ду стри је Ср би -
ја је рас по ла га ла Вој но тех нич -
ким за во дом у Кра гу јев цу ко ји
се ба вио пре прав ком пе ша диј -
ског и ар ти ље риј ског ма те ри ја -
ла и из ра дом пе ша диј ске му ни -
ци је, руч них бом би и хлад ног
оруж ја, и са две ба ру та не у
Стра га ри ма и Оби ли ће ву. 

По сле за вр ше не мо би ли за -
ци је 1914. срп ско ва зду хо плов -
ство, ко је је фор ми ра но у са ста -
ву ин же ње ри је још 1912. го ди -
не, рас по ла га ло је са три ис -
прав на ави о на (Ае ро план ска
еска дра) и има ло два пи ло та
оспо со бље на за из вр ше ње рат -
них за да та ка, док је тре ћи био
ко ман дир ба лон ске че те, од ко -
је је би ло оспо со бље но са мо
јед но оде ље ње. У апри лу 1915,
као ис по моћ срп ској вој сци при -
сти гла је из Фран цу ске јед на еска дри ла са осам ави о на и 99
љу ди под ко ман дом ма јо ра Р. Ви треа. И вој ни ау то мо бил ски
тран спорт до жи вља ва ве ли ки раз вој на кон фор ми ра ња Ау то -
мо бил ске ко ман де мар та 1915, ко ја је до је се ни 1915. рас по -
ла га ла са 334 мо тор на во зи ла (углав ном ка ми о на но си во сти
од 1,5 до 2,5 то не), ко ји ма је по ред 329 срп ских упра вља ло и
око 100 фран цу ских вој них шо фе ра. У то ку 1915. фор ми ра не
су још две ди ви зи је, Бре гал нич ка (18.280 љу ди са 15.638 пу -
ша ка, 16 ми тра ље за и 30 то по ва) и Вар дар ска (9.530 љу ди, пет
ми тра ље за и 15 то по ва), па је срп ска вој ска у свом фор ма циј -
ском са ста ву у вре ме ау стро-угар ско-бу гар ско-не мач ке офан -
зи ве у је сен 1915. го ди не има ла 13 пе ша диј ских и јед ну ко -
њич ку ди ви зи ју, док је до но вем бра 1915, пре ма по да ци ма
срп ске Вр хов не ко ман де, на кнад но мо би ли са но још 207.500
љу ди. 

На кон по вла че ња пре ко Ал ба ни је број но ста ње срп ске
вој ске знат но је сма ње но због ве ли ких гу би та ка, та ко да је
Вр хов на ко ман да мо ра ла да при сту пи ре ор га ни за ци ји. Фран -
цу ска Вр хов на ко ман да ра чу на ла је на шест срп ских ди ви зи ја
од по 12 ба та љо на, укуп но 72.000 пу ша ка, при бли жно 140.000
љу ди и 30.000 гр ла сто ке. Пла ни ра ла је да срп ску вој ску по -
сте пе но опре ми и на о ру жа ми тра ље зи ма, ха у би ца ма, пољ ским
и брд ским то по ви ма, али не и те шком ар ти ље ри јом јер је од -
лу че но да се по том пи та њу и пи та њу ор га ни за ци је снаб де ва -
ња осла ња на са ве зни ке. 

Срп ску вој ску у да љем то ку рат них опе ра ци је снаб де ва -
ли су Ен гле зи и Фран цу зи на осно ву кон вен ци ја пот пи са них у
фе бру а ру 1916. го ди не и њи хо ве мо ди фи ка ци је од 25. ју ла
1918, ка да су у снаб де ва ње срп ске вој ске укљу че не и САД. За
пре нос хра не и му ни ци је код срп ских ар ми ја ко ри шће не су
ен гле ске и фран цу ске ау то-је ди ни це при до да те срп ској вој -
сци. На дан 23. ју ла 1918, на слу жби код срп ске вој ске би ла
су три фран цу ска ау то мо бил ска од ре да и пет са ни тет ских во -
до ва, те 10 ен гле ских ау то-че та са 626 во зи ла. Са ма срп ска
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сва ки ба та љон по три че те и јед но ми тра ље ско оде ље ње од
че ти ри ми тра ље за, је дан пук тре ћег по зи ва, ко њич ки еска -
дрон са јед ним ми тра ље ским оде ље њем са два ми тра ље за, ко -
ман ду ди ви зиј ске ар ти ље ри је под ко јом су се на ла зи ли пољ -
ски ар ти ље риј ски пук од два ди ви зи о на од по три ба те ри је,
брд ски ар ти ље риј ски ди ви зи он од три ба те ри је, ха у бич ки ар -
ти ље риј ски ди ви зи он од три ба те ри је 120 mm, му ни циј ску ко -
ло ну од шест оде ље ња и ар ти ље риј ску ра ди о ни цу, ко ман ду
ди ви зиј ске ин жи ње ри је, под ко јом се на ла зио пи о нир ски по -
лу ба та љон од две че те, ла ки (то вар ни) мо сто ви трен и те ле -
граф ско оде ље ње. Са ни тет се са сто јао од бол нич ке че те са
се дам во до ва, че ти ри пољ ске бол ни це, са ни тет ске ко ло не и
пољ ске мар ве не бол ни це. У са став ди ви зи је ула зи ле су и Вој -
на по шта, про ви јант ска ко ло на од три оде ље ња, му ни циј ска
ко ло на и по крет на ар ти ље риј ска ра ди о ни ца и пе кар ска че та
са пољ ским пе ка ра ма. При шта бо ви ма пе ша диј ских ди ви зи ја
обра зо ва не су по ли циј ске сек ци је. 

Ван са ста ва ар ми ја, не по сред но пот чи ње ни Вр хов ној ко -
ман ди би ли су: Ко њич ка ди ви зи ја (два пу ка ја чи не три еска -
дро на, је дан пољ ски и је дан брд ски ар ти ље риј ски ди ви зи он),
те шка ар ти ље ри ја (12 ору ђа), Му ни циј ска ко ло на, Пи ро тех -
нич ки ба та љон, Те ле граф ско оде ље ње Вр хов не ко ман де,
Упра ва вој ног те ле гра фа, Оде ље ње бе жич не те ле гра фи је, Те -
ле граф ско-те ле фон ска ста ни ца, Вој но же ле знич ка ин спек ци ја
са Ко ман дом же ле знич ких, по штан ско-те ле граф ских и вој но -
ста нич них слу жбе ни ка (штаб и три че те), Ми нер ска че та,
Штаб Ае ро план ске че те за це лу вој ску, Ае ро план ска еска дра
(штаб и две еска дри ле), Ре зер вна бол нич ка че та са се дам во -
до ва, Ре зер вна са ни тет ска ко ло на, Са ни тет ски же ле знич ки
ва го ни, Глав на вој на по шта и Коњ ски де по. За фор ми ра ње са -
мо стал них еска дри ла ни је би ло ни тех нич ких мо гућ но сти ни -
ти до вољ но људ ства. За то је фор ми ра но пет фран цу ско-срп -
ских еска дри ла, од че га две за по тре бе Вр хов не ко ман де и по
јед на за сва ку срп ску ар ми ју. Од ма ја 1916. под Са о бра ћај ним
оде ље њем Вр хов не ко ман де на шла се и Ау то мо бил ска ко ман да. 

У ав гу сту 1916. ка да је иза шла на Со лун ски фронт срп ска
вој ска има ла је укуп но 3.921 офи ци ра (на ли цу 3.410) и
140.055 под о фи ци ра и вој ни ка (на ли цу 92.130). У ар ми ја ма је

би ло 77 ба та љо на, шест еска дро на и 245 ар ти -
ље риј ских ору ђа. Због ве ли ких гу би та ка и не -
мо гућ но сти по пу не, кра јем де цем бра 1916. за -
по че ла је дру га ре ор га ни за ци ја. Пр во су у свим
ди ви зи ја ма рас фор ми ра ни че твр ти пе ша диј ски
пу ко ви, шта бо ви дру гих бри га да и До бро во -
љач ки од ред. Тре ћа ар ми ја рас фор ми ра на је 28.
мар та 1917, а ње не је ди ни це пот чи ње не су ко -
ман дан ту Пр ве ар ми је. Од та да су у са ста ву
Пр ве ар ми је вој во де Жи во ји на Ми ши ћа би ле
Ду нав ска, Дрин ска, Мо рав ска и Ко њич ка ди ви -
зи ја, а у са ста ву Дру ге ар ми је вој во де Сте пе
Сте па но ви ћа Шу ма диј ска, Ти моч ка и Вар дар -
ска ди ви зи ја. У ма ју 1917. срп ске ар ми је има ле
су ја чи ну од 60 ба та љо на, 12 еска дро на, 364
ми тра ље за и 316 то по ва. Ка ко су од тог мо мен -
та глав ни из вор по пу не људ ства чи ни ли до бро -
вољ ци из САД и бив ши ау стро у гар ски вој ни ци,

ру ски рат ни за ро бље ни ци, по же љи Ју го сло вен -
ског од бо ра, Вар да р ска ди ви зи ја пре и ме но ва на је у Ју го сло -
вен ску ди ви зи ју, ко ја је ушла у са став Дру ге ар ми је. 

Ја чи на срп ске вој ске кра јем ју на 1918. го ди не из но си ла
је 57 ба та љо на пе ша ди је, ба та љон ко њич ке пе ша ди је, шест
по лу ба та љо на пи о ни ра, 18 ко њич ких еска дро на, 546 ми тра -
ље за, 1.955 пу шко ми тра ље за, 294 то по ва у са ста ву ди ви зи ја,
45 ору ђа те шке ар ти ље ри је и 57 ро вов ских то по ва. У са ста ву
Пр ве ар ми је на ла зи ле су се 524. и 525. Ае ро план ска еска дри -
ла, а у са ста ву Дру ге ар ми је 521, 522. и 523. Ае ро план ска
еска дри ла. У ме ђу вре ме ну, то ком 1916. и 1917. у Фран цу ској
и Грч кој обу ку су про шли 41 пи лот, 46 из ви ђа ча и 9 ме ха ни ча -
ра, ко ји су знат но по ја ча ли осо бље у фран цу ско-срп ским еска -
дри ла ма, што је омо гу ћи ло да се у ја ну а ру 1918. фор ми ра Пр -
ва срп ска еска дри ла (од фран цу ске 521. еска дри ле), а у ле то
исте го ди не и Дру га срп ска еска дри ла од (од фран цу ске 525.
еска дри ле). Срп ско ва зду хо плов ство има ло је 1. ма ја 1918. го -
ди не 62 офи ци ра, 53 под о фи ци ра и 337 ка пла ра и ре до ва. За
вре ме про бо ја Со лун ског фрон та, Срп ска ави ја ти ка рас по ла -
га ла је са 71 ави о ном раз ли чи тих ти по ва, од ко јих су по ло ви -
на би ло бом бар де ри бре ге ХIV и лов ци спад. Срп ске Пр ва и
Дру га еска дри ла рас по ла га ле су по ред то га са око 60 ави о на
за из ви ђа ње и ва зду шну бор бу. Те сна ге ће на кон про бо ја Со -
лун ског фрон та по слу жи ти као осно ва за фор ми ра ње вој ске
Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.

Вој ни све ште ни ци 
у срп ској вој сци 
Тра ди ци ја по сто ја ња вој них све ште ни ка и ор га ни зо ва ња

вер ског жи во та у срп ској вој сци ве за на је за 1839. го ди ну.
Нај пре је 29. ма ја до не то Устрој ство вој ске ко јим је пред ви -
ђе но по сто ја ње вој ног све ште ни ка у глав ном шта бу, а за тим
је 31. ок то бра до нет Вој ни за кон ко јим је пр ви пут ин сти ту ци -
о нал но ре гу ли са но оба вља ње вер ске слу жбе у срп ској вој сци.
На ред них го ди на усва ја ни су раз ли чи ти за ко ни и уред бе на
осно ву ко јих су би ли ре гу ли са ни раз ли чи ти сег мен ти вер ске
слу жбе у вој сци. Вој ни све ште ни ци би ли су др жав ни чи нов -
ни ци ко је је на пред лог вој ног ми ни стра по ста вљао краљ сво -
јим ука зом. У Кра ље ви ни Ср би ји краљ је био за штит ник свих
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Н а  у ч  н и  с к у п  П р  в и  с в е т  с к и  р а т ,  С р  б и  ј а ,  Б а л  к а н  и  в е  л и  к е  с и  л е

ша диј ском пу ку дру гог по зи ва, а из ве сно вре ме и у му ха ме дан -
ском ба та љо ну Дрин ске ди ви зи је дру гог по зи ва. На ве де ни све -
ште ни ци би ли су рас по ре ђе ни у Дрин ској бол нич кој че ти, 4. пе -
ша диј ском пу ку, 5. пе ша диј ском пу ку пр вог по зи ва, 6. пе ша диј -
ском пу ку, 17. пу ку пр вог по зи ва, Дрин ском пољ ском ар ти ље -
риј ском пу ку, Дрин ском пе ша диј ском пу ку дру гог по зи ва. Спи -
сак ко ји је ко ман дант Ти моч ке ди ви зи је по слао 18. фе бру а ра
1916. на чел ни ку Шта ба Вр хов не ко ман де са др жи име на 18 пра -
во слав них вој них све ште ни ка те ди ви зи је. На спи ску су на ве де -
ни све ште ни ци у Шта бу Ти моч ке ди ви зи је пр вог по зи ва, Шта бу
Ти моч ке ди ви зи је дру гог по зи ва, у 13. пе ша диј ским ка дров ском
пу ку, 13. пе ша диј ском пу ку пр вог по зи ва, 13. пе ша диј ском пу ку
дру гог по зи ва, 13. пе ша диј ском пу ку тре ћег по зи ва, 14. пе ша -
диј ском ка дров ском пу ку, 14. пе ша диј ском пу ку пр вог по зи ва,
14. пе ша диј ском пу ку дру гог по зи ва, 15. пе ша диј ском пу ку пр -
вог по зи ва, 15. пе ша диј ском пу ку дру гог по зи ва, 15. пе ша диј -
ском пу ку тре ћег по зи ва, 20. пе ша диј ском ка дров ском пу ку, 20.
пе ша диј ском пу ку пр вог по зи ва и Ти моч ком пољ ском ар ти ље -
риј ском пу ку пр вог по зи ва.

Ко ман дант Шу ма диј ске ди ви зи је по слао је 18. фе бру а ра
1916. ко ман дан ту Дру ге ар ми је спи сак ко ји са др жи име на 17
пра во слав них вој них све ште ни ка. У окви ру ди ви зи је све ште -
ни ци су би ли рас по ре ђе ни у 10. пе ша диј ском пу ку пр вог по -

при зна тих ве ро и спо ве сти у др жа ви, а Уста вом је га ран то ва но
пра во сло бод ног вр ше ња вер ских об ре да и ор га ни зо ва ња по
ка но ни ма ве ре. Вер ске по тре бе вој ни ка му сли ман ске и је вреј -
ске ве ро и спо ве сти би ле су ре гу ли са не Пра ви ли ма слу жбе, по -
себ ним уред ба ма и на ре ђе њи ма. Пи та ње при пад ни ка ри мо -
ка то лич ке ве ре ни је по себ но тре ти ра но у вој ним за ко ни ма.

Ду жно сти вој них све ште ни ка при Вр хов ној ко ман ди, ко -
ман ди ди ви зи ја и ко ман ди бри га да у слу ча ју ра та про пи сао је
ми ни стар вој ни 28. ма ја 1876. го ди не. Вој ни све ште ни ци има -
ли су зна чај ну уло гу у свим ра то ви ма у ко ји ма је уче ство ва ла
срп ска вој ска. За вре ме бал кан ских ра то ва 1912. и 1913. го -
ди не у срп ској вој сци по сто јао је ре фе рент за ве ро и спо ве сти
у Ми ни стар ству вој ном ко ји је био од го во ран за рад свих вој -
них све ште ни ка. Ду нав ска ди ви зи ја, Мо рав ска ди ви зи ја, Шу -
ма диј ска ди ви зи ја и Дрин ска ди ви зи ја има ле су у свом шта бу
по го ди на ма и по зва њу ста ри јег све ште ни ка (про то је ре ја) ко -
ји је био од го во ран за рад вој них све ште ни ка у окви ру ди ви -
зи је. Сва ки пук у окви ру ди ви зи је имао је свог пу ков ског вој -
ног све ште ни ка.

По че так Пр вог свет ског ра та ни је до нео ве ли ку про ме ну
у ор га ни за ци ји све ште нич ке стру ке у срп ској вој сци. Вој ни
све ште ни ци су се ја вља ли на слу жбу у је ди ни ца ма у ко ји ма су
би ли рас по ре ђе ни то ком бал кан ских ра то ва. Те ле грам ко ман -
дан та сме де рев ског од се ка упу ћен 5. но вем бра 1914. Шта бу
Вр хов не ко ман де ука зу је на по је ди нач не про ме не у рас по ре -
ду све ште ни ка. Окол но сти ко је до но си рат у овом слу ча ју
узро ко ва ле су да ко ман дант ни је имао на спи ску сво је је ди ни -
це све ште ни ка ко ји му је до де љен на осно ву рас по ре да. 

Вр хов на ко ман да срп ске вој ске упу ти ла је 3. ју ла 1915.
зах тев да Ар хи је реј ски си нод Срп ске цр кве до ста ви спи ско ве
све ште ни ка ко ји се мо гу упо тре би ти у рат ним је ди ни ца ма. На
осно ву тог спи ска, 29. сеп тем бра 1915. на пра вљен је но ви
рас по ред вој них све ште ни ка у срп ској вој сци. Од укуп но
404.020 при пад ни ка срп ске вој ске, ко ји су мо би ли са ни на дан
23. сеп тем бра 1915, би ла су 92 све ште ни ка.

На кон на па да ау стро у гар ске, не мач ке и бу гар ске вој -
ске у ок то бру и но вем бру 1915. го ди не, срп ска вој ска је, за -
јед но са срп ским кра љем и срп ском вла дом, би ла при мо ра на
да пре ко Цр не Го ре и Ал ба ни је на пу сти Ср би ју. То ком бо рав -
ка у Грч кој, нај пре на остр ву Крф од ја ну а ра до ма ја 1916. го -
ди не, а за тим на по лу о стр ву Хал ки ди ки, до шло је до про ме не
рас по ре да вој них све ште ни ка. Нај пре је 7. фе бру а ра 1916.
ука зом ре ген та Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа по ста вљен вој ни
све ште ник у Ко ман ди ме ста. С ци љем по пу не је ди ни ца на
осно ву но ве фор ма ци је срп ске вој ске, Вр хов на ко ман да упу -
ти ла је 14. фе бру а ра 1916. на ре ђе ње да ко ман дан ти ар ми ја
до ста ве спи ско ве вој них све ште ни ка ко ји су рас по ре ђе ни по
пу ко ви ма. Спи сак све ште ни ка Вар дар ске ди ви зи је по слат је
ко ман дан ту Пр ве ар ми је 18. фе бру а ра 1916. го ди не. Спи сак
са др жи име на укуп но се дам све ште ни ка пра во слав не ве ро и -
спо ве сти из 21, 22, 23. и 24. пе ша диј ског пу ка и ди ви зиј ске
бол нич ке че те. Ко ман дант Дрин ске ди ви зи је по слао је ко ман -
дан ту Тре ће ар ми је 18. фе бру а ра 1916. спи сак вој них све ште -
ни ка. На спи ску се на ла зе име на 14 пра во слав них вој них све -
ште ни ка, уз на по ме ну да се у 6. пе ша диј ском пу ку Дрин ске ди -
ви зи је на ла зи и вој ни све ште ник за ислам ску ве ро и спо вест
Мех мед Ха ши мић из Шап ца. Он је од по чет ка ра та био у 6. пе - Одмор пешадинца: са снимања филма „Први светски рат”



зи ва, 11. пе ша диј ском пу ку пр вог по зи ва, 11. пе ша диј ском пу -
ку дру гог по зи ва, 11. пе ша диј ском пу ку тре ћег по зи ва, 11. ка -
дров ском пе ша диј ском пу ку, 12. пе ша диј ском пу ку пр вог по -
зи ва, 12. пе ша диј ском пук дру гог по зи ва, 12. ка дров ском пе -
ша диј ском пу ку, 19. пе ша диј ском пу ку пр вог по зи ва, 19. ка -
дров ском пе ша диј ском пу ку, 4. пољ ској бол ни ци Шу ма диј ске
ди ви зи је, 12. пе ша диј ском пу ку тре ћег по зи ва, Шу ма диј ском
пољ ском ар ти ље риј ском пу ку, Шу ма диј ском ди ви зиј ском ко -
њич ком пу ку, Бол нич кој че ти Шу ма диј ске ди ви зи је пр вог по -
зи ва и Бол нич кој че ти Шу ма диј ске ди ви зи је дру гог по зи ва. 

Мо рав ска ди ви зи ја пр вог по зи ва упу ти ла је 18. фе бру а ра
1916. ко ман дан ту Пр ве ар ми је спи сак ко ји са др жи име на 11
пра во слав них вој них све ште ни ка. Све ште ни ци су би ли рас по -
ре ђе ни у Шта бу ди ви зи је, 1. пу ку пр вог по зи ва, 1. пу ку дру гог
по зи ва, 2. пу ку пр вог по зи ва, 3. пе ша диј ском пу ку пр вог по -
зи ва, 3. пе ша диј ском пу ку дру гог по зи ва, 3. пе ша диј ском ка -
дров ском пу ку, 16. пе ша диј ском пу ку пр вог по зи ва, 16. пе ша -
диј ском ка дров ском пу ку, Мо рав ском ар ти ље риј ском пу ку пр -
вог по зи ва. Спи сак све ште ни ка Ду нав ске ди ви зи је до ста вљен
је 20. фе бру а ра 1916. го ди не. Укуп но су на ве де на име на 14
пра во слав них вој них све ште ни ка рас по ре ђе них у 7. пе ша диј -
ском пу ку пр вог по зи ва, 8. пе ша диј ском пу ку пр вог по зи ва, 9.
пе ша диј ском пу ку, 18. пе ша диј ском пу ку, 18. ка дров ском пу -
ку, Ду нав ском пе ша диј ском пу ку тре ћег по зи ва, Ду нав ском
ар ти ље риј ском пу ку, Ду нав ској бол ни чар ској че ти.

Сви ти спи ско ви ди ви зиј ских са др же лич не по дат ке вој -
них све ште ни ка (ме сто по ре кла, број го ди на, фи зич ка спре -
ма, обра зо ва ње). Ка рак те ри стич но је да су на ме сту ди ви зиј -
ских вој них све ште ни ка по ста вља ни по го ди на ма и чи ну ста -
ри ји вој ни све ште ни ци. Исти кри те ри јум био је пре су дан и
при ли ком од ре ђи ва ња вој них све ште ни ка ко ји су вр ши ли све -

ште нич ке ду жно сти у бол нич ким че та ма. Ка рак те ри сти ка је
та ко ђе да по је ди не ди ви зи је дру гог и тре ћег по зи ва ни су има -
ле сво је вој не све ште ни ке, док су у не ким ди ви зи ја ма пр вог
по зи ва би ла рас по ре ђе на и два вој на све ште ни ка.

На осно ву при ку пље них по да та ка о вој ним све ште ни ци -
ма, у Вр хов ној ко ман ди срп ске вој ске 24. фе бру а ра 1916. на -
пра вљен је но ви рас по ред вој них све ште ни ка. Та ко је у ди ви -
зиј ским шта бо ви ма срп ске вој ске по ста вље но се дам вој них
све ште ни ка ко ји су има ли ви со ке све ште нич ке чи но ве. У пе -
ша диј ским пу ко ви ма рас по ре ђе но је два де сет де вет вој них
све ште ни ка, а у ар ти ље риј ским пу ко ви ма укуп но шест вој них
све ште ни ка. Уред бу о но вом рас по ре ду вој них све ште ни ка
пот пи сао је ми ни стар вој ни 14. мар та 1916. го ди не. У Вар дар -
ској ди ви зи ји рас по ре ђе но је укуп но шест све ште ни ка, у
Дрин ској ди ви зи ји укуп но осам, у Ду нав ској, Мо рав ској, Шу -
ма диј ској и Ти моч кој ди ви зи ји по се дам, у ко ман ди Ре зер вних
тру па и Под о фи цир ских шко ла укуп но че ти ри, у Ко њич кој ди -
ви зи ји укуп но два, у До бро во љач ком од ре ду три, у Ко ман ди
ме ста на Кр фу укуп но пет, у бол ни ца ма на остр ви ма Ви до и
Ла за рет по три вој на све ште ни ка. Сви рас по ре ђе ни све ште -
ни ци би ли су пра во слав не ве ро и спо ве сти осим све ште ни ка
за му ха ме дан ску ве ро и спо вест Мех ме да Ха ши ми ћа ко ји је
био у Дрин ској ди ви зи ји.

По ред вој них све ште ни ка ко ји су рас по ре ђе ни у је ди ни -
ца ма, би ло је и оних ко ји ни су до би ли рас по ред. Они су при -
до да ти ди ви зиј ским ко ман да ма ка ко би по по тре би би ли рас -
по ре ђе ни по бол ни ца ма ра ди не го ва ња, те ше ња, ду хов ног ле -
че ња и хра бре ња бо ле сни ка. Овим вој ним све ште ни ци ма
оста вље на је мо гућ ност да на соп стве ну же љу и уз одо бре ње
ми ни стра вој ног мо гу да иду у не ку од са ве знич ких зе ма ља
ра ди сту ди ра ња. Вар дар ској ди ви зи ји при до да то је осам вој -
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них све ште ни ка, Дрин ској ди ви зи ји се дам, Ду нав ској ди ви зи -
ји се дам, Мо рав ској ди ви зи ји шест, Шу ма диј ској ди ви зи ји се -
дам, Ти моч кој ди ви зи ји де вет вој них све ште ни ка. До по врат -
ка у Ср би ју сви вој ни све ште ни ци ко ји су би ли на не кој ду -
жно сти има ли су пла ту и при на дле жно сти. 

Не ко ли ко да на на кон што су вој ни све ште ни ци рас по ре ђе -
ни, на чел ник Шта ба Вр хов не ко ман де ге не рал Пе тар Бо јо вић
оба ве стио је, 19. мар та 1916, ми ни стра вој ног да у срп ској вој -
сци ни је де фи ни тив но до вр шен рас по ред ни жих офи ци ра и вој -
них чи нов ни ка, ме ђу ко ји ма је би ло и вој них све ште ни ка. Као
при мер на во ди мо слу чај вој ног све ште ни ка Јо ва на По по ви ћа
ко ји је 25. мар та 1916. упу тио мол бу ко ман дан ту Дру гог пе ша -
диј ског пу ка „Књаз Ми ха и ло” у ко ме га оба ве шта ва о свом не -
ре ше ном ста ту су. Због усва ја ња но ве фор ма ци је срп ске вој ске,
Дру ги пук дру гог по зи ва је рас фор ми ран и све ште ник По по вић
остао је не рас по ре ђен. Због то га је 31. мар та по ста вљен за све -
ште ни ка Пр вог ко њич ког пу ка. Та ко ђе, на кон што је рас фор ми -
ран Де се ти пе ша диј ски ком би но ва ни пук, вој ни све ште ник овог
пу ка Ни ко ла Не дељ ко вић по ста вљен је 29. ју на 1916. за све ште -
ни ка Пе тог пе ша диј ског пу ка.

Ду жност на ко јој су вој ни све ште ни ци би ли нај ви ше ан -
га жо ва ни у то ку Пр вог свет ског ра та би ла је рад у вој ним бол -
ни ца ма. Нај ве ћи број ра ње них срп ских вој ни ка био је сме -
штен у вој ним бол ни ца ма на остр ву Ви до, на Ла за ре ту, у са -
ве знич ким бол ни ца ма у Го ви ну, Мо ра и ти ци, Ахи ле о ну, Во де -
ни, Ве ри ји, Со ро ви ћу, Се де су, Са мли, Ка ра бу ру ну. У свим
овим бол ни ца ма на ла зио се по је дан вој ни све ште ник срп ске
вој ске. У до го во ру са ко ман дан том са ве знич ких тру па, вр хов -
ни ко ман дант срп ске вој ске на ре дио је, 23. но вем бра 1917, да
по је ди ни вој ни све ште ни ци ко ји ни су има ли свој рас по ред у

је ди ни ца ма срп ске вој ске бу ду рас по ре ђе ни у фран цу ским и
ен гле ским вој ним бол ни ца ма. Раз лог за до но ше ње ова кве од -
лу ке би ло је ми шље ње Оп штег оде ље ња Ми ни стар ства вој -
ног и ре фе рен та за ве ро и спо ве сти о ду шев ном ста њу ра ње -
них срп ских офи ци ра ко ји се на ла зе у фран цу ским и ен гле -
ским вој ним бол ни ца ма ко је је по сла то Вр хов ној ко ман ди 2.
сеп тем бра 1917, уз обра зло же ње да је ра ње ни ци ма по треб -
но ду хов но ста ра ње. 

На ре ђе њем ми ни стра вој ног 30. ав гу ста 1916. од ре ђе ни
су пра во слав ни вој ни све ште ни ци у Фран цу ској (Ни ци, Ту ло -
ну и по по тре би у дру гим ме сти ма у око ли ни), вој ни све ште -
ник у Ту ру од ре ђен је 8. апри ла 1917, а до кра ја ју ла 1917. го -
ди не по сто јао је и срп ски вој ни све ште ник у Же не ви. Пра во -
слав ни вој ни све ште ник срп ске вој ске у Мар се ју од ре ђен је
9. ју ла 1918. го ди не. Срп ских вој них све ште ни ка би ло је и у
Ту ни су и Ал жи ру. 

За вре ме бо рав ка срп ске вој ске на Кр фу срп ским вој ним
све ште ни ци ма до зво ље но је, 11. фе бру а ра 1916, да ко ри сте
грч ке цр кве за па ра сто се, вен ча ња и опе ла. Вр хов на ко ман да
упу ти ла је 18. фе бру а ра 1916. оба ве ште ње да све је ди ни це
мо гу да упу ћу ју у цр кву сво је вој ни ке. Срп ски ми ни стар про -
све те и цр кве них по сло ва Љу ба Да ви до вић по чет ком апри ла
1916. го ди не пред у зео је ак тив но сти на ор га ни зо ва њу вер ске
слу жбе у јед ној пра во слав ној цр кви на остр ву Крф ко ја је до -
де ље на срп ској вој сци. Сви све ште ни ци и бо го сло ви ко ји су
ра ди ли у цр кви и да ље су при ма ли при на дле жно сти од вој ске
и њи хо ва слу жба тре ти ра на је као вој на ду жност. Кра јем ма ја
1916. го ди не ко ман да Мо рав ског пе ша диј ског пу ка са гра ди ла
је за по тре бе сво јих вој ни ка пољ ску цр кву.
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ње мо ра ло је да бу де на пи са но и под не то ко ман дан ту ди ви зи -
је на одо бре ње.

Ве ли ки број вој них све ште ни ка раз ре шен је вој не ду жно -
сти по чев од ок то бра 1918. го ди не и упу ћен на сво је ре дов не
ду жно сти у гра до ви ма (па ро хи ја ма). На осно ву мол бе ми ни -
стра про све те и цр кве них по сло ва, ми ни стар вој ни је 23. но -
вем бра 1918. до нео на ре ђе ње о осло ба ђа њу од ду жно сти
свих све ште ни ка у опе ра тив ним је ди ни ца ма. Кра јем но вем -
бра 1918. по кре нут је по сту пак за утвр ђи ва ње тач ног бро ја
ра ње них и по ги ну лих све ште ни ка. Кра јем де цем бра те го ди -
не све је ди ни це срп ске вој ске има ле су фор ми ра не спи ско ве
све ште ни ка ко ји су осло бо ђе ни ду жно сти и вра ће ни у сво је
па ро хи је. Све ште ни ци ко ји су же ле ли да на ста ве сво је ак тив -
но сти у окви ру вој ске, мо гли су, сход но по тре ба ма слу жбе, да
бу ду пре ме ште ни на сво је ра ни је па ро хи је и да на ста ве да ра -
де као вој ни све ште ни ци. Мех мед Ха ши мић је као вој ни све -
ште ник 2. пе ша диј ског пу ка Дрин ске ди ви зи је до би јао днев -
ни це и пла ту све до 20. ма ја 1919. го ди не.

Вој ни све ште ни ци пра во слав не, ислам ске и је вреј ске ве -
ро и спо ве сти у срп ској вој сци би ли су ан га жо ва ни на раз ли чи -
тим за да ци ма у то ку Пр вог свет ског ра та. С об зи ром на чи -
ње ни цу да су у ор га ни за ци ји срп ске вој ске при сут ни од тре -
нут ка ка да је пр ви пут за кон ски ре гу ли са но по сто ја ње вој ске,
вој ни све ште ни ци ни су има ли ни ка квих по те шко ћа да на пра -
ви на чин ис пу не све за дат ке ко је су пред њих по ста вља ле вој -
не вла сти. Сво јим ан га жо ва њем знат но су до при не ли очу ва -
њу тра ди ци о нал них на ци о нал них и вер ских вред но сти и очу -
ва ли ви сок мо рал вој ни ка у нај те жим рат ним при ли ка ма. Вре -
мен ска ду жи на тра ја ња ра та и ге о граф ски про стор на ко јем
су би ли ан га жо ва ни ути ца ли су на то да је о њи хо вом ра ду у
ар хи ва ма остао са чу ван ве ли ки број до ку ме на та. Ме ђу тим,
рас по ло жи ви по да ци о вој ним све ште ни ци ма ко ји су уче ство -
ва ли у Пр вом свет ском ра ту и да ље су не пот пу ни и ни је утвр -
ђен та чан број вој них све ште ни ка ко ји су би ли рас по ре ђе ни у
је ди ни ца ма срп ске вој ске. По ред то га што су са чу ва ни спи -
ско ви на осно ву ко јих се мо же утвр ди ти број ан га жо ва них
све ште ни ка, тај број ни је ко на чан јер су све ште ни ци ре ла -
тив но че сто би ли рас по ре ђи ва ни у дру гим је ди ни ца ма. ƒ
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Вој ни све ште ни ци би ли су ан га жо ва ни при ли ком по ла га -
ња за кле тве вој ни ка. На чел ник шта ба Пр ве ар ми је оба ве стио
је, 25. ма ја 1916, Вр хов ну ко ман ду да у тој ар ми ји има 12 вој -
ни ка је вреј ске ве ро и спо ве сти и 18 вој ни ка ислам ске ве ро и -
спо ве сти ко ји ни су по ло жи ли за кле тву. Вр хов на ко ман да упу -
ти ла је 29. ма ја 1916. зах тев ко ман дан ту ме ста Со лун да од -
ре ди вој ног све ште ни ка је вреј ске ве ро и спо ве сти и вој ног све -
ште ни ка ислам ске ве ро и спо ве сти ко ји мо гу да из вр ше за кле -
тву. Ко ман дант ме ста оба ве стио је Штаб Вр хов не ко ман де
31. ма ја 1916. да у Со лу ну по сто ји вој ни све ште ник за је вреј -
ску ве ро и спо вест ра бин Ша лам А. Ру со из Бе о гра да, али да
не ма вој ног све ште ни ка за ислам ску ве ро и спо вест. На чел ник
Шта ба Вр хов не ко ман де ге не рал Пе тар Бо јо вић упу тио је 11.
ју на 1916. на ре ђе ње свим ко ман дан ти ма ар ми ја и ко ман дан ту
ко њич ке ди ви зи је да ће за кле тва вој ни ка ко ји ни су по ло жи ли
за кле тву би ти оба вље на 15. ју на у бли зи ни Шта ба Дру ге ар -
ми је. За кле тву вој ни ка ислам ске ве ре из вр шио је вој ни све -
ште ник Ше стог пе ша диј ског пу ка хо џа Мех мед С. Ха ши мић,
док је вој ни све ште ник Ша лом Ру со из вр шио за кле тву вој ни -
ка је вреј ске ве ро и спо ве сти.

Вој ни све ште ни ци би ли су ан га жо ва ни при ли ком про сла -
ва др жав них и вер ских пра зни ка као и при ли ком обе ле жа ва -
ња сла ва пе ша диј ских и ко њич ких пу ко ва. Глав ни хри шћан ски
пра зни ци, Бо жић и Вас крс, као и глав ни пра зни ци ислам ске и
је вреј ске ре ли ги је обе ле жа ва ни су го то во без из у зет ка сва ке
рат не го ди не. Краљ Пе тар и пре сто ло на след ник Алек сан дар
Ка ра ђор ђе вић, вр хов ни ко ман дант срп ске вој ске, ре дов но су
уо чи ових пра зни ка, као и пред Но ву го ди ну, сла ли че стит ке
вој сци.

Слу же ње опе ла и па ра сто са по ги ну лим и умр лим вој ни -
ци ма би ла је та ко ђе јед на од ду жно сти вој них све ште ни ка. Је -
дан од пр вих за бе ле же них по ме на по ги ну лим срп ским вој ни -
ци ма на грч ком тлу био је 18. апри ла 1916. го ди не. 

Ди ви зиј ски вој ни све ште ни ци са ста вља ли су про грам на -
ста ве за по тре бе мо рал ног вас пи та ња вој ни ка. Пре да ва ња су
др жа ли вој ни све ште ни ци два пу та не дељ но, а сва ко пре да ва -
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