
ПИШЕ др Мирјана ЗОРИЋ

СВЕ ДО ЧАН СТВА С КР ФА 
И СО ЛУН СКОГ ФРОН ТА 

Гол го та и вас крс Ср би је у Пр вом свет ском ра ту, а по себ но епо пе ја од 1915. до 1918. го ди не, 
би ли су не пре су шна ин спи ра ци ја исто ри ча ра, умет ни ка, на уч ни ка ра зних про фи ла. 

Све до чан ства о јед ном од нај те жих пе ри о да у са вре ме ној срп ској исто ри ји оста ви ли су и број ни
пи сци, ме ђу њи ма и не пре ва зи ђе ни Сте ван Ја ко вље вић, ко ји је, пре ла зе ћи Ал ба ни ју, бе ле жио и

нај бол ни је успо ме не бу ду ћих ју на ка „Срп ске три ло ги је”. Ко ли ко је успо ме на пре жи ве лих 
уче сни ка и са вре ме ни ка те ве ли ке рат не дра ме оста ло за пре те но ме ђу стра ни ца ма рат них 

днев ни ка, за бе ле же них се ћа ња, лич них ис по ве сти..., мо жда се ни ка да не ће са зна ти, али јед но је
си гур но, оне су нај по у зда ни ји све до ци срп ских по ра за и по бе да у Ве ли ком ра ту, ње го вих 
стра хо та, ис ку ше ња кроз ко ја су про ла зи ли срп ски вој ни ци у вре ме на пу шта ња отаџ би не, 

у пла нин ским бес пу ћи ма Цр не Го ре и Ал ба ни је, на остр ву спа са и остр ву смр ти, на Со лун ском
фрон ту, Кај мак ча ла ну, Гор ни че ву, Ве тер ни ку, Со ко лу, До бром по љу, Ко жу фу, 

Мо глен ским пла ни на ма...
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па ње це ло куп не вој ске пре ко Ал ба ни је и Цр не Го ре, на
Ја дран ско при мор је, где се оче ки ва ло да ће је при хва -
ти ти са ве зни ци: „Ка пи ту ла ци ја би би ла нај го ре ре ше -
ње, јер се њо ме гу би др жа ва... Је ди ни је спас из ове те -
шке си ту а ци је, по вла че ње на Ја дран ско при мор је...
Убе ди те све”, ста ја ло је у на ред би вр хов ног ко ман дан -
та, „да је ово по вла че ње др жав на по тре ба, спас др жа -
ве, и да је у овим те шким да ни ма наш спас у ис трај но -
сти, стр пље њу и крај њем по жр тво ва њу сви ју нас...” 

Фран цу ски мар шал Жо фр ова ко је опи сао од -
ступ ни марш срп ске вој ске: „По вла че ње на ших са ве -
зни ка Ср ба, у окол но сти ма у ко ји ма је из вр ше но, по
стра хо та ма пре ва зи ла зи све што је исто ри ја до са да
за бе ле жи ла”. 

Ра чу на се да је са мо у то ку де се так нај те жих да на,
по ки ши, ци чи зи ми, сне гу и бла ту, без кро ва над гла -
вом и без хра не, у ал бан ским и цр но гор ским гу ду ра ма
стра да ло из ме ђу 60.000 и 80.000 вој ни ка и из бе гли ца,
као и 15.000 ре гру та ко ји су се по вла чи ли пре ко Де бра,
у прав цу Ва ло не. Уми ра ње у Ска дру јед на је од нај стра -
шни јих епи зо да ал бан ске гол го те. Срп ски вој ни ци уми -
ра ли су на ули ца ма, ис пред ал бан ских ку ћа, у ло го ри ма

П
о сле хе рој ске од бра не Бе о гра да, а за тим не -
из бе жног гу бит ка пре сто ни це и про бо ја се -
вер ног фрон та, услед опа сно сти од не при ја -
тељ ског окру же ња срп ска вој ска је, у ок то бру

и но вем бру 1915. го ди не, би ла при ну ђе на да од сту па
дуж мо рав ске до ли не, ка ју гу, ве што ма не ври шу ћи по
уну тра шњим опе ра циј ским прав ци ма, пре ба цу ју ћи се
по сте пе но с по ло жа ја на по ло жај, ка ко би обез бе ди ла
вре ме и про стор за при сти за ње са ве знич ке вој ске из
Со лу на. С ле ђа на па да не од Бу га ра, ко ји су пре се кли
мо рав ско-вар дар ску ко му ни ка ци ју, уви ђа ју ћи да са ве -
знич ка по моћ не ће сти ћи, бес крај не ко ло не срп ских
вој ни ка бо ри ле су се да њу „ју ри ша ју ћи на ба јо нет”, а
но ћу опре зно од сту па ле ка Ко со ву. 

Сре ди ном но вем бра 1915. године срп ски краљ, ре -
гент, вла да, на род ни по сла ни ци, сва срп ска вој ска и из -
бе гли це сле гли су се на Ко со ву по љу. Мно ги су се та да
зaпитали да ли ће ту, на Ко со ву, про па сти и сто го ди на
ра ни је об но вље на срп ска др жа ва, баш као и срп ско
сред ње ве ков но цар ство 1389. го ди не? Уме сто ка пи ту -
ла ци је, срп ска Вр хов на ко ман да на ре ди ла је 25. но вем -
бра 1915, у са гла сно сти са вла дом и ре ген том, од сту -

Пре ко Ал ба ни је
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око гра да где су бо ра ви ли. Све до ци го во ре да је ка пе ла
у ко ју су до но ше ни мр тви сва ко днев но би ла пу на до та -
ва ни це. Днев но је уми ра ло од 30 до 40 љу ди. 

По из ла ску срп ске вој ске на Ја дран ско при мор је (у
пр вој по ло ви ни де цем бра 1915), у Ска дар, Љеш и Драч,
са ве знич ких бро до ва ни је би ло на ви ди ку. За гла вље ни
у ал бан ским мо чва ра ма, под но ал бан ских пла ни на, на -
до хват мо ра и остр ва спа са, глад ни и ис цр пље ни, вој -
ни ци су, по опи су са вре ме ни ка, уза луд упи ра ли по гле -
де ка пу чи ни, али ни че га од оно га што се од са ве зни ка
с пра вом и на дом оче ки ва ло ни је би ло: ни хра не, ни
оде ће, ни оруж ја и му ни ци је, ни ти ле кар ске по мо ћи, а
ни њи хо вих тру па ко је би вој ску на умо ру при хва ти ле и
збри ну ле. Са ве зни ци ни су на вре ме од го во ри ли пре у -
зе тим оба ве за ма, ни ти су по сту пи ли сход но дра ма тич -
ној си ту а ци ји ко ја се пред њи хо вим очи ма од ви ја ла. 

Кра јем де цем бра 1915. године Ита ли ја ни су за бра -
ни ли да срп ска вој ска пре ђе ре ку Шкум бу и при бли жи
се Ва ло ни, за пре тив ши чак оруж јем. Ис по љи ли су крај -
ње не при ја тељ ство пре ма ста ром и бо ле сном кра љу

Док су не мач ки стра те зи, ве ру ју ћи да „срп ска
вој ска ви ше не по сто ји, већ са мо ње ни бед ни
оста ци ко ји су се раз бе гли у ди вље ал бан ске 
и цр но гор ске пла ни не, где ће без хра не по овој
зи ми на ћи сво ју смрт”, раз ма тра ли 
мо гућ ност да пре ки ну да ље опе ра ци је у Ср би ји,
кра јем но вем бра 1915. го ди не от по че ла је ве ли ка
се о ба Ср ба, дру га по сле оне под Ар се ни јем 
Чар но је ви ћем у 17. ве ку. Чи та ва др жа ва – краљ 
и ре гент, вла да, На род на скуп шти на, Вр хов на 
ко ман да, вој ска, ци ви ли, све кључ не уста но ве 
– упу ти ла се у из бе гли штво и не из ве сност.

Пе тру I ка да је с ма ло број ном прат њом сти гао у Ва ло -
ну. Пре ма све до че њу ко ман дан та фран цу ске Сре до -
зем не фло те ад ми ра ла Лу ја Фур ни јеа, „ни је про шао ни
је дан дан а да се ни су ме ња ла ре ше ња о на чи ну пре но -
са и ме сту укр ца ва ња” срп ске вој ске. Ита ли ја ни су се
и да ље енер гич но су прот ста вља ли ко ри шће њу Ва ло не,
ма кар и као тран зит не лу ке за пре воз срп ске вој ске,
под из го во ром да су њи хо ви тран спорт ни бро до ви ан -
га жо ва ни на пре во же њу ау стро у гар ских за ро бље ни ка
ко је су Ср би до ве ли у при мор је, а рат не бро до ве ни су
хте ли да да ју уз об ја шње ње да се њи хо ве по са де не би
ин фи ци ра ле ко ле ром ко ја се на вод но по ја ви ла ме ђу
Ср би ма. За из ну ре ну, про мр злу и обо ле лу вој ску на ал -
бан ској оба ли от по че ла је пра ва аго ни ја. 

„Би ло их је на сто ти не, на хи ља де, на де се ти не хи -
ља да... Сви уко че ни од гр че ва у не у те шно пра зном сто -

ма ку (...) жр тве нај стра шни је бит ке, би је не сти сну -
тих зу ба сто ти ну да на и но ћи, бит ке са сво јим из ну -
ре ним те лом ста вље ним на све мо гу ће му ке, бит ке са
бла том и сте њем, са ко ле ром и ган гре ном. Има ли су
исти из раз на ли цу на ко јем се чи та ла гро зни ца и
глад”, за пи сао је ита ли јан ски ху ма ни ста Па о ло Ђор -
да ни (у књи зи „За срп ску вој ску – јед на за бо ра вље на
при ча”) Рат ни до пи сник фран цу ског „Жур на ла” из ве -
стио је тих да на: „Из ну ре ни вој ни ци ула зи ли су у Ска -
дар по на о соб, у ма лим гру па ма, у зби је ним оде ље -
њи ма, ко ња ни ци и пе ша дин ци из ме ша ни, по ко ји од -
ред за др жао је вој нич ко др жа ње, али су мно го број -
ни ји би ли љу ди без оруж ја. Сви су из гле да ли крај ње
из ну ре но, као пра ви ле ше ви ко ра ча ли су са му ком,
мр ша ви, ис пи је ни, су мор ни, цр на ли ца, уга ше на по -
гле да. Ни јед на жал ба ни је се чу ла са уса на ових љу -
ди, ишли су ћу те ћи шап ћу ћи: хле ба, хле ба... То је би -
ла је ди на реч ко ју су има ли сна ге да из го во ре”. Слич -
на све до чан ства оста ви ли су и дру ги оче ви ци. ƒ



1 . м а ј  2 0 1 8 .

Због про до ра Бу га ра са ис то ка и Ау стро у га ра са
се ве ра, срп ским вој ни ци ма за пре ти ла је опа -
сност од ко нач ног уни ште ња. Смрт ко јој су ума -
кли, нај пре, у сво јој отаџ би ни, а за тим у ал бан -

ским и цр но гор ским бес пу ћи ма, вре ба ла их је са да,
уме сто спа са, на Ал бан ском при мор ју. Ка да је 13. ја ну -
а ра 1916. пао Лов ћен, ау стро у гар ским тру па ма био је
отво рен пут ка Ска дру и Ал ба ни ји. У та квој си ту а ци ји,
срп ска вла да и пре сто ло на след ник Алек сан дар узда ли
су се још је ди но у Ру си ју. Пре сто ло на след ник се још
16. де цем бра 1915. дра ма тич ним апе лом обра тио ру -
ском ца ру Ни ко ла ју II Ро ма но ву, са мол бом да учи ни
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шта мо же за спас срп ске вој ске од „си гур не смр ти”:
„...Мо ја вој ска сто ји да нас пред нај жа ло сни јим свр -
шет ком. С на дом и уве ре њем да ће се на Ја дран ском
при мор ју снаб де ти и ре ор га ни зо ва ти на ми ру, уз обе -
ћа ну по моћ са ве зни ка, ја сам је пре вео пре ко ал бан -
ских и цр но гор ских пла ни на. Ни шта од обе ћа ног што
је по треб но за из др жа ва ње и ре ор га ни за ци ју ов де ни -
смо на шли”. 

Тек на ул ти ма тум ру ског ца ра Фран цу ској и Ве ли -
кој Бри та ни ји 18. ја ну а ра 1916, под прет њом да ће Ру -
си ја рас ки ну ти са вез са Ан тан том и скло пи ти се па рат -
ни мир са Не мач ком уко ли ко се срп ска вој ска „од мах
не из ба ви из Ал ба ни је”, Ита ли ја ни су до зво ли ли Ср би -
ма да уђу у Ва ло ну, а Фран цу ска је по сла ла бро до ве за
тран спорт срп ске вој ске на остр во Крф. У ме ђу вре ме -
ну, од из би ја ња на ал бан ску оба лу до по чет ка тран -
спор та, умр ло је ви ше од 40.000 Ср ба (ра чу на се да је
у про се ку днев но уми ра ло 300 вој ни ка). Срп ска вој ска
је на ал бан ској оба ли из гу би ла пу них ме сец да на – ме -
сец да на не по треб ног уми ра ња! Би ла је то пре ве ли ка це -
на са ве знич ке не сло ге, не ло јал но сти, не а жур но сти и че -
стих из ме на пла но ва, ко ју су пла ти ли срп ски вој ни ци.

Пр во бит на ини ци ја ти ва фран цу ске вла де (од 2. ја -
ну а ра 1916) да се срп ска вој ска из ал бан ских лу ка бро -
до ви ма пре ве зе у Би зер ту, ре зул ти ра ла је и пр вим
тран спор том од око 9.000 љу ди ко ји је из драч ке лу ке
6. ја ну а ра кре нуо на да ле ки пут. У ње му су углав ном
би ли рат ни за ро бље ни ци, те же обо ле ли и део ре гру та,
док је глав ни на вој ске тек оче ки ва ла ева ку а ци ју. Чи -
ње ни ца да је до да ле ких де сти на ци ја у Ту ни су, уда ље -
них 600 ми ља од ал бан ских лу ка, у јед ном кон во ју мо -
гло да се пре ве зе сне га око 2.000 љу ди и да би за пре -
воз чи та ве срп ске вој ске и из бе гли ца би ло по треб но
нај ма ње пет до шест ме се ци, на те ра ла је са ве зни ке да
раз ми шља ју о дру га чи јем ре ше њу. 

У ме ђу вре ме ну, у Па ри зу и Лон до ну при мљен је
де марш ру ског ца ра Ни ко ла ја II у ко ме се зах те ва ло да
„тре ба хит но спа сти ју нач ку вој ску ко ја ће, у то не сум -
њам, ка сни је пред ста вља ти ве ли ку по моћ у оства ри ва -
њу оп штег ци ља”. По сле ул ти ма тив ног зах те ва упу ће -
ног пред сед ни ку По ен ка реу и кра љу Џор џу V, фран цу -
ска вла да тра жи ла је од вла де у Ри му да се без у слов но
со ли да ри ше у пру жа њу по мо ћи Ср би ма. Схва та ју ћи
озбиљ ност ру ске ин тер вен ци је, фран цу ска вла да пре -
у зе ла је на се бе ини ци ја ти ву у спа са ва њу срп ске вој -
ске, од лу чив ши (5. ја ну а ра 1916) да, не кон сул ту ју ћи
Ен гле зе и Ита ли ја не, вој но за по сед не Крф и на том
грч ком остр ву, уда ље ном све га 60 ми ља од ал бан ске
оба ле, сме сти сву срп ску вој ску, ка ко би се на ње му
опо ра ви ла и ре ор га ни зо ва ла. Крф је од го ва рао и срп -
ској вла ди, ко ја је же ле ла (и ин си сти ра ла) да ње ни вој -
ни ци бу ду сме ште ни што бли же сво јој отаџ би ни. 

Ка да су тру пе фран цу ских ко ло ни јал них обла сти
за у зе ле остр во сре ди ном ја ну а ра, Бри тан ци и Ита ли -
ја ни же ле ли су, бар сим бо лич но, да на ње му обез бе де
и соп стве но при су ство. Бри тан ци су на Крф по сла ли

Од из би ја ња на ал бан ску оба лу до по чет ка 
спа со но сног тран спор та умр ло је ви ше од 40.000
Ср ба (ра чу на се да је у про се ку днев но 
уми ра ло 300 вој ни ка). Срп ска вој ска је 
на ал бан ској оба ли из гу би ла ме сец да на 
– ме сец да на не по треб ног уми ра ња! 
Би ла је то пре ве ли ка це на са ве знич ке не сло ге, 
не ло јал но сти, не а жур но сти и че стих из ме на 
пла но ва, ко ју су пла ти ли срп ски вој ни ци. 

Смрт на оба ли

После голготе преко албанских планина и вишедневног
гладовања на обали мора, надљудским напорима стигао je на
Крф са свега 27 килограма
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тра ја ла до 19. фе бру а ра 1916. го ди не. Пр ви са ве знич ки
брод са срп ским вој ни ци ма упло вио је у Гу ви ју, лу ку уда -
ље ну не ко ли ко ки ло ме та ра се вер но од гра да Кр фа, већ
18. ја ну а ра. До 21. фе бру а ра ева ку и са но је ви ше од
150.000 љу ди на „остр во спа са”, ка ко су Ср би про зва ли
Крф. По сто ји, до ду ше, ви ше по да та ка о то ме ко ли ко је
вој ни ка пре ве зе но са оба ла Ал ба ни је. Је дан од нај ве ро -
до стој ни јих је онај ко јим је рас по ла га ла фран цу ска спе -
ци јал на ми си ја ге не ра ла Пи ја ра де Мон де зи ра, ко ја је
ру ко во ди ла пре во зом и по дат ке при ку пља ла на ли цу ме -
ста. На осно ву ње них по да та ка про из и ла зи да су се
са оба ла Ал ба ни је то ком ева ку а ци је од 7. ја ну а ра (ра -
чу на ју ћи и кон тин гент ко ји је 6. ја ну а ра кре нуо ка Ту -
ни су) до 19. фе бру а ра ис кр ца ла укуп но 154.454 вој -
ни ка. Од то га, на Крф је пре ве зе но око 138.690 љу ди,
у Би зер ту 10.763 вој ни ка, на Кор зи ку 3.000, а у Фран -
цу ску 2.000. На ве де ном бро ју тре ба до да ти и део
тру па (од ред пу ков ни ка Ва си ћа) ко ји се кроз Ма ке до -
ни ју про био у Со лун – 3.631 вој ник.

Глав ни те рет ма сов не и ри зич не опе ра ци је спа са ва -
ња Ср ба са ал бан ских оба ла под не ла је ита ли јан ска рат -
на фло ти ла. На Кр фу су их са че ка ле са ве знич ке вој не и
ме ди цин ске ми си је ко је су ор га ни зо ва ле ле че ње срп ских
вој ни ка, снаб де ле их хра ном, са ни тет ском опре мом и ма -
те ри ја лом, но вим оруж јем и уни фор ма ма, ре ор га но зо ва -
ле њи хов са ни тет и је ди ни це. Фран цу ска др жа ва при -
хва ти ла је нај ве ћи број срп ских из бе гли ца и шко ло ва ла
нај ви ше срп ске де це. Ње на рат на фло та пре ба ци ла је
у про ле ће 1916. го ди не срп ску вој ску са Кр фа на Со -
лун ски фронт. ƒ

око 200 љу ди из са ста ва њи хо ве Ја дран ске ми си је, а
Ита ли ја ни 50 ка ра би ње ра. Због про те ста грч ке вла де,
ко ја је у то ме ви де ла кр ше ње не у трал но сти сво је зе -
мље, са ве зни ци су из ја ви ли да је Крф по сед нут при -
вре ме но и обе ћа ли грч ким ци вил ним вла сти ма да ће
на остр ву функ ци о ни са ти не сме та но. 

Због ула ска ау стро у гар ских тру па у Це ти ње и ка -
пи ту ла ци је Цр не Го ре (21. ја ну а ра), те чи ње ни це да су
бу гар ске тру пе сти гле бли зу Ел ба са на, про це ње но је
да лу ке у Ме до ви и Дра чу ви ше ни су би ле без бед не за
да љи тран спорт срп ске вој ске. За то су јој са ве зни ци
на ло жи ли но ви по крет – у прав цу Ва ло не, ко ја је би ла
уда ље на 150–200 ки ло ме та ра од Дра ча и Ме до ве. Тај
по крет дуж ал бан ске оба ле, по знат и као „марш смр -
ти”, пре ко те шког, мо чвар ног и ма ла рич ног те ре на,
под ки шом и ве тро ви ма, тра јао је од 19. до 28. ја ну а -
ра. Стра да њу се ни је на зи рао крај. Та чан број стра да -
лих вој ни ка и ци ви ла на том пу ту ни је утвр ђен, али се
ве ру је да их је би ло ви ше од де се так хи ља да. 

Тек у Ва ло ни са ве зни ци су 28. ја ну а ра от по че ли оп -
се жну ак ци ју ева ку а ци је срп ске вој ске и ци ви ла, ко ја је



Вест да ће остр во би ти ста вље но под про тек то рат
и да ће на ње му би ти ис кр ца но 150.000 љу ди, од
ко ји су мно ги би ли са ин фек тив ним и дру гим бо -
ле сти ма, мо ра ла је иза зва ти код Кр фља на ве ли ку

бри гу. У то вре ме на це лом остр ву би ло је око 100.000
ста нов ни ка, ко ји су стре пе ли шта им се све мо же де си -
ти у та квим усло ви ма. Ме ђу тим, сво јим по на ша њем Ср -
би су вр ло бр зо сте кли по ве ре ње до ма ћи на. У ли сту „Но -
ва Грч ка” но ви нар Ко стас Па сја нис до че као је вој во ду
Ра до ми ра Пут ни ка ре чи ма: „До бро до шао на остр во хо -
мер ске прин це зе, умор на ста ри но, вој ско во ђо вој нич ког
на ро да ко ји ни је по кле као пред вар вар ским на ле том.
Ово на ше зе ле но остр во – по нос Сре до зе мља и да нас
са ња о тра ди ци о нал ном грч ком го сто прим ству. До бро
до шао, стран че, на остр во хо мер ске прин це зе. Њен не -
ка да бли ста ви осмех, пун ле по те и не жно сти, улио је на -
ду у че мер ну ду шу на па ће ног бро до лом ни ка Ита ке (Оди -
се ја). И он је, слич но те би, као ста ри на се дих вла си, умо -
ран од ду го го ди шњих жр тво но сних би та ка, пре шао уз -
бур ка но мо ре да би ов де на шао уто чи ште. И он је, као и
ти, у че жњи за из гу бље ном отаџ би ном, као ис ку сни во ђа
ма ле Ита ке мно ге го ди не про па тио на ту ђим мор ским
оба ла ма, лу та ју ћи по ту ђим зе мља ма. До бро до шао ста -

ри но, умор ни пред вод ни че хра бро га на ро да, на остр во
хо мер ске прин це зе чи ји не ви ни, де ви чан ски осмех жи ви
у пре да њу грч ког го сто прим ства. Не мој ре ћи да су вар -
вар ски на ро ди за у век по ко ри ли ва шу хра бру зе мљу. Не -
мој ре ћи да не ма те ре чи обе ћа ња за сре ћу. Да су вас об -
ма ну ли. Да вас не во ле. Да не ма те при ја те ља. Ни ко не
мо же сам да жи ви у жи жи бес ко нач них све то ва. Ни ко
не мо же да жи ви на вр ху не ког ка пи то ла. Ни ко још не би
мо гао да жи ви у не ком ма што ви том кра ју зе мље ко ји би
био до во љан са мо да та мо сме сти свој гроб (...)” 

И по ред ова ко ис ка за не до бро до шли це, вој во да
Пут ник ни је ду го ужи вао го сто прим ство Кр фља на. Ис -
цр пљен бо ле шћу, упу ћен је убр зо на ле че ње у Ни цу, где
је 17. ма ја 1917. умро. Чу ве ни ита ли јан ски ди пло ма та
гроф Кар ло Сфор ца јед ном при ли ком је за бе ле жио: „Од
свих ту ђи на ца ко ји су се из ме ња ли на Кр фу, нај жи вље
сим па ти је сте кли су Ср би, и то са ви ше раз ло га: у пр вом
ре ду за то што су срп ски чи нов ни ци и офи ци ри ко ји су
ста но ва ли у ва ро ши сма тра ли као нај хит ни ју ду жност да
по тро ше сав свој но вац чим га при ме, не ма ју ћи ни ка квог
сми сла за ште дљи вост Ита ли ја на или Фран цу за, код ко -
јих је тај сми сао још ви ше раз ви јен; што су срп ски вој -
ни ци, рас ту ре ни по мно го број ним ма лим ло го ри ма на

Пр вих не ко ли ко да на, ка да је стра да ње би ло 
нај ве ће, ни је во ђе на пре ци зна еви ден ци ја 
о жр тва ма. Ка сни ји из ве шта ји го во ри ли су да је
уми ра ло не ко ли ко сто ти на вој ни ка днев но. 
Са хра њи ва ни су у по чет ку у плит ким ка ме ним
гроб ни ца ма на оба ли остр ва (та ко је на Ви ду 
на ста ло пр во гро бље са 1.200 умр лих вој ни ка), 
а ка да ви ше ни је би ло мо гу ће са хра њи ва ње на 
Ви ду, те ла су сла га на и по ла га на из бар ки 
фран цу ског са ни тет ског бро да у ду би не 
Јон ског мо ра.

Стра да ње срп ског вој ни ка
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остр ву, увек ве о ма по што ва ли же не
крф ског ста нов ни штва, док су Ита -
ли ја ни и Фран цу зи по не кад по ста ја -
ли хе ро ји из Бо ка чо вих при ча. А на -
ро чи то су Ср би би ли оми ље ни што
ни је дан од њих ни је же лео да оста не
ту, што је сва ки од њих жу део за сво -
јом гру дом зе мље у Шу ма ди ји, за сво -
јом ку ћи цом у Бе о гра ду или Ни шу.”

Пр ви су срет срп ске вој ске са
остр вом до нео је, уме сто спа са, кул -
ми на ци ју стра да ња. У свом рат ном
днев ни ку др Си ни ша Ђа ја, по сле
ра та уни вер зи тет ски про фе сор у
Бе о гра ду, за пи са ће 30. ја ну а ра
1916. го ди не: „...Осло бо дио сам се
ужа сне Ал ба ни је, до шао сам на
мир но и пи то мо остр во Крф, где
тек са да осе ћам стра шан умор, ма -
лак са лост, ту гу и те жак бол. Тек са -
да ја сно гле дам све оне ле ше ве
крај уга ше них ва три, бру је ми у
уши ма из не мо гли гла со ви оних ко ји су хле ба и спа са
тра жи ли, тек са да ви дим те шке и муч не по кре те бо -
ле сни ка ко ји су крај дру мо ва, у бла ту, уми ра ли...”

Ис црпље ни вој ни ци, на кон ис кр ца ва ња, би ли би по -
стро је ни на ма лом остр ву Ла за рет (из ме ђу Гу ви је и Ви -
да), на кон че га су са ве знич ки са ни тет ски офи ци ри нај -
пре вр ши ли три ја жу. По што би сви про шли по сту пак
дез ин фек ци је, фор ма лин ског ку па ња и за пра ши ва ња,
из два ја ни су у две ве ли ке гру пе. У јед ној су се на ла зи ли
па ци јен ти за ра же ни ин фек тив ним бо ле сти ма, ко ји су
оста ја ли на Ла за ре ту, у Ин фек тив ној бол ни ци, док су ви -
тал но угро же ни ева ку и са ни на Ви до, та да ка ме ни то
„остр во зми ја” ка ко су га зва ли Кр фља ни. Ту је фор ми ра -
на нај ве ћа пољ ска бол ни ца. Са сто ја ла се од ни за ба ра ка
и им про ви зо ва них ша то ра. За нај те же и нај мла ђе па ци -
јен те, ме ђу ко ји ма је нај ви ше би ло оних ко ји су пре пе -
ша чи ли пут из ме ђу Дра ча и Ва ло не, пр ве им про ви зо ва -
не пољ ске бол ни це по ста ви ли су Фран цу зи. Осим на Ви -

ду, фран цу ска са ни тет ска ми си ја ор -
га ни зо ва ла је за вој ни ке бол нич ке
цен тре у Гу ви ји и у Мо ра и ти ци, док
је за офи ци ре адап ти ран дво рац Ахи -
ле он. Ен гле ска вој на ми си ја фор ми ра -
ла је оп шту бол ни цу у Гу ви ји, док је
по ло ви ном ма ја 1916. го ди не сти -
гла и ру ска са ни тет ска ми си ја. Ју -
тар њи ра порт ле ка ра на остр ву Ви -
ду пр вих не де ља обич но би гла сио:
„Ста ње бо ле сни ка на остр ву Ви ду
ре дов но, но во не ма ни шта. Умр ло
је и са хра ње но у мор ској пу чи ни
то ли ко и то ли ко...” За бе ле же не су
и ре чи фран цу ског вој ног ле ка ра
упу ће не на смрт бо ле сним мла ди -
ћи ма: „Оздра ви те си но ви Ср би је,
це ла вас Фран цу ска мо ли! Ва ше
мај ке и се стре па ле кан ди ла у за ви -
ча ју и мо ле се за ва ше здра вље. Ва -
ша де ца вас че ка ју...”

Пр вих не ко ли ко да на, ка да је
стра да ње би ло нај ве ће, ни је во ђе на пре ци зна еви ден ци -
ја о жр тва ма. Ка сни ји из ве шта ји го во ри ли су да је уми -
ра ло не ко ли ко сто ти на вој ни ка днев но. Са хра њи ва ни су
у по чет ку у плит ким ка ме ним гроб ни ца ма на оба ли остр -
ва (та ко је на Ви ду на ста ло пр во гро бље са 1.200 умр лих
вој ни ка), а ка да ви ше ни је би ло мо гу ће са хра њи ва ње на
Ви ду, те ла су сла га на и по ла га на из бар ки фран цу ског
са ни тет ског бро да у ду би не Јон ског мо ра. Тим по во дом,
гле да ју ћи ка ко то ну те ла срп ских вој ни ка, пот по руч ник
Дра го слав П. Ђор ђе вић за пи са ће ка сни је у свом рат ном
днев ни ку: „Јад ни срп ски на ро де, где ли све не ће оста -
вља ти сво је ко сти тво ја на му че на де ца?” 

Нај ве ћа срп ска гроб ни ца из ван Ср би је до би ла је
исто вре ме но и свој по ет ски спо ме ник. Из гра дио га је та -
да тек 24-го ди шњи пе сник Ми лу тин Бо јић ко ји је, и сам
скр хан пре ла ском Ал ба ни је, са крф ске оба ле гле дао ка -
ко бро до ви од но се бе жи вот на те ла срп ских мла ди ћа.
Ње го ва по е ма „Пла ва гроб ни ца” оста ла је до да нас нај у -

вер љи ви је све до чан ство о
тра ге ди ји срп ске мла до -
сти. Са мо го ди ну да на ка -
сни је Ми лу ти на Бо ји ћа
сти гао је усуд ге не ра ци је
ко јој је при па дао. У јед ној
со лун ској ка фа ни, већ и
сам скр хан бо ле шћу, слу -
шао је за чу ђен ка ко „Пла -
ву гроб ни цу”, упра во об -
ја вље ну у „Срп ским но ви -
на ма”, ре ци ту је глу мац
Во ја Јо ва но вић. Умро је и
са хра њен уз нај ве ће по -
ча сти 1917. на срп ском
вој нич ком гро бљу на Зеј -
тин ли ку. ƒ

Меморијал на острву Видо

Милутин Бојић



Ра но про ле ће и бла га острв ска кли ма до не ли су чу -
де сан опо ра вак срп ске вој ске. Ме ди цин ски над -
зор, аде кват на ис хра на, но ве уни фор ме и оруж је

до би је но од са ве зни ка вра ти ли су мо рал вој сци. По вра -
так мо ра ла пра тио је и фи зич ки опо ра вак. Ста нов ни ци
остр ва ди ви ли су се во љи са ко јом су ве жба ли вој ни ци.
На пор не вој нич ке ве жбе и ја ча ње те ла по ти ски ва ли су
се ћа ње на пат ње. Ниг де ло го ри срп ске вој ске то ком
ра та ни су би ли та ко уре ђе ни као на Кр фу. На про сто -
ри ма ме ђу ма сли ња ци ма по диг ну ти су ша то ри ко ји су
укра ше ни цве ћем и зе ле ни лом. Сит ним шљун ком и ка -
ме њем раз ли чи тих ни јан си ис пи са ни су на зи ви је ди ни -
ца и обе леж ја срп ске вој ске и др жа ве. Уре ђе ње ба шти
срп ске вој ни ке под се ћа ло је на за ви чај. Њи хо ви ло го ри
под се ћа ли су на фан та стич не двор це из гра ђе не на пе -
ско ви тој мор ској оба ли. Они су пре те жно фор ми ра ни
на ис точ ној оба ли остр ва, се вер но и ју жно од гра да Кр -
фа, у ко ме је би ло се ди ште Вр хов не ко ман де. За све
вре ме бо рав ка срп ских вој ни ка на Кр фу са ве знич кој
упра ви ни је при ја вљен ни је дан пре кр шај, ни јед на кра -
ђа, ни је за бе ле жен ни је дан ин ци дент. 

И за нај ве ће оп ти ми сте би ла је за чу ђу ју ћа бр зи на
ко јом се опо ра вља ла срп ска вој ска на Кр фу, ко ја је до
ју че из гле да ла као „го ми ла из гу бље них јад ни ка”. У успо -
ме на ма на те да не Бо жи дар Ђер ма но вић за пи сао је:
„Ре као би чо век пра во бла го ста ње. Мо ре се рас про -
стр ло, очи се отво ри ле, а те ло и ду ша рас пли ну ли. Не -
ка бла го дет си ну ла и на нас. Сви се тру ди мо да слу ша -
мо, са мо да се не што не по ква ри од ове до бро те ко ја
нас окру жу је...” На кон фе рен ци ји пред став ни ка фран -
цу ске и бри тан ске вла де од 8. до 10. фе бру а ра 1916.
по стиг нут је спо ра зум око снаб де ва ња и ре ор га ни за -
ци је срп ске вој ске на Кр фу, под ру ко вод ством фран цу -
ске вој не ми си је ге не ра ла Мон де зи ра, при че му је до -
го во ре но да тро шко ве на бав ке на мир ни ца, опре ме и
оста лог ма те ри ја ла две вла де сно се со ли дар но. За хва -
љу ју ћи ан га жо ва њу две ју вој них ми си ја (фран цу ске и
бри тан ске) и оста лих са ве знич ких слу жби, на ро чи то
ме ди цин ских ми си ја, ство ре ни су усло ви за бр жи опо -
ра вак и успе шну ре ор га ни за ци ју срп ске вој ске. 

Од по себ ног зна ча ја би ло је уред но снаб де ва ње
са ни тет ским ма те ри ја лом, ле ко ви ма и опре мом. Уре ђе -
не су број не пољ ске бол ни це, зи да ни објек ти пре тва -
ра ни у бол ни це, по ве ћа вао се број са ве знич ких са ни -
тет ских еки па. По сле ме сец да на сви срп ски пу ко ви
има ли су сво је бол ни це под ша то ри ма са 30–40 кре ве -
та, док је сва ка ди ви зи ја би ла опре мље на ам бу лан том
ко ја је мо гла да збри не 500–600 љу ди. Дво рац ау стро у -
гар ске ца ри це Ели за бе те (Си си), Ахи ле он, пре тво рен је
у бол ни цу за офи ци ре. Ре зул та ти са ве знич ких са ни тет -
ских ми си ја у ле че њу и опо рав ку срп ских вој ни ка би ли
су им пре сив ни. Ка да су кра јем фе бру а ра и по чет ком
мар та ки шни пе ри од сме ни ли то пли сун ча ни да ни јон -
ског про ле ћа, вој ни ци су жив ну ли, ли ца су им се раз ве -
дри ла, све че шће су се ис под ша то ра, по ули ца ма и крч -
ма ма глав ног гра да (Ке фа) мо гли чу ти ве се ли жа мор,
по ша ли це, свир ка и пе сма. Ор га ни зо ва ни су и раз ли чи -
ти об ли ци кул тур них и за бав них ак тив но сти, на ро чи то
игран ке и по зо ри шне пред ста ве. По че ле су се штам па -
ти и но ви не на срп ском је зи ку.

Ен гле ска ле кар ка Иза бел Хан тон за бе ле жи ла је:
„Чим се Ср бин опо ра ви, он пе ва и игра. То је би ло у ње -
го вој при ро ди, са став ни део ње го вог жи во та, као што
је би ла при род на ствар об ра ђи ва ти зе мљу. Њи хо ва
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Не из бри си ви траг о бо рав ку Ср ба на Кр фу 
пред ста вља ју ре чи ко је су се за др жа ле 
у го во ру ло кал ног ста нов ни штва. И да нас се на
овом остр ву мо гу чу ти срп ске ре чи „хлеб”, „ку ћа”,
„гла ва”, „до бро”, „та та”...

Чу де сан опо ра вак

Вакцинација против тифуса у Солуну 1917. године
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оми ље на пе сма би ла је ’Та мо да ле ко’. Пе сма го во ри ка -
ко су на пу сти ли ку ћу и зе мљу, из ра жа ва че жњу за ку -
ћом. Не ке од нас же на пе ва ле смо за јед но са вој ни ци -
ма и кроз пе сму за во ле ле тај ле пи је зик”. А Ми лун ка
Са вић, срп ска „Јо ван ка Ор ле ан ка”, ка ко су је зва ли
Фран цу зи, све до чи ла је: „Ми смо пе ва ли кад нам је би -
ло нај те же. Пе ва ли смо кад су нас фран цу ске ла ђе пре -
ба ци ва ле на Крф, а би ли смо жи ви ле ше ви. Фран цу ски
мор на ри и офи ци ри пла ка ли су слу ша ју ћи нас и го во ри -
ли: ’Ка кав ди ван на род!’ Пе ва ли смо кад смо уми ра ли
на остр ву Ви ду, пе ва ли смо кад смо ги ну ли на Со лун -
ском фрон ту. Кад би смо у ро во ви ма за пе ва ли, Бу га ри
би пре ста ја ли да пу ца ју...” Уз пе сму је би ла не из бе -
жна и игра. По ло го ри ма су се раз ви ја ла ма чван ско,
ко лу бар ско и дру га ко ла ко ја су но си ла име на за ви ча -
ја и чу ве них би та ка. У ко ла су ра до ула зи ли и стран -
ци. Кр фља ни су Ср бе за пам ти ли као на род ко ји пе ва.
Сти хо ви не ких срп ских пе са ма пе ва ли су се ду го по -
сле ра та на Кр фу.

Број не ве зе оства ре не су за вре ме бо рав ка Ср ба
на Кр фу. Мно ги срп ски офи ци ри и вој ни ци оже ни ли су
се Кр фљан ка ма, ме ђу њи ма и бу ду ћи ми ни стар спољ -
них по сло ва у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји Алек сан дар Цин -
цар Мар ко вић. Ре гент Алек сан дар и дру ги срп ски офи -
ци ри би ли су ку мо ви на кр ште њу мно го број ној крф ској
де ци. Ипак, нај у вер љи ви ји траг о бо рав ку Ср ба на Кр -
фу су ре чи ко је су се за др жа ле у го во ру ло кал ног ста -
нов ни штва. И да нас се на овом остр ву мо гу чу ти срп -
ске ре чи „хлеб”, „ку ћа”, „гла ва”, „до бро”, „та та”...

Ни др Си ни ша Ђа ја, по сле ра та зна ме ни ти на уч -
ник, ни је мо гао да са кри је емо ци је ко је из би ја ју из ње -
го вог рат ног днев ни ка, на пи са ног од са ку пље них пи са -
ма са фрон та ко је је упу ћи вао нај бли жи ма. Та ко је, 30.
мар та 1916, др Ђа ја за бе ле жио: „Вој ни ци су нам до бри
и по слу шни. Оде ну ли смо их и обу ли и са да са свим
друк чи је из гле да ју. Не умем ти ре ћи ко ли ко су див ни,
осе ћај ни и ве ли чан стве ни ови на ши про сти се ља ци.
Сви су пре тр пе ли нео пи си ве му ке, сви су се је два ис тр -
гли из кан џи смр ти, сви би тре ба ло да бу ду су ро ви, око -
ре ли, нео се тљи ви, дру гим ре чи ма, твр ђи од ка ме на – а
они су, ме ђу тим, пу ни не жно сти и љу ба ви да им се са
не ко ли ко дир љи вих ре чи мо гу иза зва ти су зе у очи ма. И
пре сам их во лео, а сад их још ви ше во лим, јер ви дим
да ни шта ни је би ло у ста њу да у њи ма сло ми пре ве ли ку
љу бав пре ма ку ћи и сво ји ма. Ја це ним ово, јер сам уве -
рен да је са мо ова љу бав ка дра да ис тро ше ним ор га ни -
зми ма дâ по треб ну си лу да се по но во ба ци на не при ја -

те ља и да га по бе ди. Мно го бих ја мо гао пи са ти о на -
шем вој ни ку, ко ји је тек са да ис по љио сво је ве ли ке осо -
би не. Да ле ко би ме од ве ло кад би се и у по је ди но сти ма
упу штао, па ни та да се не би мо гла раз у ме ти ни уви де -
ти сва ве ли чи на ње го ве ду ше. Са тим вој ни ци ма тре ба
жи ве ти, мо ра ју се са њи ма пре ћи све те шко ће, па их
он да тек са свим раз у ме ти и упо зна ти”.

Ку пљен је је дан грч ки бро дић и на зван „Ср би ја” на
ко ме се ви јо ри ла ве ли ка срп ска за ста ва, иа ко то ни је
би ло у скла ду са ме ђу на род ним по мор ским пра вом, јер

Ср би ја ни је би ла по мор ска зе мља. Ипак, са ве зни ци су
при хва ти ли об ја шње ње да за ста ва ко ја је по но сно кли -
зи ла пу чи ном Јон ског мо ра по ди же мо рал срп ским вој -
ни ци ма. На „Ср би ји”, пи ше Љу бо мир Са ра ман дић ку -
стос Срп ске ку ће на Кр фу, ти ска ли су се за јед но ге не -
ра ли, офи ци ри и вој ни ци, чин и по ло жај на бро ду ни су
би ли од ва жно сти. Че сто се са „Ср би је” чу ла пе сма „Та -
мо да ле ко”, пе ва ла се у ка фа на ма, ло го ри ма, бол ни ца -
ма, на бро ду „Ср би ја”... Јед на ко као Ср би, при хва ти ли
су је и Гр ци, Фран цу зи, Ен гле зи, Ита ли ја ни, Ма ро кан -
ци, Се не гал ци... Они ко ји ни су раз у ме ва ли ре чи, слу ти -
ли су да се иза те ме ло ди је мо же кри ти са мо жал за на -
пу ште ном отаџ би ном, по ро ди цом, ог њи штем... За то су
је пре пе ва ва ли на сво је је зи ке. 

За ни мљи ва је би ла и про сла ва Ус кр са 1916. го ди не
ме ђу срп ским вој ни ци ма, ко ју је опи сао ка над ски све -
ште ник док тор Бојд, а по дат ке о то ме оста вио нам Љу -
бо мир Са ра ман дић из Срп ске ку ће на Кр фу: „Би ла је
сва вој ска по стро је на у па ра ди по ред мо ра. У том до ја -
ха у ка су ре гент Алек сан дар, ста де пред вој ску и уз вик -
не: – Хри стос вос кре се бра ћо! И сва вој ска гро мо гла -
сно од го во ри: – Ва и сти ну вос кре се! Је дин ствен при мер
ка кав у све ту ни сам ви део, да је дан вла дар као не ки
апо стол об ја вљу је сво јој вој сци да је Хри стос вас кр сао,
а да сва вој ска по твр ђу је ре чи свог вла да ра”. Ве ро ват -
но је тог тре нут ка реч „вас крс” у ко лек тив ној све сти
срп ског на ро да до би ла дво стру ко зна че ње, са јед не
стра не, нај ве ћи хри шћан ски пра зник вас кр се ња Хри -
сто вог, а са дру ге, вас крс срп ске др жа ве и вој ске на
остр ву Кр фу.  ƒ
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П
рема новој формацији српска војска подељена
је у три армије, са по две пешадијске дивизије.
Дивизије првог и другог позива спојене су у
једну, а од људства ранијих 13 пешадијских,

формирано је шест нових дивизија, које су задржале
називе својих дивизијских области. По бројном стању и
ватреној моћи српске армије одговарале су француским
корпусима. Прву армију (до августа 1916. под командом
пуковника Милоша Васића, а затим војводе Живојина
Мишића) чиниле су Моравска и Вардарска дивизија,
Другу (командант војвода Степа Степановић)
Шумадијска и Тимочка, док су у састав Треће армије

(генерала Павла Јуришића Штурма) ушле Дринска и
Дунавска дивизија. Коњичка дивизија потчињена је
Врховној команди. Врховни командант српске војске био
је регент Александар Карађорђевић, а начелник штаба
Врховне команде генерал Петар Бојовић. Српској војсци
на Халкидикију придружили су се и Добровољачки одред
под командом потпуковника Војина Поповића – Војводе
Вука (око 2.250 људи), Први комбиновани пук и
опорављени реконвалесценти из Бизерте, тако да је
крајем маја 1916. године у њеном саставу на Солунском
фронту било око 147.000 људи, рачунајући и 23.000 оних
који су чинили позадинско особље. 

После опоравка и реорганизације српске војске на
Крфу уследило је њено пребацивање на Солунски
фронт. У пролеће 1916. године Французи су већ почели
да планирају њену даљу употребу. На конференцији
савезничких шефова влада и генералштабова у Паризу,
27. и 28. марта 1916, они су, уз руску помоћ,
издејствовали да савезници остану на Балкану, а новом
(Солунском) фронту наменили су дефанзивну улогу 
– везивања непријатељских јединица на балканском
ратишту, како би тиме ослабили немачки притисак на
Западном фронту. Наиме, фебруара 1916. године код
Вердена отпочела је велика немачка офанзива која је
имала за циљ да се савезницима нанесу ненадокнадиви
губици, коначно сломи њихов отпор и на тај начин
пронађе решење за излазак из рата, који би се окончао
немачком победом. Битка код Вердена и савезничка
офанзива на Соми испуниле су читаву 1916, најтежу
годину на Западном фронту, која је „прогутала” огромне
војне ефективе са обе стране. У таквој ситуацији
додатно је порастао значај Солунског фронта за
савезнике, посебно Французе. Српски војници су, опет,
нестрпљиво ишчекивали да буду што ближе својој
отаџбини и учествују у њеном ослобођењу. 

Војник Божидар Миладиновић сећао се дана када
се вратио на Крф после лечења у Бизерти: „На Крфу, кад
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До сре ди не апри ла 1916. го ди не срп ска вој ска на
Кр фу се опо ра ви ла, за вр ше на је ње на фор ма циј ска
ре ор га ни за ци ја (по фран цу ском пла ну и уз по моћ
фран цу ског ге не ра ла Пи ја рон де Мон де зи ра), 
про шла обу ку и снаб де ве на је но вим на о ру жа њем
и опре мом, до би је ним од са ве зни ка. Вој ни ци су
обу кли пла ву уни фор му, иден тич ну уни фор ми
фран цу ске ар ми је, а по ред тра ди ци о нал не 
шај ка че, до би ли су и шлем с угра ви ра ним гр бом
Кра ље ви не Ср би је. По сле гу бит ка го то во три 
че твр ти не људ ства у опе ра тив ној вој сци 
(око 420.000 вој ни ка и офи ци ра) то ком бор бе них
деј ста ва у Ср би ји у је сен 1915, по вла че ња пре ко
Ал ба ни је и Цр не Го ре и на ал бан ском при мор ју,
срп ска Вр хов на ко ман да би ла је при ну ђе на 
на та кав ко рак.

Ре ор га ни за ци ја вој ске
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смо се ојачани вратили из Бизерте, гледао сам један
дефиле наших војника. Нисам могао да поверујем да су
то они који су се онако јадно, голи и боси, вукли кроз
врлети и касније у прихватилиштима. Сад су то били
прави војници, усправни, сигурног корака, блиставог
оружја. Ту је била и наша војна музика. Музика?! Ко је то
могао да очекује, ко се томе надао кад се говорило да
наша војска више не постоји, да је сломљена, уништена,
да постоје само неки ̀ бедни остаци` који лутају без наде
за спас. Ту сам први пут видео неке генерале: седели су
у првом реду заједно са француским, грчким, енглеским
и италијанским официрима. Тај моменат носим у срцу и
никад нећу моћи да га заборавим. Вратила ми се вера у
победу, у скори повратак у домовину. Тада сам помислио
да је ова војска неуништива. Срце ми је заиграло од
радости и сузе су ми наврле. Људи око мене били су
раздрагани, весели, смејали су се. Неки су ме гледали с
чуђењем: откуда да у овоме тренутку, кад се мери снага
и лепота ових младића један њихов саборац плаче?! А ја
сам плакао од радости, од онога што сам видео, био сам
срећан, сигуран да више нико неће моћи да нас задржи
кад кренемо у домовину”. 

Укрцавање у француске бродове почело је 
13. априла 1916. и трајало све до 21. маја исте године.
„Српске новине” које су излазиле на Крфу известиле су
16. маја о испраћају српских војника: „Крфљани и
Крфљанке маја 1916. године плакали су и благосиљали
српске војнике: ’Кале ора, стратиоте сервикос (У добар
час, српски војници). Нека вас Бог поживи, добри Срби,
и увек помогне вама и вашој војсци да се вратите својим
кућама и породицама, које вас тако жељно очекују. И
данас и увек ми ћемо се за вас молити Богу као једнаки
хришћани са вама’”. 

А грчки новинар М. Ландис испратио је српску
војску овим речима: „Идите, децо! Ето, тим изразом
наши славни преци су се опраштали од своје јуначке
деце кад би ови полазили у славу. И тај израз више него

ма где, доликује да се упути вама – племенита децо
храбре и славне Србије. Идите, децо! Цео Крф вас
обожава и прати на пут ка срећи ваше домовине!”

„Крфски залив”, записао је у свом ратном дневнику
медицинар Светислав Сп. Барјактаревић, „био је препун
савезничких ратних бродова, углавном француских, и то
од крстарица до торпиљера. Наспрам брода на који смо
се укрцали налазила се једна велика француска
крстарица, а испред и иза ње били су још неки већи
ратни бродови. Млађи официри, обвезници
чиновничког реда и ми, медицинари, смештени смо у
другу класу, где је главну реч водио резервни
инжињеријски капетан Милош Радојловић, познати
Београђанин и велики љубитељ спорта. 

На палуби брода Радојловић је пронашао неки
барјак, не сећам се више да ли је био српски или
француски, окренуо се према француској крстарици и
наједном, машући стално тим барјаком, из свег гласа
повикао: ’Vive la France!’ Тај узвик смо прихватили и ми
остали и поновили га. На дотле потпуно мирној,
наизглед безљудској крстарици почеше да се отварају
округли прозори и да се појављују француски морнари
са заставицама. На слободним деловима палубе
крстарице појавише се официри и морнари, такође са
заставицама већим и мањим. Машући њима они су
узвикивали: ’Vive la Sebie!’ То се исто поновило и на
осталим бродовима”.

Савезници су за ту велику, сложену и опасну
операцију ангажовали 45 транспортних бродова које
су обезбеђивали бројна ратна пловила и подморнице.
Транспорт је обављен у најбољем реду, без губитака,
у периоду од 14. априла до 30. маја 1916. године. На
Крфу је, поред службеника који су радили у државној
управи, остало још око 800 официра и 8.000
болесника на лечењу. ƒ
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За ни ма ње са ве зни ка за бал кан ско ра ти ште от по че -
ло је већ у је сен 1914. и по чет ком 1915. го ди не,
ка да се на за пад ном и ис точ ном ра ти шту са ма не -

вар ског пре шло на по зи ци о но ра то ва ње. Та да су се у
по је ди ним са ве знич ким кру го ви ма по ја ви ли пред ло зи
да се у Ср би ју, пре ко Со лу на, по ша ље не ко ли ко кор пу -
са са ве знич ке вој ске, ка ко би се у са деј ству са срп ском
вој ском, ко ја је иза се бе има ла три сјај не по бе де, пред -
у зео не по сред ни удар пре ко не за шти ће не Па нон ске
ни зи је у ју жни бок Цен трал них си ла на Ис точ ном фрон -
ту (на Кар па ти ма). У ко ор ди на ци ји са ру ским ар ми ја ма,
ко је би исто вре ме но от по че ле офан зи ву пре ко Кар па -
та, ка Бу дим пе шти и Бе чу, ова кав удар мо гао је има ти,
ка ко се про це њи ва ло, ве ли ки ути цај на бр жи за вр ше -
так ра та. 

Ипак, др же ћи се кру то ста во ва да се је ди но на За -
пад ном фрон ту мо же из во је ва ти од лу чу ју ћа бит ка у ра -
ту, ге не рал шта бо ви Фран цу ске и Ве ли ке Бри та ни је
сма тра ли су да би вој на кам па ња на Бал ка ну, као спо -
ред ном ра ти шту, зна чи ла не по треб но ра си па ње сна га,
па су је као та кву од ба ци ли. То ме су сва ка ко „ку мо ва -
ли” и по ли тич ки раз ло зи, у ви ду су прот ста вље них ин -
те ре са си ла Ан тан те на овом по лу о стр ву, те ри то ри јал -
них пре тен зи је Ита ли је на ис точ ној оба ли Ја дра на, као
и све жих се ћа ња на по след ње рат но су че ља ва ње бал -
кан ских др жа ва (1913), ко је ни је оста вља ло про сто ра
би ло ка квом спо ра зу му ме ђу њи ма. Исто вре ме но, ди -
пло ма ти ја са ве знич ких др жа ва ула га ла је ве ли ке на по -
ре да се, по сле Ита ли је, при до би ју Ру му ни ја, Бу гар ска,
Грч ка и Тур ска у са вез са Ан тан том, ка ко би се њи хо -
вим сна га ма на до ме сти ло од су ство са ве знич ких тру па
на бал кан ском ра ти шту или спре чио њи хов пре ла зак у
не при ја тељ ски та бор. На рав но, улог су би ле ту ђе,
углав ном срп ске те ри то ри је. Слу чај са Бу гар ском је нај -
о чи глед ни ји.

Ула зак Тур ске у са вез са Цен трал ним си ла ма (ок -
то бра 1914. го ди не) на те рао је за пад не са ве зни ке да
пре ду зму ком би но ва ну по мо р ско-коп не ну де сант ну

опе ра ци ју у Дар да не ли ма и на Га ли по љу, како би овла -
да ли овим мо ре у зом и по лу о стр вом, за у зе ли Ца ри град
и из ба ци ли Тур ску из ра та. Крај њи циљ био је ус по ста -
вља ње по мор ске ве зе са са ве знич ком Ру си јом и ње но
снаб де ва ње жи том и наф том. Опе ра ци ја је тра ја ла од
19. фе бру а ра 1915. до 9. ја ну а ра 1916. го ди на, а окон -
ча ла се те шким по ра зом са ве зни ка и ева ку а ци јом њи -
хо вих де сет ко ва них тру па у Со лун. 

На дру гој стра ни, успе шна не мач ка лет ња офан зи -
ва про тив Ру си је на Ис точ ном фрон ту 1915. го ди не
охра бри ла је Бу гар ску да при сту пи Цен трал ним си ла -
ма, што ће знат но про ме ни ти стра те гиј ску си ту а ци ју
на Бал ка ну, на ште ту Ан тан те. По сле по бе де на Ис точ -
ном фрон ту не мач ка Вр хов на ко ман да окре ну ла се Бал -
ка ну и пред у зи ма њу офан зи ве про тив Ср би је ок то бра
1915. го ди не, у на ме ри да овла да ње ном те ри то ри јом и
преко Ср би је и Бу гар ске ус по ста ви же ле знич ку ве зу са
Ца ри гра дом. Ње ном стра те шки ва жном са ве зни ку на
Бос фо ру, по сле ис цр пљу ју ће по бе де у Га ли пољ ској опе -
ра ци ји, ма те ри јал на по моћ би ла је ви ше не го по треб на.
На по ли тич ком пла ну, 1915. го ди ну обе ле жи ли су и по -
ку ша ји Не мач ке да при во ли Ср би ју на скла па ње се па -
рат ног ми ра, а 1916. Фран цу ска и Ве ли ка Бри та ни ја во -
ди ле су ви ше ме сеч не пре го во ре о се па рат ном ми ру са
Ау стри јом, ко ји ће се на ста ви ти и то ком 1917. го ди не.

Пре офан зи ве Цен трал них си ла у је сен 1915. го ди -
не срп ска вла да тра жи ла је до зво лу од си ла Ан тан те да
сво јом вој ском пре ду зме пре вен тив ну офан зи ву про -
тив Бу гар ске и не у тра ли ше ње не сна ге ко је су се кон -
цен три са ле пре ма ис точ ној гра ни ци Ср би је. Ме ђу тим,
са ве знич ке вла де, иа ко су рас по ла га ле до ка зи ма да се
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Ста во ви ме ђу са ве зни ци ма, ка да је реч 
о ус по ста вља њу Со лун ског фрон та, од са мог 
по чет ка ни су би ли је дин стве ни. Ве ли ке раз ли ке
по сто ја ле су не са мо по пи та њу обра зо ва ња 
Со лун ског фрон та, већ и ње го вог одр жа ва ња.
Фран цу ска и бри тан ска вла да ни су има ле 
уса гла ше но ви ђе ње ни око ан га жо ва ња соп стве -
них сна га на Бал ка ну. Бри тан ци ни су кри ли же љу
да се на сва ки на чин осло бо де оба ве за на 
бал кан ском ра ти шту.

Ин те рес са ве зни ка за Бал кан

Цар Николај Други и краљ Џорџ Пети
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Бу гар ска опре де ли ла да уђе у рат на стра ни не при ја те -
ља, ни су при хва ти ле ни ка кву вој ну про во ка ци ју на њен
ра чун, чак су вр ши ле стра хо вит при ти сак на Ср би ју да
при ста не на те ри то ри јал не уступ ке у Ма ке до ни ји у ко -
рист Бу га р ске. Та муч на и тра гич на „ди пло мат ска” игра
око тр го ва ња срп ским те ри то ри ја ма пре ки ну та је 
22. сеп тем бра 1915, ка да је об ја вљен указ кра ља Фер -
ди нан да о мо би ли за ци ји бу гар ске вој ске и ула ску Бу га -
р ске у рат на стра ни Цен трал них си ла. 

У тим окол но сти ма Ср би ја се у је сен 1915. го ди не
су о чи ла са здру же ном офан зи вом Ма кен зе но ве гру па -
ци је, ко ју су чи ни ле не мач ке, ау стро у гар ске и бу гар ске
сна ге (око 800.000 вој ни ка), али и нео д луч но шћу и спо -
ро шћу за пад них са ве зни ка да сво јим сна га ма ко је су
ева ку и са ли са Га ли по ља у со лун ско за ле ђе пру же срп -
ској вој сци ефи ка сну по моћ, ка ко би из бе гла слом и ег -
зо дус ко ји ће чи та ву др жа ву од ве сти у из бе гли штво.
Од 5. ок то бра до 10. но вем бра са Га ли по ља и Дар да не -
ла у Со лун је ева ку и са но 65.000 фран цу ских и 85.000
бри тан ских вој ни ка, под име ном Ис точ на вој ска и ко -
ман дом фран цу ског ге не ра ла Мо ри са Са ра ја. Ово су
би ле пр ве сна ге на Бал ка ну ко ји ма су са ве зни ци рас по -
ла га ли, у вре ме ка да су (кра јем 1915. го ди не) од лу чи ва -
ли о фор ми ра њу но вог (Со лун ског) фрон та. 

Кра јем но вем бра 1915. го ди не не мач ка Вр хов на
ко ман да би ла је уве ре на да је срп ска вој ска у опе ра тив -
но-стра те гиј ском сми слу уни ште на, због че га је об у -
ста ви ла ње но да ље го ње ње, а за по се да њем мо рав ско-
ни шав ске ко му ни ка ци је сма тра ла је да је по стиг нут
основ ни циљ офан зи ве про тив Ср би је. За Не мач ку је
Бал кан био са мо мост пре ма дру гим ве ли ким ци ље ви -
ма, док је за Ау стро у гар ску то био крај њи и нај ва жни ји
циљ. Не мач ка ди пло ма ти ја при пре ми ла је ау стро у гар-
ско-бу гар ски спо ра зум о по де ли оку пи ра не Ср би је, за -
др жа ва ју ћи за се бе упра ву над глав ним срп ским же ле -
зни ца ма и екс пло а та ци ју руд ни ка. Нем ци су свој став о
пре ки ду опе ра ци ја на Бал ка ну обра зла га ли тврд њом да
ће за др жа ва ње ди ви зи ја Ан тан те код Со лу на би ти са -
мо од ко ри сти за Цен трал не си ле, јер ће се оне ти ме
на ла зи ти уда ље не од глав них ра ти шта и ујед но ће др -
жа ти мо бил ном бу гар ске сна ге ко је ни су би ле при пре -
мље не за упо тре бу на дру гим фрон то ви ма. Из би ја њем
на грч ку гра ни цу 12. де цем бра 1915, бу гар ске и не мач -
ке сна ге ус по ста ви ће бор бе ни до дир са сна га ма Ан тан -
те ко је су на ли ни ју бу ду ћег фрон та пре ба че не из со -
лун ског за ле ђа. Об у зда ва ју ћи ам би ци је Ау стро у гар ске

и Бу гар ске (да се на пад ну са ве знич ке сна ге у Со лу ну и
уни ште) и шти те ћи не у трал ност Грч ке (ка ко се не би
ком про ми то вао по ло жај грч ког кра ља Кон стан ти на ко -
ји је био на кло њен Нем ци ма), Не мач ка је на тај на чин
спре чи ла да ак ци ја на Бал ка ну бу де до ве де на до кра ја.
По сле ди це тог чи на сно си ће 1918. го ди не.

Ста во ви ме ђу са ве зни ци ма, ка да је реч о ус по ста -
вља њу Со лун ског фрон та, од са мог по чет ка ни су би ли
је дин стве ни. Ве ли ке раз ли ке по сто ја ле су не са мо по
пи та њу обра зо ва ња Со лун ског фрон та, већ и ње го вог
одр жа ва ња. Фран цу ска и бри тан ска вла да ни су има ле
уса гла ше но ви ђе ње ни око ан га жо ва ња соп стве них
сна га на Бал ка ну. Бри тан ци ни су кри ли же љу да се на
сва ки на чин осло бо де оба ве за на бал кан ском ра ти шту.
На чел ник им пе ри јал ног ге не рал шта ба Ки чи нер про ти -
вио се осни ва њу Со лун ског фрон та и за ла гао да се Со -
лун пре пу сти Нем ци ма. Док су Ру си ја и Фран цу ска
сма тра ле да по сто ји стра те гиј ско оправ да ње за ус по -
ста вља ње фрон та на ма ке дон ским пла ни на ма, Ен гле зи
су упор но ин си сти ра ли на ја ча њу За пад ног фрон та, ко -
ји је по њи ма имао пре суд ни зна чај за ис ход ра та.

Док је тра ја ло по вла че ње срп ске вој ске пре ко Ал -
ба ни је и Цр не Го ре, са ве зни ци су не а де кват но це ни ли
си ту а ци ју на Бал ка ну и спо ро су ре а го ва ли. На кон фе -
рен ци ји са ве знич ких ге не рал шта бо ва од 5. до 7. де -
цем бра 1915. у Шан ти јеу, Фран цу зи су при зна ли да су
ве ли ки са ве зни ци од го вор ни за по раз Ср би је до ко јег
је до шло због њи хо ве „нео д луч но сти и за доц ње ња у
из вр ша ва њу по треб них ме ра”. Са ве зни ци се ни су сла -
га ли ни по пи та њу при хва та срп ске вој ске на При -
мор ју. До по ло ви не ја ну а ра 1916. го ди не Ве ли ка Бри -
та ни ја бло ки ра ла је сва ку ак ци ју Фран цу ске ко ја је
има ла за циљ да се срп ска вој ска пре ба ци из Ал ба ни -
је на те ри то ри ју се вер не Афри ке или Грч ке. Ита ли ја
је Ср би ју ви де ла као кон ку рен та на Ја дра ну, због че -
га је би ла про тив ве ћег ан га жо ва ња срп ске вој ске,
па и по мо ћи ко ја јој је би ла нео п ход на. Ита ли ја ни су
за др жа ва ли чак и хра ну ко ју су Ве ли ка Бри та ни ја и
Фран цу ска упу ћи ва ле срп ској вој сци док је бо ра ви ла
на ал бан ском при мор ју.

Пре о крет је на сту пио ка да је Бри тан ски рат ни са -
вет 21. ја ну а ра 1916. до нео од лу ку да се ре гу ли шу од -
но си са Грч ком, убр за пре ба ци ва ње и сме штај срп ских
тру па на Кр фу, убе ди Ита ли ја да упу ти од ре ђе не сна ге
у Со лун и, што је нај ва жни је, да се у Со лу ну за др же ен -
гле ске „екс пе ди ци о не тру пе”. На дру гој стра ни, бри -
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Чим се срп ска вој ска ис кр ца ла из са ве знич ких бро -
до ва, би ла је рас по ре ђе на по ло го ри ма на Хал ки -
ди ки ју и до би ла је од пу ша ка до то по ва пот пу но

но во, нај мо дер ни је на о ру жа ње. У свом рат ном днев ни -
ку др Си ни ша Ђа ја је 26. апри ла (по ста ром ка лен да ру)
1916. за бе ле жио: „Нај зад сти го смо на Бал кан и ево нас
пред ка пи ја ма ми ле Ср би је. Пе шач ке је ди ни це се од -
мах ору жа ју, те се на да мо да ће мо и ми ско ро до би ти
то по ве. Та да не ће би ти бе де ма ко ји ће нам спре чи ти
ула зак у на шу дра гу отаџ би ну”. 

На кон ме сец да на (23. ма ја/5. ју на) др Ђа ја ће опи -
са ти ло гор код се ла Га ла ти шта на сле де ћи на чин: „Оби -
ла зи ли смо утвр ђе ња со лун ска. Од мах смо по че ли оби -
ла зак по ло жа ја. Утвр ђе ња су со лид но и ле по из гра ђе -
на. Пе шач ки ро во ви су ду бо ки са без број са о бра ћај ни -
ца и ја ких па сив них за кло на у ви ду со ба из ду бље них у
зе мљи ра ди скла ња ња вој ни ка у вре ме не при ја тељ ског
бом бар до ва ња. Ар ти ље риј ска утвр ђе ња, као и осма -
трач ни це, та ко ђе су од лич но ура ђе на. Из над свих осма -
трач ни ца је слој од ме тра це мен та и по не ко ли ко ме та -
ра зе мље. При сту пи ро во ви ма су оси гу ра ни без број -
ним ре до ви ма жи ца и оста лих пре преч них сред ста ва.
Јед ном реч ју, по ло жа ји су мо дер но утвр ђе ни и спрем ни
за до бру од бра ну”. 

Не ко ли ко да на уо чи по кре та срп ске вој ске ка
фрон ту др Ђа ја је 13. (26) ју на за бе ле жио: „...Да ни су
ми до сад ни и те шки би ли, да ме не ве се ли на гло спре -
ма ње на ше вој ске, ко ја са да са свим друк чи је из гле да.
Ни сам ве ро вао да ће се ика да ови по лу мр тви љу ди по -
ди ћи те са ужи ва њем по сма трам ово пре о бра же ње,
очвр сле и оја ча ле вој ни ке ко ји су до ско ра ли чи ли на
про па ле и не по вра ти ве жи ве мр тва це. Сва ки је ту са да
по ди гао гла ву, ис пра вио се, га зи чвр сто и пред ста вља

Део фрон та од ре ђен за рас по ред срп ске вој ске 
на ла зио се из ме ђу Вар да ра и Цр не ре ке, ши ри не
око 56 ки ло ме та ра, и во дио је пре ко пла нин ских
ма си ва Ве тер ни ка, Ко зја ка, До брог по ља и 
Кај мак ча ла на, ви си не и до 2.500 ме та ра. Па ди не
тих пла нин ских ма си ва на ју жној стра ни су ве о ма
стр ме и спу шта ју се ка Мо глен ској и Остров ској
ко тли ни, што је знат но оте жа ва ло при ступ 
фрон ту. По што се фронт про те зао на са мој 
во до дел ни ци, ко му ни ка ци ја у до ли ни Вар да ра 
за обе за ра ће не стра не би ла је од пр во ра зред ног 
зна ча ја.

По но во 
на фрон ту

тан ска вла да је ме сец да на ка сни је, 22. фе бру а ра 1916,
са оп шти ла да не ће одо бри ти пред у зи ма ње офан зи ве
на Бал ка ну, чак и ако би се обез бе ди ла са рад ња Грч ке
и Ру му ни је. У свом ме мо ран ду му из кра ја апри ла 1916.
го ди не то је и по твр ди ла, оштро осу ђу ју ћи „чак и огра -
ни че на офан зив на деј ства (на Бал ка ну), јер би би ло не -
мо гу ће огра ни чи ти те опе ра ци је кад би се јед ном пре -
шла грч ка гра ни ца”. Шта ви ше, у ме мо ран ду му је ста -
ја ло да се на Со лун ски фронт гле да као на „ис кљу чи во
фран цу ску ини ци ја ти ву ко ју су одо бри ли са мо из при -
ја тељ ске со ли дар но сти” и да би нај ра ди је ода тле по ву -
кли свој кон тин гент тру па. И по ред ова квог по на ша ња
вла де Ве ли ке Бри та ни је, ње на од лу ка да за др жи сво је
тру пе у Со лу ну омо гу ћи ла је де фи ни тив но ства ра ње
Со лун ског фрон та. 

На кон фе рен ци ји ше фо ва са ве знич ких вла да и ге -
не рал шта бо ва у Па ри зу 27. и 28. мар та 1916. го ди не
Фран цу зи су, уз ру ску по моћ, из деј ство ва ли да са ве -
зни ци оста ну на Бал ка ну, на о ру жа ју срп ску вој ску и
пре ба це је у Со лун, до де лив ши јој, по сле при лич но ве -
ли ких по га ђа ња око ко ман де, као са мо стал ној фор ма -
ци ји за се бан део фрон та, са о бра зно зах те ву срп ске
Вр хов не ко ман де и ре ген та Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви -
ћа. Та ко је по сле ду гог ко ле ба ња одр жан Со лун ски
фронт, ко ме ће би ти на ме ње на де фан зив на уло га – ве -
зи ва ње не при ја тељ ских сна га и спре ча ва ње њи хо вог
пре ба ци ва ња на оста ле фрон то ве. 

До по ло ви не мар та 1916. го ди не са ве зни ци су из -
гра ди ли утвр ђе ни ло гор на ли ни ји Ор фан ски за лив –
је зе ро Вол ви – Ај ван ти – Мо но ло фан – До ган џи – Ка ја -
ли. Њи хо ве сна ге убр зо су до би ле по ја ча ње, та ко да је
у про ле ће 1916. го ди не на фрон ту би ло пет бри тан ских
и че ти ри фран цу ске ди ви зи је. Од срп ских тру па на Со -
лун ски фронт нај пре је (22. ма ја) сти гао До бро во љач ки
од ред Вој во де Ву ка. Од мах је упу ћен у Фло ри ну (Ле -
рин), са за дат ком да за тво ри прав це ко ји во де од Би -
то ља. Оста ле срп ске сна ге (три ар ми је са шест пе ша -
диј ских и јед ном ко њич ком ди ви зи јом) сук це сив но су
од 21. ју на до 5. ав гу ста 1916. го ди не (из со лун ског за -
ле ђа) при сти за ле на фронт. Срп ска вој ска ће у ју лу
1916. го ди не за по се сти део фрон та, од Вар да ра, пре ко
Мо глен ске ко тли не, ма си ва Ве тер ни ка, Ко зја ка, До -
брог по ља, Со ко ла и Кај мак ча ла на, све до Пе ла го ни је. 

У то вре ме на фронт при сти жу и 117. фран цу ска
ко ло ни јал на ди ви зи ја, 35. ита ли јан ска ди ви зи ја и фран -
цу ска ко њич ка бри га да. Са ве зни ци су рас по ла га ли са
16 еска дри ла ае ро пла на. Ме ђу њи ма је и шест фран -
цу ских еска дри ла, де ли мич но по пу ње них срп ским осо -
бљем, ко је су 30. ма ја 1916. при до да те срп ској Вр хов -
ној ко ман ди. У ју ну 1916. го ди не у Со лун сти жу и две
ру ске пе ша диј ске бри га де, ко ји ма се ка сни је при дру -
жу ју још две, спа ја ју ћи се у ју лу 1917. у пе ша диј ску ди -
ви зи ју ја чи не 18.000 љу ди. Ме ђу тим, због по зна тих до -
га ђа ја у Ру си ји 1917. го ди не, ова је ди ни ца по ста је не у -
по тре бљи ва, па у ја ну а ру 1918. би ва раз о ру жа на и ин -
тер ни ра на. ƒ
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сна гу, ко ја ме ра ду је и ули ва ми ве ру да ће мо се опет
мо ћи бо ри ти и по сти ћи оно за чим сви жу ди мо.

Ко нас је ви део по сле Ал ба ни је, ни ка да не би мо -
гао ре ћи да је ово она по др та, јад на, по лу мр тва, из глад -
не ла го ми ла. Сви су нам вој ни ци са да об у че ни у но ве
пла ве уни фор ме, сва ки је снаб де вен са по два па ра цо -
ку ла и це ло куп ном вој нич ком спре мом. Пе ша ци су већ
при ми ли пу шке, ран це и шле мо ве. А са да се сва ко днев -
но ве жба ју да би се оспо со би ли и по ста ли оно што су
би ли.

Као ’хе ми чар’, раз у ме се ’струч њак’ за све, од ре -
ђен сам да се упо знам са ра дом бе жич не те ле гра фи је,
ко ја се упо тре бља ва при ли ком ба те риј ских га ђа ња по -
мо ћу ави о на. У ства ри, ави он са ви си не осма тра по гот -
ке и вр ши ко рек ци ју, ко ју нам са оп шта ва бе жич ном те -
ле гра фи јом па смо ми на зе мљи при мо ра ни са да да се
де таљ но упо зна мо са ши фра ма и зна ци ма ко ји се по -
мо ћу апа ра та при ма ју. Да би се упо знао са ра дом био
сам не ко ли ко пу та у Се ре фу где је фран цу ска ави ја ти -
чар ска ко ман да. Да бих ви део ка ко се осма тра ју по го -
ци, ле тео сам са јед ним Фран цу зом. Ле те ње ми се то -
ли ко до па ло да сам го тов да се ја вим за ави ја ти ча ра са -
мо кад би ме хте ли при ми ти”.

И Вла ди мир С. Пан тић је оста вио за ни мљи во све -
до чан ство о крат ко трај ном бо рав ку срп ске вој ске на
Хал ки ди ки ју, пре не го што се упу ти ла ка са мом фрон -
ту: „У ду жи ни од не ких 50 ки ло ме та ра на ла зи ли су се
ло го ри на ше вој ске, ди ви зи ја до ди ви зи је, пук до пу ка.
Та на ша вој ска, ти ’бед ни оста ци’ у пла вој фран цу ској
уни фор ми, са шле мо ви ма на гла ви и срп ским гр бом на
шле му, на о ру жа ни фран цу ским оруж јем, пред ста вља ла
је по свом др жа њу убо ји ту си лу пр вог ре да. Под жар -
ким сун цем ју га на ши вој ни ци су до би ли брон за ну бо ју,
што је још ви ше ис ти ца ло њи хо ву од луч ност. Сва ко га
да на у ра ним ју тар њим ча со ви ма пу ко ви су из во ди ли
сво је уо би ча је не ве жбе у ру ко ва њу но вим оруж јем.
Уве че, ка да пу ков ски тру ба чи од сви ра ју по ве чер је, цео
срп ски ло гор па дао је у ду бок сан (...) Сва ки пук да вао
је по ве чер је за се бе. Раз ли чи тост ме ло ди ја и зву ко ва
да ва ла је јед ну сим фо ни ју ко ја је бу ди ла чуд на ду бо ка
осе ћа ња, по ме ша на са те шком но стал ги јом...”

Са Хал ки ди ки ја и мо чвар ног те ре на дел те Вар да -
ра срп ска вој ска кре ну ла је у ди ви зиј ским еша ло ни ма
пе ши це и во зо ви ма на фронт. По крет је за по че ла Шу -
ма диј ска ди ви зи ја 21. ју на 1916. и до 7. ав гу ста све је -
ди ни це на шле су се у сво јим ре јо ни ма раз ме шта ја. На
мар шу су се за др жа ва ле на мо сто бра ну на Вар да ру код
Топ чи о ва, ра ди за шти те друм ског и же ле знич ког мо -
ста. За др жа ва ње у ма ла рич ној зо ни иза зва ло је ма сов -
но обо ље ва ње људ ства у Шу ма диј ској и Вар дар ској ди -
ви зи ји. Део фрон та ко ји је био од ре ђен за рас по ред
срп ске вој ске на ла зио се из ме ђу Вар да ра и Цр не ре ке,
ши ри не око 56 ки ло ме та ра и во дио је пре ко пла нин -
ских ма си ва Ве тер ни ка, Ко зја ка, До брог по ља и Кај мак -
ча ла на, ви си не и до 2.500 ме та ра. Па ди не тих пла нин -
ских ма си ва на ју жној стра ни су ве о ма стр ме и спу шта -
ју се ка Мо глен ској и Остров ској ко тли ни, што је знат -
но оте жа ва ло при ступ фрон ту. По што се фронт про -
те зао на са мој во до дел ни ци, ко му ни ка ци ја у до ли ни
Вар да ра за обе за ра ће не стра не би ла је од пр во ра -
зред ног зна ча ја. А Ве тер ник, Ко жуф, Сло но во уво, Со -
кол, Кај мак ча лан и Стар ков гроб би ли су ско ро бес пут -
ни. По ло жа је на њи ма др жа ли су Бу га ри. Ова кав склоп
зе мљи шта био је по во љан за од бра ну. На дру гој стра -
ни, за у зи ма ње тих обје ка та омо гу ћи ло би са ве зни ци ма
бр зо из би ја ње на Цр ну ре ку и Вар дар. 

У пе ри о ду док је срп ска вој ска за по се да ла фронт,
др Си ни ша Ђа ја је 19. и 20. ју ла (по но вом ка лен да ру 1.
и 2. ав гу ста) у свом рат ном днев ни ку, тач ни је, у пи сми -
ма ко је је слао у отаџ би ну, за бе ле жио: „...Оја ча ли смо
и оспо со бље ни за све на по ре ко ји ће ва ма и на ма сло -
бо ду до не ти. За пам ти ћу 16. ју ли, јер је то дан кад смо
и ми, по стро је ни по ред сво јих то по ва, по но во се осе -
ти ли гор ди, сил ни и спо соб ни да кре не мо на пред и уни -
шти мо све пре пре ке ко је нас од вас дво је. Зна мо да
иде мо по но во на кла ни цу, па ипак смо ве се ли, јер је то
са мо је ди ни пут да по вра ти мо све из гу бље но, да би
смо до шли у за гр љај нај ми ли јим”. 

„...Це лу ноћ смо во зом пу то ва ли. Кад је по че ло да
сви ће про ла зи ли смо по ред гру па жу тих са ве зни ка са
окру глим ка па ма, по ред цр на ца и оста лих раз ли чи то
оде ве них гру па вој ни ка ко ји су са ку пље ни ов де, на о ру -

жа ни, спрем ни и го то ви да се
бо ре за на шу ствар. Чуд но је,
али сав овај кон гло ме рат од
ра зних на ро да наш је саве -
зник”. 

Стра те гиј ски раз вој са ве -
знич ких сна га за вр шен је у
ма ју и ју ну 1916. го ди не.
Фран цу ске и ен гле ске сна ге
за по се ле су ис точ ни и сре ди -
шњи део фрон та, од Ор фан -
ског за ли ва на ис то ку, па све
до Вар да ра, док је срп ској вој -
сци до де љен за пад ни део ко ји
се про те зао гре бе ном Мо -
глен ских пла ни на, од Ко жу фа
до Пре спан ског је зе ра на за -
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па ду. Пр ва срп ска ар ми ја за по се шће од сек од Вар да ра
до Ко жу фа; Дру га ар ми ја од Ко жу фа до Кај мак ча ла на;
Тре ћа ар ми ја од Кај мак ча ла на до пу та Ба ни ца –Ле рин;
До бро во љач ки од ред за тва рао је прав це ко ји су из во ди -
ли од Би то ља ка Ле ри ну и Кор чи. По из ла ску срп ске вој -
ске на Со лун ски фронт, ко ји се про те зао од Ор фан ског
за ли ва до Охрид ског је зе ра, са ве знич ке сна ге има ле су
369.000 вој ни ка спрем них за бор бу (127.000 Фран цу за,
124.000 Ср ба, 119.000 Ен гле за). 

Пре ма са ве знич ким сна га ма, на су прот ној стра ни
фрон та, бу гар ске и не мач ке сна ге (од око 11 ди ви зи ја)
би ле су гру пи са не у сле де ћем рас по ре ду: 1. бу гар ска ар -
ми ја у ре јо ну Би то ља и на ма си ву пла ни не Ни џе, до Ду -
ди це; не мач ка 11. ар ми ја у до ли ни Вар да ра, од Ду ди це
до Дој ран ског је зе ра; бу гар ска 2. ар ми ја у до ли ни Стру -
ме, од Дој ран ског је зе ра до Ор фан ског за ли ва. Бу гар -
ско-не мач ке сна ге бро ја ле су око 350.000 вој ни ка. Та ко
је по ло ви ном 1916. го ди не фор ми ран Со лун ски фронт,
ко ме су обе стра не на ме ни ле уло гу ве зи ва ња што ја чих
про тив нич ких сна га, ра ди олак ша ва ња си ту а ци је на
глав ним фрон то ви ма. 

Ме ђу тим, да би при ву кли Ру му ни ју да уђе у рат на
стра ни Ан тан те, са ве зни ци су пла ни ра ли да већ 20. ав -
гу ста 1916. пре ду зму офан зи ву са те жи штем у до ли ни
Вар да ра и де мон стри ра ју си лу пре ма бу гар ској 2. ар ми -
ји. Оба ве ште на о овим пла но ви ма и од лу ци Ру му ни је да
сту пи у рат, бу гар ска вој ска је 17. ав гу ста 1916. из ве ла
пре вен тив ни на пад на оба са ве знич ка кри ла: сво јом 
2. ар ми јом пре ма бри тан ским сна га ма у до ли ни Стру ме,
а 1. ар ми јом из ре јо на Би то ља на ле во кри ло срп ске вој -
ске, с ци љем да се не у тра ли шу са ве знич ке сна ге на овом
де лу фрон та и отво ри пут у со лун ску рав ни цу. Бу гар ска
ар ми ја је ре ла тив но бр зо од ба ци ла бри тан ске сна ге на
за пад ну оба лу Стру ме и већ 24. ав гу ста из би ла на мор -
ску оба лу код Ка ва ле. Фронт се у том де лу убр зо ста би -
ли зо вао, а бу гар ска вр хов на ко ман да мо гла је део сна га
да пре ба ци на би тољ ски фронт, где је би ло те жи ште бу -
гар ске офан зи ве.  

О пр вом ве ли ком „ва тре ном кр ше те њу” ко је је
оче ки ва ло срп ску вој ску на Со лун ском фрон ту, већ по -
ми ња ни др Си ни ша Ђа ја за бе ле жио је: „По сле то ли ко
вре ме на, ево нас опет у бор би, опет нам сва ки тре ну так
пред ста вља жи вот, а сва ки бу ду ћи ну ди смрт. Опет ми
је стра шно, јер сва ки фи јук то пов ских зр на, пе ва већ
ско ро за бо ра вље ну пе сму смр ти, а тре сак екс пло зи је
опо ми ње ко ли ко сам да ле ко од вас, а бли зу гро ба...” ƒ

Ср би 
у жа ри шту
Током де се то днев не офан зи ве Бу га ри су ус пе ли 
да за у зму са мо ону те ри то ри ју ко ја је би ла под 
кон тро лом из ви ђач ких и оси гу ра ва ју ћих де ло ва
срп ске вој ске. Ка да су на и шли на ор га ни зо ва ну 
од бра ну, би ли су при ну ђе ни да об у ста ве офан зи ву.
Не при ја тељ ско ко ман до ва ње оче ки ва ло је од ње
мно го ви ше, а из не на ди ло га је да је тек 
об но вље на срп ска вој ска пру жи ла та ко сна жан 
от пор. Упра во ће срп ска вој ска да ти нај ве ћи 
о при нос и са ве знич кој кон тра о фан зи ви. 

Го ди на 1916. би ла је нај кр ва ви ја на Со лун ском фрон -
ту, јер су се од и гра ле те шке бит ке, Гор ни чев ска и
Кај мак ча лан ска, ко је су ре ши ле суд би ну це лог Со -

лун ског фрон та, па и суд би ну са ме Ср би је”, за бе ле жио
је Вла ди мир С. Пан тић, при пад ник 8. пе ша диј скогпу ка,
Ду нав ске ди ви зи је: „Сви ми Со лун ци-рат ни ци са пи је -

Војвода Живојин Мишић
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те том осе ћа мо по тре бу да се у ми сли ма пре не се мо у
1916. го ди ну, у ту нај кр ва ви ју го ди ну на Со лун ском
фрон ту, да ожи ви мо зби ва ња ко ја су се на том стра -
шном раз бо ји шту од и гра ва ла и да сво јим па лим дру го -
ви ма и бра ћи на овај на чин ода мо ду жну по шту. Те шко
је би ло та да на ћи и јед ну срп ску по ро ди цу ко ја ни је
има ла по не ког свог, или чак по не ко ли ко њих, а ни су
рет ки слу ча је ви да су сви по ло жи ли сво је жи во те у тим
бор ба ма, да се њи хо во по ро дич но ог њи ште уга си ло
(...) Као уче сник у овим окр ша ји ма и при пад ник 8. пе -
ша диј ског пу ка, же лим да у овом на пи су спо ме нем фа -
мо зне чу ке и чу ки це, ко се и бре жуљ ке, пла ни не и пла -
нин ске вен це, ма си ве, ре ке и ре чи це, где је срп ска крв
не ште ди ми це про ли ва на и где су оста ли раз ба ца ни де -
ло ви рас ко ма да них рат ни ка...”

Но ћу из ме ђу 16.и 17. ав гу ста 1916. бу гар ска 1. ар -
ми ја пре шла је у на пад на Остров ско је зе ро, пла нин -
ски ма сив Ни џе и Кај мак ча лан, ње гов нај ви ши врх. На -
пад са знат но над моћ ни јим сна га ма из ве ден је на ле во
кри ло 3. срп ске ар ми је, ко ја се на ла зи ла на по ло жа ји -
ма се ве ро за пад но од Остров ског је зе ра. Та ко су от по -
че ле же сто ке бор бе, у чи јем ће се жа ри шту на ћи срп -
ска вој ска.

Пар да на по от по чи ња њу бу гар ске офан зи ве 
др Си ни ша Ђа ја, уче сник у овим бор ба ма, за пи сао је:
„Да нас се цео дан во ди бор ба. Бу га ри на па да ју бе сно,
на ши се од у пи ру, опа жа се над моћ ност не при ја те ља,
па је те шко да ће мо се ов де још ду го одр жа ти. За ових
не ко ли ко да на из ну ре ни смо опет мно го, јер су да њу и
но ћу стал не бор бе. Услед од сту па ња мо рал је код вој -
ни ка као и ве ра по пу сти ла, те је зло ако нам не стиг не
по ја ча ње, док нас ови са свим не раз бу ца ју. Ни сам ве -
ро вао да ће ова ко по че ти на ша по нов на бор ба ко ја нас
по бе дом до мо ви ни тре ба од ве сти. Ипак, ве ру јем да је
ово ста ње са мо тре нут но. На па ли су нас са ве ли ким
сна га ма, он де где смо нај сла би ји би ли, па смо и мо ра -
ли по раз пре тр пе ти. Иа ко све то знам, ма да сам уве -
рен да ће се све ово бр зо по пра ви ти и да ће обе сни Бу -
га ри за ово пла ти ти, за и ста ми те шко па да ова ко рђав
по че так...”

На уда ру су се нај пре на шли До бро во љач ки од ред
Вој во де Ву ка и ле во кри ло Ду нав ске ди ви зи је ко је је
не при ја тељ ус пео да по ти сне од Ле ри на ка Ко сту ру и
Остров ском је зе ру, с те жњом да се про би је у со лун -
ску рав ни цу и до ве де у пи та ње без бед ност срп ских је -
ди ни ца у пла ни ни. У та квој си ту а ци ји срп ска Вр хов на
ко ман да је на угро же ни пра вац хит но упу ти ла Вар дар -
ску ди ви зи ју из сво је ре зер ве и 1. ти моч ку бри га ду из
2. ар ми је. Жи ла вим от по ром Ду нав ске ди ви зи је и за -
хва љу ју ћи при сти глом по ја ча њу, бу гар ске сна ге за у -
ста вље не су на ли ни ји Гор ни че во – Мал ка Ни џе – Че -
ган ска пла ни на. Бу га ри су да но ноћ но на па да ли на ту
ли ни ју све до 27. ав гу ста, али ни су ус пе ли да про би ју
срп ски фронт. У тим бор ба ма срп ска вој ске пре тр пе ла
је ве ли ке гу бит ке – 907 по ги ну лих, 3.270 ра ње них и 730
не ста лих. Нај ви ше гу би та ка има ла је Ду нав ска ди ви зи -
ја, ко ја је у да но ноћ ним бор ба ма из др жа ла глав ни те -
рет на па да бу гар ске 1. ар ми је. 

Због угро же но сти оба кри ла Со лун ског фрон та ни -
је се мо гло при сту пи ти ре а ли зо ва њу пр во бит ног опе -
ра циј ског пла на ге не ра ла Са ра ја, па је на са стан ку са -
ве знич ких ко ман да на та у Со лу ну усво јен нов план пре -
ма ко ме је пред ви ђе на де фан зи ва на Стру ми, де мон -
стра тив на офан зи ва у до ли ни Вар да ра и про тив о фан -
зи ва на ле вом кри лу, где се на ла зи ла срп ска вој ска.
Фронт срп ске вој ске је знат но скра ћен, ка ко би се
обез бе ди ла ве ћа кон цен тра ци ја сна га и ње на удар на
моћ: 1. ар ми ја пре ба че на је са де сног на ле во кри ло,
где је за по се ла део фрон та за пад но од 3. ар ми је. У то
вре ме за ко ман дан та 1. ар ми је по но во је до шао вој во -
да Жи во јин Ми шић (ко ји се вра тио са ле че ња), док је
пу ков ник Ва сић по ста вљен за ко ман дан та 3. ар ми је, ко -
ја је из ме ђу 1. и 2. ар ми је обра зо ва ла цен тар срп ског
рас по ре да. На ле вом кри лу срп ске вој ске обра зо ва на
је ја ка ма не вар ска гру па (две фран цу ске ди ви зи је и јед -
на ру ска бри га да). За но си о це про тив о фан зи ве од ре ђе -
не су срп ска 1. и 3. ар ми ја, ко је су има ле за да так да на -
сту па ју прав цем Гор ни че во –Би тољ, и фран цу ско-ру ска
гру па под ко ман дом ге не ра ла Кор до ни јеа, са за дат ком
да на сту па прав цем Ле рин –Бо не ли –Би тољ и да, нат кри -
ља ва њем бу гар ског де сног кри ла, олак ша фрон тал ни
на пад срп ских ар ми ја. 

За ни мљи во је раз ми шља ње Дра гу ти на Ва си ље ви -
ћа, јед ног од уче сни ка у овим бор ба ма: „Бу гар ске сна ге
по се ле су ове по ло жа је на Со лун ском фрон ту још пре
до ла ска срп ских тру па. Њих су ра ни је по се да ли Фран -
цу зи, али су пре тр пе ли ве ли ке гу бит ке, јер су Бу га ри и

Војвода Радомир Путник
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Нем ци има ли мно го бо ље по ло жа је. За то је, по до ла -
ску срп ских тру па, би ло ап со лут но по треб но да се
мно ги по ло жа ји по пра ве и ис пра ве, да се мно ге ко те
од не при ја те ља пре от му и да се за др же, јер су не при -
ја тељ ске сна ге са ви си не гле да ле у на ше ни же то во -
ве. За то је на ша Вр хов на ко ман да од лу чи ла да се на
сва ки на чин за у зму Кај мак ча лан, Би тољ, ко та 1050,
се ло Но ва ци, се ло Трн, се ло Бач, Ско чи вир, ко та 1212
и да се до ми ни ра Цр ном ре ком, да се ви ју га во по се -
да ју раз не ко те, као и по ло жа ји на пла ни ни Ба би и је -
дан део Пе ри сте ра...”

Са ве знич ка про тив о фан зи ва по че ла је 12. сеп -
тем бра 1916. го ди не. По сле оштрих тро днев них бор -
би срп ске тру пе про би ле су бу гар ски фронт код Гор -
ни че ва и од ба ци ле не при ја те ља пре ко ре ке Брод, за -
пле нив ши се дам пољ ских ба те ри ја и ве ли ку ко ли чи ну
дру ге рат не опре ме. Због спо ро сти фран цу ско-ру -
ских сна га, ко је су за о ста ја ле, ве ли ки успех срп ске
вој ске ни је био ис ко ри шћен, та ко да су се Ср би, ко ји -
ма је због то га био угро жен ле ви бок, мо ра ли за у ста -
ви ти ис пред пла нин ске гре де Со вич ка ко са – Стар ков
гроб – Кај мак ча лан, на ко јој су Бу га ри по но во ус пе ли
да ста би ли зу ју свој фронт, бу ду ћи да су ту већ има ли
при пре мље не по ло жа је. 

О са ве знич кој про тив о фан зи ви и за у зи ма њу Гор -
ни че ва (16. сеп тем бра), др Си ни ша Ђа ја оста вио је
дра го це но све до чан ство: „Бла жен ство је ис пу ни ло
на ше из му че не ду ше, ма ко ли ко да смо да ле ко од на -
ших ми лих, ипак смо за ко рак бли же. Бу га ри од сту па -
ју, а ми их го ни мо. Да нас, 1. сеп тем бра (по ста ром ка -
лен да ру) за у зе то је Гор ни че во. Око че ти ри ча са по -
под не, про ве де на је и пр ва пар ти ја за ро бље ни ка.
Оде ло им по ха ба но, чак ши ре сук не не као што на ши
се ља ци но се, хлеб цр ни, али до ста до бар. Ре ко ше да
има ју сил не гу бит ке од на ше ар ти ље ри је, да су рас ту -
ре ни и да у не ре ду бе же...”

Дан на кон за у зи ма ња Гор ни че ва, др Ђа ја за бе ле -
жио је: „Сви иду на пред, па се и ме ни не се ди... Ју тро је
облач но, али ма гле не ма, те се те рен див но ви ди. Пре -
ђох на ше ро во ве и по чех се пе ти на по ло жа је ко је су Бу -
га ри др жа ли. На све стра не, на сва ком ко ра ку – ле ше ви.
Уна ка же на и раз не се на људ ска те ле са раз ба ца на су сву -
да по ду бо до ли ни из ме ђу на ших и њи хо вих по ло жа ја...
Стра шан при зор. По лу и стру ле ли, по цр не ли и смр дљи ви
ле ше ви да ва ли су сли ку нај ве ћег ужа са ко ји ум чо ве чи ји
мо же за ми сли ти. Смрад је гу шио, а при зор је то ли ко
стра шан био да ни сам мо гао из др жа ти и све стра хо те
раз гле да ти (...) Стра шна је би ла та ноћ ка да су Бу га ри
из вр ши ли пре пад и упа ли у ше сту на шу ба те ри ју, а још
ужа сни ја ка зна ко ју су ис ку си ли. Сил ним и очај ним кон -
тра на па дом уз стра шно кла ње и гу ша ње од би је ни су и
вра ће ни на траг. Ово не ко ли ко сто ти на ле ше ва све до ци
су то га кр во про ли ћа. За це ло вре ме да љих бор би не мо -
гу ће је би ло ове ле ше ве по ко па ти и они су ле жа ли ско -
ро ме сец да на из ме ђу на ших и њи хо вих по ло жа ја”. 

„Оста вио сам ово стра вич но ме сто”, на ста вља Ђа ја
сво ју при чу, „па и по ред ра до сти што смо по бе ду за до -
би ли, чуд но сам се осе ћао. Цр ни ле ше ви са ис ке же ним
зу би ма, пра зним оч ним ду пља ма, из бо де ним гру ди ма,
раз мр цва ре ним гла ва ма, ру ка ма и но га ма – од у зе ли су
ми све оду ше вље ње. Ви ше ни сам ми слио о на шој по бе -
ди, већ о они ма ко ји ове јад ни ке опла ку ју. Ов де ни ко за
њи ма не пла че, а та мо, та мо да ле ко, мно гој ће мај ци ср -
це пре пу ћи, мно га ће се ја ко се чу па ти, мно га љу ба и
мно га де ца не из мер ни бол ће тр пе ти. Ô ви јад ни ци, ко -
ји сте да ле ко, на ва шим су за ма и бо ло ви ма, за сни ва мо
ми ’ра дост по бе де’”. 

Сва љу ју ћи кри ви цу за по раз бу гар ских тру па код
Гор ни че ва на бу гар ско ко ман до ва ње, Нем ци су из ну ди -
ли за ме ну ар миј ских шта бо ва, па је штаб не мач ке 11.
ар ми је пре у зео ко ман ду на би тољ ском фрон ту, а штаб
бу гар ске 1. ар ми је у до ли ни Вар да ра. ƒ

Непрегледно поље сахрањених на Кајмакчалану
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По што су обе стра не
уо чи ле ве ли ки зна -
чај ма си ва Кај мак ча -

ла на (над мор ске ви си не
2.521), од чи јег је др жа ња
за ви си ла суд би на це лог
гра нич ног фрон та на за па -
ду до Би то ља, у на став ку
са ве знич ке офан зи ве раз -
ви ле су се на ње му огор че -
не, из у зет но те шке и кр ва -
ве бор бе. Тра ја ле су пу них
19. да на. На сам Кај мак ча -
лан на па да ла је Дрин ска
ди ви зи ја, а ле во од ње, на
Стар ков гроб, Ду нав ска ди -
ви зи ја оја ча на 1. ти моч ком
бри га дом. На пре ду ју ћи ко -
рак по ко рак уз вр лет ну
пла ни ну, на кон тро днев них
же сто ких окр ша ја тру пе
Дрин ске ди ви зи је су у ноћ -
ном ју ри шу 18. сеп тем бра
овла да ле вр хом Кај мак ча -
ла на. Исте но ћи бу гар ске
тру пе из ве ле су че ти ри
про тив на па да, али су сва ки
пут би ле од би је не, и то са
огром ним гу би ци ма. До ву -
кав ши, ме ђу тим, по ја ча ња чак са фрон та на Стру ми,
Бу га ри су 26. сеп тем бра пре о те ли врх Кај мак ча ла на.
Че ти ри да на ка сни је, 30. сеп тем бра, Дрин ска ди ви зи ја,
оја ча на де ло ви ма Ду нав ске ди ви зи је и До бро во љач ким

од ре дом, по но во је за у зе ла Кај мак ча лан, а глав ни на Ду -
нав ске ди ви зи је Стар ков гроб. Ти ме је бу гар ски фронт
на моћ ној пла нин ској ба ри је ри ко нач но био про би јен,
те су 1. и 3. срп ска ар ми ја пред у зе ле го ње ње не при ја -
те ља ка Цр ној ре ци. 

Бор бе на Кај мак ча ла ну би ле су из у зет но те шке, о
че му нај ви ше све до че гу би ци на обе ма стра на ма. Укуп -
ни срп ски гу би ци до сти гли су број од 4.643 бор ца из -
ба че на из стро ја. Са мо је Дрин ска ди ви зи ја из гу би ла
3.804 бор ца, од ко јих је 747 по ги ну ло. У тим бор ба ма
по ги ну ло је 39, а ра ње но 137 офи ци ра. Бу гар ски ге не -
рал Не дев, пи шу ћи о бор ба ма на Кај мак ча ла ну, ис ти че
да су бу гар ски вој ни ци, из ло же ни ура ган ској ва три срп -
ске ар ти ље ри је, за па да ли у те шку пси хич ку кри зу.
„Они су”, пи ше Не дев, „по че ли ма сов но да гу бе ра зум,
по ста ли су рав но ду шни на смрт; ни су пре по зна ва ли
сво је ко ман дан те и дру го ве, чак су по че ли не све сно да

бе же на траг; до ве че ри на
по ло жа ји ма је оста ло мно -
штво уби је них и ра ње них”.
Опи су ју ћи при зор ко ји су
за те кли срп ски вој ни ци по
из ла ску на Кај мак ча лан,
Ђор ђе Ла за ре вић бе ле жи
да се „пред њи ма ука за ло
бој но по ље фор мал но пре -
кри ве но ле ше ви ма”. 

„За нас Ср бе”, за бе ле -
жио је Вла ди мир С. Пан тић,
„ово је би ла на пад на бит ка,
во ђе на уз уче шће ја ких сна -
га и с јед не и с дру ге стра -
не. Про сто ри бит ке про те -
за ли су се на пла нин ском
ком плек су ви си не до 2.525
ме та ра (врх Кај мак ча ла на),
са на сло ном ис точ ним де -
сним кри лом пре ко Со ко ла
(к. 1.383 м) на До бро по ље
(к. 1.700 м) и ју го за пад ним
ле вим кри лом на Стар ков
гроб (к. 1.900 м). Ти по ло жа -
ји су, та ко ре ћи, хер ме тич ки
за тва ра ли пра вац Во ден –
Остро во – Па ла го ни ја – Би -
тољ, од но сно При леп –
Град ско. Овај пла нин ски
ма сив са сво јим по за дин -

ским про сто ром по ду би ни и са ис пре се ца ним, ка ме ни -
тим и по шу мље ним те ре ном, пред ста вљао је те жак од -
брам бе ни од сек. Зна чај кај мак ча лан ског ком плек са
уви де ли су и Бу га ри и Нем ци, па су га та ко ор га ни зо ва -

Осва ја ње Кај мак ча ла на спа да у нај зна чај ни је 
рат не под ви ге срп ске вој ске у Пр вом свет ском 
ра ту. Кај мак ча лан је (за јед но са Гор ни чев ском
бит ком) пред ста вљао пр во ва тре но кр ште ње 
и пр ву по бе ду срп ских вој ни ка на кон њи хо вог
опо рав ка и из ла ска на Со лун ски фронт. Бор бе су
би ле из у зет но те шке, о че му нај ви ше све до че 
гу би ци на обе ма стра на ма. Укуп ни срп ски гу би ци 
до сти гли су број од 4.643 бор ца из ба че на 
из стро ја. Са мо је Дрин ска ди ви зи ја из гу би ла
3.804 бор ца, од ко јих је 747 по ги ну ло. У тим 
бор ба ма по ги ну ло је 39, а ра ње но 137 офи ци ра.

Бор бе за ка пи ју сло бо де

Војвода Петар Бојовић
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ли да је пред ста вљао нео сво јив бе дем, а Бу га ри су му
да ли и име Бо ри сов град, по име ну пре сто ло на след ни -
ка Бо ри са. С об зи ром на све ово, Бу га ри су на овај од -
сек ба ци ли у бит ку сво је нај ја че и нај бо ље сна ге. Нај -
ја ча тач ка на овом ма си ву – Кај мак ча лан, пред ста вља -
ла је у ства ри кључ це лог по ло жа ја. За ње го ву од бра -
ну бу га р ска ко ман да из да ла је нај стро же на ре ђе ње –
да се по ло жај ни у ком слу ча ју не сме на пу сти ти по
це ну нај ве ћих жр та ва, до по след њег вој ни ка. Бу гар -
ски офи ци ри су уби ја ли од мах сва ког ко би по ку шао
да се по ме ри ма кар и за ко рак уна зад”.

Осва ја ње Кај мак ча ла на спа да у нај зна чај ни је рат -
не под ви ге срп ске вој ске у Пр вом свет ском ра ту. Кај -
мак ча лан је (за јед но са Гор ни чев ском бит ком) пред ста -
вљао пр во ва тре но кр ште ње и пр ву по бе ду срп ских вој -
ни ка на кон њи хо вог опо рав ка и из ла ска на Со лун ски
фронт. На Кај мак ча ла ну је срп ска вој ска, по сле ал бан -
ске гол го те, пр ви пут за ко ра чи ла у сво ју зе мљу, а ова
по бе да од јек ну ла је ши ром све та го то во као и по бе де
код Ку ма но ва, на Це ру и Ко лу ба ри. 

На кон по ра за Бу га ри су на пу сти ли чи тав гра нич ни
фронт од Кај мак ча ла на пре ма за па ду и по ву кли се на
по ло жа је у лу ку Цр не ре ке, у ви си ни срп ско-грч ке гра -
ни це. Ме ђу тим, го ње ње Бу га ра, ко је су с ве ли ким по -
ле том от по че ле срп ска 1. и 3. ар ми ја, за у ста вље но је на
Цр ној ре ци, јер је из о ста ло енер гич ни је са деј ство
фран цу ско-ру ских сна га, ко је су у ме ђу вре ме ну оја ча не
још јед ном фран цу ском ди ви зи јом и но во при сти глом
ру ском бри га дом. Ка ко је ге не рал Са рај од био да упу -
ти по ја ча ње срп ским тру па ма, нео п ход но за на ста -
вља ње офан зи ве, а Бу га ри ма је у ме ђу вре ме ну при -
сти гло знат но не мач ко по ја ча ње са дру гих фрон то ва,
не при ја тељ је ус пео да, по ве зу ју ћи сво је по ло жа је на
Цр ној ре ци са глав ном од брам бе ном ли ни јом на Ни -
џе-пла ни ни (Со кол и До бро по ље), обез бе ди со лид ну
од бра ну тих по ло жа ја.

На тај на чин, због нео д го ва ра ју ћег са деј ства са ве -
знич ких тру па са срп ским ар ми ја ма ко је су но си ле глав -
ни те рет офан зи ве на сво јим ле ђи ма, бу гар ским и не -
мач ким сна га ма по шло је за ру ком да по дру ги пут, по -
сле про бо ја фрон та код Гор ни че ва, по но во учвр сте сво -
ју од бра ну. То је до ве ло до не су гла си ца из ме ђу срп ске
Вр хов не ко ман де и ге не ра ла Са ра ја, ко ји је глав ну кри -
ви цу и од го вор ност за по нов ни за стој у опе ра ци ја ма
пре ба цио на ге не ра ла Кор до ни јеа и сме нио га. ƒ
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На би тољ ском прав цу не при ја тељ је ужур ба но до -
вла чио но ве бу гар ске и не мач ке је ди ни це, па чак
и не ко ли ко ау стриј ских и тур ских ба та љо на. Да

би им оне мо гу ћио да се по сле пре тр пље них по ра за и гу -
би та ка по но во сре де и опо ра ве, на чел ник шта ба срп ске
Вр хов не ко ман де ге не рал Пе тар Бо јо вић пред ло жио је
глав ном са ве знич ком ко ман дан ту да се оја ча 2. срп ска
ар ми ја ко ја је др жа ла по ло жа је у гор њем сли ву Мо гле -
ни це, пре ма Ве тер ни ку и До бром по љу, те да се са ње -
ног фрон та пре ду зме офан зи ва пре ма Не го ти ну и Град -
ском на Вар да ру, где је не при ја тељ имао ре ла тив но сла -
би је сна ге. На тај на чин из ма не ври са ле би се и по ко ле -
ба ле бу гар ско-не мач ке сна ге на фрон ту у до ли ни Вар да -
ра и код Би то ља. Са рај, на жа лост, ни је при хва тио тај
пред лог, ко ји ће две го ди не ка сни је по слу жи ти као по -
чет на иде ја за из вр ше ње про бо ја Со лун ског фрон та. По -
сле то га срп ским ар ми ја ма ни је оста ло ни шта дру го до
да по ку ша ју соп стве ним сна га ма да сло ме от пор не при -
ја те ља на Цр ној ре ци, ка ко би се пре по чет ка ја ке зи ме
спу сти ле са су ро вих пла нин ских ви со ва у ни же пре де ле. 

Већ 5. ок то бра 1916. по че ло је пре ба ци ва ње пе ша -
диј ских де ло ва 1. и 3. ар ми је на ле ву оба лу Цр не ре ке.
Та да от по чи њу те шке бор бе у ње ном лу ку, на пла нин -
ском те ре ну са без број ним ка ме ни тим ви со ви ма и стр -
мим чу ка ма, ко је је тре ба ло да но ноћ но на па да ти и оти -
ма ти од упор них бу гар ских вој ни ка ко ји ма су стал но при -
сти за ла све жа по ја ча ња. О бор ба ма у лу ку Цр не ре ке др
Си ни ша Ђа ја пи ше: „Већ не ко ли ко да на про ли ва се сил -
на крв око ових кр ше ва. Од ра ног ју тра Мо рав ска и на -
ша ар ти ље ри ја от по че ла је ’пе сму смр ти’ или ка ко ми то
ар ти љер ци зва нич но ка же мо у су во пар ним рат ним из ве -
шта ји ма – от по че ло је бом бар до ва ње не при ја тељ ских
по ло жа ја и при пре ма пе шач ког на па да.

Све це ви ко је су упра вље не к не при ја те љу не у мор -
но су из ба ци ва ле сил ну ва тру. Ту жан фи јук зр на гу био

Сло бо да 
Би то љу
Са ве знич ке трyпе ушле су у на пу ште ни Би тољ 
19. но вем бра. Пре ма ми шље њу не мач ких шта бо ва,
бу гар ско-не мач ке сна ге су се у вре ме бит ке за 
Би тољ на ла зи ле пред сло мом. Ме ђу тим, ус пе ле су
да се одр же на но вој од брам бе ној ли ни ји за то што
са ве зни ци ни су по сла ли круп ни ја по ја ча ња срп ској
вој сци, ко ја је у то ку ви ше ме сеч них на пре до ва ња и
гу би та ка ис цр пе ла сву офан зив ну сна гу, али је 
по ка за ла ви со ке рат нич ке ква ли те те.
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се у да љи ни а бе ли обла чи ћи шрап не ла као бо ко ри мај -
ских ру жа ни за ли су се над не при ја тељ ским ро во ви ма.
Деј ство ра зор них зр на до пу њи ва ло је ову је зо ви ту сли -
ку. Као вул кан ском еруп ци јом из ба ци ва ни су сту бо ви зе -
мље и цр ног ди ма – ра зор на зр на ра зних ка ли ба ра пре -
кри ва ла су не при ја тељ ске по ло жа је и ро во ве”. 

На ин си сти ра ње ге не ра ла Жо фра да се офан зи ва
код Би то ља на ста ви, у на ди да ће то при си ли ти бу гар ску
Вр хов ну ко ман ду да пре ба ци део сво јих сна га са ру мун -
ског фрон та, где је ру мун ска вој ска пре тр пе ла те жак по -
раз у Тран сил ва ни ји, ге не рал Са рај био је при ну ђен да
упу ти по ја ча ње Ср би ма. По је ди не срп ске је ди ни це ко је
су се на ла зи ле под фран цу ском ко ман дом, Са рај је вра -
тио у са став срп ске вој ске, а ко ман ди вој во де Ми ши ћа
прет пот чи нио је две ру ске бри га де, фран цу ску 17. ко ло -
ни јал ну ди ви зи ју и не ко ли ко фран цу ских те шких ба те -
ри ја. У исто вре ме из ме нио је и кон цеп ци ју офан зи ве:
уме сто те жње да се об у хва ти бу гар ски фронт са за па да,
на че му је не пре кид но ин си сти рао, са да је по др жао иде -
ју о про бо ју на прав цу на па да срп ске 1. ар ми је. 

Нем ци су, у ме ђу вре ме ну, до ву кли на тај део фрон -
та још ве ћа по ја ча ња (18 ба та љо на, 12 ми тра ље ских оде -
ље ња, 17 те шких и шест ла ких ба те ри ја, два ко њич ка
еска дро на, пи о ни ре и тран спорт не је ди ни це). Ко ман ду
над бу гар ско-не мач ким сна га ма у оку ци Цр не ре ке при -
мио је не мач ки ге не рал Хи пел, ко ји је био по зван са
фрон та на Со ми. По што су кра јем ок то бра на обе стра -
не при сти гла но ва по ја ча ња, по но во су се рас плам са ле
же сто ке бор бе у лу ку Цр не ре ке. Те бор бе, у ко ји ма су
ан га жо ва не круп не сна ге, окон ча ће се не мач ким и бу -
гар ским по ра зом. На и ме, на пре ду ју ћи ка се ве ру сто пу

по сто пу, срп ске тру пе су 17. и 18. но вем бра, на кон ме -
сец да на бор би, овла да ле нај ва жни јим објек ти ма у лу ку
Цр не ре ке – ко та ма 1212 и 1378 и пре во јем ко та 1050
Ма ко во. Па дом тих по ло жа ја уз др ма на је од бра на бу гар -
ско-не мач ких сна га на би тољ ском фрон ту. О то ме се у
не мач ком зва нич ном из ве шта ју ка же: „Ка да су нај зад
из гу бље не ко те 1212 и 1378, Би тољ смо без од ла га -
ња мо ра ли на пу сти ти; 11. ар ми ја је до би ла за по вест
да се по ву че на ли ни ју Пре спан ско је зе ро – Пе ри сте,
дуж ви со ва, се вер но од ли ни је Би тољ –Ре пи ште, па је,
сход но то ме, ли ни ја фрон та за пад но од Цр не ре ке по -
ви је на уна зад”. 

Са ве знич ке три пе ушле су у на пу ште ни Би тољ 
19. но вем бра. Пре ма ми шље њу не мач ких шта бо ва, бу -
гар ско-не мач ке сна ге су се у вре ме бит ке за Би тољ на ла -
зи ле пред сло мом. Ме ђу тим, ус пе ле су да се одр же на
но вој од брам бе ној ли ни ји за то што са ве зни ци ни су по -
сла ли круп ни ја по ја ча ња срп ској вој сци, ко ја је у то ку
ви ше ме сеч них на пре до ва ња и гу би та ка ис цр пе ла сву
офан зив ну сна гу, али је по ка за ла ви со ке рат нич ке ква ли -
те те. По што је у то вре ме ру мун ска вој ска пре тр пе ла по -
раз у Тран сил ва ни ји и по ву кла се иза ре ке Серт у Мол -
да ви ји, где је при хва ће на од Ру са, Жо фр је 11. де цем бра
на ре дио об у ста ву офан зи ве у Ма ке до ни ји, јер је по сле
ру мун ског по ра за ова из гу би ла стра те гиј ско оправ да ње.
Осло ба ђа њем Би то ља углав ном је за вр ше на са ве знич ка
офан зи ва на Со лун ском фрон ту.

Же сто ке бор бе во ђе не су и на Гру ни шком ви су, од
16. до 29. но вем бра, на по ло жа ји ма ко је су Бу га ри бла -
го вре ме но за по се ли и при пре ми ли за од бра ну. Те рен
је био те шко при сту па чан, ка ме нит и до бро за шти ћен

Улазак у Битољ, руски добровољци
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жи ча ним пре пре ка ма. Глав на ли ни ја бу гар ске од бра не
би ла је на са мом ви су, а ис пред ње ис ко па но је не ко ли -
ко ли ни ја ро во ва. На пад на бу гар ске по ло жа је от по чео
је 16. но вем бра До бро во љач ки од ред Вој во де Ву ка, али
због упор не од бра не не при ја те ља, те шких вре мен ских
и зе мљи шних усло ва, не до стат ка ар ти ље риј ске му ни -
ци је и за мо ра људ ства, сла бо је на пре до вао, на ста вља -
ју ћи се и на ред них да на.

На Гру ни шту, том ва жном так тич ком по те зу Кај -
мак ча лан ског ви са, ко ји отва ра вра та за да ља стра те -
гиј ска на пре до ва ња, „на ли ти ца ма пла нин ских гро ма -
да, по ред ко јих се зми јо ли ко про вла чи Цр на ре ка, на -
чич ка ни су ро во ви срп ских до бро во ља ца, пред во ђе них
ис ку сним ко ман дан том Вој во дом Ву ком. На су прот њих
су ја ке утвр де бу гар ских бо ра ца ко ји би да сло ме на пад
хра брих осло бо ди ла ца. Ба че не бом бе уза јам но се вра -
ћа ју, чу ју се до зи ва ње, псов ке и пре пир ке и јед них и
дру гих, али ни ко не по пу шта, као да има ју на ме ру да на
том кр шу сви из ги ну. Сву да се осе ћа ми рис кр ви и за -
дах тру лог људ ског ме са. На све стра не су ис пре вр та на
људ ска те ла, раз ба ца на кр ва ва вој нич ка спре ма и по ло -
мље но вој нич ко оруж је. Гру ни шки вис још одо ле ва,
тра жи ве ћу, мо жда и нај ве ћу жр тву до са да...”, оста ло
је за пи са но у исто ри ји. 

Не ко ли ко да на сме њи ва ли су се ју ри ши и јед них и
дру гих сна га. Осва нуо је 29. но вем бар 1916. го ди не.
Дан обла чан и с вре ме на на вре ме ма гло вит. Бу га ри од
ра ног ју тра на па да ју. До бро вољ ци же сто ко уз вра ћа ју.
Вој во да Вук по ве де јед ну од сво јих че та у ју риш ка Цр -
ном ка ме ну „по ди ла зе ћи под са мо сте ње, на ко јем су
би ли на чич ка ни бу гар ски вој ни ци. Злом суд би ном од -
не куд је до ле те ло пар че гра на те и по го ди ло вој во ду Ву -
ка у де сну ру ку. Он се на то не освр ће, већ му ње ви том
бр зи ном пре ба цу је пу шку у ле ву ру ку и гра би на пред.
Крв цу ри, али он од би ја да се скло ни и бу де пре ви јен.
Хи та да овла да по ло жа јем по сва ку це ну. У пу ном за ма -
ху ка том ци љу, трај но га за у ста вља хи тац ис па љен са
ви со ке сте не. Вук па де на ру ке сво јих са бо ра ца, ко ји га
хи тро из вла че у за клон да не би пао у ру ке не при ја те -
љу. Очај нич ки крик ста рог до бро вољ ца, ду го го ди шњег
Ву ко вог ор до нан са чи ка Лу ке: ’Јао по ги бе ми ко ман -
дир’, огла сио је це лом од ре ду да је ве ли ко ро до љу би во
ср це пре ста ло да ку ца”. Гру ни шки вис био је осво јен, а
Бу га ри са ње га пр о те ра ни.

Оду ше вље ње срп ских вој ни ка ка да су у то ку бор -
бе них деј ста ва на Цр ној ре ци угле да ли Би тољ опи сао је
До бри во је Ги чић, из 1. пу ка Мо рав ске ди ви зи је, ко ја се
бо ри ла на том по те зу: „С бр да, пре ко ко га се, ко ли ко
још ју че, ни је мо гло да њу про ћи до по ло жа ја, ука за се
кроз ју тар њу су ма гли цу Би тољ. Ка кве ра до сти! ’Ено Би -
то ља! Ено, ено!’ – ви че мо и пру жа мо ру ке као да га по -
зи ва мо. Оцр та ва ју се у да љи ни ње го ве џа ми је, а кад се
ру ком за шти ти мо од сун ца, ви ди мо и мно штво бе лих
ку ћа. Уз бу ђе ни смо јер у ње му као да угле да смо соп -
стве не до мо ве, с мај ка ма, же на ма и де цом. Све успо -
ме не на ње га на вре ше нам у се ћа ње. ’Би то ље, ка пи је
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отво ри!’ – по че учи тељ Цвет ко, ре грут из Мар се ља.
Дру го по зив ци се се ти ше оних ки шних да на пре че ти -
ри го ди не кад су га осва ја ли од Ту ра ка, га зе ћи ову исту
Цр ну ре ку до по ја са, уз пе сму ’Ој Мо ра во, мо је се ло
рав но!’. Ве ра да ће мо уско ро би ти та мо оза ри нам ду -
шу, те нам Би тољ из гле да ше све љуп ки ји кроз ју тар ње
пла вет ни ло што се раз ре ђи ва ше под сун цем...” 

„Си ла зи мо у се ло Кру ше град”, на ста вља сво ју при -
чу Д. Ги чић, „иза ко га је на ша гра ни ца. Али та мо је грд -
на по мет ња (...) А ми, пе ша ци, по ред то по ва, уз њих и
пре ко њих, из ву ко смо се, па жу ри мо што пре гра ни ци
на ше зе мље. Јер она је ту, не да ле ко од нас. ’Са мо по жу -
ри те! Још ма ло!... Нај зад, ево је!’ тек што пре ско чи смо
гра нич не ро во ве, опле те не жи цом, за ко ра чи смо на на -
ше тле и ра су смо се по ле ди ни. Он да, го ло гла ви и са гну -
ти као да ме та ни ше мо, по љу би смо су ву, бес трав ну зе -
мљу... Не по сред но око нас мир; ле во од нас – бор ба пре -
ма Би то љу; око Цр не ре ке – ми тра ље ска паљ ба. Наш ду -
го же ље ни до дир с мај ком зе мљом бе ше кра так, јер и
мол ба ко ју јој до шап ну смо бе ше та ква: ’Са мо жи ви да
ви ди мо свој дом, бо же!’ Ето то ли ко! Али и то бе ше до -
ста да нам око за су зи”.

Бор бе око Би то ља др Си ни ша Ђа ја за бе ле жио је
на свој на чин: „Мно го сам ово гле да ју ћи ду шев но па -
тио, па сам ипак ишао да ље, не да се на сла ђу јем не -
при ја тељ ским по ра зом или да се на вик нем на слич не
при зо ре, не го да ви дим до ко јих гра ни ца иде сви ре -
пост жи во ти ње ко ја се рат зо ве. Не мо гу ће [је] ви ше
по сма тра ти ове ужа се, по гну те гла ве, оби ла зе ћи око
ле ше ва, жур ним ко ра ком по ђох к осма трач ни ци. Да
бих пре пре чио пут уда рих пре ко по ља не на чи јем пла -
тоу бли зу осма трач ни це угле дах око сто ти ну ле ше ва
на ших вој ни ка. Као при ко ван за ста дох пред они ма ко -
ји су хи та ли сво јим ку ћа ма па ов де оста ли. Док сам
оби ла зио бу гар ске ле ше ве осе ћао сам ту гу, али пр ви
пут бол тек са да осе тих. Ни сам нео се тљив био гле да -
ју ћи бу гар ске ле ше ве, али при зна јем да ме ра не на
мом те лу мно го ви ше за бо ле ше. То мо ра да озбиљ но
за бо ли, јер јад ни оста так срп ског на ро да ни ко не ште -
ди, он ле ше ви ма озна чу је пут ка отаџ би ни (...) За ми -
шљен, ду го сам ста јао крај ових не мих, не по крет них
јад ни ка. Сне жне па ху љи це ла га но су па да ле ми лу ју ћи
уко че не обра зе хра ни те ља оста вље них. Не жни бе ли
по кров по кри вао је по сте пе но па ле хе ро је у чи јим се
уко че ним, не по крет ним зе ни ца ма, огле да ху пу ста се -
ла, рас ту ре не ку ће, оја ђе не мај ке, уцве ље не љу бе,
оста вље на не јач и сви про па ли иде а ли...”

Ус пе си срп ске вој ске би ли су не мер љи ви. Тек
што је би ла об но вље на и ре ор га ни зо ва на, она је за
три и по ме се ца те шких бор би по но во ис по љи ла ви -
со ку бор бе ну вред ност. Сло ми ла је бу гар ску офан зи -
ву и у то ку про тив о фан зи ве ви ше пу та про би ја ла од -
брам бе не ли ни је не при ја те ља, на пре до ва ла око 50
ки ло ме та ра на се вер и тај успех кру ни са ла осло бо ђе -
њем Би то ља. ƒ
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На кон огром них на по ра и гу би та ка, али и ве ли ких
успе ха срп ске вој ске у ви ше ме сеч ним бор ба ма
то ком 1916. го ди не, ге не рал Жо фр је сре ди ном

де цем бра на ре дио да се об у ста ви да ља офан зи ва на ле -
вом кри лу са ве знич ких сна га. На ста ло је за тиш је на чи -
та вом фрон ту и пре шло се на ду го трај но по зи ци о но ра -
то ва ње. Ме ђу тим, жи вот у ро во ви ма ни је од го ва рао
срп ским вој ни ци ма. Оче ки ва ли су да ће по сле Гор ни -
чев ске бит ке, осва ја ња Кај мак ча ла на и Би то ља на ста -
ви ти са опе ра ци ја ма ко је ће их од ве сти у отаџ би ну и
вра ти ти соп стве ним до мо ви ма, али ни је би ло та ко. Но -
ва при ли ка ука за ће им се тек сре ди ном 1918. го ди не.

О срп ским гу би ци ма на Со лун ском фрон ту пи сао
је и др Ђа ја по чет ком де цем бра 1916, по сле за у зи ма ња
Би то ља: „По ми ри ли смо се с тим да ће мо ов де зи мо ва -

ти, сва на да нам је на про ле ће 1917. о ко ме се та ко мно -
го го во ри. Овај оста так на ше вој ске још увек се хра -
бро бо ри. Про ре ди ли смо се од ви ше, те ни је ни чу до
што је овла да ло ми шље ње да ће нас вр ло ма ло сти ћи
до же ље ног ци ља. Сва ки по ло жај, сва ки сте њак, сва ки
ка мен от ку пљу ју се жи во ти ма. Пам тим ре чи јед ног са -
мрт ни ка ко ји под ле жу ћи ра на ма пред ко ман дан ти ма,
офи ци ри ма и вој ни ци ма, ре че: ’Бра ћо, мно го нас је из -
ги ну ло на овим чу ка ма, а још без број их има до на ших
ку ћа па се пла шим да ни ко од нас не ће жив сти ћи до
сво јих по ља...’”

Сво је ути ске о рат ној 1916. го ди ни др Си ни ша Ђа -
ја опи сао је на сле де ћи на чин: „Ми ли мо ји, по след њи је
дан ове сви ре по стра шне 1916. го ди не. Пре зи ра ћу је
до кле год жи вим, са гро зом ћу је се увек се ћа ти. Осим
бо ла, ту ге, бри ге, пат ње и че жње, она ни је има ла леп -
ших да на, те сам је увек осе ћао као си њи те рет, ко ји
ме је не ми ло сти во при ти скао. Сва мо ја пи сма да ла су
вам са мо бле ду сли ку цр не 1916, јер су мо је мо ћи ису -
ви ше сла бе да бих вам мо гао опи са ти и ја сним бо ја ма
оцр та ти све сви ре по сти и сва зло чин ства ко ја је она
но си ла со бом”.

О бо рав ку срп ских вој ни ка у ро во ви ма за ни мљи во
све до чан ство са по ло жа ја на Ве тер ни ку оста вио нам је
Дра гу тин Ва си ље вић: „У дру гој по ло ви ни 1917. го ди не
во ди ле су се ве ли ке бор бе, али су то би ле ро вов ске вој -
не. А ко би Ср бе уве рио да су по треб не ро вов ске вој -

До бро во љач ке је ди ни це 
ја ча ју срп ску вој ску
У бор ба ма на Со лун ском фрон ту 1916. го ди не 
са ве знич ке тру пе из ба ци ле су из стро ја око 50.000
не при ја тељ ских вој ни ка. У том по ду хва ту нај ви ше
успе ха има ла је срп ска вој ска, али је и она 
пре тр пе ла ве ли ке гу бит ке: 1.209 офи ци ра и
32.880 вој ни ка из ба че но је из стро ја, од ко јих је
4.440 по ги ну ло или умр ло од за до би је них ра на. 
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не, као што се во де у це лој Евро пи! За то су срп ски вој -
ни ци че сто иска ка ли из сво јих ро во ва и ју ри ша ли, ба -
ца ју ћи бом бе у не при ја тељ ске ро во ве уда ље не 25 до 30
ме та ра и та ко мно го ги ну ли. За сва ку не сми шље ну жр -
тву ста ре ши не, све до де се та ра, од го ва ра ле су ви шим
ко ман дан ти ма, па чак и Вр хов ној ко ман ди, а прав да ле
су те жр тве осе ћа њи ма срп ских вој ни ка”.    

У вре ме док је тра ја ло за тиш је на Со лун ском
фрон ту усле ди ле су но ве зна чај не про ме не у ор га ни за -
ци ји срп ске вој ске. Ве ли ки гу би ци у тро ме сеч ним бор -
ба ма око Кај мак ча ла на и Би то ља, по бо ље ва ње људ ства,
ис цр пље ност вој ни ка због стал ног при су ства ре ци ди ва
ма ла ри је ко ји су зах те ва ли ду го тра јан опо ра вак и све
че шћи об ли ци те шких ане ми ја, пра ће ни оп штом сла -
бо шћу, у усло ви ма ка да ни су по сто ја ле мо гућ но сти за
аде кват ну по пу ну про ре ђе них фор ма ци ја срп ске вој -
ске, при мо ра ли су Вр хов ну ко ман ду да по тра жи ре ше -
ње у но вој ре ор га ни за ци ји вој ске и до дат не из во ре за
ње ну по пу ну. 

Нај ве ћи осло нац за по пу ну је ди ни ца но вим људ -
ством би ли су до бро вољ ци из пре ко мор ских зе ма ља,
углав ном на ши исе ље ни ци (до сеп тем бра 1918. на Со -
лун ски фронт сти гло је око 9.000 до бро во ља ца) и за ро -
бље ни ци у са ве знич ким зе мља ма, на ро чи то из Ру си је
и, не што ма ло, Ита ли је. Кра јем 1917. и по чет ком 1918.
го ди не на Со лун ски фронт из Ру си је пре ба че но је око
12.700 до бро во ља ца. Би зер та и оста ле бол ни це у се -
вер ној Афри ци да ле су та ко ђе ве ли ки до при нос по пу ни
је ди ни ца ре кон ва ле сцен ти ма, ко ји су се, на кон успе -
шног ле че ња и опо рав ка, вра ћа ли на фронт. 

За све то вре ме, од по чет ка 1917, па до сре ди не
1918. го ди не, ли ни ја фрон та у за ле ђу Со лу на би ла је
углав ном ста бил на, док су опе ра ци је сла би јег ин тен зи -
те та, у ви ду пре па да, из ви ђа ња, ар ти ље риј ских дво бо ја
и бом бар до ва ња, по вре ме но пре ки да ле „мо но то ни ју” у
ро во ви ма, у ко ји ма је бо ра ви ла са ве знич ка вој ска. 

Пр ва срп ска је ди ни ца ко ја је при сти гла на Со лун -
ски фронт и за у зе ла бор бе ни рас по ред био је До бро -
во љач ки од ред пот пу ков ни ка Во ји на По по ви ћа, по зна -
ти јег под име ном Вој во да Вук. По до ла ску на Со лун ски
фронт од ред је бро јао око 2.250 љу ди (по да ци у ли те -
ра ту ри се, до ду ше, раз ли ку ју) и то ком 1916. го ди не

рав но прав но је уче ство вао са ре гу лат ним срп ским је -
ди ни ца ма у бор ба ма ко је су се во ди ле на ле вом кри лу
са ве знич ких сна га. 

Чет ни ци Вој во де Ву ка ба шти не тра ди ци ју чет ни -
штва у срп ском на ро ду с по чет ка 20. ве ка. Ка да су пр -
ве че те 1905. го ди не кре ну ле у Ста ру Ср би ју, ме ђу чет -
ни ци ма је био и Во јин По по вић, уче ству ју ћи у бор ба ма
про тив Ту ра ка на Че ло пе ку и Ко зја ку. По по вић је уче -
ство вао у мно гим бит ка ма и чет нич ким ак ци ја ма, по -
себ но у вре ме бал кан ских ра то ва и Пр вог свет ског ра -
та. У бал кан ским ра то ви ма ње гов чет нич ки од ред бо -
рио се у Ку ма нов ској би ци, на Ср те ви ци, у Пр вом свет -
ском ра ту по мо гао је Ду нав ској ди ви зи ји да одр жи
фронт у Ма чви. Као ко ман дант Ја дар ског чет нич ког од -
ре да уче ство вао је у Цер ској би ци. За јед но са срп ском
вој ском по ву као се са сво јим са бор ци ма пре ко Ал ба ни -
је, а ка да је ус по ста вљен Со лун ски фронт, кре нуо је са
До бро во љач ким од ре дом и пр ви је (кра јем ма ја 1916)
за у зео бор бе ни рас по ред на фрон ту, на ли ни ји Пре -
спан ско је зе ро – Ле рин (Фло ри на).

По че так бу гар ске офан зи ве и про тив о фан зи ва
срп ске вој ске (ав гу ста – сеп тем бра 1916. го ди не) до ве -
ли су од ред Вој во де Ву ка на ма сив Кај мак ча ла на. Ме ђу
пр ви ма се на шао пред Ка пи јом сло бо де. Ње го ви ју ри -
ши ни су пре ста ја ли све до из би ја ња пред Гру ни шки
вис. Де сет ко ва ње од ре да као да ни је сма њи ва ло ње го -
ву бор бе ну моћ. Ги ну ло се као по не ком за дат ку. Ме ђу
пр ви ма на ни ша ну се на шао ње гов ко ман дант, Вој во да
Вук. Са пу шком у ру ци и на ред бом ко ман дан та Дрин -
ске ди ви зи је да „Гру ни шки вис мо ра да се осво ји”, он у
ју ри шу до би ја нај пре ме так у ру ку, а по том, у ср це. По -
ги нуо је 29. но вем бра, исто га да на ка да су Ср би за у зе -
ли Гру ни шки вис. Ње го ву смрт ожа ли ла је чи та ва срп -
ска вој ска, а оба ве ште ње о ње го вој по ги би ји про чи та -
но је пред свим са ве знич ким је ди ни ца ма.

У бит ка ма ко је су во ђе не на Кај мак ча ла ну, Си вој
сте ни, у лу ку Цр не ре ке, на Гру ни шком ви су, До бро во -
љач ки од ред пре тр пео је огром не гу бит ке – пре жи ве ло
је са мо 450 до бро во ља ца. Смрт Вој во де Ву ка би ла је и
смрт ње го вог од ре да. Од ред је рас фор ми ран, а пре жи -
ве ли вој ни ци пре ба че ни су у дру ге пу ко ве. 

Про блем око ре гру то ва ња но вог људ ства за по пу -
ну срп ске вој ске на стао је од мах по на пу шта њу Ср би је
кра јем 1915, па је срп ска вла да би ла при ну ђе на већ по -
чет ком 1916. го ди не да по тра жи од го ва ра ју ће ре ше -
ње. Оно је про на ђе но у по пу ни вој ске до бро вољ ци ма
из ре до ва на ших исе ље ни ка у пре ко мор ским зе мља ма
и ау стро у гар ских за ро бље ни ка („зе ле ни ка дар”) на ис -
точ ном и ита ли јан ском фрон ту. 

На мол бу срп ске вла де да се укљу че и са ве зни ци,
глав но ко ман ду ју ћи фран цу ске вој ске ге не рал Жо фр је
на са стан ку Вр хов ног са ве та од бра не Фран цу ске по -
чет ком фе бру а ра 1916. и 12. мар та на кон фе рен ци ји
ше фо ва и пред став ни ка са ве знич ких ге не рал шта бо ва
апе ло вао да са ве зни ци по мог ну Ср би ји, али је због раз -
ли чи тих ин те ре са са ве знич ких си ла ре ша ва ње овог пи -
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та ња од ла га но то ком чи та ве 1916. го ди не. Аме рич ка
вла да за кла ња ла се иза соп стве не не у трал но сти, ру ска
се су ко бља ва ла са те шко ћа ма око пре во за, ита ли јан ска
ни је по ка зи ва ла за ни ма ње за ово пи та ње, као и кра јем
1915. и по чет ком 1916. го ди не, ка да се срп ска вој ска
на ла зи ла на ал бан ском при мор ју ва пе ћи за са ве знич -
ком по мо ћи, а бри тан ска вла да због не га тив ног ста ва
пре ма Со лун ском фрон ту. Је ди но су се Фран цу зи
искре но за ла га ли за по пу ну срп ске вој ске, бу ду ћи да
ни су би ли у ста њу да по ша љу зна чај ни је по ја ча ње ге -
не ра лу Са ра ју на фронт, а же ле ли су по сва ку це ну да
га одр же. 

По чет ком 1917. го ди не за ни ма ње до бро во ља ца из
пре ко мор ских зе ма ља (у нај ве ћој ме ри исе ље ни ка срп -
ског и цр но гор ског по ре кла) за по моћ срп ској вој сци
на Со лун ском фрон ту на гло је по ра сло, на ро чи то од ју -
ла, ка да су срп ска вла да и Ју го сло вен ски од бор на Кр фу
усво ји ли Де кла ра ци ју о осло бо ђе њу и ује ди ње њу Ср ба,
Хр ва та и Сло ве на ца и ства ра њу за јед нич ке др жа ве.
Кра јем 1916. го ди не вла да Сје ди ње них Аме рич ких Др -
жа ва до зво ли ла је при ку пља ње до бро во ља ца за срп ску
вој ску, али ка ко ни је би ла у ра ту, до бро вољ ци су упу ћи -
ва ни у Сент Лу ис (Ка на да) у тран зит ни ло гор, ода кле су
бро до ви ма пре ба ци ва ни у Би зер ту. Пре ма не пот пу ним
по да ци ма, до кра ја ра та кроз при хват ни цен тар у Би -
зер ти (Ту нис) про шло је око 9.000 до бро во ља ца из се -
вер не Аме ри ке ко ји су, по сле од го ва ра ју ће (тро ме сеч -
не) обу ке, по сла ти на Со лун ски фронт. У сеп тем бру и
ок то бру 1917. го ди не сти гло је и око 155 до бро во ља ца
из Ау стра ли је. Из Ју жне Аме ри ке, у гру па ма по три де -
се так, сти гло је нај ма ње 300 до бро во ља ца, углав ном
Цр но го ра ца. По чет ком сеп тем бра 1918. го ди не, пре ко
Ту ло на при сти гла су 763 до бро вољ ца из Аме ри ке ко ји
су, по соп стве ној же љи, по сла ти ди рект но у Со лун. 

При ку пља ње до бро во ља ца у Ита ли ји ишло је мно -
го те же, јер су ита ли јан ске вла сти 1914. спре ча ва ле ту
ак тив ност, за бра њу ју ћи фор ми ра ње до бро во љач ке Ја -
дран ске ле ги је, а и ка сни је, ка да је у про ле ће 1915. го -
ди не Ита ли ја при шла са ве зни ци ма, оне мо гу ћа ва ле су
од ла зак до бро во ља ца, углав ном из Дал ма ци је, Ис тре и
Сло ве ни је, из за ро бље нич ких ло го ра на Со лун ски
фронт. Тек ка да је до шло до про бо ја фрон та (сеп тем -
бра 1918) гру пи од 235 офи ци ра и 80 вој ни ка до зво ље -
но је да кре ну за Со лун. Кра јем 1917. го ди не ка пе тан
Љу де вит Пив ко фор ми рао је у Ита ли ји ју го сло вен ски
до бро во љач ки ба та љон (од 1.000 љу ди), ко ји се за јед но
са ита ли јан ским је ди ни ца ма бо рио на Со лун ском фрон -
ту про тив ау стро у гар ских сна га.

За по пу ну срп ске вој ске на Со лун ском фрон ту од
на ро чи тог зна ча ја би ло је пре ба ци ва ње срп ских до бро -
во љач ких ди ви зи ја фор ми ра них у Ру си ји 1916. го ди не.
По сле спо ра зу ма ру ске и срп ске вла де и уз одо бре ње
ру ске Вр хов не ко ман де, од ау стро у гар ских вој ни ка сло -
вен ског по ре кла (углав ном Ср ба, у ма њој ме ри Хр ва та,
Сло ве на ца и при пад ни ка дру гих сло вен ских на ро да),
за ро бље них на фрон ту у Га ли ци ји и на Кар па ти ма, то -

ком 1916. го ди не фор ми ра не су две ди ви зи је. Пр ва срп -
ска до бро во љач ка ди ви зи ја осно ва на је 16. апри ла
1916. и у то вре ме бро ја ла је 18.868 вој ни ка. У ле то
1916. ушла је у са став 47. ру ског кор пу са и упу ће на на
фронт у До бру џи. Уз ру ске и ру мун ске тру пе, од 24. ав -
гу ста до 16. ок то бра, бо ри ла се на овом фрон ту про тив
не мач ких, бу гар ских и тур ских је ди ни ца. Иа ко је у овим
бор ба ма пре тр пе ла ве ли ке гу бит ке (7.370 ра ње них и
око 2.600 по ги ну лих), ова је ди ни ца ча сно је оба ви ла
свој рат ни за да так.

У вре ме док се Пр ва срп ска до бро во љач ка ди ви зи -
ја бо ри ла у До бру џи, при лив до бро во ља ца у Оде си се и
да ље на ста вљао, па је на пред лог Ни ко ле Па ши ћа срп -
ска Вр хов на ко ман да од лу чи ла да фор ми ра и Дру гу срп -
ску до бро во љач ку ди ви зи ју, као и штаб Срп ског до бро -

во љач ког кор пу са, под чи јом би ко ман дом би ли сви
до бро вољ ци у Ру си ји. На осно ву ука за Вр хов ног ко -
ман дан та срп ске вој ске од 26. ју ла 1916. обра зо ван
је штаб Срп ског до бро во љач ког кор пу са, а за ње го -
вог ко ман дан та име но ван је ге не рал Ми хај ло Жив ко -
вић Гво зде ни (ко ман дант од бра не Бе о гра да 1914. го -
ди не). Та да је по че ло фор ми ра ње и Дру ге срп ске до -
бро во љач ке ди ви зи је. 

У ја ну а ру 1917. го ди не од две ју срп ских до бро во -
љач ких ди ви зи ја устро јен је Срп ски до бро во љач ки кор -
пус, ко ји је ба зи ран у ши рем ре јо ну Оде се и до Фе бру -
ар ске ре во лу ци је (1917) у ње го вом са ста ву би ло је око
9.000 офи ци ра и 42.000 под о фи ци ра и вој ни ка. Ме ђу -
тим, под ути ца јем ре во лу ци о нар них пре ви ра ња у Цар -
ској Ру си ји и озбиљ них уну тра шњих по тре са, кор пус је
убр зо за пао у ду бо ку кри зу и по чео је да се оси па, па је
у ле то 1917. спао на 20.000 вој ни ка. Мно ги при пад ни -
ци Срп ског до бро во љач ког кор пу са ак тив но су уче -
ство ва ли у до га ђа ји ма ве за ним за Ок то бар ску ре во лу -
ци ју и гра ђан ски рат у Ру си ји. 

На зах тев срп ске вла де и на ред бом Вр хов не ко -
ман де срп ске вој ске, кор пус је кра јем 1917. и у про ле -
ће 1918. го ди не био ева ку и сан на Со лун ски фронт: је -
дан део се из Ру си је пре ба цио пре ко Ар хан гел ска у Ве -
ли ку Бри та ни ју, ода тле у Фран цу ску, па у Со лун, док је
дру ги део, на кон број них те шко ћа иза зва них ре во лу ци -
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јом у Ру си ји, кре нуо из Ру си је де цем бра 1917. и, пу ту ју -
ћи пре ко Си би ра, Ман џу ри је, Ја па на, Ти хог оке а на и
Цр ве ног мо ра, сти гао у Со лун у про ле ће 1918. го ди не.
Из Ру си је је на Со лун ски фронт сти гло око 12.700 до -
бро во ља ца и они ће углав ном по пу ни ти при лич но пр о -
ре ђе ни са став срп ске вој ске. Кра јем де цем бра 1917.
го ди не фор ми ра на је још јед на, Ју го сло вен ска до бро -
во љач ка ди ви зи ја, пре те жно од до бро во ља ца са ру ског
фрон та и Вар дар ске ди ви зи је. Као нај број ни ја фор ма -
ци ја у срп ској вој сци у то вре ме, она ће, за јед но са
оста лим срп ским ди ви зи ја ма, про не ти сла ву хра брих
до бро во ља ца из До бру џе у опе ра ци ја ма за осло бо ђе -
ње Ср би је и за по се да њу те ри то ри ја се ве ро за пад но од
Ду на ва, Са ве и Дри не, ко је ће кра јем 1918. го ди не ући
у са став но во фор ми ра не др жа ве – Кра ље ви не Ср ба, Хр -
ва та и Сло ве на ца.

Са до бро вољ ци ма из Ру си је вра тио се и део са ни -
тет ског осо бља ко је је ра ди ло при огран ку срп ског са -
ни те та у Пр вој до бро во љач кој ди ви зи ји и ко је је, за јед -
но са вој ни ци ма, про шло же сто ко ва тре но кр ште ње на
фрон ту у До бру џи у је сен 1916. го ди не. То ком ра да на
ру ском фрон ту овај огра нак са ни те та ни је имао ма те -
ри јал них про бле ма, јер га је ру ска Став ка (Вр хов на ко -
ман да) оби ла то снаб де ва ла нео п ход ним ма те ри ја лом, о
че му је по дат ке оста вио и др Вла ди мир Ста но је вић, у
то вре ме ка пе тан пр ве кла се и ко ман дир Пр ве пољ ске
бол ни це Пр ве до бро во љач ке ди ви зи је.

При ли ком пре ба ци ва ња Срп ског до бро во љач ког
кор пу са на Со лун ски фронт, у са ста ву пр вог еша ло на
ко ји је ева ку и сан пре ко Ар хан гел ска, Ен гле ске и Фран -
цу ске, би ла је и ен гле ска бол ни ца „Др Ел си Ин глис”,
док су дру га два еша ло на, у ко ји ма се на ла зи ло срп ско
са ни тет ско осо бље, за ста ла у Хар ко ву, где их је 1917.
го ди не за те кла Ок то бар ска ре во лу ци ја. У Ја ро сла ву су

раз ви ли пу ну ак тив ност, при хва та ју ћи ра ње ни ке и бо -
ле сни ке све до пра во слав ног Бо жи ћа 1918. го ди не, ка -
да су се по упут стви ма из Со лу на оба еша ло на упу ти ла
нео че ки ва ним прав цем, пре ко Си би ра, Син га пу ра, Цеј -
ло на, а по том у прав цу Су е ца. У Со лун су, у ком плет -
ном са ста ву, при спе ла 20. апри ла 1918. го ди не. Од осо -
бља Бол ни це шкот ских же на обра зо ва на је Че твр та
пољ ска хи рур шка бол ни ца, а за ње ног ко ман ди ра по -
ста вљен је ре зер вни ма јор др Јо сиф Не док. Бол ни ца је
би ла сме ште на у Гор њем По жа ру.

Оде са, ру ски при мор ски град на Цр ном мо ру, оку -
пан про лећ ним сун цем 1916. го ди не, био је пре пун рат -
них до бро во ља ца ко ји су сти за ли из за ро бље нич ких ло -
го ра ши ром Ру си је да би ста ли у строј но ве је ди ни це
ко ју ће, уз са гла сност и ма те ри јал ну по моћ ру ске вла -
де, као и бла го слов ца ра Ни ко ла ја II Ро ма но ва, фор ми -
ра ти Вр хов на ко ман да срп ске вој ске. Ка да је у ле то
1916. го ди не на ру ском Ју го за пад ном фрон ту у Бру си -
ло вље вој офан зи ви на нет до та да нај ве ћи по раз ау стро -
у гар ској вој сци, ко ја је том при ли ком из гу би ла 220.000
вој ни ка, ме ђу ко ји ма је био ве ли ки број за ро бље них Ср -
ба, при лив до бро во ља ца ко ји су сти за ли у Оде су на гло
се по ве ћа вао. За Ср бе и при пад ни ке оста лих ју жно сло -
вен ских на ро да, ина че ау стро у гар ске др жа вља не и вој -
ни ке, то је био по го дан мо ме нат за пре ла зак на ру ску
стра ну. Сми шља ла су се ра зна рат на лу кав ства ка ко би
се до мо гли ру ског „за ро бље ни штва” и ода тле на лак ши
на чин сти гли ме ђу „сво је”.

У свом рат ном днев ни ку „Не мој те нас за бо ра ви -
ти”, до бро во љац, ка сни је ре зер вни пот по руч ник Ми -
лан Ва ка њац за пи сао је: „Око 22 ча са мрач но не бо про -
ло ми гру ва ње ру ских то по ва. Убр зо на ле вом кри лу,
бли же по за ди ни, по ја ви се ле пе за сто све тло, ти тра во,
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по лар но и ра све тли око ли ну и др ве ће ис пред нас. Го ре
ку ће, скла ди шта... По сле по но ћи на ста де још ја чи ура -
ган. Око три са та по по но ћи до сти же свој вр ху нац. Зе -
мља под но га ма за дрх та. Сви ма на ма по ста де од мах ја -
сно: Ру си су про би ли фронт и на ди ру у та ла си ма. Ово
је мој ду го че ка ни тре ну так – си ну ми у гла ви. Ру си су
Сло ве ни! И ја спа дам та мо, та мо ми је ме сто. На зад ни -
по што. Са мо на пред!

Се тих се мај ке и бра ће. ’Не за ме ри те ми, не мо гу
на траг’. Ис пред др ве ћа угле дах Ру се. Кре ћу се по де -
се ти на ма, ус прав но, опре зно, спо ро. Спа зив ши ме,
пе то ри ца се из дво ји ше и тр ком ми при ђо ше. Тро ји ца
др же пу шке на го товс. Раз ле же се глас: ’Кто ти? Ав -
стри ја нац?’ ’Ја сам Сло вен!’ ’Сла вја њин?’ – упи та ме
гром ко ви сок, ста ри ји сол дат. По ка зу ју ћи ру ком на
Сло ва ке, ко ји су из ви ри ва ли из ро во ва и тре сли се,
вик нух гла сни је: ’Сви смо Сло ве ни!’ Оп ко ли ше ме.
Дрх те им ру ке, на ли цу грч, све тле им зе ни це. Гле да -
мо се са стра хом, не по ве ре њем, ди вљач ки. Ко ле ба ју
се. Је дан ис ту пи и вик ну: ’Ти пра во слав ниј?’ ’Да! Пра -
во слав ни сам’. ’Пре кр сти се’, ре че на ру ском. Ја се
пре кр стих. ’Иђи, јеп тво ју маћ!’ Псу ју ћи бе сно, ис те -
ра ше из ро во ва 23 Сло ва ка, по стро ји ше нас и по ве -
до ше у за ро бље ни штво. На по ла ску друг ми до вик ну:
’Сад ви ше ни смо Ра ци, не го смо Ср бљи!’ Лак ну ми.
Пре да мном се отво ри ше но ви ви ди ци”.

Као ау стро у гар ски вој ник, при пад ник ђач ке че те
3. ба та љо на 19. до мо бран ског пу ка, Ми лан Ва ка њац
се 30. ма ја 1915. пре дао Ру си ма код ме ста Стри ја (на
фрон ту у Кар па ти ма). Го ди ну да на про вео је у ру ском
за ро бље ни штву, нај ду же у јед ном та тар ском се лу у

Си би ру, где је пре ле жао и пе га ви ти фус, да би ка сни -
је, са не ко ли ко сто ти на до бро во ља ца сти гао у Оде су
и при кљу чио се Пр вој срп ској до бро во љач кој ди ви -
зи ји, под ко ман дом пу ков ни ка Сте ва на Ха џи ћа. Суд -
би на ће га, по том, до ве сти на Со лун ски фронт. ƒ



Убор бе ну спрем ност срп ских рат них до бро во ља -
ца (Пр ве срп ске до бро во љач ке ди ви зи је) у Оде -
си же ле ли су да се уве ре и ви со ки ру ски ко ман -
дан ти, па и сам цар Ни ко лај II Ро ма нов. Ме ђу до -

бро вољ ци ма је 21. ма ја 1916. нај пре бо ра вио ге не рал
Бру си лов, ца рев ађу тант и ко ман дант ру ског Ју го за пад -
ног фрон та, из вр шио је смо тру свих тру па Оде ског гар -
ни зо на и, по себ но, Пр ве срп ске до бро во љач ке ди ви зи -
је, за до во љан и „ве о ма сре ћан што ви ди пред став ни ке
хра бре срп ске вој ске...”

У Оде су је 22. ма ја до шао и ру ски цар, са сво јом
број ном по ро ди цом и цар ском сви том. Су тра дан, 
23. ма ја бли зу Оде се из вр шио је смо тру Оде ског гар -
ни зо на, о че му је на чел ник шта ба Пр ве срп ске до бро -
во љач ке ди ви зи је ар ти ље риј ски пу ков ник Во јин Мак си -
мо вић за пи сао: „...Ја шу ћи на пу но крв ном ала ту, Цар је
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Под ви зи до бро во ља ца 
Рат ни до бро вољ ци у срп ској вој сци да ли су 
не мер љив до при нос са ве знич ким ус пе си ма на 
Со лун ском фрон ту, ка ко у 1916, та ко и у вре ме
офан зи ве 1918. го ди не. Њи хо ви рат ни под ви зи, 
у ко ји ма су ис по љи ли са мо и ни ци ја ти ву, хра брост,
спо соб ност и сна ла жљи вост у нај те жим 
си ту а ци ја ма, пред ста вља ли су дра гу ље у мо за и ку
ве ли ких по бе да ко је је соп стве ном кр вљу 
ис пи си ва ла срп ска вој ска на овом фрон ту. 
На жа лост, са мо су не ки од тих под ви га оста ли 
за пи са ни у исто риј ском пам ће њу, да бу ду по у ка 
и пу то каз бу ду ћим по ко ље њи ма. 

Смотра српске војске на Солунском фронту



у хо ду оби ла зио фр он то ве 1, 2. и 3. пе шад. до бро во -
љач ког пу ка, по здра вља ју ћи их са: ’По моз бог ју на ци” и
гле да ју ћи сво јим бла гим, пла вим очи ма ли ца на ших до -
бро во ља ца, као да је хтео да се уне се у њи хо ву ду шу,
да ис пи та ону ње зи ну ве ли ку си лу и да јој за дах не уте -
ху за пре тр пље но и на ду за оно за чи ме је до бро во љач -
ка ду ша че зну ла, за сло бо дом и ве ли чи ном њи хо ве на -
род не Отаџ би не. Пра ћен не пре кид ним ура ган ским по -
кли чи ма ’жи вео’, Цар је од ја хао на ме сто са ко га је мо -
гао да по сма тра све ча ни де фи ле тру па”.

Под ко ман дом ге не ра ла пе ша ди је Лај мин га, кре -
ну ло је пет пе ша диј ских пу ко ва у смак ну том по рет ку
(два ру ска и три срп ска). Пред ру ским мо нар хом би стра
по гле да и ве дра че ла мар ши ра ли су гор ди до бро вољ ци:
Ср би – Бо сан ци, Хер це гов ци, Ли ча ни, Ба чва ни, Ба на ћа -
ни, Срем ци, Сла вон ци, Ба рањ ци. Пом но их пра те ћи,
цар је по на вљао: „Очењ ха ра шо”. С дру ге стра не од је -
ки вао је у глас вој нич ки за вет: „Ста ра ће мо се”. По за -
вр шет ку па рад ног мар ша, срп ска ди ви зи ја, по стро је на
у ка ру (пе ша диј ски строј у об ли ку че тво ро у гла) пу ков -
ских смак ну тих по ре да ка, са јед ном отво ре ном стра -
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ном пре ма цар ској сви ти, че ка ла је ру ског им пе ра то ра.
„Цар, сам без ика кве прат ње, на ала ту, ула зи у ка ру до -
бро во ља ца, ста је и из го ва ра ре чи: ’Сре ћан сам што у
ва ма ви дим део оне хра бре срп ске вој ске, чи јој се хра -
бро сти ди ви цео свет. Би ћу још срећ ни ји, да по за вр -
шет ку ово га ра та ви дим Ср би ју ве ли ку и сна жну’. Ду го -
трај но гро мо гла сно на ше, срп ско ’Жи вео’ про ла ма ло је
мај ски сун чан дан, док се Цар, очи глед но до бро рас по -
ло жен, вра ћао у круг сво је цар ске по ро ди це и ве ли ке
сви те, ко ја га је оче ки ва ла”. 

Рат ни до бро вољ ци у срп ској вој сци да ли су не мер -
љив до при нос са ве знич ким ус пе си ма на Со лун ском
фрон ту, ка ко у 1916, та ко и у вре ме офан зи ве 1918.
го ди не. Њи хо ви рат ни под ви зи, у ко ји ма су ис по љи ли
са мо и ни ци ја ти ву, хра брост, спо соб ност и сна ла жљи -
вост у нај те жим си ту а ци ја ма, пред ста вља ли су дра гу -
ље у мо за и ку ве ли ких по бе да ко је је соп стве ном кр -
вљу ис пи си ва ла срп ска вој ска на овом фрон ту. На жа -
лост, са мо су не ки од тих под ви га оста ли за пи са ни у
исто риј ском пам ће њу, да бу ду по у ка и пу то каз бу ду -
ћим по ко ље њи ма.

За ни мљив је под виг срп ског до бро вољ ца Или је
Поп То не Или ћа, нај хра бри јег бор ца и бом ба ша 16. пе -
ша диј ског пу ка Пр ве срп ске ар ми је, ко ји је у бор ба ма
на по ло жа ју Брод 17. сеп тем бра 1916. из не на да упао у
бу гар ски ров и ба цио ви ше бом би. Не при ја тељ је био
из не на ђен и па нич но се дао у бег. Срп ски бор ци су у
ју ри шу за у зе ли њи хо ве ро во ве. За хра бри вој нич ки
под виг Или ја је до био чин под на ред ни ка и два од лич ја:
сре бр ни вој нич ки Ор ден Ка ра ђор ђе ве зве зде са ма че -
ви ма и Ру ски крст Све тог Ђор ђа.

У по жу те лој, од вре ме на и ба ру та, на ред би 
(бр. 226) ко ман дан та Пр ве срп ске ар ми је, од 13. де цем -
бра 1917, по бро ја ни су Или ће ви је дин стве ни и хра бри
рат ни под ви зи: „У апри лу 1917. фран цу ски ге не рал Мо -
рис Са рај, ко ман дант са ве знич ких тру па, оби ла зио је
срп ске по ло жа је у прат њи Жи во ји на Ми ши ћа и Сте пе
Сте па но ви ћа, ко ман да на та срп ских ар ми ја. Ка да су
при шли по ло жа ју Ка ме ни та чу ка, ге не рал је за стао и
до гле дом осмо трио бу гар ски по ло жај. ’Го спо ди не ко -
ман дан те, тре ба нам бу гар ски вој ник’, Мо рис Са рај се
обра тио Сте пи. Срп ски ту мач гла сно је пре нео ге не ра -
ло ве ре чи. Њи хов раз го вор је чуо до бро во љац Или ја
Поп То не Илић, са мо и ни ци ја тив но је ис тр чао из ро ва и
у ста ву мир но стао ис пред вој во де Сте пе и од сеч ним
гла сом ре као: ’Го спо ди не вој во до, шта вам тре ба’? ’Ју -
на че, тре ба нам бу гар ски вој ник’, ре че и не ко ли ко тре -
ну та ка за у ста ви по глед на ста си том го ро ста су, мр ка
ока, ве ли ких уши ље них бр ко ва и оштрих цр та ли ца. ’Ка -
ко се зо веш, вој ни че? Из ко је си је ди ни це’, упи тао је
Ми шић. ’Го спо ди не ко ман дан те, ја сам до бро во љац
Или ја Поп То не Илић из се ла Бо ров ца, ја бла нич ког сре -
за, врањ ског окру га, бом баш Пр ве ар ми је, 1. че те, 
3. ба та љо на, 16. пе ша диј ског пу ка Цар Ни ко ла Дру ги.
Вој ни ци ме зо ву Дру ги Оби лић’. Ми шић се бла го на -
сме шио, при шао Или ћу и, ста вља ју ћи му ру ку на ра ме,
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на ре дио: ’Ју на че, иди ухва ти и до ве ди бу гар ског вој ни -
ка’. ’Раз у мем го спо ди не ко ман дан те, ја ћу про на ћи и
до ве сти бу гар ског вој ни ка, бу ди те у то убе ђе ни’.

Или ја је ко ри сте ћи рат но лу кав ство и не вре ме,
при шао бу гар ским по ло жа ји ма. У пр ви су мрак, кроз ни -
ску ши ка ру и не вре ме, при ву као се бу гар ском ро ву и
са спољ не стра не гру до бра на за ле гао. Ни је ду го че као,
у ро ву се из не на да по ја вио бу гар ски офи цир. По пут
гор ског ри са уско чио је у ров и сна жно се ба цио на
офи ци ра. Две ње го ве сна жне ру че ти не сте за ле су му
врат и гла ву. Офи цир је гу био дах, из не на ђен и пре пла -
шен ни је се опи рао. За по ма гао је да га пу сти. Без по го -
во ра је по слу шао Или ће ву на ред бу да се нео па же но из -
ву ку из ро ва. Бр зо су сти гли до срп ских по ло жа ја. Уз
прат њу и обез бе ђе ње Илић је пре дао за ро бље ног офи -
ци ра и ра пор ти рао да је из вр шио на ре ђе ње. 

На са слу ша њу бу гар ски офи цир је из ја вио: ’Ваш
вој ник је из вео из не на дан на пад. Хи тар је и ве о ма јак.
Ка да ме је за ско чио, ми слио сам да ме је ухва тио ме -
двед, а не чо век. Био је као не ко ван зе маљ ско би ће, или
не ка си ла из не бе са’. Ге не рал Мо рис Са рај и срп ски ко -
ман дан ти па жљи во су слу ша ли ис по вест за ро бље ног
офи ци ра и по гле дом ме ри ли ју на ка Или ћа. Кад је офи -

цир за вр шио при чу, ге не рал је при шао Или ји, стао
мир но, пру жио ру ку и че сти тао на рет ком ју на штву.
По том је ски нуо Ле ги ју ча сти са сво је ге не рал ске уни -
фор ме и при ка чио је на ју нач ке гру ди срп ског до бро -
вољ ца. То је био знак нај ве ћег вој нич ког при зна ња и
за хвал но сти”. 

Сви срп ски ко ман дан ти че сти та ли су вој нич ки
под виг Или ји. Ка сни је су о то ме из ве сти ле и са ве знич -
ке но ви не.

Јед не је се ње но ћи 1917. го ди не гру па од че ти ри
хра бра и од ва жна вој ни ка, ко ју је пред во дио Или ја Поп
То не Илић, уз то пов ску гр мља ви ну и ми мо зна ња сво -
јих ко ман ди, на пу сти ла је по ло жа је и упу ти ла се ка око -
ми том бр ду. Не при мет но су се при бли жи ли бу гар ским
ро во ви ма. Ис пред бр да пре се кли су три ре да бо дљи -
ка вих жи ца. Бу гар ска пред стра жа ни шта ни је при ме -
ти ла, јер је Или ја се као жи цу са мо при гр мља ви ни. Пу -
зе ћи уз бр до, при шли су пр вим ро во ви ма. Или ја се нео -
па же но при ву као и ухва тио пр вог стра жа ра, за да вио
га чвор но ва тим ша ка ма, а за тим је не при ме ћен при -
шао дру гом стра жа ру, ко га је та ко ђе за да вио, а то је
до жи вео и тре ћи стра жар. По сле то га бом ба ма су за -
су ли бу гар ске ро во ве и на пра ви ли ме ђу њи ма ве ли ку
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по мет њу. А он да је тру бач Ру стем
(из Или ји не гру пе) за сви рао „на -
пад” за срп ску вој ску, а по том „од -
ступ ни цу” за бу гар ске вој ни ке. 

Си ло вит срп ски бом ба шки
на пад иза звао је код Бу га ра па ни -
ку, вој ни ци су на пу сти ли ро во ве и
да ли се у бек ство низ бр до, ка
сво јој ко ман ди и ло го ру. На кон те
ус пе ле ди вер зи је усле ди ла је на -
ред ба да срп ска вој ска за у зме бу -
гар ске по ло жа је. Уз кра ћу бор бу
за у зет је и врх бр да. Су тра дан,
по сле за у зе ћа бу гар ског по ло жа -
ја, је ди ни це су све ча но по стро је -
не да до че ка ју ре ген та Алек сан -
дра, вр хов ног ко ман дан та срп ске
вој ске, ге не ра ла Са ра ја, са ве -
знич ког ко ман дан та, и ко ман дан -
те срп ских ар ми ја. По сле смо тре
на ре ђе но је да иза ђу бом ба ши.
Ре гент Алек сан дар је при шао
стро ју и за гле дао се у Или ћа ко ји
је сво јом по ја вом од у да рао од
свих. „Је си ли ти, ју на че, Или ја
Поп То не Илић”, пи тао је Алек -
сан дар. „Ја сам, ва ше Ви со чан -
ство”, од го во рио је То не гла сно.
„Ју на че, од ли ку јем те Ка ра ђор ђе -
вом зве здом са ма че ви ма и да и
да ље слу жиш на шој вој сци за
при мер”. 

Ре гент се ср дач но ру ко вао са
Или ћем и на ње го ву блу зу ока чио
ви со ко од лич је. Исто га да на бом -
баш Илић од ли ко ван је и ита ли -
јан ском Злат ном ме да љом за хра -
брост.

Пу ков ник срп ске вој ске Све -
ти слав Кре ја ко вић, ко ман дир у
До бро во љач ком од ре ду Вој во де
Ву ка, по сле ра та твр дио је но ви -
на ру Ко сти Ди ми три је ви ћу да је
До бро во љач ки од ред Вој во де Ву -
ка био нај бо ља и нај хра бри ја је ди -
ни ца у бор ба ма за осва ја ње Кај -
мак ча ла на. Ње го во све до че ње на -
ла зи се у књи зи „Ју на ци срп ске
три ло ги је го во ре” по ме ну тог но -
ви на ра: „Пр ва је ди ни ца ко ја је из -
ба че на на Со лун ски фронт, био је
наш До бро во љач ки од ред пот пу -
ков ни ка Во ји на По по ви ћа, зва ног
Вој во да Вук. Је згро овог од ре да
чи ни ли су ста ри чет ни ци, гра ни -

ча ри и до бро вољ ци из Ср -
би је. А би ло је ту и на ших
Ср ба исе ље ни ка ко ји су,
као до бро вољ ци, до шли из
Аме ри ке. У ства ри, мо же се
ре ћи да је ово би ла чи та ва
ма ла ју го сло вен ска вој ска у
чи јем са ста ву су се на ла зи -
ли: Вој во ђа ни, Бо сан ци,
Хер це гов ци, Ли ча ни и Дал -
ма тин ци, а за тим смо се по -
пу ња ва ли и бив шим ау -
стро у гар ским вој ни ци ма,
ко ји су се Ру си ма пре да ли у
Га ли ци ји, а по том би ло је и
не што Че ха, Сло ва ка и Сло -
ве на ца, као и ве о ма ма ли
број Хр ва та...”

У вре ме ка да је на ред -
бом Вр хов не ко ман де, по
от по чи ња њу бу гар ске
офан зи ве ав гу ста 1916, До -
бро во љач ки од ред до био
за да так да за по сед не по ло -
жа је код се ла Нал бан ке ја
пре ма крај њој ко си Че гањ
пла ни не, а по том, ка да су
срп ска Пр ва и Тре ћа ар ми -
ја от по че ле про тив о фан зи -
ву, а од ред упу ћен пре ма
се лу Ек ши су да би уче ство -
вао у да љим окр ша ји ма, до -
го дио се је дин ствен слу чај
са за ро бља ва њем бу гар -
ског вој ни ка, ко ји је Кре ја -
ко вић опи сао на сле де ћи
на чин: „До био сам на ре ђе -
ње од ко ман дан та ба та љо -
на да упу тим јед ну па тро лу
на не при ја тељ ски по ло жај
да би смо из вр ши ли по -
треб на из ви ђа ња. До го вор
је био, да ако та мо има Бу -
га ра, да па тро ла пу сти три
цр ве на, а ако их не ма, исто
то ли ко зе ле них ра ке та. Во -
ђа па тро ле је иза шао на
гре бен ко се и ода тле пу -
стио три зе ле не ра ке те,
што је био знак да и ја мо -
гу са це лом че том да се
исп нем на не при ја тељ ски
по ло жај. Пред на шим очи -
ма ука за ла се ду га ко са чи -
је су па ди не би ле об ло же -
не бу ко вом шу мом, док јој

Војвода Вук

Милунка Савић
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је гре бен, при ме ти ли смо, био ого љен, по кри вен ви со -
ком па пра ти. Ка ко ни ко га од срп ских тру па ле во и де -
сно ни је би ло, од мах сам са јед ним во дом ис по ста вио
не по сред но оси гу ра ње, а остао сам са оста ла три на -
ре див ши сво јим вој ни ци ма да спа ва ју за гр лив ши пу -
шке. Пре мо ре на че та је од мах уто ну ла у сан док смо
стра жар и ја, као ко ман дир, је ди ни оста ли буд ни из
опре за да нас не при ја тељ не из не на ди. 

Ка сни је смо са зна ли да је ове но ћи Пр ва не при ја -
тељ ска ар ми ја од сту пи ла на це лом фрон ту у прав цу
сво јих по ло жа ја, док су их на ше тру пе и да ље го ни ле.
У са му зо ру, да не бих бу дио сво је вој ни ке, кре нем сам
пла ни ном да ви дим има ли на ших тру па та мо де сно као
што смо оче ки ва ли. Ме ђу тим, од јед ном на пе де се так
ме та ра при ме тим јед ног бу гар ског вој ни ка на о ру жа -
ног пу шком ка ко са ашо вом на ра ме ну иде од њи хо вих
ро во ва ко ји су би ли из над се ла Ек ши са. Раз у ме се да
то за ме не ни је био ни ма ло при ја тан су срет, јер сам
био ’на о ру жан’ са мо обич ним шта пом. Му ње ви то, да
бих Бу га ри на пред у хи трио, да не упо тре би пу шку, ко -
ман до вао сам ’Стој’! Исто вре ме но бр зо ста вив ши свој
штап под ми шку и др же ћи га по пут пу шке ’на го товс’,
по ви као сам из свег гла са: ’Фр лај пу шку’! 

Из не на ђе ни Бу га рин, од ба ци од се бе пу шку и
ашов, а он да на мо ју ко ман ду ’На пред’, док сам га гле -
дао пра во стре ља ју ћи у очи, кре нуо је као оп чи њен к
ме ни. Кад ми је Бу га рин при шао, на де се так ме та ра,
да не би при ме тио да ни сам уоп ште на о ру жан, а ’игра -
ју ћи’ је ди но на бр зи ну и сна ла жљи вост, ко ман до вах:
’Стој! На ле во круг!’ Ка да се Бу га рин од мах по слу шно

окре нуо, ја сам му на ре дио: ’Фр лај фи ше кли је’! Бу га -
рин без ре чи бр зо от коп ча опа сач на ко ме су би ле фи -
ше кли је са руч ном бом бом и но жем, па све ово спу сти
крај се бе, у тра ву. Тек он да сам му ко ман до вао да се
окре не и по ђе на пред са свим бли зу к ме ни, а ка да ми
је, за па њен, при шао, спу стио сам свој штап и пру жа ју -
ћи му ру ку, по ста вих му пи та ње: ’Је ли брат ко, от куд
ти ов де’? Сав спле тен и збу њен Бу га рин ми је од го во -
рио да је по слат да по ву че об јав ни цу, а да је са да упра -
во по шао да тра жи сво ју че ту. ’По гре шио си брат ко’,
ре као сам му, ста вља ју ћи мо ју ру ку на ње го во де сно
ра ме, ’уме сто да на ђеш сво ју об јав ни цу, на шао си ме -
не са це лом че том’. Чим сам се са сво јим за ро бље ни -
ком по ја вио у че ти, стра жар је раз бу дио све вој ни ке
по ви кав ши: ’Устај те, ево по руч ни ка во ди Бу га ри на’! У
че ти је на ста ло ус хи ће ње ка да сам ис при чао ка ко сам
за ро био са шта пом до бро на о ру жа ног не при ја те ља;
ду го њи хо вом чу ђе њу ни је би ло кра ја. 

Мно го ка сни је, по сле ра та, од свог ко ман дан та ба -
та љо на, пе сни ка Ми ро сла ва Је ли ћа, са знао сам да је
слу чај но срео у Со фи ји оног мог Бу га ри на за ро бље ног
мо јим шта пом. Мој ’за ро бље ник’, ина че у ци вил ству
адво кат, ис при чао је ’у по ве ре њу’ за ка фан ским сто -
лом пе сни ку Је ли ћу ка ко сам га ’на пре пад’ за ро био
шта пом, мо ле ћи га да ову ње го ву тај ну због ’сра мо те’
не ка же ни ко ме у Со фи ји. Ко ли ко ми је по зна то, Је лић
је одр жао да ту реч, али је не што ка сни је у „По ли ти -
ци”, ми слим 1924. го ди не, об ја вио ову Бу га ри но ву ис -
по вест као при чу”. ƒ
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