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Градимир Стојковић

ПОДСЕЋАЊЕ

Моје време истиче. Не бих да се понављам, али ме прогони стара
истина: како године одмичу, тако се све јасније сећам онога што
сам у детињству про(пре)живео, а не умем да се сетим где сам оставио наочари пре пет минута. И управо сам се, присећајући се неких дана од пре пола века, сетио песме Војничко писмо Војислава Ј.
Илића, млађег, коју сам тада први пут прочитао. Та се песма никада није учила у школи. А учило се којешта друго.
Не у школи, напротив, ван школе ми смо учили баш онако
како су нам пунили главе и наставници, и родитељи, и већина одраслих: учили смо не за оцену, но за живот. Звучи као фраза и јесте
фраза, али тада је то била наша истина! Сами смо учили да мислимо сопственом главом. Учили су нас да читамо и пишемо, па смо
научили и читали. А понеко је и писао песме.
Читали смо и књижевне часописе. У њима су млади песници
могли да објављују своје „поетске радове”. Тада, у оно време, ми
смо, веровали ви или не, чак и волели поезију. Нико нас није терао
да је читамо; сами смо узимали књиге и часописе, листали, читали,
понешто преписивали, па и учили напамет.
Ипак, оно што ми и дан данашњи није јасно, оно што ме прогони деценијама, јесте питање: због чега су скривали од нас, због
чега су нам прећуткивали песме српских песника настале у Првом
светском рату? Да ли је политичка потреба била толико јака? Да ли
су сви, баш сви, морали да се тако покорно, послушнички владају,
безмало негирајући не само постојање српских песника и њихове
поезије у том рату но и значај њихов и утицај на српску, али и југословенску књижевост?
Да ли је то постало временом толико јако да и данас заборављамо на њих? Да ли су коначно схрањени, избрисани из сећања?
Не сме да буде тако!
Својевремено ми је мој велики пријатељ, драматург и писац
Милош Николић рекао, кад сам му показао неке своје песме написане у времену проведеном у болници: „Не пиши о болници док
си у болници!” Ова мисао ми је неминовно пала на памет, јер је
већина песника о којима говорим писала о рату баш у рату. Само,
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Некада смо то знали, али смо заборавили.
(А. А. Милн: Вини Пу)

мислим да је то пресудно за ову поезију. Они су преживљавали и
писали.
Наше је да читамо.
Није моје да паметујем. То би требало да учине теоретичари,
критичари, дакле стручњаци. Моје је да подсетим на ове песнике
и њихове песме, па је ово можда и прави тренутак да се заједно
подсетимо на оно што смо волели као млади, па после и као нешто
мало старији – на оно што смо рецитовали не због тога што су нас
на то нагонили наставници и родитељи, но због управо супротног
повода: то смо сами откривали, па заволели, иако је то, понекад,
бивало прећуткивано, па и забрањивано.
Ове песме нису писане за децу, али, у суштини, јесу за читање
деци јер су врло упутне за оно што педагози називају патриотским
васпитањем деце. Било би, свакако, пожељно да овакве песме нађу
место и у читанкама и у историјским читанкама, ако такве књиге
још увек постоје у нашем школству.
А дотле, ево малог избора песама српске ратне лирике из Првог светског рата. Смештене су овде, јер је овде и сада ДОБРО време и ДОБРО место за то.

Војислав Ј. Илић Млађи

ВОЈНИЧКО ПИСМО
Очајничка битка... Крв... Оружја звека...
Покличи... Плотуни... Урнебесна јека...
У топовском огњу брда и планине
Разривене пламте. Над хладне трупине
Побијених коња, мртвих витезова,
Док, с криком, долећу јата гавранова,
И крваво сунце док заходу бежи,
Тамо, на редуту, међ’ хрпом мртваца,
С образом на пушци, један јунак лежи.
Погођен у срце зрном од шрапнела,
Лежи блед, осмехнут, крвава одела,
А војничко писмо, још непрочитано,
Једним му крајичком вири из шињела...
......................................................
„Мило моје дете” – пише сину мати –
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„Пиши нам да л’ борбе непрестано трају!
„Овамо се чује, да ће рат престати
„И да ћете, опет, доћи родном крају.
„Ја на тебе, тужна, мислим непрестано.
„И Господа молим, и јутро и вече,
„Да се вратиш мајци, материна храно,
„И да ми те писмо у здрављу затече.
„Бабе више немаш, дете моје слатко,
„Ономад, напречац, у повратку с поља,
„На путу је пао... Боловô је кратко...
„Јуче је погребен... Шта ћеш... Божја воља!
„Берба ће почети, чим Крстов Дан мине,
„Виноград нам понô кô никад до сада.
„Ти ћеш дотле стићи. Док не дођеш, сине,
„Нећемо га брати... Нека!... Има када...

Затим две-три врсте руком добре жене:
„Кад ће се, о, Боже, свршит војна ова!
„Како си са здрављем? Сећаш ли се мене
„И дечице наше и домаћег крова?
„Деца су нам златна. Њих сад мама љуби.
„Тата је далеко... тежак живот води...
„Дођи, тата, дођи!... Ради ничу зуби.
„Јова учи. Мића почиње да ходи;
„Увече, замишљен, кроз прозоре вири
„У Богине свеће које небо красе,
„И устима малим дуго у њих пири,
„Зачуђен и срдит, што се не угасе!
„Наш бостан на брегу, високо над селом,
„Лагано дозрева, док зрикавци зричу,
„А у житу златном, за жетву сазрелом,
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„Дођи, али часно уздигнутог чела,
„Да те могу с диком својим сином звати!
„Поздрави сву момчад из нашега села,
„Па остан’ ми здраво! Збогом!... Твоја мати!”

„Препелице тако слатко пућпуричу!
„За обед, редовно, тешка срца седам,
„Јер не видим тебе... То тишти кô рана.
„Кад год воз војнички с прозора угледам,
„Ја помислим: ти си... Поздрав... Твоја Ана.”
Најзад, другу страну, све до дна захвата
Рукопис детињи, из огромних слова:
„Љутим се на тебе, што не дођеш, тата!
„Поздравља те много и воли – твој Јова...”
......................................................................
А тамо, далеко, на ограшју тавном,
Док пукови кличу под тробојком славном,
И крваво сунце док заходу бежи,
На редуту тврдом, међ’ хрпом мртваца,
С образом на пушци, један јунак лежи.
Погођен у срце зрном од шрапнела,
Лежи блед, осмехнут, крвава одела,
А војничко писмо, још непрочитано,
Једним му крајичком вири из шињела...

Прока Јовкић

СВРШЕНО НИЈЕ...
Свршено није јоште дело наше!
Још народ овај даље ићи има,
Да нову славу новом борбом паше.
Залуд га бију, спотичу и плаше,
Надошла му је снага као плима,
Векови људства послање му даше.
Ах, још ће бити борбе, огња, дима!
Још овај народ бориће се с њима,
Са свима, који крви му се маше:
Са свима, што му подло на пут сташе.
Свршено није јоште дело наше.
Но све ће проћи: крв, огањ и битке,
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Громови, праске, тутањ, канонада,
Лом штита, мача, ножа, сабље бритке,
Подвале туђе и пакости плитке –
А народ овај, ова раса млада,
Кô Божји извор чисте воде питке,
Он, који тешко, дуговечно страда,
Остаће као нови дан и нада,
Кô младо борје, као јеле витке,
Кô бели бисер, дивне цветне китке.
А све ће проћи: крв, огањ и битке.

Милосав Јелић

НЕПОЗНАТО ДЕТЕ ИЗ 17. ПУКА
Сунце позно, невесело, жуто,
Кукурузно поље увенуто,
Ашов звони самртнички круто.

Једно дете, успавани соко,
Тек отвори помодрело око
И прозбори лагано, дубоко:
„Капетане, ја не жалим дане,
„Јер где падох, ту ће наше вране
„Тела њихна још дуго да хране.”
Па издахну у учмалу дану.
Курјачица још нас дирну грубље –
Наредисмо: „Један ашов дубље!”
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А доносе, доносе их редом:
Младост прву, загорчану једом,
Оне старе с угашеним гледом.

Милутин Јовановић

НОЋ ПОСЛЕ БИТКЕ НА ЦЕРУ
Блистају од звезда плаветна небеса,
Ноћ завила земљу у црну кадиву;
Нечујно са грана бистру росу стреса
Млад воћњак под Цером. На рудину сиву
Преплашено слеће јато голубова
На ноћиште. Шуме тихо поред пута
Редови бескрајни младих јабланова,
И миришу слатко грозд и бресква жута.
Мукло иду стада кроз мрачне пропланке,
Не певају попци из ниских стрњика;
И Цер ноћас не чује песму фруле танке
Ни звук меденице с овна предводника.
Кô да лебди зраком у глухој тишини
Те јесенске ноћи једна чудна страва, –
Док под благим небом врху на планини
Уморена бојем млада војска спава.
И чини се кô да из камених груди
Прича повест стару мрачног Цера стење,
Ил’ као да гуслар невидљиви гуди:
...Било једном једно дивно поколење...

Младен Ст. Ђуричић

ПОСЛЕ ОКРШАЈА
Још се горе тресле од плотуна
Преко Могрена до Јегејског жала,
Кад јавор одби, с јадикових струна,
У поноћ мразну Јеку од гусала.
Диже се пеп’о с успаваног жара
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И мртва срећа оживе са лица,
С ватришта поче пламен да пуцкара
И баци искре поврх земуница...
Па олуј крете кршем... Кô да стреса
Звездица снежних кишу са небеса,
На ров проваљен и на модре маске.
Што, непомичне, у ноћи се чине:
Кô да стражаре на врху планине
Јунаци давне легенде ил’ скаске.

Данко Анђелиновић

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДОБРОВОЉАЦ

Океан виде тог смркнутог госта.
Кроз нове краје и међ светом жутим
Лутô је срцем згрченим и крутим;
Са броклинског је уздисао моста.
И тог скромног, малога војника,
И тога тихог и покорног роба,
Видеше страшна на врх Ветерника.
Пао је негде... Где? У које доба?
Можда кад сунце грану са зреника...
Не зна се ко је, не зна му се гроба.
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Издаде цара – роду веран оста.
У Добруџи се прекри ранам’ љутим;
По сибирским је леденим лутô путим’;
Прогоњен судбом вечни левант поста.

Мирко С. Стојковић

ЛУЛА
Забринут стари командир крај ватре,
Љут је на све ордонансе своје,
Погледом страшним да згори и сатре;
Тешке му се мисли главом роје.
А ордонанси збили се код ћате,
Ту се горе вести нису чуле:
„Командир нам је зорли брижан, знате,
Нестало му старе, жуте луле.”
Но јуче рано – дан је ведар био,
Командир шета весео и чио,
И глади своје дуге, густе брке.
Цео дан не чух ни грдњу, ни хулу.
Док је димове одбијао мрке
Вест прође четом: нашао је лулу!

Владимир Станимировић

ЗАПИС1
На хумкама, у туђини,
Неће српско цвеће нићи.
Поручите нашој деци:
Нећемо им никад стићи!
Поздравите Отаџбину,
Пољубите родну груду,
Спомен борбе за слободу
Нека наше хумке буду.

_______________
1

На споменику помрлих српских ратника у Сан Матијасу, на Крфу, подигнутом 1916. године.
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Раде Ранковић

Српску војску су скоро сви отписaли у зиму 1915.године. Тада нико
није вероваo да ће ти изнурени сељаци у подераним униформама за неколико година одлучивати о исходу самог рата. Још мање
да ће оружјем бранити своју границу не на Сави и Дунаву, већ у
Сегедину, Клагенфурту... Из рата Србија је изашла са огромним
жртвама. Животе је изгубило око 1 300 000 њених становника, што
је у процентима било 28% од укупног становништва. После великих жртава које су поднели у рату, Срби су стекли право да оснују нову велику државу. Стварањем нове државе више ништа није
било као пре. Тако и Смедерево после рата није више погранични
град и један од трговинских центара државе. Постаје мала варош
у великој држави.
Од почетка аустроугарске офанзиве Смедерево је бар једном
недељно гађано гранатама. Милан Јовановић Стојимировић, тада
дечак од шеснаест година, описао је једно од тих бомбардовања:
„Ми смо једно преподне заједно вршљали по вароши, причали и
чаврљали у друштву... Кад неко одједном избаци паролу да треба
отићи и обрати велики орах у Спасићевој улици... Посао је рађен
брзо, уз смех и шегу. Нарочито нас је засмејавала мисао, шта ће
рећи онај коме припадају ти ораси, кад буде дошао и видео да је
орах омлаћен и обран. Али нам је ова берба убрзо пресела: однекуда су се чула два топовска пуцња, а затим звиждук граната, једна
нас је пребацила, а друга се забила тачно у стабло старог ораха испод његових рачви. Да је граната експлодирала, нико од нас не би
остао ни жив, али она се зарила у дрво и остала у њему без експлозије... Ми смо преживели један редак ужас и били просто изван
себе. Неко од њих је рекао: ‚Ми дошли да млатимо орахе, а Шваба
смлатио са дрвета нас.‘”1
Овај део фронта био је подељен на два одсека. Браничевски
одсек имао је команду на линији од потока Средњак код Орешца
на западу до Голупца на истоку. Комадант Браничевског одсека
био је пуковник Светолик Матић2, а начелник штаба потпуковник
1 Милан Јовановић Стојимировић, Митровданска битка код Смедерева и друге успомене из 1914,
Матица српска, Нови Сад, Рукописно одељење, М. 13. 307.
2 Матић Светомир (Краљево, 24. 10. 1870 – 2. 5 1931) у Краљеву је завршио гимназију, војну
школу у Београду. При пробоју Солунског фронта био је начелник артиљерије Врховне
команде. После рата у једном периоду био је комадант Савске дивизијске области.
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СМЕДЕРЕВО И ОКОЛИНА У ПРВОМ СВЕТСКОМ
РАТУ

Владимир Белић3. Смедеревски одсек се простирао између потока
Средњак до ушћа Мораве у Дунав. Укупна ширина фронта била
је око 25 км. Делио се на два пододсека – леви, од Језаве до потока Средњак и десни, од Мораве до Језаве. Комадант Смедеревског
одсека био је потпуковник Светислав Цвијовић4, а главни ађутант
капетан Живко Топаловић.5
На Смедеревском одсеку налазио се Комбиновани пешадијски пук III позива настао од расформираног 10. пука III позива.
После мобилизацијске попуне расформирана су три батаљона 10.
пука III позива. Пук је потом послат у Гроцку са једним батаљоном,
где је попуњен и формиран је Комбиновани пешадијски пук III
позива. Затим је овај пук послат у Пожаревац као резерва Браничевског одреда. После повлачења јединица првог позива са Смедеревског одсека, на њихово место је упућен овај пук.6 У његовом
саставу су се налазили: а) четири батаљона – три са по четири чете
и један са пет чета; чета је имала око 150 војника; б) две артиљеријске батерије, 3. и 5, које су бројале по 40 војника и по 6 топова; в)
вод од 20 коњаника; г) комора од 50 људи; д) амбуланта и хирушка
станица од 20 људи. Дакле, пук је, са комором и амбулантом, бројао укупно 2720 војника7.
Трупе су биле распоређене на следећи начин. На десном пододсеку, у Годомину, налазили су се: 1. батаљон комбинованог
пука III позива, састављен од Пожаревљана. Командант овог батаљона био је резервни мајор Тодор Васојевић, који је био и командант десног пододсека. Батољон је имао две чете дуж Дунава
као предстражу. Док су две чете биле код скеле као резерва, ту се
налазила и 5. батерија са четири топа. Комадант батерије је био
капетан I класе Јеврем Стевановић. Један вод из батерије послат је
на Царину као општа резерва.8
На левом пододсеку налазили су се: 2. батаљон састављен од
Пожаревљана, под командом резервног пешадијског капетана II
класе Миливоја Јовановића (после погибије мајора Каљевића он
преузима команду левог пододсека); 5. чета 4. батаљона; 3. артиље3 Белић Владимир (Београд, 2. 8. 1877) гимназију и нижу војну школу завршио је у Београду.
Потом је у Русији завршио Николајевску ђенералштабну академију. Учествовао је у ратовима
1912–1918. Од 1918. био је командант подофицирске школе у Бизерти.
4 Цвијовић Светислав (Дучаловићи, Драгачево, 31. 7. 1876 – Чачак, 21. 9. 1954): у Чачку је
завршио гимназију, а војну школу у Београду. Био је на војној служби у Београду, Неготину
и Књажевцу. Учествовао је у ратовима 1912–1918.
5 Ратник, „Бој код Смедерева 1914. године”, VII 1933, стр. 58; С. Штерић, Смедеревски бој 1914.
године, Смедерево 2010. стр 166–172.
6 С. Штерић, нав. дело, стр. 166–168.
7 Исто, стр. 168–174.
8 Исто, стр. 170–174. Имена батаљонима (1, 2, 3. и 4) у Комбинованом пуку III позива дата су
накнадно. Стога Цвијовић меша леви и десни пододсек у Ратнику VII 1933.

ријска батерија на Молеровом шанцу; један вод стациониран на
Југову, под командом Гаврила Каљевића. Други батаљон је имао
три чете на обали Дунава, од Тврђаве до Југова, док су 5. и 4. чета
батаљона биле на ушћу Језаве и зидинама Тврђаве према Дунаву.9
Резерва је била на Царини, на путу за Вучак. Чинили су је: 3.
батаљон, састављен од обвезника Неготинског војног округа, командант пешадијски поручник Живко Караклајић; 4. батаљон, али
без 5. чете, састављен од Пожаревљана, командант резервни пешадијски капетан II класе Милун Петровић; један вод из 5. батерије.
На Царини се налазиo и штаб команде.10
Коњички вод III позива био је састављен од Пожаревљана
под командом резервног капетана Николе Месаровића. Јединица
је била на Стaрчевом гробу, са задатком да контролише простор
од Југова до потока Средњак. Нема података да су учествовали у
борби.11
Комора се налазила у селу Колари, 10 км јужно од Смедерева,
одакле су се трупе снабдевале.12
Амбуланта се налазила у селу Вучак у кући Николе Петровића, који је као редов погинуо у Селевцу 1915.године.13
Прву линију одбране, која је са прекидима пратила ток реке,
чинили су ровови на обали Дунава. Простор од Југова до потока
Средњак уопште није био укопан нити поседнут пешадијским јединицама.Њега је контролисао коњички вод.Такође, део фронта у
Годомину био је слабо укопан због мочварног подручја.14
Друга линија простирала се преко потеза Тарабе и Молеровог
шанца до Провалије. Са узвишења јасно се видео Дунав, Ада и део
Баната. Ту се налазила и команда пододсека са артиљеријом која је
била на Молеровом шанцу и у винограду Јеле опанчарке.15
Трећу линију одбране чинили су положаји пешадије на Павлици и артиљерије на Југову. Мада су српски положаји доминирали висином, нису успели да осујете прелаз Дунава. Ада је заклањала добар део дунавске обале где су биле непријатељске снаге.
Изнад скеле код Југова, са брда Гвозденглав могао се видети део
друге стране Аде, али аустроугарске су снаге вешто скривале своје

9
10
11
12
13
14
15

Ратник, „Бој код Смедерева 1914. године”, VII 1933, стр. 59.
Исто
Исто
Исто
Исто, „Разговор са Љубисавом Петровићем”
С. Штерић, нав. дело, стр. 18–20.
„Мајка Милана Јовановића – Стојимировића”; исто.
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активности. Махом су их изводили ноћу уз помоћ јаких рефлектора какве Срби уопште нису имали.16
Поред наведених регуларних снага српске војске, спомиње се
и чета добровољаца извесног Зеге Смедеревца. Они су се сами организовали и ступили у борбу. Сачињавали су их трећепозивци и
деца. Ову чету добровољаца помиње само Мика Карапанџић, артиљерац, у „Гласу Подунавља”.17
Аустроугарске снаге су се налазиле на Ади и на левој обали
Дунава. У нападу је учествовала 6. ландштурм бригада, чији је командант био Аугуст Мразек. Бригада се састојала из: шест батаљона пешадије, једне коњичке брзометне батерије од шест оруђа,
једне спорометне пољске батерије од шест оруђа, једног хаубичког
вода од два оруђа калибра 150 мм, коњичког ексадрона.18
На Ади су се налазили артиљеријски вод, два топа калибра
150 мм, један вод пешадије. Брзометна коњичка батерија налазила
се на обали Дунава иза насипа, док се пољска батерија налазила
иза Аде, код салаша Бертина рампа.19

Смедеревски бој
Најзначајнија борба на овом делу ратишта одиграла се 9. новембра 1914. Позната је под именом Смедеревски бој. Поједини аутори овај сукоб називају Митровдански бој, мада је до сукоба дошло
другог дана Митровдана. Док су се српске снаге повлачиле на
положаје испред Ваљева, непријатељ је форсирао Дунав код Смедерева. У ноћи између 8. и 9. новембра око 3 часа непријатељ је
прешао Дунав.
Око 3 часа по поноћи 9.новембра 1914. аустроугарске снаге
су отпочеле жесток артиљеријски напад на смедеревске положаје,
концентришући напад на линију Павлица–Смедерево. Најжешће
је гранатиран Молеров шанац. Ноћ је била врло мрачна, а српске
снаге нису имале рефлекторе, тако да нису могле одмах да примете да непријатељ спрема пребацивање пешадије преко Дунава. Аустријанци су овај напад извели у великој тајности. Српски војници
нису знали да Аустријанци намеравају да изведу прелаз преко Дунава, нити су знали њихову снагу и моћ. Једино је примећен код
Ковина већи број возова, као и појава многих осматрача на левој
обали Дунава.20
16 Исто
17 Глас Подунавља, 4. 11. 1934, стр 2.
18 С. Штерић, нав. дело, стр. 178–180
19 Исто
20 Ратник, „Бој код Смедерева 1914. године”, VIII 1933, стр. 17; С. Штерић, нав. дело, стр. 118.

Цвијовића је пробудила пуцњава.Одмах је стигао до резерве и
ставио је под оружје. Потом је ступио у телефонску везу са командантима пододсека. На десном пододсеку све је било мирно, само
се чула пуцњава од Смедерева, док је на левом пододсеку непријатељ деловао силовито на Молеров шанац и његову околину. На
обали је било мирно и мрачно. Једино се чуло лупање на врху Аде.
Очигледно, непријатељ је вршио непосредну припрему за прелазак Дунава. Из непознатих разлога српска артиљерија није одмах
деловала по нападу.21
О артиљеријском нападу на град одмах је у 3 сата и 5 минута
из Дубравице, преко скеле у Годомину, обавештена Команда Браничевског одреда. Из Дубравице Команда је обавештавана на десетак минута о стању на Смедеревском одсеку.У 3.25 су известили
да од српске артиљерије делују само два топа са Југова. Зашто нису
деловали и остали, није нам познато.22
Непријатељ је око 2 сата и 30 минута отпочео да пребацује пешадију. На десну обалу стигли су око три сата, када је отпочео артиљеријски напад.23 Пребацивање је вршено чамцима, по мраку, у
мањим групама.Било је око 50 чамаца натоварених са 20–25 војника.
Чамцима су пребацивани до јутра, а када је свануло, у пребацивање
су укључена и два брода која су вукла по два шлепа. У бродовима
је, поред војника, била и храна и потребни логистички материјал.
Пребацивање је подржавала артиљерија. Најжешће је гранатирано са
Смедеревске аде топовима од 150 мм, тако да је изгледало да монитори гранатирају Смедерево. Међутим, од заробљеника се сазнало да
то ради артиљерија са Аде. Тако направљен мостобран служио је за
даље искрцавање војске. Овај изненадни прелазак Дунава начинио
је велики психички притисак на српске војнике, који су се панично
повлачили. Увек су вршили искрцавање код Расадника24, па одатле
настављали напредовање. Српска пешадија се без реда повукла са
обале Дунава на другу одбрамбену линију Тарабе – Молеров шанац.25
После постројавања резерве и разговора са комадантима пододсека, Цвијовић је поднео Матићу у Пожаревац око 3.40 следећи извештај: „Непријатељ је у 3 часа отворио силну артиљеријску
21 С. Штерић, нав. дело, стр. 118–122.
22 Исто, 100–107.
23 Исто, 100–107. (У свим текстовима везаним за бој код Смедерева стоји да је непријатељ око
три часа почео са гранатирањем положаја, а да се на десну страну Дунава прабацио око
3.30. Међутим, С. Штерић, позивајући се на изворе из мађарских војних архива, тврди да су
чамци са леве на десну обалу кренули око 2.30, и да су око 3.00 ч стигли на десну обалу.)
24 Лозно-воћни расадник налазио се на месту данашње Старе железаре. Био је први модеран
расадник у Србији. Основан је 1882. да би се обновила лоза страдала од филоксере: С.
Домазет, Променада старог Смедерева, стр. 179.
25 С. Штерић, нав. дело; Ратник, „Бој код Смедерева 1914. године”, VIII 1934. стр. 3.
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ватру и гађа нашу обалу од Смедерева узводно и линију: Павлица
– Молеров шанац – Карађорђев шанац. Десни пододсек не гађа. За
сада не прелази. Ја претпостављам да ће покушати прелаз. Ја сам
у потпуној приправности.”26 Док је Цвијовић извештавао команду,
непријатељ је вршио пребацивање на леву обалу Дунава.
Са Молеровог шанца у 4.30 мајор Каљевић је телефоном извештавао Цвијовића: „Непријатељ је пребацио преко Дунава на нашу
обалу извесну снагу пешадије, и она хита ка Молеровом шанцу на
моју батерију. Ево, чује се пуцкање грања и наступање непријатељево, као и немачка команда... Молим за наређење шта да радим.”
Цвијовић је одговорио: „Браните се по утврђеном плану. Овог тренутка вам шаљем Караклајићев 3. батаљон одређеним правцем, кога
стављам под вашу команду за одбрану Молеровог шанца.” Одмах је
наредио Караклајићу да крене ка Молеровом шанцу, уз опаску да је
положај јако угрожен и да је можда већ изгубљен, али да га његова
батерија мора повратити. Уследио је Караклајићев одговор: „Господине потпуковниче, и ако погинем, мој батаљон ће заузети Молеров
шанац.” После десетак минута Цвијовић је покушао телефоном да
добије Каљевића, али линија је била прекинута, што значи да је одмах по упаду непријатељских војника на његове положаје кренуо на
јуриш у коме је погинуо. Топовска послуга и пешадијска заштита,
после погибије команданта, поскидале су са топова затвараче и нишанске справе, па се разбежали по околним рововима и виноградима. Пошто су заузеле Молеров шанац, непријатељске снаге су се
утврдиле на њему, као веома важној тачки овог одсека.27
После ових догађаја Цвијовић је схватио да је непријатељ напад својих трупа концентрисао на Молеров шанац. Стога је донео
одлуку да сву своју снагу групише на положају Павлица. Одатле би
у згодном моменту извршио противнапад на десно крило непријатеља. Наредио је мајору Васојевићу да одмах крене из Годомина
преко Царине на Павлицу са целим 1. батаљоном и 5. батеријом, а
капетану Петровићу, комаданту 2. батаљона, који је после погибије Каљевића преузео команду над левим пододсеком, да групише
свој батаљон и да добро држи заузету линију. Једна његова чета
држала је Карађорђев шанац. Са Царине ка Павлици кренула је
и преостала резерва, 4. батаљон и вод топова. Штабу је такође наредио да се премести на Павлицу, одакле је деловала непосредна команда одбране. Команданту коњичког вода наређено је да

26 Исто. (Лична документација генерала Цвијовића у власништву његових потомака)
27 Ратник, „Бој код Смедерева 1914. године”, VIII 1933, стр. 17–18; Ратник, „Бој код Смедерева
1914. године”, VIII 1934, стр. 37–41; С. Штерић, нав. дело, стр. 118–122.

остане на свом положају и да прати ситуацију докле се непријатељ
раширио дуж Дунава.28
Око 6 часова и 30 минута Цвијовић је телефонски поднео извештај пуковнику Матићу о томе у каквом се стању налази одбрана
Смедерева, противник и о својим одлукама у даљем раду.Такође
је тражио помоћ. Матић је прихватио Цвијовићеве одлуке и сложио се са њима. Одмах га обавештава да ће му послати појачање:
Вардарски батаљон, једну батерију са Дубравичког одсека, а један
ескадрон и један батаљон одредске резерве из Пожаревца. Матић
је известио Команду о стању на одсеку. Разговарао је са тадашњим
помоћником начелника Штаба Врховне команде Живојином Мишићем, који му је наредио да се непријатељ пошто-пото пребаци
преко Дунава, а он ће у току дана упутити у Смедерево појачање
од трупа првог позива и брзометне артиљерије.29
После разговора са Матићем, Цвијовић се упутио ка Павлици.
Лично је проверио стање на фронту и увидео да не иде на руку
српској војсци. Молеров шанац је још био у рукама аустроугарских
војника. Караклајић је вршио припреме за напад којим би га повратио. Док су Карађорђев шанац уз велике губитке држале српске снаге, помоћ из Годомина кретала се ка Павлици и у том тренутку налазила се на Царини. Непријатељ је стално преко Дунава
превозио своју пешадију и прикупљао је између Павлице и Смедерева, док је њихва артиљерија стално гранатирала српску страну.30
Цвијовић је око 8 часова упутио једну чету из 2. батаљона на
Југово да пронађе батерију и да је врати на положај како би дејствовала. Пошто је рад ове чете био спор, послао је пуковског свештеника Лијескића31 да убрза њено деловање.Он је то и учинио.
Вод артиљерије је враћен на Југово и отпочео је дејство на непријатељске лађе. Ни око 8.30 ситуација није била промењена. Српске
снаге су држале Годомин, Смедерево, Карађорђев шанац, Павлицу, Југово и обалу све до Гроцке, а непријатељ обалу Дунава од
Павлице до Смедерева и Молеров шанац. Превоз непријатељских
трупа вршио се врло споро, док је артиљерија слабом ватром тукла
српске положаје.32

28
29
30
31

Исто
Исто
Исто
Владимир Лијескић, пуковски свештеник, прота, рођен у селу Дрежњу код Ужица 1878.
године. У Смедеревском боју пред сам контранапад заменио је рањеног команданта чете. За
те заслуге добио је медаљу за храброст. Радио је као учитељ и просветитељ. Умро је у Чачку
1937.године. С. Штерић, нав. дело, стр. 153.
32 Исто
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Караклајић је око 9 часова безуспешно покушао да заузме Молеров шанац. Нема обавештења зашто је Караклајић тек у 9 часова
кренуо у први јуриш на Молеров шанац, када је до њега стигао
пре 7 часова.Непријатељ је око 10 часова са пешадијом кренуо у напад и она је на многим местима ушла у међупросторе бојног реда.
Цвијовић је био принуђен да са Павлице упути две чете 4. батаљона као појачање. Известио је команданте да морају по сваку цену
задржати положаје док не стигне појачање из Пожаревца и Гроцке. Послате су чете под командом Исаила Петровића и Милутина
Брајовића са наредбом: „Ваше чете имају одмах да уђу у ровове, да
их најодсудније бране и не смете ровове напустити без писменог
наређења, ни у ком случају.”33
Цивилно становништво панично је напуштало град. Како
сведочи Белић: „Када смо стигли у Коларе, наишли смо на гомиле
народа са стадима, колима и покућством, како се удаљују од Дунава...”34 Ујутру су и становници околних села почели да напуштају
своје домове, уплашени од аустријског напада. Колона избеглица
у Малој Крсни срела је резервни коњички ескадрон који се уз музику веома споро кретао. Дошло је до вербалног сукоба избеглица
и команданта ескадрона: „Па зар теби Смедерево гори, а ти идеш
ногу пред ногу са музиком? Уместо да скратиш узде и да похиташ
у бој, ти си уполаганио као да идеш у прошевину.”35 Становништво које је напуштало град и околна села махом су чинили жене,
деца и старци. Велика гужва на прилазима Смедереву довела је до
закрчења саобраћаја, тако да су могли да знатно успоре помоћне
трупе. Сеоски кметови добили су наредбе да раскрснице и путеви
ка Смедереву у свако доба буду проходни за војску.36
Око 11 часова на Павлицу је стигао пуковник Матић са начелником штаба Белићем и са још неколико ордонанса. Успут су
стигли мајора Васојевића, а Матић је наредио да се он и две чете
са два топа врате у Годомин, да друге две чете и вод артиљерије
наставе пут ка Павлици. Поред ове две чете у Годомин је послат и
ескадрон коњице из резерве који је упућен као помоћ из Пожаревца. Управо у то време, када је Матић стигао, Караклајић је кренуо у
јуриш на Молеров шанац, али је опет био одбијен.37
Одмах по доласку Матић је примио рапорт од Цвијовића. Погледао је лично стање на фронту. Разговарали су о даљим плано33
34
35
36
37

Исто
Ратник, „Бој код Смедерева 1914. године”, IХ 1934, стр. 1–10.
Г. Ранковић, нав. дело, стр. 83–132.
Ратник, „Бој код Смедерева 1914. године”, IХ 1934.
Исто

вима. Матић је слушао Цвијовића и на крају га упитао: „Шта мислите да урадите, ако не успете са против нападом?” Постојао је
план да се, ако противнапад не успе, војска повуче на десну обалу
реке Раље. После рата вођена је полемика између Белића и Цвијовића о томе чија је идеја била да се изврши противнапад. Ипак,
нема сумње да је идеју о контранападу први развио Цвијовић.38
У исто време када су на Павлицу стигле две чете 1. батаљона из
Годомина и мајор Наумовић са две чете Вардараца, Караклајевић је
успео да око 13 часова заузме Молеров шанац. У овом нападу 3. батаљон је претрпео велике губитке, погинула су два командира четâ
и 90 војника, док је 180 рањено. Заузимање Молеровог шанца одмах
су искористиле тобџије извукавши своје топове и почевши да дејствују по непријатељским снагама. Са Павлице дејствовао је само један
топ. Звуци артиљеријске паљбе са Павлице охрабрили су српске војнике. Цвијовић је топ поставио напред како би боље видео Дунав и
гађао лађе и мониторе. У овом нападу заробљено је 195 аустроугарских војника, који су одведени на железничку станицу у Коларима.
Око 14 часова на Павлицу је стигао батаљон из Гроцке под командом професора Ивановића, резервног мајора. Поред ових јединица
које су стигле на Павлицу, ка Смедеревском одсеку упућени су и
18. пешдијски пук првог позива, а послат је из Београда и стигао је
на Царину после боја ескадрон коњице који је касније упућен у Годомин. Први батаљон 8. пешадијског пука III позива, упућен из резерве из Пожаревца преко Скобаља, послат је у Ландол, при чему је
залутао и није учествовао у боју. Нејасно је како је могао да залута
на тако густо насељеном подручју, које је у то време било пуно избеглица из Смедерева и околине. Врховна команда је наредила Команди одбране Београда да Други батаљон са два брзометна топа
пошаље у Смедерево. Нема података зашто није стигао на време.39
Српске снаге на Павлици су располагале двама батаљонима
и једном четом. Један је био батаљон трећег позива 15. пука који је
стигао из Заклопаче, а од две чете Вардараца и две чете 1. батаљона
које су биле у Годомину формиран је један батаљон под командом
мајора Наумовића, док је једна чета 4. батаљона остављена као резерва. Непријатељ је на десној обали Дунава имао шест батаљона.40
Тачно у 15 часова почео је напад српске војске. На десном
крилу био је Наумовићев батаљон, а на левом батаљон 15. пука
професора Ивановића. Терен је био погодан за јуриш пешадије,
низбрдица покривена непосеченом шашом. Када је осетио српски
38 Исто
39 Исто; С. Штерић, нав.дело.
40 Исто
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напад, неријатељ је отворио јаку ватру из пешадијског, али и артиљеријског оружја. Током јуриша Вардарци су певали Где је наша
Војводина, и тиме подигли морал војницима. Врхунац је био када
је Цвијовић на коњу стигао два предња батаљона и лично предводио напад својих војника. У том тренуктку војници повикаше „Ево
нашег комаданта, живео!”, настаде кркљанац и борба прса у прса.
После двадесетак минута непријатељ је био разбијен. При крају
борбе српска артиљерија имала је резултата. Са Молеровог шанца
погођен је један брод који је са видним оштећењем прешао на леву
обалу. Око 16 часова испаљена је и последња пушка. Главна борба
се водила између Павлице и Молеровог шанца.41
Белић и Матић нису лично као Цвијовић учествовали у боју.
Они су са Павлице пратили ток напада. Кад се видело да је јуриш
Срба успешан, они су из правца Петријева зачули пуцње. Ово их
је уплашило, јер ништа нису видели сем непријатељског авиона.
Одмах су послали ордонанса да види ко пуца. Убрзо их је известио
да је др Миливоје Петровић повео регруте у помоћ. Др Петровић
је објасно да је повео „злу не требало” регруте разних јединица
који су били код кућа на одсуству, а он их је нашао на железничкој
станици у Осипаоници. Матић је наредио да се регрути што брже
врате на станицу, а др Петровић и неколико болничара су остали.
Чим се Матић вратио на свој положај на Павлици, угледао је како
колона непријатељских војника иде од Провалије уз Карађорђево
брдо.Ово га је јако уплашило, јер ту није било ниједног српског
војника. Одмах је упутио Белића да лично види о чему се ради. Он
је убрзо сазнао да мајор Наумовић води заробљенике.42
Много непријатељских војника је изгинуло или се удавило у
Дунаву, а такође је и велики број заробљен. У Скобаљ су однесени
рањени војници. Било их је око 170, од којих 128 Аустријанаца и
42 Србина. Превијалиште у Скобаљу водио је др Никола Николић,
док је хирург био др Фотијадес. Међу рањеницима био је и пуковник Теодор Екл43. Њега је, окруженог са четири војника, у једном
винограду пронашао мајор др Петровић. После превијања и вечере рањеници су из Скобаља рано зором запрегом одвезени до
Осипаонице, а потом возом до Ниша.44
У Ниш је стигао извештај о боју, који је послао срески начелник из Скобаља министру Стојану Протићу: „Смедерево је у
41 Исто
42 Исто
43 Он је касније размењен за генерала Љубу Покорног, који је као тешки рањеник заробљен
1915. у болници у Врњцима.
44 Ратник, „Бој код Смедерева 1914. године”, VIII 1933.

нашим рукама, из њега су протерани Аустријанци. Положај Карађорђево брдо и висови око њега, које је непријатељ био заузео,
као и наше топове на Молеровом шанцу, наши су повратили и
непријатеља терају к Дунаву ниже винограда краља Александра.
Наша артиљерија славно дејствује на непријатеља. Помоћ је нашима стигла. Нарочито су одликовани Вардарци.”45
Број непријатељских војника који су прешли Дунав није тачно утврђен. Постоје разне претпоставке. Одмах после боја српски
официри су оцењивали да шест батаљона броји око 6500 људи, док
С. Штерић сматра да је то нереално и претпоставља да су бројали
око 5500 војника. У сваком случају, било их је најмање двоструко
више од српских снага. Пет батаљона чинили су Чеси, док је остатак војске сачињен од Мађара и Румуна. Бригада је за извиђање
користила авион који се налазио у Баваништу и извиђачки балон
из Ковина. Превожење преко Дунава вршено је чамцима и са два
брода које су вукла по два шлепа.46
Тачан број изгубљених војника на обе стране варира у зависности од аутора. Чак исти писац у два текста даје различите податке. Белић је у Операцијском дневнику Браничевског одреда записао да је заробљено око 1800 војника, а у „Ратнику” (IХ 1934) 2100
војника. Број заробљених војника креће се од „преко 1 000” до 2300.
Међу њима било је 20 официра, један пуковник, погинуло је око
700 аустроугарских војника, од тога два пуковника. Сахрањени су
у групним гробницама са леве стране удовичког пута. Неки од погинулих остали су у шумарцима, виноградима на месту погибије,
тако да су их сахрањивали власници имања. Један од погинулих
пуковника био је Фердинанд Сосицки, који је сахрањен на ковинском војном гробљу.47 Не зна се тачан број српских жртава. По
Цвијовићу погинуло је 90 војника само из 3. батаљона приликом
освајања Молеровог шанца, а по подацима Министарства војске 85
војника. Нејасно је зашто није утврђен тачан број изгубљених српских војника када се сутрадан нису водиле борбе.48

Операције на Смедеревском одсеку 1915.
У јесен 1915. Браничевски одсек, који се простире од Голупца
до Гроцке, држала је III армија генерала Павла Јуришића Штурма, коју су чинили Дунавска дивизија првог позива, Браничевски
45
46
47
48

Исто
Исто
Т. Галамбош, Ковин у I светском рату, Ковин 1998, стр. 15.
С. Штерић, нав. дело.
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одред и Дринска дивизија првог позива. На Смедеревском одсеку
од ушћа Мораве до потока Средњак распоређена је Дринска дивизија првог позива, под командом пуковника Николе Стевановића.
У њеном саставу су се налазили: 5. пешадијски пук првог позива, 6.
пешадијски пук првог позива, 3. прекобројни пешадијски пук, коњички пук, артиљеријски пук, пионирски полубатаљон. Укупне
снаге чинили су 12 батаљона, 12 митраљеза, 3 ескадрона коњице
и 36 топова.49
Наспрам српских снага у Банату стајала је немачка 11. армија
Фон Главица. Она се састојала од: 3. корпуса (25. резервна дивизија
и 6. дивизија) генерала фон Лохова, који се простирао од Ковина
до Плочице, 4. резервног корпуса генерала Винклера (11. баварска
дивизија, 105. дивизија и 107. дивизија) распоређеног око Дубовца, 10. резервног корпуса (101. дивизија и 103. дивизија) генерала
Коша на фронту Паланка–Бајзаш.50
Увече 7.октобра дошло је до смене команданта одсека и на
то место постављен је артиљеријски пуковник Драгомир Стојановић. Он није имао довољно времена да се упозна са ситуацијом на
фронту. Одлуке које је доносио биле су по инерцији преузетој од
претходног команданта. Истог дана Врховна команда је наредила
команданту Тимочке војске да Шумадијску дивизију првог позива
упути на располагање команданту III армије. Смедеревски одсек
остао је подељен на два дела. Десни део обухватао је простор од
Мораве до Језаве под командом команданта Дринског коњичког
пука коњичког пуковника Владимира Пековића. У његов састав су
улазили: Дрински коњички пук, две чете 4. батаљона 10. комбинованог пука трећег позива, два топа „дебанж” 5. позицијске батерије
и 9. дринска пољска батерија. Команда и резерва налазили су се на
Бресју, западно од пута Липе–Шалинац. Леви пододсек од Језаве
до потока Средњак, под командом команданта 10. комбинованог
пука трећег позива пешадијског потпуковника Светомира Цвијовића. Њега су чинили: 10. комбиновани пук трећег позива и једна чета 5. пешадијског пука. Сва околна узвишења поседнута су
топовским јединицама, док се једна батерија налазила у Тврђави,
два топа на округлој Турској кули на ушћу Језаве и два топа на
јужном излазу из града. Штаб пододсека био је у кафани „Девет
Југовића” испод Карађорђевог брда. Српске снаге поседовале су
један рефлектор који је био на Молеровом шанцу и један балон за
49 Ж. Павловић, Рат Србије са Аустро-Угарском, Немачком и Бугарском 1915. године, Београд 1968,
стр. 88; Д. Миленковић, Шумадијска дивизија I позива 1915, Крагујевац 1930, стр. 48. (Оспорава
број топова, јер је један дивизион раније упућен на Власину.)
50 Ж. Павловић, нав. дело, стр. 92.

извиђање. У општу резерву улазили су: 5. пешадијски пук првог
позива, стациониран у Вучаку и Дрински пионирски полубатаљон, стациониран у Радинцу.51
Сами положаји били су лоше уређени, ровови недовољне дубине. Стрељачки и стражарски заклони већином су зарасли у траву, већина без надстрешнице и слабо маскирани. На десном пододсеку од Мораве до Језаве, заклони су урезани у насип за одбрану од поплава, такође су у насипу била укопана и два топа дебанж.
Топови на левом пододсеку такође су били слабо укопани. Главна
телефонска централа била је на Царини, али је функционисала веома лоше, па су се поруке више преносиле преко ордонанса. Штаб
одсека налазио се у Гимназији.52
Од 1. октобра Смедерево је гранатирано слабом ватром – неколико граната на дан. Први озбиљнији артиљеријски напади на
Смедерево почели су 6.октобра, наредног дана настављено је гранатирање. У ноћи између 7. и 8. октобра у неколико наврата гранатирана је скела у Годомину. Током 8. октобра Смедерево је читавог
дана бомбардовано тешком и пољском артиљеријом. Коришћена
су четири топа од 42 мм53 која су од Ковина бомбардовала град. У
граду се налазио вод позиционе батерије топова која је затрпана
овом приликом. Тврђава је јако оштећена, срушена је кула и део
зида. Комадант ове немачке батерије изјавио је: „У одређено време
на један час пре зоре, целокупна артиљерија поново је отворила
ватру. Артиљерци су радили пуном паром, и Смедерево је гађано
колико се само могло. Јака светлост од експлозије осветљавала је
град.” Губици војске су знатни, погинула су и два официра, капетан прве класе Боривоје Бошковић и поручник Живко Караклајић.
Био је велики број погинулих и рањених цивила.54
У току следеће ноћи непријатељ је кренуо са пребацивањем
пешадије, али су одбијени напади и код Расадника и у Годомину.
Код Расадника нападала је 25. пешадијска дивизија, а источно од
града 6. пешадијска дивизија. Већина бродова и понтона се вратила или је погођена српском артиљеријом. Само је код Расадника непријатељ успео да пребаци једну чету која је бројала око 120
људи. Ова чета исцрпљена борбом успела је да остане на десној
обали Дунава током читавог дана, а увече је евакуисана на леву
обалу. Одмах ујутру непријатељ је 25.дивизију пребацио на пре51 Д. Миленковић, нав. дело, стр. 50–55.
52 Исто, стр. 50.
53 „Мarzer L/16” у то време био је највећи топ. Његова граната била је тешка 923 кг, а дугачка
1,5 м. Цев топа била је дугачка око 7 м и тешка 22 000 кг, док је тежина топа спремног за
дејство износила око 150 000 кг; Исто, 76–77.
54 Ж. Павловић, нав. дело, стр. 92; Д. Миленковић, нав. дело, стр. 50–55.
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лаз 6. дивизије. Комадант одсека није схватио да ће главни бити у
Годомину, него су и даље очекивали непријатеља код Расадника,
припремајући снаге на Павлици и Молеровом шанцу. У току дана
изведена су два неуспешна испада против непријатељске чете код
Расадника. Током 9. октобра непријатељ је успео да пребаци и
учврсти своје снаге у Годомину. Рано ујутру кренули су са искрцавањем на око 800 м источно од Смедеревске аде, и до 7 часова
пребацили су цео пук. Убрзо су кренули са пребацивањем топова.
Око 13 часова непријатељ је кренуо ка селу Липе, где је заустављен
на 2 км северно од села. Том приликом заробљено је 6 немачких
војника, док су губици знатни на обе стране. Нејасно је зашто је
са Царине тек у подне послат пионирски полубатаљон на Бадрику55 као помоћ. Такође, нејасно је зашто артиљерија није деловала
силовитије. Батерија из Годомина је повучена у Липе, одакле је деловала са незнатним учинком. Непријатељ је на десну обалу несметано пребацио до 18 часова целу 6.дивизију (три пука пешадије
са митраљезима и пет батерија топова) и целу 25 дивизију (седам
батаљона са митраљезима и једну батерију). Поподне, на Царину
је враћен пионирски полубатаљон и ескадрон коњице.У том тренутку река Језава је била озбиљна препрека, и чинила је природну
брану Смедереву. Тако остаје нејасно зашто су повучене ове снаге,
а у Годомин је из резерве послат коњички пук.56
Следећег дана, 10. октобра, непријатељ је по подне кренуо
у напад: 25. дивизија на Смедерево, на потезу Дунав – Вучачки
поток дочекана је јаком ватром из правца града, док је 6. дивизија кренула на исток и дошла до Бадрике. Српска војска, тачније
5. пук, без борбе је напустио Годомин и повукао се у Липе. У 16
часова 5. пук и Браничевски комбиновани батаљон напустили су
Липе и повукли се на леву обалу Језаве. Овим потезом лева обала
Мораве остала је незаштићена, само се још Коњички пук налазио
источно од Липа. У Годомину није било српских снага, тако да су
бокови одбране Смедерева и Пожаревца остали незаштићени. Док
је 25. дивизија дошла до руба града, борбе су вођене код циганских
кућа. Један од разлога успешног непријатељевог прелажења Дунава код Годомина јесте и лоше распоређена српска артиљерија.
Мајор Александар Срб концентрисао је артиљеријске снаге западно од града, док су се у Годоминском пољу налазила само два топа
и још два на Убилцима. Такође, артиљерији је замерано што није
бомбардовала Ковин. У ретким случајевима је српска артиљерија
55 Старо корито Мораве.
56 Ж. Павловић, нав. дело, стр. 103; Д. Миленковић, нав. дело, стр. 105–110, ВРС, 10, стр. 125–135.

бомбардовала насељена места на левој обали Дунава, јер су била
насељена Србима у значајном проценту.57
Непријатељ се 11.октобра утврдио у Годомину, а како село
Липе није брањено, они су у поподневним часовима ушли у село.
При уласку у село непријатељ је прелазио Бадрику. Мештанин
Липа Милош Живановић је упутио непријатељске војнике при
преласку Језаве ка делу где је било живо блато. Овом приликом
удавила су се четири Немца. При уласку у Липе, немачке снаге су
као одмазду за ово дело стрељале тројицу мештана Липа58. Тако
су трупе на целом одсеку биле принуђене да се повуку на линију
Стризово–Вучак–Петријево. Без потребе су напуштени обала Дунава и Павлица и село Удовице. Српске снаге држале су линију:
лева обала Мораве од Драговачког моста – северно од Радинца –
Стризово – Вучак – Петријево – Удовице. Резерва је премештена
на Враново брдо, при штабу у Михајловцу. Око поднева војска је
евакуисала град. Фактички су Смедерево и обала Дунава напуштени без веће пешадијске борбе. У Смедерево је ушла 25. резервна
дивизија из трећег корпуса Лохова, под командом генерал-мајора
Фон Јароцког.59
Као и претходне године при налету непријатеља, из Смедерева и околних села кренуле су колоне избеглица ка унутрашњости
Србије. Бежање пред непријатељем Боривоје Стевановић из Михајловца описује на следећи начин: „Сви смо обукли топла одела, понели поњаве за спавање и покриваче. Брашно, сланину и све што
више може. А деда је повео краве и кола на капију.” Ова породица
се са бројним комшијама зауставила код Смедеревске Паланке, где
је формирано склониште. После недељу дана вратили су се кући.60
Шумадијска дивизија првог позива се 12. октобра ставила
на располагање команданту Треће армије и одмах је стављена на
Смедеревски одсек. Док је Дринска дивизија премештена између
Млаве и Пека, борбе су вођене на линији фронта од претходног
дана. Веома је била уочљива непријатељска снага у артиљерији.
На Стризову су се водиле најжешће борбе, па су се српске снаге
повукле на Враново брдо. Било је веома важно да се задрже ови
положаји како се не би угрозила одбрана Београда.61
Следећег дана, 13. октобра, на овим положајима примљене су
борбе које су биле интезивније на десном крилу, мада су напади
57
58
59
60

Исто
Из разговора са Радомиром Јовановићем
Ж. Павловић, нав. дело; Д. Миленковић, нав. дело; 110, ВРС, 10
Записи Боривоја Боре Стевановића, деловође из Михајловца, у власништву Јована
Јовановића.
61 Ж. Павловић, нав. дело, стр. 103; Д. Миленковић, нав. дело, стр. 105–110, ВРС, 10, стр. 125–135.
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дуж целог фронта били жестоки. Услед јаких напада, 1. батаљон
12. коњичког пука и 2. ескадрон Дринског коњичког пука повукли
су се нешто јужније на положаје код моста на Бадрици источно од
Вранова. Наређено је да се изврши рекогнисцирање положаја на
десној обали реке Раље.62
Током 14. октобра настављене су жестоке борбе. У сумрак је
непријатељ заузео Враново брдо. Током освајања овог положаја
било је много жртава. Многим учесницима ово је био најжешћи
окршај током рата. Након тога пао је и положај Камен. Команда Шумадијске дивизије донела је одлуку о повлачењу на десну
обалу реке Раље, али Врховна команда је одбила ову одлуку. Тим
повлачењем отворио би се небрањен простор ка Гроцкој, који би
угрозио одбрану Београда. Само је дозвољено да се на десну обалу
Раље пребаце батерије са воловском запрегом.63
Због невремена ометен је нормалан прелазак Дунава, па је
непријатељ одлучио да не води операције већих размера. Ипак,
15.октобра настављене су борбе истог интензитета као претходног
дана. Извршен је на леви пододсек јак напад и заузети су Југово и
Удовице. На овој линији остало се уз велике борбе и 16.октобра. У
ноћи између 16. и 17. октобра Шумадијска дивизија првог позива
и Коњичка дивизија повлаче се на нове положаје, и то на десну
обалу реке Раље, и простор од Раље до Драговачког моста. Услед
тренутног повлачења Грочанског одреда, лево крило Шумадијске
дивизије остало је непокривено, па је дивизија била принуђена да
заузме нове положаје. Напуштањем ових положаја од Удовице до
Мораве и пребацивањем на десну обалу реке Раље, српска војска је
напустила Смедеревски одсек. У току повлачења порушен је железнички мост на реци Раљи и запаљени сењаци у Вранову. Повлачењем српских снага са Смедеревског одсека непријатељ је чврсто
стао на десну обалу Дунава и учврстио мостобран.64
Приликом повлачења остављена је заштитница на пређашњим положајима, али и она се ујутру повукла код Раље. Тиме су
изгубљени контакти са непријатељем, а он је несметано могао да
дође до Раље. У први мах артиљерија се повлачи потпуно неодређено, не знајући на које положаје да се повуче, тако да су се у селу
Врбовац нашле две групе артиљерије, а а према долини Мораве
и на одсеку 19. пука није било ниједне батерије. Шумадијска дивизија првог позива заузела је линију Дивљачко брдо – Биновац
– Врбовац – Мала Крсна, док је Коњички пук успостављао везу са
62 Исто
63 Исто
64 Исто

Грочанским одсеком на правцу Дивљачко брдо – Маџарска раван,
док је Коњичка дивизија држала простор од Мале Крсне до Драговачког моста на Великој Морави.65
Линија фронта подељена је на десни одсек Коњичке дивизије
и на леви одсек Шумадијске дивизије првог позива. Десни одсек
простирао се на равном терену дугом око 8 км испресецаном рекама Коњска, Бадрика и Језава, од којих само Језава није била газна.
Овај одсек био је подељен на два пододсека: десни пододсек простирао се од Љубичевског до Драговачког моста, покривале су га
снаге сачињене од једног пука, две чете пешадије и једне батерије;
леви пододсек пружао се од Драговачког моста до пруге Смедерево–Осипаоница, а држале су га снаге сачињене од два пука, две
чете пешадије и две батерије. Резерва се налазила у селу Осипаоници. Десни одсек био је ширине 15 км, од Мале Крсне преко
брдовитог терена између Коњске реке и реке Раље до Маџарске
равни. Овај одсек је подељен на четири пододсека: десни, дремановачки, биновачки, леви. Сваки пододсек је имао исту снагу, један пук пешадије и један дивизион артиљерије. Ширина коју су
контролисали пододсеци била је приближно иста. Овим је начињена грешка, јер цео одсек није исте важности, а сви пододсеци
имали су исту војну снагу. Стратешки најзначајнији је био положај
Церјак у Врбовцу. Резерва овог одсека није била на средини у селу
Луњевцу, већ ближе левом крилу у селу Друговцу.66
Током 17.октобра непријатељ је заузео села Водањ и Ландол и
довео у опасност лево крило Шумадијске дивизије I позива. Одмах
је на ове положаје послата резерва. Врховна команда наређује да
се пут кроз Мало Орашје постепено обезбеди, како непријатељ не
би угрозио са леђа одбрану Београда. У сектору Коњичке дивизије
није било значајнијих борби овог дана. Она је ојачана са још два
коњичка пука.67
Следећег дана, 18.октобра, непријатељ је кренуо у напад на
Малу Крсну у жељи да овлада железничким чвором. У каснијим
часовима ситуација код Мале Крсне се погоршала. У рејону Мале
Крсне у том тренутку налазио се 1. ескадрон 3. коњичког пука, држао је десни бок, односно десну обалу Језаве. На левом крилу био
је 1. батаљон 12. пука. Највећи терет ове борбе поднела је 4. чета 1.
батаљона 12. пука. Комуникација у самој Коњичкој дивизији била
је веома слаба, што се показало када је непријатељ успео да заузме Малу Крсну, важан железнички и друмски чвор.Настављене
65 Исто
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су жестоке борбе на десном крилу, где се налазио 19.пук. Коњичка
дивизија се повукла на линију Скобаљ – Љубичевски мост. Борбе
су такође вођене и на сектору Шумадијске дивизије I позива, нарочито на положају Дивљачко брдо – Врбовац.68
Сутрадан, 19. октобра, непријатељ је због заузећа Мале Крсне
променио правац напада. Одустало се од напада на правац пута
Смедерево–Михајловац. Одлучено је да главни напад буде усмерен на положај Церјак код села Врбовац. Ове положаје бранили су
11. и 19. пук. Церјак је био граница десног и дремановачког пододсека. Ујутру је отпочело гранатирање овог положаја. Непријатељ
је у артиљерији имао највећу предност – поред тога што је имао
више оруђа, њихови топови били су модернији и са већим калибром. Тачно у 9 часова и 30 минута непријатељ је кренуо у пешадијски напад. Прегазивши реку Раљу, непријатељске снаге су се
упутиле ка Врбовцу. Комадант 11. пука по паду Мале Крсне правилно је оценио да ће непријатељ сутрадан предузети напад против његовог десног крила, али је направио грешку извукавши чету
из 4. батаљона, чији је положај био на Церју. Током борбе такође
су прављене грешке, два батаљона остали су усамљени на центру
у борби, а крила су повучена. Око 12.30 Церјак и висови око њега
пали су у руке 6. дивизије. До краја дана непријатељске снаге су
ушле у село Михајловац. Последица ових борби било је повлачење Шумадијске дивизије првог позива на десну обалу реке Коњске,
при чему је успостављена линија Азања–Голобок. Док је Коњичка
дивизија држала линију Голобок–Милошевац, у боју код Врбовца
српске снаге изгубиле су само 19. октобра 1367 војника из 11. и 19.
пука. Успостављањем нове линије Азања–Голобок српска војска је
напустила Смедеревски округ.Истог дана немачке снаге наставиле су утврђивање својих снага у Смедереву поставивши понтонски
мост код Смедерева.69

Окупација
Аустроугарска, Немачка и Бугарска у јесен 1915. године запоселе
су својим трупама територију Србије. Ратни успех су искористиле
да униште независност Србије. Србију су међусобно поделили са
циљем да остваре територијалне, економске и привредне добитке.
Да Србија мора да нестане, било је и лично уверење цара Фрање
Јосифа I и бугарског краља Фердинанда I. Дошло је до неспоразума и неслагања око поделе територије Србије. Бугари су, поред
68 Исто
69 Исто

обећаних јужних и источних делова Србије, тражили и леву страну реке Мораве, Смедерево, Смедеревску Паланку, Рачу, Левач,
Темнић, Трстеник, Крушевац, Александровац, врхове планине
Копаоник, Приштину, Призрен и источну Албанију. Главни циљ
им је био контролисање пруге Смедерево–Ниш, а тиме и великог
стратешког дела Балкана. Бугарска је ипак добила територије по
споразуму од 6. септембра 1915.70
У Аустроугарској су постојале аустријска и мађарске струја.
Аустријску је предводио генерал Конрад, а мађарску гроф Тиса,
председник владе. Генерал Конрад се залагао за радикалне методе
и потпуну анексију Србије. Његова изјава: „Србијом се мора владати чврстом руком и њу треба привредно што шире експлоатисати, али притом водити рачуна да је она потребна Монархији као
привредно подручје у будућности” јасно је показивала намере о
анексији Србије.71 Тиса је сматрао да Србија треба да остане, али
умањена, јер је непожељан још већи број Срба у Монархији. По
његовом мишљењу, то би значило стварање тријалистичке монархије, где би савез Немаца и Словена сметао Мађарима. Немачка је
инсистирала да контолише Моравско-вардарску долину и пругу
која иде кроз њу, али и део пруге до Крагујевца и да настави са
експлоатацијом рудника Бор.72
До коначног договора је дошло 7. јануара 1916. Споразум је
сaдржао следеће одредбе:
1. Србија неће бити анектирана Монархији.
2. Будући мир може предвидети постојање једне умањене и
самосталне Србије.
3. Територије прикључене на југу Монархије биће припојене Угарској, с тим што ће њихов положај одредити законодавна тела обеју половина Монархије.73
Окупација је трајала од јесени 1915. до јесени 1918. Аустроугарско
окупационо подручје простирало се реком Моравом до Сталаћа,
преко Јастрепца и Копаоника до Косовске Митровице, а потом је
гранична линија ишла до изнад Призрана па до албанске границе.
Граница са Црном Гором и Албанијом није мењана. Немачка је

70 Бугари су 4.септембра 1915. потписали споразум, тајни уговор о савезу и пријатељству са
Немачком, а 6. септембра 1915. потписана је у Плесу и војна конвенција. За учешће у рату
Бугарској је обећана Македонија, долина Јужне Мораве, Топлица и цела источна Србија до
Велике Мораве; Н. Поповић, нав. дело, стр. 42.
71 Д. Ђорђевић, Аустро-угарски окупациони режим у Србији и његов слом 1918, стр. 215.
72 А. Митровић, Србија у Првом светском рату, Београд 1984, 326–327, 351.
73 Д. Ђорђевић, нав. дело, стр. 206.
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имала управу над пругом Смедерево–Ниш и над огранком Лапово–Крагујевац, као и право на експлоатацију рудника Бор.74
Војни генерални гувернман за Србију постављен је 1. јануара 1916. и спадао је под армијску врховну команду, са генералним
гувернманом на челу. Самог генералног гувернмана постављао је
цар. Други по хијерархији били су цивилни комесар и начелник
штаба. За генералног гувернмана постављен је гроф Сaлис. На дужност је ступио 3.јануара 1916. За цивилног комесара именован је
17. јануара 1916. Лудвиг Талоци. Талоци гине децембра 1916, а на
његово место долази Теодор Кушевић. Под командом генералног
гувернмана налазила се Команда Београдског среза, окружне команде и општине. Задржана је стaра српска административна подела, тако да се аустроугарска окупациона управа простирала на
следеће округе: Београд, Шабац, Ваљево, Горњи Милановац, Крагујевац, Чачак, Ужице, Крушевац, Смедерево, Нови Пазар, Пријепоље и Косовска Митровица.75 Гувернман је обухватао четири административна одељења: војно, политичко, привредно и судско.76
Свађа цивилне и војне управе, односно мађарске и аустријске
струје, настављена је током 1916. године, тако да је цар морао да
интервенише и 26. јула 1916. долази до смене генералног гувернмана грофа Салиса и његовог начелника штаба пуковника Гелиника. На њихова места постављени су генерал пешадије Адолф
фон Ремен77 и пуковник Хуго Керцнаве. Након неколико дана
цивилни комесар је добио нова, виша овлашћења. Њега је постављао цар, добио је надлежност у свим питањима цивилне управе:
постављању, смењивању и награђивању чиновника; под њим се
непосредно нашла укупна политичка, привредна, финансијска и
правна служба Гувернмана.78

Живот под окупацијом
Окупационе власти су тражиле ослонац у Србима аустрофилима,
али нису хтели да им дају конкретну власт. Основали су од групе аустрофила Општински одбор града Београда, који је у марту
1916. реорганизован и проширен. Надлежности одбора нису биле
политичке природе. У њему су се налазили по један цивилни комесар и војни саветник, да би контролисали рад Одбора. Ово тело
74
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Исто, 207–211.
Последња три округа прикључена су Гувернману 15. марта 1916.
Д. Ђорђевић, нав. дело, стр. 208.
Адолф фон Ремен (Растат, 22. децембар 1855 – Рекавинкел, 11. јануар 1932) током рата је
командовао јединицама у Србији, на Карпатима, у Галицији и на Солунском фронту. На
њега је 3.октобра 1918. покушала да изведе атентат жена поручника Боженовића.
78 Д. Ђорђевић, нав. дело, стр. 219; А. Митровић, нав. дело, стр. 340–340.

губи на значају после смене Салиса и доношења Закона о општинама у октобру 1916.79
Како је Гувернман подељен на управне јединице – град Београд и 12 округа, тако су подељени и органи власти.Постојале су
окружне команде у центрима округа, потом среске у средиштима
срезова и жандармеријске станице у мањим местима. Припадници жандармерије и полиције махом су били мађарског и хрватског
порекла, мада је био и већи број муслимана из Босне.80
За Смедеревски округ Окружна команда се налазила у Смедеревској Паланци, док је у Смедереву била среска команда. Поред
града Смедерева, под њеном командом биле су жандармеријске
станице у: Смедереву, Липама, Коларима, Друговцу, Михајловцу
и Осипаоници. Жандармеријска станица у Смедереву имала је надлежност и за: град Смедерево, Вучак, Сеоне, Орешац, Удовице и
Петријево. Станица у Липама била је надлежна за Липе, Кулич и
Шалинац. Коларска станица надзирала је: Коларе, Биновац, Ландол, Водањ и Мало Орашје, станица у Друговцу Друговац, Бадљевицу, Суводол, Горњу и Доњу Дубону, она у Михајловцу Михајловац, Врбовац, Раљу и Радинац, а осипаоничка Осипаоницу, Скобаљ, Лугавчину, Враново и Малу Крсну.81
Судски систем на окупираној територији организован је по
узору на српски цивилни правосудни систем. Најнижи, првостепени суд био је општински, чинио га је председник општине са
два члана, а потом су деловали судови у окружним командама. За
Округ смедеревски Окружни суд се налазио у Смедеревској Паланци, док је Правно одељење за грађанско-правне односе Војно-генералног гувернмана била последња и највиша инстанца. Сви
чланови суда полагали су заклетве да су верни новој власти.82
У општинама у унутрашњости постављани су председници
по могућству пореклом из Аустроугарске. Постојао је управни
курс за официре који нису могли да учествују на фронту. Полазници овог курса требали су да овладају „српско-хрватским” језиком и да се спреме за рад у администрацији окупатора. Постављени председници општина и кметови, односно представници
власти, били су угледни грађани, али њихов рад су контролисале
окружне команде. У Смедереву дужност „бигермајстера”, односно
председника општине, вршио је Рака Ристић.83 Окружне власти су
79 А. Митровић, нав. дело, стр. 390.
80 Б. Младеновић, Град у Аустроугарској окупационој зони у Србији од 1916. до 1918. године. Београд,
2000, стр. 68.
81 Архив Србије (АС), ВГГ, 21–26.
82 Б. Младеновић, нав. дело, стр. 65–72.
83 Б. Николајевић, Под Немцима, Београд 1923, стр. 34.
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могле председнике општина да замене ако нису извршавали обавезе како је окупатор захтевао. Фактички, они су представљали
извршну и судску власт.84 Понашање председника општине у Михајловцу Боривоје Стевановић описује на следећи начин: „Председник Милан Марковић, звани Милан Путаров. Он је био страх
и трепет за наше село. Шта он нареди, ту нема хоћу-нећу, тукао је
наше људе, а са женама чији су људи у рату или ропству вршио
је разна насиља. Ко се њему успротиви, он направи неки други
зулум, доведе Швабе, одузимају стоку и друго. У односу на женско живље Швабе су били културни и нису чинили насиље, као
Милан. Ако је негде ишао носио је пушку, а ноћу су га пратила
два наоружана швапска војника... Онда М. Т, К. Т, К. Ј, М. Ч, Р. Б85,
договоре се да убију председника, приреде му замку на свадби...
Милан је заповедао свирачима шта да му свирају и певају... У једном моменту, око 10-11 сати ноћу, улазе ашчије – послуга М. Т, К.
Т, К. Ј, и бокалом вина наздрављају Милану председнику, како се
овај подигао са места, М. Т. га удара ножем у главу. Прискочили
су К. Т, К. Ј те га дотукли... Потом га, кажу, све исекли на комаде и
бацили далеко у неки запуштени бунар да му се ни гроб не зна.”86
У окупираној Србији завладала је страховита глад. Најгоре
стање је било у јесен 1915. По ступању на дужност генерал Салис
је слао извештаје о глади и потреби за најхитнијом помоћи. Убрзо
се ова вест проширила по свету, тако да су америчке, швајцарске и
холандске хуманитарне организације понудиле помоћ. Министар
барон Буријан је изјавио: „Србија непосредно стоји пред смрћу
од глади.” Тек у другој половини марта 1916. донесена је одлука
о слању помоћи српском становништву. До тада глад је достигла
огромне размере са бројним трагичним последицама. Добијањем
помоћи од Црвеног крста, превазиђено је критично стање. Ипак,
гладовање није престало, нарочито у градовима. По подацима међународног Црвеног крста, до 1. септембра 1917. у Србији је од глади умрло 8000 људи. Колико је била тешка материјална ситуација,
сведочи и то да је у Смедереву бивши окружни начелник и судија
Стева Гудовић продавао цигарете војницима и грађанству. Такође,
жена из угледне смедеревске куће држи колачарницу, док госпођа
Апостоловић држи кафанску радњу.87 Апотекар Гедеон Радуловић

84 Исто, 73–80.
85 Имена позната аутору.
86 Записи Боривоја Боре Стевановића, деловође из Михајловца, у власништву Јована Јовановића
87 Б. Николајевић, нав. дело, 32–35; А. Митровић,нав. дело, стр. 390.

молио је окружну власт да му дозволи куповину грожђа које би
прерадио у вино како би поправио материјалну ситуацију.88
Окупиране области Србије првих неколико недеља буквално
су пљачкане, а током окупације све време је окупаторска власт настојала да извуче што већу економску корист. Динар је вештачки
девалвиран за 50% у односу на круну. Реална вредност динара је
остала већа од вредности круне, тако да су се на територији Гувернмана за 100 динара добијале 102 круне, док је у бугарској окупационој области динар био још јачи – 100 динара за 40 круна.89
Вршене су велике реквизиције пољопривредних производа. Сваки окружни град имао је пољопривредну станицу која је
служила за контролу пољоприврене производње. Док су се пољопривредни вишкови одузимали преко Централе за искоришћење
жетве и Централе за промет робе, све централе биле су повезане
са полицијом и војним јединицама.90 Окупационе власти су само
током 1917. прикупиле око 7.000 вагона пшенице. Исте године у
Монархију је одведено и око 170.000 говеда, 190.000 оваца, 50.000
свиња. По проценама окупатора, Србија је највише допринела
Монархији од свих окупираних територија, односно са подручја
Србије је највише реквирирано. Немачке дипломате и војни изасланици понашали су се као привредни представници. Начелник
штаба групе армија „Макензен” у јесен 1915. писао је да се толико
бави питањима бакра и пшенице из Србије да о себи мисли да је
трговачки агент, а не генерал.91
Постоје жалбе из јесени 1918. на окупационе војнике да краду
вино и грожђе. И не само да краду већ и ометају пољоприредне
радове, уништавају внограде. Сва пољопривредна добра проглашавају својим власништвом. Из ових жалби сазнајемо да се у том
тренутку на територији Смедерева налазило око 2000 непријатељских војника.92
Осим тога што је Тврђава била оштећена током бомбрадовања
у јесен 1915. г., окупатор је показао и велику небригу о њој. Током
1916. порушен је мали зид око Тврђаве и коначно је до краја затрпан канал који је спајао Језаву и Дунав. Пробили су зидно платно
код прве улазне куле – Дубровачке капије. Поставили су пругу са
једним колосеком, која је ишла до Језаве где је била ложионица93.
88
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АС, ВГГ, 16–455.
А. Митровић, нав. дело, 395.
Б. Младеновић, нав. дело, стр. 81–106.
А. Митровић, нав. дело, 407–408.
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Велики број стоке окупатор је пленио из Смедеревског округа.
У јуну 1916. немачки етатни магацин у Смедереву располагао је са
1200 грла спремних за клање94. Крдо од 59 свиња је одузето Сотиру Николићу из Смедерева, јер је их терао ван Округа без дозволе.
Свиње су му исплаћене за 1,8 динара по килограму, а и велики
број је био болестан.95 На територији Србије важила је уредба о забрани клања стоке донета у марту 1917. Уведени су безмесни дани.
Свако клање стоке контролисале су окупационе власти.96 О овим
данима Боривоје Стевановић из Михајловца пише: „Договоре се
да крадом закољу једну дебелу свињу и разделе је да свако узме
штогод за јело. Свињу су заклали иза сламе, ошурили и пренели
у кућу да разделе. Сланину су исекли на удове, а месо исекли на
комаде. Утробу и главу бацили су иза сламе. Дете које је чувало
стражу уђе у кућу и узвикну: ‚Иду Швабе!‘ Покупили су месо и побегли кроз споредни прозор. Швабе нису знале у чему је ствар па
су припуцали за њима, али они су далеко умакли. У међувремену
жене свака узе по неку ид сланине па опаше испод сукње, око појаса и узму нека кудељу да преде, а нека да плете. Дођоше Швабе,
жене раде и још кобајаги певају. Они погледаше и одоше. Увече
је све раздељено на равне делове”.97 Да се до краја окупације тајно
клала стока, сведочи и извештај пољске жандармерије Окружној
команди из јануара 1918.98
Путујући из Малог Црнића ка Београду Божидар Николајевић пролази кроз Смедерево. Описује га следећим речима: „Смедерево је при уласку Немаца збиља јако страдало. Овећи број кућа
је сравњен са земљом. Мало која ако је потпуно поштеђена. Главна улица пружа нарочиту слику после бомбардовања... Ту и тамо
угледаш какву радњицу, већином бакалнице и пиљарнице. Апотеку држи Гедеон Радуловић, млађи човек из прека. Код њега се
скупља остатак варошке интелигенције. Ту је професор Ахил Калман, дрогериста Бора Марић, трговац Елијас Солунац, чича Анта
Љочић, газда Живко Николић, Мита Марковић, капетан Милутин
Ристић, Пера Максимовић... Сећам се да сам срео госпођу покојног
генерала Милоша Божановића. Мало доцније видех д-ра Фаркића
с госпођом, и мога пријатеља д-ра Букића Пијада. Били су још у
униформи српских санитетских официра.”99
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АС, ВГГ, 18–459.
Исто, 18–468.
Б. Младеновић, нав. дело, стр. 98.
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О тешком стању у Смедереву сведочи и румунски писац Захарије Станку. Путујући Дунавом, један дан проводи у Смедереву.
За тај један дан видео је и проживео неколико стравичних ситуација. Најпотресније је описао вешала: „Само неколико корака даље
од мене, на средини трга дизала су се дрвена вешала. На свакој
страни вешала стражарио је по један војник. По униформама које
су носили, схватио сам да један беше Аустријанац, а други Немац...
На вешалима висило је њих петоро: два мушкарца, две жене и један дечак од десет-дванаест година.”100
Од 1916. до 1918. Окружни суд је досудио више смртних казни.
У новембру 1916. на казну вешања осуђен је Михајло Ђурић из Михајловца због разбојништва. На казну стрељања осуђени су Љубомир Гаић и Александар Дашић из Удовица и Филип Пауновић из
Лугавчине, такође због разбојништва. У децембру 1916. стрељан је
због разбојништва Милутин Миљковић из Сараораца. Фебруара
1917. стрељани су Милија и Светозар Батинић због злочина против
војне силе.101 У јануару 1918. на казну вешања осуђени су Радосав
Стефановић из Михајловца и Сава Јовановић из Осипаонице због
убиства, крађе, ношења и скривања оружја.102 Велика већина је
осуђена на смртну казну због разбојништва, само у једном случају
је смртна казна изречена за два лица због напада на окупаторске
војнике.
У Смедереву је постојала војна болница која је радила све време окупације. Налазила се у Вили Обреновића. У њој је радио немачки војни лекар, два болничара и седам медицинских сестара.103
Такође, у Смедереву је радио и окружни и срески лекар. Касније је поправком кућа и зграда створен простор за рад болнице са
инфективним одељењем и просторијама за дезинфекцију.У граду
је постојала апотека у власништву Гедеона Радуловића.104 Почетком окупације у Смедереву су забележени случајеви дифтерије,
грознице и тифуса.105 У последњој години окупације у Смедереву
харају заразне болести, а посебно трипер и сифилис. Од 35 особа
оболелих од трипера чак су 22 умрле106.
Приликом обиласка Србије, генерални гувернман Ремен је
10.април 1916. дошао у Смедерево. После добродошлице на пристаништу, кренуо је у обилазак града, „при чему је разгледана
100
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болница, која стоји под њемачком управом, врло разрушена црква,
војно купатило и историјски град. Некада тако горди град, претворен је сада у склониште заробљеника”. На крају је посетио краљев
виноград, који је обрађивало окружно заповедништво. Потом аутомобилом одлази у Смедеревску Паланку. Уз пут су му у селима
кроз која је пролазио приређене овације.107 Баварски краљ Лудвиг
је, путујући за Бугарску у посету Фернинанду, свратио у Смедерево: „У 9.сати прије подне приспјео је пароброд ‚Zsofia Herezegno‘
у Смедерево. Његово Величанство је изашло на свечано искићено
пристаниште, гдје су му се представили њемачки и аустро-угарски
часници, који се тамо налазе. Послије овог је баварски краљ вршио
смотру над постројеним њемачким трупама.”108
У мају 1916. донета је наредба о формирању сиротишта за мушку децу без оба родитеља и за децу од пет до дванаест година
чије мајке немају средства за живот. Требало је да сваки округ има
по једно. Окружна команда Смедерева је сматрала да не треба да
формира ову установу, јер нема много деце, а то што има, шаље на
територију града Београда.109

Привреда
Декретом од 4. маја 1916. велика индустријска предузећа, трговине
и банке стављени су под управу војних власти, које су постављалe
нова руководства из редова аустријског или мађарског капитала.
Окупационе власти су држале монопол над трговином робом широке потрошње као што су: цигарете, дуван, со, шибице, петролеј,
шпиритус. Тако сурово понашање изазвало је настанак црне берзе,
нарочито шверцовање соли. Кријумчарење је било јако изражено
у Смедереву. Због самог географског положаја, највише се кријумчарила храна у Београд, али и остале потрепштине. Такође је постојало и кријумчарење преко бугарске окупационе зоне.110
У граду Смедереву од индустријских објеката постојала су
три парна млина у власништву Ванка Коџаса, Јанићија Константиновића и Живана Ђурђевића, две циглане у власништву Бранка
Јевремовића и једна стругара. У Округу смедревском било је још
парних млинова, и то по један у Водњу, Сараорцима, Радинцу, Лугавчини и Друговцу. По два парна млина имали су Михајловац и
Колари, а у Осипаоници их је било три.111
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Индустријска предузећа прелазе под управу војних власти.
Тако војне власти на циглану Бранка Јефремовића као радну снагу
доводе Русе, своје ратне заробљенике са Источног фронта. Између
окупационих власти долази до рокаде у управљању млином, тако
да један парни млин у Смедереву који је био под управом Немачке
етапне 11. инспекције у јуну 1917. прелази под управу 16. одељења.112 Такође је донесен и правилник о млевењу пшенице за потребе немачких трупа.113
Фабрика дувана подигнута је у Смедереву за време окупације 1915–1918. и била једна од најмодернијих на Балкану. Дуван
је сечен у једној просторији на „Терсани” иза силоса, а цигарете
прављене у магацину фирме „Симић и Павловић” на Калемегдану. Постојале су цигарете „semendria”, „meine kleine Mаnojle” и
„iskap”. Приликом повлачења Немци су машине демонтирали, а
зграде онеспособили.114
Поред наведених индустријских објеката на територији Смедеревског округа постојало је 306 трговачких радњи у којима је
била заступљена мала трговина ради снабдевања цивилног становништва животним намирницама.115
Среска команда је издавала у закуп општинску земљу. Земљу
под закуп узимао је немачки етапни магацин. Реч је о земљишту у
Годомину површине 24 ха на којем су производили храну за стоку.116
У Смедереву је нарочито било развијено виноградарство, али
власт је строго контролисала производњу вина и трговину њиме.
Трговина ракијом била је забрањена у народу, а њоме су могле да
тргују само војне власти. Заплењена шљивовица сматрала се власништвом Врховне команде.117 Да би добили што квалитетније
вино, Немци су произвођаче вина учили модернијој технологији
чувања вина.118 Водили су рачуна о управљању Лозним расадником и његовом неговању, уводећи нова правила. 119 Такође, они су
у Смедерево донели и нове пресе за вино120 како би унапредили,
али и убрзали прераду грожђа. Колико је смедеревско вино квалитетно, сведочи податак да је у октобру 1918. непосредно при по112
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влачењу окупатора на смедеревску железничку станицу дотерано
дванаест вагона цистерни за превоз вина.121

Просвета
Смисао школства на окупираној територији био је да деца буду
васпитана и образована по жељи и моделу окупатора. Тиме је велики број младих стављен под стални надзор и подвргнут строгој
дисциплини. Окупатор је кроз школу покушао да децу удаљи од
српства и да их што више приближи аустроугарској култури. Ћирилица је била забрањена на територији Гувернмана, учила се и
писала латиница.122 Ученици нису имали довољан број уџбеника,
тако да су махом учили из бележака.Проблем у уџбеницима био је
у томе што су школе са територије Аустроугарске користиле ћириличне уџбенике. Требало је за кратко време написати нове на
латиници. Настојало се да се што више славе Хабзбурзи и њихова
држава. У почетку, наставници су били само аустроугарски подофицири, махом словенског порекла. Касније је било више цивилних наставника, од којих је део припадао домаћем становништву.
У пролеће 1916.отворена је прва основна школа у Београду. Убрзо
су отваране основне школе и по унутрашњости, док су гимназије
радиле у Београду, Шапцу, Ваљеву, Ужицу, Крагујевцу и Крушевцу.123
У Смедереву је основна школа почела са радом 4.марта 1916.
Уписана су 484 ђака, 276 дечака и 208 девојчица. Школа није имала
довољно средстава за рад – недостајали су не само уџбеници него
и наставни кадар. Нису могла сва деца да се упишу у школу, на
упис је чекало 365 ученика, 182 дечака и 183 девојчице.124 Да би се
побољшали услови рада учитеља, у Смедереву је у новембру 1916.
отворен Учитељски дом. Настао је проблем са учитељским кадром
због малог броја подофицира који су могли да обављају учитељске
послове. Тако је у јесен 1916. на територији Смедеревске окружне
команде радила само школа у Смедереву, и то полудневно, док
школе по селима нису обављале наставу.125 Школски референт у
Смедереву био је др Лазар фон Поповић, а касније лајтнант Звонимир Цесарец.126
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Окупациону управу над српским народом Аустроугарска је заснивала на два начела: Србију треба разорити, а Црну Гору инкорпорирати у Монархију, са циљем да се уништи самосвест српског
народа у националном и верском погледу. Стварајући окупациону управу, барон Буријан је писао о потреби за успостављањем
„суровог режима како би српство било сломљено и његова снага
била уништена за што дуже време”.127
О суровом понашању Аустроугарске сведоче и упутства генерала Конрада гувернеру Салису од 15. марта 1916. да су интереси
рата изнад свега и да „најчвршћом руком и с безобзирном строгошћу уништава сваку побуну и проводи најдалекосежнију експлоатацију”. Даље је наглашавао да је Србија Аустроугарској „потребна како привредно тако и због свог становништва, које треба
искористити за наше будуће циљеве”.128 Војни гувернман користи
материјална средства Србије до крајњих граница, до угрожавања
голе егзистенције становништва.
Одмах по успостављању окупационе власти, почињу да спроводе масовно интернирање. Генерални гувернер Фон Ремен спроводи најстроже мере према становништву како би спречио могуће
устанке и побуне. Аустроугарске власти не наводе разлоге интернирања, већ их изводе ради обезбеђења војне сигурности. Војни
гувернман је овако формулисао разлоге интернирања: „У првом
реду, интернирања могу се сматрати меродавним само у изузетним случајевима [...]. Интернирање по својој суштини и по циљевима није казна, него много пре превентивнија мера, чија примена
зависи од опште војне ситуације.” Овако уопштена дефиниција са
неодређеним разлозима за интернирање омогућила је властима да
интернирају било кога без икаквих образложења. Главни циљ је
био да се мушкарци старости од 17 до 55 година уклоне из Србије,
како не би изазвали немире.129
Интернирање се вршило непрестано током све три године
окупације. Ипак се могу уочити четири главна таласа:
Oдмах после окупације у јесен 1915: тада је интернирано око
20–25 хиљада људи.
Приликом уласка Румуније у рат 31. августа 1916. на страни
Антанте: ово је био највећи талас интернирања на територији Србије, самим тим и највеће интернирање у граду Смедереву. Том
127 А. Митровић, нав. дело, стр 379–380.
128 Исто, 380.
129 Исто, 381–382.
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приликом из 25 општина Смедеревског среза (24 села и град) интернирано је 1449 људи, а из самог Смедерева 211130. Наређено је
да се похватају сви мушкарци од 17 до 50 година који су способни
за војну службу, без обзира да ли су грађани или сељаци, као и
сви бивши војници српске војске, бивши чланови „Црне руке”, Народне одбране, Југословенског клуба, Савеза добровољаца, Стрељачке дружине „Душан Силни”, „Обилића”, Кола јахача „Кнез
Михаило”, Мачевалачког клуба „Мач”, Фудбалског клуба „Побратимство”, Кола српске браће, Кола српских сестара, као и чланови
свих масонских ложа, чланови редакција политичких и хумористичких листова. Укупно је интернирано око 16.500 лица из дела
Србије под управом војно-генералног гувернмана.131
После Топличког устанка у јесен 1917: у овом таласу највише људи
је интернирано из Топличког округа. Они су махом били у бугарским логорима. Један део становништва био је интерниран у Турску.
Најслабији талас, у јесен 1918: било је то време када је пробијен Солунски фронт. У овом таласу највише су интернирани људи
са простора југозападне Србије, из Новопазарског санџака.
Највећи логори су били: Браунау132, Нађмеђер133, Нежидер134,
Болдогасон135, Ашах136, Хајнрихсгрин137. Логори у којима су Срби
били заступљени у мањем броју били су: Арад138, Кечкемет, Дрозендорф, Вац, Челглед. Сем војника који су заробљени током ратних
операција, у истим логорима су се налазили и цивилни интернирци од 16 до 50 година, али и жене и деца од 10 до 15 година. „Интернирци су били лоше храњени и изложени малтретирањима и
насиљу својих чувара; дане су проводили радећи на пољопривредним пословима или у индустријским предузећима”.139 У Београду
су се транзитни логори налазили на Калемегдану и у Топчидеру.
Калемегдански логор био је и врста сабирног логора за даља транспортовања, али и за прихватање повратника из аустроугарских
логора, који су се слали на радове по Србији (каменоломи, рудник Мајданпек, сеча шума, градња путева, одржавање железница).
130 АС, ВГГ, 19–58.
131 А. Митровић, нав. дело, стр. 383–384.
132 На северозападу данашње Аустрије у покрајини Горња Аустрија. Овај град је родно место
Адолфа Хитлера.
133 Налази се у данашњој Словачкој (Veľký Meder), југоисточно од Братиславе, у непосредној
близини мађарске границе.
134 У данашњој источној Аустрији, код Нежидерског језера у близини границе са Мађарском.
Нађмеђер и Нежидер су у непосредној близини.
135 У данашњој источној Аустрији, код Нежидерског језера у близини границе са Мађарском.
136 У данашњој Аустрији, на Дунаву у близини Линца.
137 Данас носи назив Јиндриховице и налази се на територији Чешке.
138 Налази се на северозападу данашње Румуније, на реци Муреш.
139 А. Митровић, нав. дело, стр. 385.

Интернирања на почетку 1915. вршена су без организоване
исхране, смештаја и санитетске помоћи. Првих недеља боравили
су на лединама ограђеним бодљикавим жицама, чувани јаким
стражама. Овакво интернирање српског народа било је против
прописа међународног јавног права о односу према ратом покореном становништву туђе земље. О рђавом понашању према
српским заробљеним војним лицима, а нарочито цивилним заробљеницима, писао је Арчибалд Рајс у студији о судбини српских
ратних заробљеника и рањеника у непријатељском ропству. Ово
дело је завршио у јесен 1918. пред пробој Солунског фронта. Писао
је и о повредама Хашке конвенције, али и лошем поступању према
цивилним заробљеницима, залажући се за међународну интервенцију неутралних земаља.140
Због недостатка докумената не може се утврдити тачан број
интернираних Смедереваца. Као што је речено у августу 1916.
интернирано је 211 људи, а постоји још један списак на коме су
имена 203 интернирана Смедеревца, али на њему нема датума.141
Знамо да је у августу 1916. из околних села интернирано 1238 цивила. Мада, ни спискови нису увек поуздани. То, на пример, показује случај Тодора Петровића из Колара. Његово име се налази
на списковима интернираних, али је он током транспорта успео
да искочи из воза. Побегао је патроли и рат провео код куће.142 Из
града Смедерева интернирано је и 28 ратних заробљеника које су
аустроугарска и немачка војска заробиле током ратних операција
1914. и 1915. године. Њихова имена и подаци о томе у којим су се
логорима налазили размењивани су путем Црвеног краста, а објављивани у српским новинама.143
Бројно стање интернираних Срба никада није тачно утврђено. Због сталног пристизања нових и због честог умирања, тешко
је утврдити укупан број интернираних. Српска влада је сматрала
да је у Аустроугарској умрло око 80.000 српских цивилних заробљеника, док се 1918.на територији Аустроугарске налазило око
93.500 заробљеника, а од тога 60.000 цивила.144
Од познатих Смедеревки интернирана је Даринка Берић, учитељица и један од оснивача и дугогодишњи председник Кола српских сестара у Смедереву. Ухапшена је у Крагујевцу, где се задесила
при повлачењу српске војске. Умрла је 1918. г., у возу, при повратку
В. Стојанчевић, Српски цивили интернирци у Аустро-Угарској, стр. 149–152.
АС, ВГГ, 19–79.
Сведочење Зорана Петровића
Српске новине, 28.новембар 1914; 6. децембар 1914; 25. јануар. 1915; 29.јануар 1915; 27. фебруар 1915; 28. март 1915; 8. април 1915; 17. април 1915; 26. април 1915.
144 В. Стојанчевић, нав. дело, стр. 155.
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у Србију. Још једна Смедеревка, жена познатог индустријалца Јефремовића, интернирана је у Нежидер, где је и умрла. У заробљеништву су се такође нашле и ћерка др Лазара Димитријевића145 и
Косара Марић, осамнаестогодишња глумица из Смедерева.146
За град Смедерево не можемо утврдити природни прираштај
у току окупације, јер за 1917.нису сачувана документа. Имамо податке само за 1916, када се родила 1591 беба, а умрло је 2079 људи.147
По окупацији Србије, окупатор је извршио попис становништва у јулу 1916. Овај попис нам показује број становника и њихову старост, али и говори да у Смедереву у том периоду живе и 34
интелектуалца. У следећој табели је дато поређење са пописом из
1910.године:148
145
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147
148

Ј. Миодраговић, Трагични дани Србије, Београд 1921, стр. 126.
Српске новине, 17. април 1915.
АС, ВГГ 14–74.
Исто, 20–53; Љ. Поповић, С. Поповић, Из историје Смедерева у Првом светском рату,
Смедерево 1995, стр. 8–9.

45

После пробоја Солунског фронта 21. септембра 1918. и краћих
борби код Ниша, српска војска је наставила да продире на север
земље, тако да је 29. октобра била у Пожаревцу. У том тренутку
Врховна команда комаданту Прве армије издаје наређење: „За нас
је од велике важности, да сачувамо Београд и остале вароши на Дунаву и Сави од бомбардовања непријатељском артилеријом. Због
тога наредите, да наша војска уђе у ове вароши тек онда, када будемо сигурни, да је непријатељ немоћан бомбардовати их. До тог
времена наредите улазак само патроле и мањих одељења, и то по
могућству ноћу. Тако исто избегавати посезање положаја у непосредној близини ових вароши, како би се избегла свака опасност
по њих и саме трупе.”149
Пратећи наређења Врховне команде, Моравска дивизија је 29.
октобра била на линији Михајловац–Умчари, један одред је послат
ка Смедереву, док је остатак дивизије преко Умчара и Пудараца
кренуо ка Гроцкој. Коњичка дивизија (без једног пука) кретала се
десном обалом Мораве. Лева дивизијска колона Коњичке дивизије
рано ујутро 30. октобра прешла је Мораву и ујединила се са одредом
Моравске дивизије, после чега су кренули ка Смедереву. Непријатељ је око 4.30 изјутра напустио положаје северно од Радинца. Српске снаге су наставиле гоњење и после мањег пушкарања ушле су у
Смедерево.150 Војник Живадин Пириватрић из Луњевца је на торањ
цркве у Смедереву окачио српску заставу, као симбол ослобођења.151
Заробљени маршал Макензен транспортован је Дунавом до
Смедерева, а потом железницом до Солуна. Када је брод пристигао на пристаниште у Смедереву, скупила се маса народа. Викали
су: „Смрт зликовцима! Смрт! Зликовца у воду! Смрт Макензену!”
Захваљујући присебности капетана брода избегнуто је линчовање
маршала Макензена.152

Закључак
Током ратних година становници Смедерева су саосећали са својим
војницима. Помагали су их храном и цигаретама, али су им и уступали колибе у својим виноградима за смештај. Показали су и способност да се самоорганизују, како би директно, у првим борбеним
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ВРС 30, стр. 608–627.
Исто
Разговор са Мирославом Пириватрићем
А. Ђурић, За част отаџбине, Београд 1985, стр. 295–298.
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редовима, помогли својим војницима. Пример оваквог самоиницијативног организовања представљали су Зега и лекар Петровић.
Као и становници целе Србије, тако су и грађани Смедерева
поднели велике жртве током рата. Када се упореди број становника у пописима 1910. и 1916, број житеља у граду са околним селима
био је мањи за 22,81%.
Поред огромних људских жртава, Смедерево је претрпело велике материјалне губитке. Град се претворио у рушевине под дејством бројне артиљерије и топова од 42 мм који су даноноћно гранатирали град. Највеће губитке преживела је Тврђава, нарочито
Мали град, у коме су поједине куле и данас нагнуте од последица
бомбардовања. Смедерево је толико уништено бомбардовањем да
скоро није било објекта у њему који није оштећен. Једино су Београд
и Шабац више разорени од Смедерева. Ни виногради у Смедереву
нису поштеђени ратних недаћа. Нарочито се при одласку непријатељ понео вандалски уништавајући смедеревске винограде.
Рад цркве током окупације није обрађен због недостатка грађе. У историографији се такође мало говори о сарадњи домаћег
становништва са окупатором и о дезертирању војника. Ова појава
била је изражена после одлуке да се војска повуче преко Албаније.
Нарочито су дезертирали бивши затвореници помиловани на почетку рата под условом да се прикључе војсци. Вративши се својим
кућама, многи су отворено помагали окупационе власти.
Смедерево је пре рата било град са високоразвијеном трговином и пољопривредом, нарочито виноградарством. Као такво,
захваљујући свом географском положају, Смедерево и његова околина имали су перспективну будућност. Ненадокнадиви људски и
огромни материјални губици током рата били су директан узрок
спором развоју и напредовању града Смедерева и његове околине
после Првог светског рата.
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Бранко Дукић

НЕМАЧКО РАТНО ГРОБЉЕ У СМЕДЕРЕВУ
Борба за Смедерево 1915. године
За напад на Смедерево октобра 1915. године одређен је славни 3.
краљевско-пруски корпус, чији је командант био генерал Фон Лохов. Корпус је у свом саставу имао 6. пешадијску дивизију (командант генерал-мајор Фон Роден) и 25. резервну пешадијску дивизију (командант генерал Фон Јароцки).
По свим мерилима, одбрана Смедерева није била могућа.
Противничка војска је била знатно надмоћнија и у људству и у
опреми (Смедерево је бранио 10. комбиновани пук III позива, са
мање од 3000 пушака и врло мало артиљеријског оруђа), војници
су били лоше оспособљени за борбу, а организација одбране била
је у много чему импровизована. Уз то, српска војска је у процени
места на коме ће непријатељ форсирати Дунав код Смедерева направила озбиљну грешку. Ударни прелаз се са сигурношћу очекивао на истом потесу где се, крајем октобра 1914. године (по старом календару), искрцала аустроугарска војска. Међутим, након
вишедневне артиљеријске припреме, немачке трупе су, осим на
том месту, истовремено снажно форсирале Дунав и из Ковина ка
десној обали у правцу села Кулич, тј. ка Годомину. Прелаз је започет 9. октобра, рано ујутру. После огорчених борби у Годоминском пољу, често прса у прса, Смедерево је заузето 11. октобра. О
томе је генерал Јуришић Штурм у 16 часова телефоном известио
Врховну команду.
Борбе су настављене за важне стратешке позиције у околини
града, пре свега за Враново брдо. Отпор храбре српске војске трајао је до 14. октобра, када су немачке снаге „чврстом ногом стале на
десну обалу Дунава”.
Жртве су на обе стране биле огромне. Укупне немачке жртве
у неколико дана борби за Смедерево и околне стратешке позиције
биле су око 1700 војника.

Настанак Немачког ратног гробља
После тешких петодневних борби и великог броја погинулих војника, било је неопходно извршити асанацију терена. Брзо је постало јасно да је најбоље решење да се све жртве постепено пренесу
на један простор. Одлучено је да се гробље формира на северној
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страни Карађорђевог брда (у продужетку градског гробља), на месту које и данашњи Смедеревци називају, нажалост, „Пионирски
парк”. Тај положај је изабран из два разлога: природно се надовезивао на постојеће локално гробље, док је други разлог био сентименталнe природе, јер се са тог подручја пружа диван поглед
на Дунав и географске просторе са којих су погинули немачки
војници дошли. Радовима на изградњи и уређењу Ратног гробља
руководило је немачко етапно заповедништво.
Разгледница са најстаријим познатим снимком Немачког
гробља (пре подизања споменика) приказује подруче са свега осам
хумки са белим крстовима. Очигледно је да су то гробови који су
касније, на изграђеном гробљу, били уз доњу ограду. Такође, очигледно је снимак начињен у позну јесен, о чему сведочи дрвеће без
лишћа. Ове чињенице упућују на закључак да је гробље настајало
поступно и плански након окупације Смедерева. Може се претпоставити да су у поменутих осам гробова покопани немачки официри, вероватно вишег чина. Намеће се питање због чега су хумке
постављене у правцу југ–север. Једина логична претпоставка јесте
да је то учињено управо због значења погледа ка немачкој територији преко Дунава. У средишњем делу разгледнице уочава се правац данашње Карађорђеве улице, која се тако звала и пре Великог
рата (окупациона власт је улицу назвала по Макензену).
Важан закључак о настајању Ратног гробља може да се изведе
из чланка који је априла 1916. године објављен у листу Београдске
новине. У њему је описана посета првог генералног гувернера Војне
управе, фелдмаршала грофа Салис-Севиса (Graf von Salis-Seеwis)
Смедеревском округу.
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Најранији снимак Немачког ратног гробља – првих осам хумки

Чланак је препун пропаганде па се тако нпр. каже да је народ
„с искреним одушевљењем и у великом броју поздравио старешину земље”. Генералног гувернера и његове пратиоце су на кеју дочекале старешине окружне команде и градоначелник Смедерева,
који је гувернера уверавао о потпуној лојалности народа. Делегација је затим обишла град (за који се каже да је „јако оштећен”),
при чему је разгледана болница (у згради Гимназије) која је била
под немачком управом, „врло разрушена црква”, војно купатило
и историјски град (мисли се на Тврђаву, која је била претворена
у заробљенички логор). Посета Смедереву је завршена обиласком
„знаменитог винограда краљице Наталије”. С обзиром на то да се у
чланку не помиње да је генерални гувернер посетио Ратно гробље,
известан је закључак да су у том тренутку (април 1916) радови на
уређењу гробља и градњи великог споменика још били у току.

Споменик на Немачком ратном гробљу
Чак и када би се занемарио поменути чланак, практично је немогуће
да велики споменик датира из 1915. године, обзиром на датум заузећа града и на наредне зимске месеце, али и с обзиром на његову
величину. Може се са потпуном сигурношћу утврдити да је изградња
споменика завршена 1916. године, јер се на разгледницама које су путовале те године налази и мотив са сликом гробља на којој се види и
споменик. Други, још прецизнији доказ о времену завршетка градње
споменика налазимо у чланку који је 29. августа 1916. године објављен
поново у Београдским новинама. У том чланку се описује посета Смедереву новог генералног гувернера Ремена (Rhemen) и његово присуство чину освећења Ратног гробља (у недељу 27. августа 1916. године).
Тај чин је описан као свечаност у којој су учествовале чете немачке и
аустроугарске војске, „многобројни свет” и на којој је немачки свештеник очитао молитву, а војни пастор одржао посмртни говор. Освећење је завршено полагањем ловорових венаца у подножју споменика.
У тексту се наводи и податак о 474 сахрањена немачка војника,
али није наведен број сахрањених војника других националности.
С друге стране, Ратно гробље у Смедереву, као једно од највећих
у Србији, послужило је, како током Првог светског рата, тако и у
периоду између два рата, за накнадно сахрањивање значајног броја војника ексхумираних са мањих гробаља (или из појединачних
гробова) у ближој и широј околини.
Познато је неколико мотива Ратног гробља са сликом споменика на разгледницама из тог периода. Најзанимљивији је мотив
са фронталним снимком.
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Истражујући све доступне разгледнице, могуће је верно описати споменик и са доста прецизности утврдити његове димензије.
Споменик је био пирамидалног облика, рађен по узору на
улазну капију египатског храма (која се сматрала за улаз у свет бесмртних) и чинила су га два истоветна пилона у облику зарубљених косих пирамида. Отвор између њих је био затворен зидом чија
је дебљина била мања од дебљине самих пилона. Подаци из више
извора потврђују да је споменик зидан циглама, а затим пресвучен
слојем цементног малтера. Са фотографија се види да је зналачким извлачењем фугни створен утисак као да су стубови обложени правилно исклесаним каменим плочама. Пилони су у врху
били повезани архитравном гредом, изнад које се налазио фриз
и једноставан венац по целом обиму. На такву целину је додата
групација коју су чинила три блока. Средњи блок је био у облику
коцке, која је са предње стране имала познати немачки гвоздени
крст, урађен техником плитког рељефа, а на њу су се са обе стране
наслањали мањи елементи облика квадра са бочно изведеним канелурама. На њих су затим били постављени још мањи елементи,
такође облика квадра, који су визуелно ублажавали разлику у односу на димензије централне коцке.
Укупна висина споменика била је око 8–8,5 метара, док је део
до архитравне греде био висок око 5 м. Ширина пилона у доњем
делу је била око 1,3 м, а у горњем делу око 0,9 м. Зазидани размак
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између њих био је широк приближно 2 метра и на њему је постојао
натпис урађен словима изливеним од бронзе, следећег садржаја:
NIEMAND HAT
GROESSERE LIEBE
DENN DIE, DASS ER
SEIN LEBEN LAESSET
FUER SEINE
FREUNDE
У преводу:
Нико нема већу љубав од онога ко положи живот за своје пријатеље
Испод овога је знатно ситнијим словима било наведено да је за
текст коришћено Јеванђеље по Јовану (15:13).
Споменик се налазио на половини растојања између ивице
градског гробља и спомен капеле која постоји и данас, а која је изграђена 1934. године. До ове чињенице се долази поређењем геодетског плана из времена када је споменик још постојао и савременог плана са уцртаном капелом.
Нема доказа да је гробље имало ограду са западне стране (вероватно се остављао простор за евентуално ширење), али мотиви
са разгледница јасно показују да је са остале три стране било ограђено, при чему је ограда са источне стране била нешто нижа. Део
ограде на јужној, горњој граници гробља, са обе стране споменика,
био је зидан циглама, док је ограда са доње, северне стране (непосредно пре стрме падине) била направљена од међусобно спојених
дасака које су премазане слојем креча. Као доказ оваквог закључка
служи и један од извештаја, настао неколико година након рата, у
коме се описује да је локално становништво уништавало ограду
„ради грејања”. Са источне стране, према градском гробљу, јасно
се виде прореди у огради, што указује да је била или метална или,
што је вероватније, да је била направљена по моделу класичног
плота од дрвених стубова. У њеном доњем делу је постојао пролаз ширине око 3 м, који је служио за прилаз из правца градског
гробља. Приликом једне од каснијих реконструкција тај пролаз је
затворен великом дрвеном капијом.
Ограда са горње (јужне) стране гробља није прелазила висину
од 1,5 м, а непосредно пре споменика је била „увијена”, тако да је
то одступање од правца зида искоришћено да се са обе стране посади по једно украсно зимзелено дрво.

Цело гробље се налазило на падини која се спушта из правца
споменика ка граду, односно ка Улици вожда Карађорђа. Горњи
део гробља је чинио земљани бедем висине око 2–2,2 м, који се завршавао поменутом оградом. На њега се излазило степеницама које
су биле изграђене тачно у правцу споменика. Било је укупно 11 степеника, у чијем су се подножју са обе стране налазиле две камене
кугле на ниском постољу, а њега је чинила комбинација призме и
пирамиде врло мале висине. Степениште се на исти начин и завршавало. По свој прилици, камене кугле су биле донете из Тврђаве. По
изласку на бедем, требало је прећи око 5–6 м до споменика, испред
кога се налазио ниски постамент који је служио за полагање венаца.
Веома је занимљив распоред гробних хумки и положај крстова на њима. Наиме, на целој дужини бедема (осим, наравно, на
делу самог прилаза споменику) постојале су хумке које су биле
постављене у правцу југ–север. На исти начин је био окренут и
један ред хумки уз доњу ограду гробља. Између та два реда, остале
хумке су биле у правцу исток–запад. Снимци из 1916. године приказују идентичне крстове на хумкама (уз ретке изузетке), широких пречки. Сви су беле боје, што што значи да су били окречени.
Међутим, њихов положај је остао чудноват. На хумкама, са леве
стране споменика, крстови су постављени ка истоку, а на хумкама
са десне стране споменика ка западу. Овај детаљ може да се тумачи
једино чињеницом да су сахрањивани борци различитих вероисповести. У делу гробља, испод леве стране споменика, уочава се
једна знатно већа хумка која је свакако била заједничка гробница.
Саме хумке су веома педантно уређене, све су једнаке висине, са
истим бочним нагибима земље и једнаким пролазима између њих.
Према једном снимку из 1917. године, на хумкама даљим од
споменика према западу, уочава се мањи број неправилних и тањих крстова, а на једној хумки се налази само вертикални део крста. Ово упућује на закључак да се гробље ширило управо у том
правцу.

Период после Првог светског рата
Ратно гробље у Смедереву до прве реконструкције
Прве послератне године су у Србији биле године велике немаштине и беде. Нема сумње да је слика Смедерева била најбоља могућа
илустрација такве несреће. Не само да су његови становници преживели мучне године окупације и да су веома осиромашили него
је и сâм град био тешко разрушен још из времена борби 1915. годи-
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не. Није више било многих његових житеља, а није било ни неких
његових вишедеценијских симбола, попут чувеног хотела Лаф.
У таквим приликама, одржавање Немачког ратног гробља
није могло да буде приоритет. Ово тим пре што су године окупације учиниле да се код становништва формирају јака негативна
осећања према Немцима и немачкој држави, тако да је након повлачења окупационе војске 1918. године брига о Ратном гробљу
у Смедереву занемарена. Међутим, чак и ако се запоставе дубоке
ратне ране које је оставила окупација, ваља признати да је у првим
годинама након рата однос према жртвама, чак и сопственим, био
недопустиво лош.
Ипак, у Смедереву је постојало једно удружење које је, вођено
принципима доброчинства, хуманости и милосрђа, улагало напор
да се Ратно гробље колико-толико одржава. Било је то Коло српских сестара, којим је руководила Љубица Љотић.
Међутим, њихов племенити рад није био довољан да се огромно гробље очува. Доношењем законских прописа брига о гробљу је
прешла на државу, односно на Министарство вера и на општинску
власт. Нажалост, прописи (од којих је једним захтевана „једнакост
у поступању са свима гробовима без разлике”) нису поштовани, и
кроз неколико година подручје је било потпуно запуштено.
Осим изразите неодговорности чак и у поштовању законских
прописа, био је веома изражен и проблем финансирања послова
на одржавању гробља. Сви кључни радови на реконструкцијама
Ратног гробља били су финансирани средствима Немачког савеза
за старање о ратним гробовима или немачке државе.
Наиме, у Немачкој се веома брзо након завршетка рата појавила иницијатива да се успостави организовано старање о ратним
гробљима. То је остварено преко организације која постоји и данас,
а зове се Немачки народни савез за старање о ратним гробовима
(Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge). Савез је имао пресудну
улогу у одржавању и реконструкцијама Ратног гробља у Смедереву све до Другог светског рата.
Савез је након оснивања највише пажње посветио ратним
гробљима на тлу Француске. Ово је разумљиво с обзиром на број
погинулих на том подручју. Од средине двадесетих година прошлог века Савез почиње да обнавља и одржава ратна гробља и у
другим земљама, међу којима и Ратно гробље у Смедереву. У свом
раду Савез је поштовао принцип градње вртова и меморијалних
подручја која се, што је могуће више, уклапају у природно окружење. Такође, важни су били и принципи дуготрајности и што јефтинијег одржавања.

Савез је податке о стању Ратног гробља у Смедереву (као, уосталом, и свих других гробаља ван Немачке) добијао од особа које
су називали „поверљиви људи”. Највероватније се радило о службеницима Немачког посланства у Београду или о припадницима
немачке заједнице, посебно из Баната.
Извештаји о стању Ратног гробља у Смедереву објављивани
су од средине 1921. године у часопису Савеза. Били су врло кратки
и увек су указивали на неодржавање гробља и на пропадање натписа на крстовима, па чак и на њихово нестајање.
Брзо се у активности Савеза за старање о ратним гробовима
укључило Немачко посланство у Београду. Њихови службеници су
обилазили Ратно гробље и о томе слали извештаје Министарству
спољних послова. Касније је у Немачом посланству у Београду постојала посебна особа (повереник) задужена искључиво за ратна гробља.
Немачки Савез је располагао новцем који је прикупљан у највећој мери од спонзора, али они нису желели да га улажу у сређивање Ратног гробља у Смедереву не само зато што је то била обавеза наших власти већ пре свега зато што су хтели да се прво разјасне
власничка права у односу на земљиште. Спор који је настао око
поседа уклоњен је споразумом између дотадашњих власника и југословенске владе, која је земљиште откупила у мају 1927. године.
На тај начин је потпуно отворен пут за радове на реконструкцији
Ратног гробља у Смедереву.
У земљишним књигама, које се воде од 1932. године, земљишне парцеле на којима је постојало Немачко ратно гробље уписане су у пописни лист (А лист) земљишнокњижног улошка број 655,
а право власништва на земљиште уписано је у корист Народног
савеза за старање о немачким ратним гробовима.
У периоду до Другог светског рата урађене су најмање три
реконструкције Ратног гробља у Смедереву.

Прва реконструкција
Прва реконструкција је обављена у другој половини 1927. и првој
половини наредне године. Она је у суштини садржала три обимне
активности. Прво је цео простор рашчишћен, затим су извршени
земљани радови и на крају је Ратно гробље добило нови облик,
што је укључивало значајне хортикултурне радове. Око читаве
алеје је направљена кружна стаза за обилазак. Тај прстен је са унутрашње стране био окружен грабовом живицом, а са спољашње
стране је направљена ниска глогова ограда која је сакривала бодљикаву жицу учвршћену помоћу гвоздених носача пободених
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у бетонска подножја. Међутим,
жица је била постављена само
на средишњем делу гробља, где
је била највећа концентрација
управо гробова немачких војника. Дуж алеја су посађени јабланови. Уређен је и мањи простор
иза споменика. За његово ограђивање је из Ковина превезен
један вагон калине (мечковца),
а на ивицама су засађене брезе.
Изглед централног дела ратног Ови радови су обављени у ногробља након равнања земљишта.
вембру 1927. године.
Испред и са обе стране споменика
Истовремено са описаним
више нема високог бдема. Прва
радовима
извршено је и допуреконструкција.
њавање крстовима на свим местима где су они недостајали, а таквих је било 580.
На најповољнијем месту гробља, у средишту полукружне алеје (то је простор непосредно испод касније изграђене спомен-капеле), саграђен је од расположивог материјала саркофаг окружен са
четири жалосне врбе. Такође, било је планирано да велики споменик буде обложен природним каменом, али се од тога одустало.
Крајњи резултат реконструкције је био да она „заокружује и
повећава ефекат узбуђења посетилаца”, да је гробље постало „изузетно атрактивно и на достојан начин уклопљено у околину”.
Извештај о радовима у Смедереву садржи и важан податак
који се односи на број сахрањених војника. Наиме, наводи се да
„ово гробље чува 841 мртву особу, које су на њему нашле своје одмориште”. С обзиром на то да податак потиче из немачког часописа, сигурно је да се мисли искључиво на број немачких војника.
Упоређујући тај број са коначним пописом десетак година касније,
јасно је да је у међувремену дошло до увећања за више од 200 немачких војника због разних ексхумација на мањим локалитетима
и премештања у Смедерево.

Друга реконструкција
Нажалост, након реконструкције обављене 1927–1928. године, поново је потпуно престала брига о одржавању гробља. Нешто више
од годину дана касније, простор је опет сасвим зарастао у коров.
Осим тога, нису били урађени сви претходно планирани послови, а касније ексхумације, обављене крајем 1930. и почетком

1931. године, довеле су до значајне декомпозиције простора. Констатујући да Ратно гробље у Смедереву, после београдског, Немци
највише посећују, Еуген Клети, повереник за Ратна гробља, наводи да „није пријатно њих примати сваке недеље и слушати примедбе на стање гробља”.
Након што је поново обављено детаљно чишћење и уклањање обилно израслог корова, видело се да је бодљикава жица која
је штитила макар само средишњи део гробља на многим местима
покидана или у потпуности уклоњена. Ово су радили „непознати
људи” како би направили пролазе кроз које су стизали до простора
изнад гробља где су неометано косили траву, а затим се истим путевима враћали. У једном извештају, Клети наводи и занимљив податак да је трећину гробља, која се налазила испод тог средишњег
дела, народ називао „Француско гробље” због тога што је ту, осим
око стотину немачких и око 2000 румунских војника, било сахрањено и неколико француских и италијанских војника. Тај се назив задржао без обзира што су Италијани и Французи убрзо након
примирја били ексхумирани. У пролеће 1930. године постављена
је бодљикава жица која је обухватила и тај део Ратног гробља. Тиме
је био ограђен читав раније откупљени простор. Стара ограда је
била закрпљена на свим местима на којима су постојала оштећења,
тако да су све стазе и путеви преко гробља били затворени. Такође,
прилаз Ратном гробљу са стране локалног гробља (Старо смедеревско гробље) уређен је тако што је између два постојећа зидана
стуба постављена једноставна капија од дрвених летви, тако да је
гробље могло да се затвара.
Наредна ствар која је урађена на Ратном гробљу било је постављање клупа да би се посетиоцима дала прилика да се одморе
након неудобног пута. Посебно се издвајала клупа постављена у
горњем делу гробља. Она се налазила испод два ораха и са ње је

Околина споменика зарасла у коров, снимак из 1929. године

Уређивање, друга реконструкција
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Уређено Ратно гробље, зима 1930 / 31. На снимку се види импровизовано степениште које је водило до клупе испод два ораха

посетилац могао да види не само читаво гробље већ је имао и диван поглед на Дунав и Банатску равницу. До клупе су водиле степенице направљене на глиненој подлози, чије су ивице биле ојачане старим каменим материјалом извађеним из земље приликом
прекопавања гробља.
Током лета 1930. године сви путеви око Ратног гробља су поново очишћени. Уз путеве, а испред жичане ограде, ископана је
стаза широка 60 цм и дубока 60 цм, очишћена је од камења и остатака корења, тако да је у погодном тренутку могла да се засади
жива ограда. Количина сакупљеног, а затим уситњеног камена
била је довољна да се касније наспе пут. План култивисања простора је предвиђао да се пре ограде од бодљикаве жице дуж целе
границе гробља засади жива ограда од маклуре. За алеју дуж пута
је одабрана кугласта акација (багрем). Као украсно дрво за подручје унутрашњости самог Ратног гробља такође је изабрана акација.
Акације је требало оплеменити калемљењем тако да једна трећина
њих цвета бело, а остале две трећине розе и лила. Средином октобра је почело дубоко орање, а већи део тог посла је завршен крајем
године. Саднице, које су већ биле на располагању, посађене су на
размаку од око 4 м. Крајем зиме, када су престали ноћни мразеви,
подручје гробља је засејано мешавином траве коју је испоручио Баварски земаљски институт из Фрајсинга. Било је предвиђено да се
стрмина испод гробља засади цветајућим грмовима.
Сâм споменик је у том тренутку био већ озбиљно оштећен.
Његова девастација је започела још у првој половини 1927. годи-

не, када су срушене степенице којима се излазило на бедем непосредно испред споменика. Тада је урушен и тај земљани бедем. У
јесен 1930. године делимично су се срушили и зидови са обе стране
споменика. Већ тада је немачко посланство изнело став да би велики споменик и оградне зидове требало порушити и материјал
употребити за зидање куће за чувара (што ће се и догодити), али и
да би требало направити нови споменик на другом месту (што је
касније било близу остварења, али се ипак није догодило).
Завршетак друге реконструкције се поклапа са значајном реконфигурацијом простора. Наиме, проблем одржавања огромног
броја мањих ратних гробаља, као и појединачних гробова војника
страдалих у борбама или под другим околностима, врло брзо након рата довео је до идеје да се изврши њихово концентрисање,
тј. премештање посмртних остатака у већа ратна гробља. Ово је
важило за све земље које су учествовале у рату. После дугог одлагања, коначно је 1926. године било могуће да се постигне начелна
сагласност између Министарства вера и Немачког посланства у
Београду и да се приступи концентрацији ратних гробова.
Ратно гробље у Смедереву је због своје величине послужило
да се на њега пренесу посмртни остаци страдалих војника са неких
ближих ратних гробаља.
Најобимнији послови око концентрисања ратних гробова у
Србији и Македонији обављени су у периоду од 1. октобра 1930.
до 30. маја 1931. Због природе посла било је важно да се што више
радова обави у зимском периоду. Основна намера ових радова
је била да се смањи број ратних гробаља на тај начин што су се
остаци погинулих са мањих гробаља пребацивали на већа и боље
уређена гробља. Између осталих, ископани су и пребачени у Смедерево остаци страдалих војника са локација Костолац, Острово
(Temesziget) и Русин ада. Истовремено, обављени су и радови на
ексхумацијама на самом Ратном гробљу у Смедереву (током радова на другој реконструкцији). Том приликом је ексхумирано (поготово из заједничких гробница) и на слободном простору Ратног
гробља појединачно покопано скоро 2200 војника. Све што је рађено детаљно је описано у извештају Еугена Клетија.
Констатујући да се након свих ексхумација у Смедеревском
округу на Ратном гробљу у Смедереву нашло готово 5000 гробова,
немачко посланство је закључило да тако велики и при томе уређен простор захтева пуно радно ангажовање једног чувара. Стога
је предвиђено да се за њега на гробљу направи кућа, што је и урађено током треће реконструкције.
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Трећа реконструкција
Несагласност планова немачког посланства и Савеза за бригу о
ратним гробовима око даљег уређења гробља у Смедереву створила је велику паузу током 1932. године. Умешало се Министарство
спољних послова Немачке, које је подржало план Савеза, вероватно мотивисано тиме што је Савез поново обезбедио финансијска
средства за радове. С обзиром на то да је споменик изграђен 1916.
године у међувремену урушен, направљен је план да у новој реконструкцији Ратног гробља у Смедереву читаво подручје („место
части”) добије као централну тачку једну површину у облику терасе на чијем би се врху, као круна плана, налазила спомен-капела.
Тераса би требало да буде оивичена зидом од ломљеног камена,
а њена површина покривена лавандом. Лево и десно од терасе
планиране су две гробне површине покривене стаблима багрема.
Требало је да читав парк са спољашње стране буде окружен живом оградом од трновитих грмова самограда. На левој страни је
планирана кућа за чувара, а у њеној близини главни улаз у простор гробља. Поново се наглашава диван поглед на Дунав. Такође,
планирано је да све гробне ознаке буду од ливеног гвожђа. Намера
архитекте Тишлера, пројектанта, била је да Ратно гробље у посетиоцима изазове „хармонију осећања посвећења и свечаног расположења”.
Јуна 1932. године Савез је предузео конкретне потезе. Изабрана је грађевинска фирма којој су додељени послови на кући чувара
и на каменим радовима на капели, наручен је бронзани крст за
капелу, осам бронзаних решетки као и троја решеткаста врата, а
набављено је 180 садница багрема.
Током ове реконструкције потпуно је срушен велики споменик из 1916. године, а материјал је употребљен за зидање куће чувара. Тешко је прецизно утврдити када се то догодило, али је највероватније у питању 1932. година.
Најзначајнији елемент треће реконструкције Ратног гробља у
Смедереву била је изградња спомен-капеле. Грађена је највероватније од друге половине 1932. и сигурно је завршена у првој половини 1934. године. Зидана је, по Тишлоровом пројекту, од црвенкастог
пешчаника из реке Весер. Камени блокови су воденим путем транспортовани директно од Немачке до Смедерева.
Капела је подигнута у византијском стилу и имала је димензије 8,5 м са 6,70 м, а висина је била 5 м. У унутрашњост капеле
се улазило кроз један од три улаза (са романичким полукружним
луковима), чија је укупна висина била око 3 м, а ширина сваког

је била нешто мало више од 1
м. Са обе бочне стране капеле
направљене су бифоре, широке
свега 40 цм, без икаквих украса.
Кров је био врло малог нагиба,
саграђен „на четири воде”. Из
његове средине се издизала лантерна висине око 2 м, са осам
монофора. На лантерну је био
постављен бронзани (позлаћени) крст висок око 1,5 м. Случајно или намерно, капела је имала
укупну висину приближно исту
као стари споменик. Свод се у
унутрашњости капеле ширио у
облику калоте од лантерне наУнутрашњост спомен капеле
ниже, а затим, у знатно мањем
нагибу, лучно до зидова. Са обе бочне стране, на положају бифора, биле су направљене две нише са подигнутим подом, тако да је
посетилац могао да седне.1
Већ половином 1933. године из Немачке је почело допремање
ствари намењених унутрашњости капеле. Посебну вредност ентеријера чинили су мозаици. Комплетна купола свода, као и сама
лантерна, биле су покривене мермерним мозаиком са аплицираним звездама жуте боје, а на зидове је постављено седам мозаика
високих око 1,5 м са мотивима анђела, такође од ситних коцкица
мермера полираног са једне стране. Мозаике је дизајнирао минхенски професор Готфид Клем, а израђени су у радионици Савеза.
Код стопала анђела биле су постављене уске мермерне плоче са
урезаним именима немачких војника који су почивали на гробљу.
Са унутрашње стране, изнад улаза, налазио се мозаички натпис
MCMXIV–MCMXVIII.
Приближно на средини капеле била је постављена бронзана
плоча у уском профилу са натписом типичним за сва немачка ратна гробља:
Овде почивају немачки војници. 1914–19182.
1

2

Након Другог светског рата уклоњен је крст, а лантерна је порушена. Отвор на крову је
покривен лимом. Бифоре су изнутра зазидане, а гвоздене улазне вратнице замењене лименим плочама, односно улазним вратима са армираним стаклом. Унутрашњост капеле је
потпуно девастирана.
Ова бронзана плоча је случајно пронађена средином 2010. године у капели Дине Манчића
на Старом смедеревском гробљу! Служила је да покрије део иначе потпуно откривене гроб-
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Све занатске радове на Ратном гробљу у Смедереву обавили су немачки уметници и занатлије. Сва врата, решетке, спомен-плоче и
мозаике израдили су немачки мајстори заната и вајари по нацртима грађевинског одсека Савеза.
У једном опису Ратног гробља и капеле с краја 1934. године,
говори се о скромности, уздржаности, врхунском занатском умећу
и уметничкој углађености. Унутрашњост капеле „свом снагом делује на посетиоца тако да он осети пуну преданост молитви”.
Тешко је временски дефинисати када је окончана ова реконструкција Ратног гробља. Могло би се рећи да је крај радова био
завршетак капеле и култивисање терасастог простора испред ње
засадом лаванде, што би значило да је уређење завршено у првој
половини 1934. године. Међутим, неки мањи радови су обављани
и касније. То се, пре свега, односило на постављање гвоздених крстова са бетонским подножјем.
1067 Немаца			
73 Аустријанца			
67 Срба				
373 Руса				
2775 Румуна			

159 Италијана
1 Бугарин
10 Француза
1 Енглез
67 непознатих

У априлу 1937. Савез је објавио дефинитиван број војника сахрањених на Ратном гробљу у Смедереву:
Ово чини укупно 4593 војника. Ове податке, које наводи Савез, треба прихватити као поуздане. Показало се да је било највише сахрањених Румуна. Одакле то? Одговор је једноставан ако се зна чињеница да је у границама Аустроугарске, пред Први светски рат,
живело чак 3 000 000 Румуна. Они су били масовно мобилисани и
то је разлог да су у октобру 1915. највећи број страдалих чинили
Румуни.
У недостатку било каквог доказа да је у послератном периоду
вршена ексхумација, може се рећи да дубоко под земљом и данас
почивају остаци свих тих војника.

***
Велико Немачко ратно гробље у Смедереву, са изузетно лепом
спомен-капелом, освећено је 30. маја 1937. године.

нице, а на њу је био наслаган стари, одбачени намештај. Неколико месеци касније, лопови
су украли плочу и она је највероватније претопљена на неком отпаду!
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Из Београда су учесници церемоније освећења дошли специјалним бродом. Дочек је организован на кеју, где се окупило више
од две хиљаде грађана. У делегацији која је дошла у Смедерево
(више од 400 гостију) био је и немачки посланик у Београду Виктор
фон Херен и генерални конзул Франц Нојхаузен, а са српске стране изасланик министра војске и морнарице генерал Петар Арачић.
Били су присутни и војни изасланици страних држава, представници Министарства спољних послова и Министарства правде, као
и друга удружења и корпорације.
Након дочека на кеју, поворка са музиком на челу пошла је
према гробљу, испред чијег улаза су биле постављене заставе две
државе. Одсвиране су југословенска химна и Бетовенова Ероика, а
верски обред су служила три свештеника: католички, протестантски и православни.
Говоре су одржали немачки генерал Фон Шенкендорф и посланик Фон Херен (који су исказали искрено поштовање према јунаштву српског војника), а након њих градоначелник др Живадин
Стефановић и председница Кола српских сестара у Смедереву,
која је с неколико речи описала улогу коју је Коло имало у одржавању Немачког ратног гробља у првим послератним годинама.
Плотун почасне чете 18. смедеревског пука објавио је полагање венаца. Војна музика свирала је немачку ратну песму Имао сам
једног друга. Затим је поворка кренула у варош, где су гости положили три венца на споменик Смедеревцима изгинулим у рату, а
генерал Шенкендорф је одржао кратак говор.
У дворани општинске куће био је приређен ручак.
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Уређен простор ратног гробља, снимак из 1937. године

Даља судбина
По завршетку Другог светског рата, нова власт, идеолошки заслепљена, неопростиво је дозволила, можда и подстицала, да се читав
простор потпуно девастира. Метални крстови су врло брзо покрадени, што је само убрзало да се велико Немачко ратно гробље претвори у састајалиште пионира и омладине. Земљиште на коме се
налази Ратно гробље је национализовано, а читав простор, заједно са спомен-капелом, ужасно је оскрнављен. Кућа чувара је дуго
била склониште сиротиње, а седамдесетих година прошлог века се
урушила сама од себе. Све ово је било типично за атеистичко доба
комунизма.
Између Југославије, односно Србије, и Немачке никада није
склопљен уговор о одржавању ратних гробова. Међутим, та чињеница никако не може да буде разлог да се према највећој могућој
жртви војника који почивају на Немачком ратном гробљу у Смедереву не искаже макар елементарни пијетет, а месту части врати
она узвишеност коју су за собом оставили Немци.
Данас, готово сто година након настанка великог Ратног гробља, не постоји ниједан симбол који би указао да се на том простору налазе остаци скоро 5000 храбрих ратника.
У питању је нешто што се у историографском дискурсу назива „културом сећања”. Свака историјска епоха и идеолошки систем свесно одабира делове историје којих жели да се сећа, и које
жели да заборави. У историографији је прихваћена чињеница да
историја није искључиво оно што се догодило, већ оно чега желимо да се сећамо. Делови историје су на дуже или краће време
осуђени на заборав. Тако је и однос према овом гробљу одсликавао
тренутне политичке односе између две земље, што се нарочито јасно уочава између два светска рата. Међутим, у новијем периоду,
без обзира на послератно успостављање дипломатских веза између
Југославије и Немачке, интензивирања привредне сарадње, појаве
гастарбајтера, очигледне текуће потребе за чвршћим политичким
повезивањем, овакви проблеми (као што је Ратно гробље у Смедереву) остали су занемарени. Наравно, то питање излази из оквира
међудржавних односа и сведочи о цивилизацијским вредностима
једног друштва и једне епохе.
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Радомир Милошевић

РАТНИ ДНЕВНИЦИ 1912–1918

Књига Ете тако је то било, зборник ратних дневника 1912–1918,
који је приредио Славољуб Штерић, потпуковник Војске Србије у
пензији, с једне стране обогаћује историјску литературу, а са друге
пружа читаоцу прилику да се уживи у психу војника који у свом
ранцу уз војне потребе носи дневник и оловку. Сваког дана или
с времена време описује своје доживљаје. Било је то епско време
које је тражило велике људе и Србија их је тада имала. Србија је
одратовала три рата: Први (1912) и Други (1913) балкански рат и
Први светски рат (1914–1918). До сада су објављени само мемоари
краља Петра I, који обухватају 1915–1916. годину. Од ових дневника тек понеки је објављен у неком часопису у изводима, а већина
се први пут појављује. Сваки дневник има своју посебну историју,
јер су проналажени затурени и загубљени на таванима, сакривени
под гредама, у подрумима. Посебан труд је био пронаћи потомке
и склопити биографију сваког аутора дневника и пронаћи фотографију од пре једног века.
Приређивач није оптеретио зборник својим коментарима,
већ је у неколико случаја дао објашњења везана за војне термине и
наоружање. Укратко је представио многе домаће и стране личности које су поменуте у дневницима. У целини, показао се дораслим
за овај посао, јер је смишљено одабрао ауторе дневника. Укупно
је двадесет седам дневника, а њихови аутори потичу са простора
целе Србије: Београд, Смедерево, Врбовац, Ужице, Пожега, Врање,
Жагубица, Петровац на Млави, Лесковац, Крушевац, Трстеник,
Таково, Штубик, Бела Паланка. Разног су животног доба: најстарији је рођен 1861, најмлађи 1897. године. Неки су од њих учествовали у сва три рата, а неки само у Првом светском рату. Смедереву
служи на част да су неки од аутора дневника у блиској вези са овим
градом. Вукашин Бутрић рођен је у њему, Живота Љ. Петровић је
из Врбовца (пише у десетерцу: „Још ћу писат докле руком могу, а
за здравље молићу се Богу”), Јован Марковић био је учитељ у Суводолу, Арсеније Недић учитељ у Вранову, Митар Крстић, родом
са Косова, у Први светски рат дошао је као добровољац из САД, а
1977. доселио се у Смедерево. Славко Јоксимовић и Стојан Ивко-
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(Славољуб Б. Штерић, Ете тако је то било, Манастир Рукумија и Newpress Смедерево, Смедерево 2014)

вић ратовали су на простору Смедерева 1914–1915, Душан Додић
га је 1918. ослободио.
Различитог су образовања и различитих занимања: земљорадник, опанчар, трговац, професор, лекар, занатлија, учитељ, рудар,
писар, кафеџија, али су ту и професионални војници, подофицири и официри: каплар, потпоручник, капетан, пуковник, неки су
стигли до чина генерала. Било је војника првог и другог позива,
војника на одслужењу редовног кадровског рока, али и добровољаца. Било их је из свих родова копнене војске: пешадије, артиљерије, коњице, санитета, везе, били су коморџије, пекари и кувари.
Многи су за показану храброст добили највиша војна одликовања.
У погледу политичких опредељења, има два-три радикала и један
комуниста. Остали нису били политички активни.
Објављени дневници имају двоструку вредност: најпре као
историјски извори једног епског времена, а затим и по томе што
одсликавају душу српског војника. Као историјски извори имају
релативну поузданост. Војник има само простор пред собом, командир види више, што је виши командни положај, то је већи и
бољи увид у ситуацију на ратишту и отуда настаје и вреднији историјски извор. Међутим, иако је увид обичног војника узан, он добро запажа и свој субјективни доживљај рата смешта у објективне
околности у којима се нашао. Поштује командни кадар и има пуно
поверење у њега, али за понеког констатују да је невешт или споромислећи. Жале се на недостатак муниције, на застареле и спорометне топове, на савезнике који само обећавају а ништа не дају.
Српски војник, то је сељак који је оставио плуг, обукао униформу
и узео пушку у руке да брани своју земљу, своју кућу и породицу,
своју слободу. Бог је мушкарца створио као витеза и у дужност му
је ставио не само да радом храни своју породицу него да брани и
своју породицу и свог ближњег. Неустрашив је, не плаши се смрти,
јер: „Божја воља је ко ће изнети живу главу, а ко не.” Или: „Богу се
молим да се ово што пре заврши и здрави кућама одемо.” Јунак у
рату, ипак је човек са свим слабостима: „Ту изгубих три банке из
поцепаног џепа”; један други бележи: „Ту изгубих 32 динара.” За
оног ко једну проју кроз Црну Гору и Албанију плаћа 5–6 динара,
то је заиста велики новац. У одступању преко Албаније дешава се
и ово: „Божић сам провео без икаквог следовања, а поједини војници су пасли.”
Српски војник је пре свега домаћин, супруг и родитељ. Јулска
мобилизација 1914. објављена је у време жетве и вршидбе. Позван
је први и други позив: „Данас смо оврли жито на Мићину вршалицу (14. јул). Јавио сам се у Крагујевац пре подне (15. јул).” Тих

дана мобилизације вршидба је трајала и ноћу, да се скупи пшеница и породици остави храна. Следеће године власници вршалица
добили су двомесечно одсуство да обаве вршидбу у селу, војска је
помагала сељацима у пољопривредним радовима. Септембарска
мобилизација 1914. објављена је у време јесењих радова: „Данас ми
следовало да идем у команду, а ја сам оставио за сутра. Данас сам
ишао у виноград и брао грожђе (25. септембар).” „Тата и Драга
прашили у Пољану по други пут [...] ја сам терао краве и копао.”
Војник је у војсци телом, али душа му је код куће. У својој невољи и
борби против непријатеља, стрпљиво подносећи глад и жеђ, кишу
и блато, снег и мраз, пита се: „А, моји код куће? Имају ли дрва да
се огреју и храну?” Сања жену и децу, и како узима сина у крило,
сећа се рођендана своје деце: „Синчић Душко данас пуни 11 година, а оца га није чупао за уши.” То је део старе констатације да
Србин роди сина за следећи рат, а он иде да погине у овом који
је почео. Сећа се и свог рођендана: „Данас навршавам 23 године
и четврту година рата.” Свих ратних година сећа се своје крсне
славе, тог дана војнички хлеб окади, пресече и прелије вином, а
другове чашћава: „Тако проведох и четврту славу у туђини, далеко
од своје куће.” Празник је када добије писмо од породице или вест
о њој преко „земљака”: „Добио сам карте од Војке и Јеле”; „Данас
се венчала Ангелина.” Било је случајева да су по два брата у војсци
или отац и син. Лакше им је док су заједно, али када их раздвоје,
онда много брину један за другог. Сталан је страх – шта је са оним
другим.
Дневници на очигледан начин приказују лице војничког живота: војну обуку, вежбе, стицање кондиције, руковање оружјем и
бојево гађање. Наличје војничког живота читалац упознаје у мукама под шатором и у рову, у одступању кроз Албанију и на Солунском фронту: „Целу ноћ нисам спавао од врућине, бува и стеница”; „ваш је сталан пратилац војске”; „синоћ сам крпио војничко
одело”; „чистили и уређивали земунице; перемо веш”; „парио одело”; „шишали, бријали, чистили одећу, крпили обућу.” Највише
се жале на невреме: „Млого зима, дува ладан ветар па сече месо”;
„После ужасне ноћи свануо је, такође, ужасан дан, да се човеку не
мили живети”; „Дан мутан, али без кише”; „Блато беше до колена.”
У ратним операцијама по три дана нема следовања хране („данас
вазда нисам имао леба”), али се задовољавају оним што нађу у
пољу од воћа и грожђа, и оним што им сељаци понуде.
У зборнику се налази и дневник једног Немца, доктора филозофије, ратног дописника немачких листова. Иако велича успех
немачког оружја, он пише о Србима: „смртно храбар непријатељ”;
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„застарела артиљерија Срба”; „бранили су сваку стопу вољене
домовине храброшћу дивљих животиња”; „у крвавим уличним
борбама у селу Петки учествовали су и становници по белгијском
узору. Недорасли младићи и жене у старијим годинама узели су
оружје у руке. Са свих прозора се пуцало на трупе које су продирале.” Помиње идиличан живот Срба пре рата, описавши ратно
поприште као негдашње место „где су се иначе такмичиле птице
са певањем српског скелеџије.”
Зборник је, с једне стране, обогатио историјску науку, а са друге, приказао нам душу српског војника у епском времену у којем
је важило „бити ил‘ не бити”. Објављивање зборника значајан је
допринос обележавању стогодишњице Великог рата, а Смедеревци могу сазнати неке детаље из историје свог града у том времену.
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Мирослав Лазић

Почетком 20. века новине су имале далеко већи значај од оног које
имају њихове наследнице у 21. веку. Људи су помно пратили локалну штампу у жељи да чују вести о најважнијим дешавањима,
како на локалном и регионалном тако и националном и међународном нивоу. Ова интересовања су се увећавала и оснаживала
нарочито у време великих потреса и ратова, какав је свакако без
преседана био Први светски рат. Мимо своје воље увучени у рат
чије су размере превазилазиле све дотадашње, становници далеких британских доминиона Аустралије и Новог Зеланда, као делова тадашње Британске империје, сигурно су пажљиво пратили
дешавања на главним бојиштима у Европи, где се и одлучивала
судбина Великог рата. Информације са бојишта у Европи су засигурно заокупљале пажњу тамошње јавности са активнијим укључивањем њихових регрута, нарочито у време ратне кампање око
Галипоља (25. април 1915. – 9. јануар 1916. год.)1, где је страдао цвет
аустралијских и новозеландских војника у борбама са oтоманским
трупама; међу онима који су отоманске трупе предводили био је и
чувени Мустафа Кемал-паша, каснији Ататурк.
Драгоцени извор информација за проучавање теме којом се
овај текст бави јесу веб-сајтови националних библиотека, конкретно Народне библиотеке Аустралије (The National Library of Australia)
на веб-адреси www.nla.gov.au, тачније секција Trove2 на веб-адреси
www.trove.nla.gov.au, као и Народне библоиотеке Новог Зеланда
(The National Library of New Zealand) на веб-адреси www.natlib.govt.
nz, тачније секција PapersPast3 на веб-адреси www.paperspast.natlib.
govt.nz.
1
2
3

Michael Hickey, Essential Histories 23:The First World War (4), The Mediterranean Front 1914–1923,
Oxford, 2002, стр. 39–49; William Kelleher Storey, The First World War: A Concise Global History,
Lanham, MD, 2010, стр. 72–78.
Trove вам помаже да пронађете и користите ресурсе који се односе на Аустралију.
Представља неку врсту претраживача. Trove окупља садржај из библиотека, музеја, архива
и других истраживачких организација и нуди вам алате за истраживање.
PapersPast садржи више од три милиона страница дигитализованих новозеландских новина
и периодичних издања. Колекција покрива раздобље од 1839. до 1945. године, а обухвата 90
публикација из свих региона Новог Зеланда.
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ТАМО ДАЛЕКО. СМЕДЕРЕВО У НОВИНСКИМ
ЧЛАНЦИМА АУСТРАЛИЈСКЕ И НОВОЗЕЛАНДСКЕ
ШТАМПЕ ТОКОМ ПРВЕ РАТНЕ ГОДИНЕ (1914) У
ВЕЛИКОМ РАТУ

Узорак који смо користили у овом истраживању односи се на
период од 1. августа до 31. децембра 1914. године. У оба случаја, и
код аустралијске и код новозеландске штампе, током 1914. године
нарочито се издвајају два временска периода у којима се помиње
Смедерево: први, на самом почетку рата, у августу 1914, где се Смедерево помиње као поприште првих сукоба, тачније у контексту
бомбардовања града и околине са аустроугарске стране Дунава,
и други, непосредно након победе српске војске у Смедеревском
боју у новембру 19144.
Читајући наслове оновремене штампе можемо спознати више
ствари истовремено: како су тада малену Србију (Servia, како су
је најчешће називали) и ратна дешавања у њој видели ондашњи
репортери (у највећем броју из Велике Британије, Француске,
САД...); како су аустралијски и новозеландски уредници селектирали агенцијске вести, обрађивали их и, на основу њиховог значаја, колико су им простора давали у ондашњим новинама; које су
термине употребљавали како би тамошњем аудиторијуму описали ратна дешавања; и колико често се у вестима из Србије помиње
наш град Смедерево (или боље речено – Semendria, како су га увек
називали).
Иако из ове перспективе делује невероватно, у свим оновременим државама Аустралије – Нови Јужни Велс (New South Wales),
Западна Аустралија (Western Australia), Квинсленд (Queensland),
Јужна Аустралија (Southern Australia), Тасманија (Tasmania) и Викторија (Victoria) – у чак 78 новинских чланака публикованих у 55
листова помињу се ратни догађаји у Смедереву и око Смедерева током 1914. године. Уколико упоредимо број од 78 чланака о
Смедереву са укупним бројем чланака о Србији у истом периоду
(чак 283 чланка), закључујемо да, иако најчешће писана лапидарно, свака четврта вест у аустралијској штампи помиње Смедерево.
Упоређујући исти однос, закључујемо да се у оновременој новозеландској штампи Смедерево помиње у две трећине чланака који се
баве вестима из Србије.
Анализирајући даље аустралијску штампу увидели смо да се
од укупног броја (78 чланака) чак 75 чланака односи на догађаје у
августу 1914. године. Од укупно 55 листова у којима се спомиње
Смедерево током 1914. године, у највећем броју случајева помиње
се само једном, док се само у 5 листова: Игземинер (Examiner), Бен4

О најзначајнијој бици и победи српске војске на простору Смедерева и околине у Првом
светском рату више информација у: Гордана Ранковић, Митровданска победа код Смедерева
1914. године: сведочења, Смедерево, 2003; Славољуб Штерић, Смедеревски бој 1914. године, Смедерево, 2010.

диго Адвертајзер (Bendigo Advertiser) Њукасл Морнинг Хералд енд
Мајнерс Едвокејт (Newcastle Morning Herald & Miners` Advocate), Мејл
(The Mail) и Вага Вага Експрес (Wagga Wagga Express) помиње 3 или
више пута. Од новина које доносе вести о догађајима у Смедереву
најбројније су оне из аустралијске државе Нови Јужни Велс (укупно 22 листа), што је и разумљиво, јер је ово најнасељенија држава
Аустралије, како у оно време тако и данас.
Како бисмо на што објективнији начин комплетирали слику
извештавања аустралијске штампе о дешавањима на фронту у Србији, тачније о Смедереву, морамо да истакнемо да је од поменутих 78 чланака само пет објављено на насловним странама листова,
и то четири чланка о августовским дешавањима (Бенбери Хералд
(The Bunbury Herald), Сиднеј Морнинг Хералд (The Sydney Morning
Herald), Игземинер и Вага Вага Експрес), те само један о победи
српског оружја у Смедеревском боју новембра 1914. године (Мејл).
Овакав податак је сасвим разумљив, имајући у виду перспективу
удаљености Аустралије и Новог Зеланда, али и перспективу значаја ратних операција у Смедереву у ширем контексту једног великог светског сукоба који се одвијао на неколико континената и
имплицирао истовремена дешавања на стотинама бојишта. Додајмо томе и чињеницу да о почетним операцијама око Смедерева августа 1914. ни у рецентној српској штампи нема много вести5, док
су вести о победи српске војске у Смедеревском боју новембра 1914.
веома малобројне, јер су пале у сенку стратешки много значајније
Колубарске битке, која се одвијала у исто време у западној Србији6.
Ако посматрамо штампу Новог Зеланда, запазићемо да је
Смедерево у првој ратној години поменуто у укупно 54 чланка публикована у 26 листова који су објављивани у дванаест од укупно
четрнаест новозеландских административних региона. Упоређујући број од 54 чланка о Смедереву са укупним бројем чланака о
Србији у истом периоду (81 чланак), закључујемо да се у новозеландској оновременој штампи Смедерево помиње у две трећине
чланака који се баве вестима из Србије, по чему се вести новозеландске штампе веома разликују од аустралијске у истом периоду.
Међутим, веома налик штампи у суседној Аустралији, од укупно
54 чланка у којима се спомиње Смедерево 1914. године, највећи
број се односи на почетне ратне догађаје из августа (чак 41 чланак),
5

6

Највећи део оновремене српске штампе дигитализован је и доступан на следећим вебсајтовима: посебан веб-сајт Народне библиотеке Србије креиран поводом обележавања
стогодишњице Великог рата http://velikirat.nb.rs/items/browse?kolekcija=6&tags=periodi
ka и Дигитална библиотеке Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” у Београду
http://ubsm.bg.ac.rs/cirilica/zbirka/novina/.
Андреј Митровић, Србија у Првом светском рату, допуњено издање, Београд, 2004, стр. 94–98.

100 ГОДИНА ОД ПОЧЕТКА I СВЕТСКОГ РАТА

71

„Volunteers for Servia”, New Zealand Herald, Volume LI, Issue 15676,
1 August 1914, Page 8.

„Servians in Australia”, Otago Daily
Times, Issue 16141, 1 August 1914,
Page 9.

само један је из октобра, а дванаест се односи на новембар 1914.
године. Од укупно 26 листова у којима се спомиње током 1914. године, Смедерево се у већем броју случајева помиње више од једног
пута. У новинама као што су Ивнинг Пост (Evening Post) и Отаго
Дејли Тајмс (Otago Daily Times) Смедерево се помиње чак четири
пута, а у неким другим, као што су Њу Зиланд Хералд (New Zealand
Herald), Стар (Star), Сан (Sun) или Матаура Енсајн (Mataura Ensign)
три пута.
Анализирајући наведене податке и сâм садржај чланака, долазимо до закључка да постоји велика сличност у извештавању о
Смедереву током прве ратне године Великог рата између аустралијске и новозеландске штампе. На основу тих сличности можемо
да закључимо следеће:
1. Смедерево се бар једном помиње у највећем броју листова
који су тада излазили.
2. Можемо слободно рећи да су листови у којима се помиње
Смедерево покривали готово целу територију земаља и региона у
којима су излазили.
3. Постоји велика неусклађеност између важних догађаја у
Смедереву током 1914. године и извештавања о њима, па су тако
почетне ратне операције и дешавања из августа 1914. у много већој
мери били предмет извештавања неголи каснији, а за нас много
интересантнији догађаји из новембра 1914, када се десио Смедеревски бој. Разумљиво је што су почетне ратне операције у Србији
и Смедереву у штампи више заступљене, јер су сâм почетак рата и
његове импликације заокупљали пажњу јавности.
4. Текстови су највећим делом преузимани од новинских агенција или из штампе из Лондона, Париза, Рима или Њујорка. Ти

73
текстови су у највећем броју случајева непромењени објављивани
у бројним листовима, како у Аустралији тако и на Новом Зеланду. Једина разлика између њих је у насловима тих текстова, где су
уредници аустралијских и новозеландских новина могли да изразе своју креативност именујући познате и већ публиковане чланке
свако на свој мање или више оригиналан начин.

„Добровољци за Србију” са друге стране света
Првог августа 1914, на самом почетку рата између Србије и Аустроугарске, док овај наизглед балкански сукоб није попримио
форму светског рата, новозеландски лист Њу Зиланд Хералд доноси вест „Добровољци за Србију” („Volunteers for Servia”), са поднасловом „Фонд за ратну помоћ” („War Relief Fund”), у којој се даље
наводи: „Сума од око 250 фунти већ је додељена Фонду за ратну
помоћ у Окленду, која ће бити намењена плаћању трошкова за све
Словене у Аустралазији7 који желе добровољно да служе у српској
војсци. Од поменуте суме господин М. Симић донирао је 100 фунти”8. Истог дана друге новозеландске дневне новине Отаго Дејли
Тајмс доносе вест из аустралијског Мелбурна под називом „Срби у
Аустралији. Помоћ није тражена” („Servians in Australia. Assistance
not required”), у којој пише: „Ни аустријски нити српски конзул
нису примили званично обавештење о објави рата. Српски конзул
истиче како се у Аустралији налази само 50 Срба и да је мало вероватно да ће Србија тражити њихову помоћ”9.

Иницијалне борбе српске и аустроугарске војске на почетку августа
1914. године могу се пратити кроз наслове новина. Бројни листови
доносе кратке вести, махом истог или сличног садржаја, о почетним неуспесима Аустријанаца, како најчешће тамошња штампа
именује аустроугарску војску. Аустралијске новине Нортерн Стар
(Northern Star) од 6. августа и Керанг Њу Тајмс (Kerang New Times)
од 7. августа 1914, позивајући се на француски лист Ле Матен (Le
Matin), преносе вест из Париза под насловом „Аустријанци одбије7
8
9

Под овим географским термином се подразумева шире подручје Аустралије и Океаније
које укључује и Нови Зеланд.
„Volunteers for Servia”, New Zealand Herald, Volume LI, Issue 15676, 1 August 1914, Page 8,
http://paperspast.natlib.govt.nz/cgi-bin/paperspast?a=d&d=NZH19140801.1.8&e=01-08-191431-12-1918--10--1-byDA---0Semendria-- (16. 9. 2014).
„Servians in Australia”, Otago Daily Times, Issue 16141, 1 August 1914, Page 9. http://paperspast.
natlib.govt.nz/cgi-bin/paperspast?a=d&d=ODT19140801.1.9&e=01-08-1914-31-12-1918--10--1byDA---0Semendria-- (16. 9. 2 014).
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„Аустријанци одбијени”

ни” („Austrians Repulsed”), у којој се даље каже: „Le Matin наводи
да су Аустријанци напали Србе
код Смедерева, али су одбијени
уз велике губитке”10. Исту вест,
са незнатно измењеним насловима, тих дана преноси и новозеландска штампа у листовима
Марлборо Експрес (Marlborough
Express): „Аустријанци одбијени
од Срба” („Austrians Repulsed by
Servians)11 или Нортерн Адво„Fierce Fighting. Austrians Repulsed”,
кејт (Northern Advocate): „АустроStar, Issue 11148, 5 August 1914, Page 6.
-српска борба” („Austro-Servian
Battle”)12 и Стар: „Жестоке борбе. Аустријанци одбијени” („Fierce Fighting. Austrians Repulsed”)13.

Безначајан учинак аустроугарских топова
Почетком и средином августа 1914. штампа доноси доста честе вести са српског фронта, тачније о сукобима на Сави и Дунаву. Већина листова преноси извештаје репортера из Лондона, Београда
и Ниша о артиљеријским дуелима српских и аустроугарских батерија. Тако сазнајемо да је и Смедерево било бомбардовано са леве
дунавске обале. О овим догађајима, између осталих, пише аустралијски лист Игземинер у краткој вести насловљеној са „Бомбардовање безначајно” („Bombardement insignificant”)14. У том чланку
даље се наводи: „Бомбардовање безначајно. Извештаји из Ниша
наводе да је бомбардовање Београда и Смедерева од Аустријанаца
током неколико прошлих дана било безначајно.” Ова вест се понавља и у бројним другим листовима у мање-више истој форми, али
се наслови разликују, па тако лист из Квинсленда Морнинг Буле10 „Austrians Repulsed”, Northern Star, Thursday 6 August 1914, page 4, http://trove.nla.gov.au/
ndp/del/article/72134647 (16. 9. 2014) и Kerang New Times, Friday 7 August 1914, page 2, http://
trove.nla.gov.au/ndp/del/article/87739230 (16. 9. 2014).
11 „Austrians Repulsed by Servians”, Marlborough Express, Volume XLVIII, Issue 182, 5 August 1914,
Page 8, http://paperspast.natlib.govt.nz/cgi-bin/paperspast?a=d&cl=search&d=MEX19140805.2.27.5&srpos=7&e=01-08-1914-31-12-1914--10--1-byDA---0Semendria-- (17. 9. 2014).
12 „Austro-Servian Battle”, Northern Advocate, 5 August 1914, Page 7, http://paperspast.natlib.govt.
nz/cgi-bin/paperspast?a=d&cl=search&d=NA19140805.2.30.4&srpos=11&e=01-08-1914-31-121914--10--11-byDA---0Semendria-- (17. 9. 2014).
13 „ Fierce Fighting. Austrians Repulsed”, Star, Issue 11148, 5 August 1914, Page 6, http://paperspast.
natlib.govt.nz/cgi-bin/paperspast?a=d&cl=search&d=TS19140805.2.47.14&srpos=14&e=01-081914-31-12-1914--10--11-byDA---0Semendria-- (17. 9. 2014).
14 „Bombardment insignificant”, Examiner, 15 August 1914, Page, http://nla.gov.au/nla.news-article50772425 (14. 9. 2014).
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тин (Morning Bulletin) ту вест насловљава са: „Кампања против
Србије” („The Campaign against
Servia”)15.
У контексту иницијалних
ратних операција на почетку
августа 1914. поменућемо и новозеландску штампу. Неколико
листова преноси исту агенцијску вест у којој се лапидарно истиче: „Ниш, 12. август. Бомбардовање Београда и Смедерева
током неколико протеклих дана
било је безначајно.” Текстови
се разликују само по насловима
који прате поменуту вест. Тако
Ивнинг Пост даје наслов „Безначајно. Бомбардовање Београда и Смедерева” („Insignificant.
Bombardement of Belgrade and The Mail, 13 November 1914, Page 1.
Semendria”)16; Хауера енд Норманби Стар (Hawera & Normanby Star) текст насловљава са „Вести из
Ниша” („News from Nish”)17 и Прес (Press) са „Балкан. Аустрија и
Србија” („The Balkans. Austria and Servia”)18.

Четири дана након победе српске војске у Смедеревском боју 9.
новембра 1914. године, дневни лист Мејл из аустралијског града
Аделејда на насловној страни од 13. новембра 1914. преноси вест
из лондонског Тајмса (The Times) следеће садржине: „Аустријанци
су прешли Дунав и ушли у Србију код Смедерева, али су Срби

15 „The Campaign against Servia”, Morning Bulletin, 15 August 1914, Page 7, http://nla.gov.au/nla.
news-article53326911 (14. 9. 2014).
16 „Insignificant. Bombardement of Belgrade and Semendria”, Evening Post, Volume LXXXVIII, Issue 39, 14 August 1914, Page 7, http://paperspast.natlib.govt.nz/cgi-bin/paperspast?a=d&cl=sea
rch&d=EP19140814.2.75&srpos=26&e=01-08-1914-31-12-1914--10--21-byDA---0Semendria-- (13. 9.
2014).
17 „News from Nish”, Hawera & Normanby Star, Volume LXVIII, 14 August 1914, Page 8,
http://paperspast.natlib.govt.nz/cgi-bin/paperspast?a=d&cl=search&d=HNS19140814.2.36.5&srpos=28&e=01-08-1914-31-12-1914--10--21-byDA---0Semendria-- (13. 9. 2014).
18 „The Balkans. Austria and Servia”, Press, Volume L, Issue 15047, 15 August 1914, Page 11,
http://paperspast.natlib.govt.nz/cgi-bin/paperspast?a=d&cl=search&d=CHP19140815.2.
70.26&srpos=36&e=01-08-1914-31-12-1914--10--31-byDA---0Semendria-- (13. 9. 2014).
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„Жесток отпор Срба” у Смедеревском боју 1914.

напали и поразили уљезе, од којих су се многи подавили док су покушавали да препливају Дунав. Срби су заробили 2.000 војника.”19
О сукобима у Смедереву, који ће тек касније бити названи
Смедеревским бојем, извештава и новозеландска штампа. Већ
поменути Ивнинг Пост, иначе један од најстаријих листова из
Велингтона, у броју од 16. новембра доноси вест насловљену са
„Жесток отпор Срба. Превише за Аустријанце” („Servians` Fierce
Resistance. Too much for Austrians”), у којој преноси вест из Лондона од 14. новембра, насловљену са „Аустријанци ушли у Србију”
(„Austrians enter Servia”). Иначе, реч је о истој вести из Лондона
коју је већ објавио аустралијски Мејл20. Истог тог дана објављена је
вест и у новинама Ешбартон Гардијан (Ashburton Guardian), али под
другим насловом: „Аустријанци истерани од Срба” („Austrians
routed by Servians”)21. О овим догађајима вести доносe и најстарији
кентерберијски лист Прес, под насловом „Инвазија Србије. Нападачи поражени” („Invasion of Servia. Invaders defeated”)22, док лист
Филдинг Стар (The Fielding Star) доноси вест насловљену типично
у духу англосаксонског хумора „Извините” („Sorry”), у поднаслову „Аустријанцима је било доста” („Austrians have had enough”)23,
алудирајући на неславан завршетак аустроугарског покушаја да се
учврсте на десној обали Дунава код Смедерева.

Завршна разматрања
Иако је у време Првог светског рата цензура штампе била подразумевана24, морамо признати да велика већина текстова има призвук аутоцензуре, где су или аутори текстова писали или њихови
уредници дорађивали текстове који су величали успехе Британаца

19 „Austrians Repulsed”, The Mail, 13 November 1914, Page 1, http://nla.gov.au/nla.news-article59366878 (12. 9. 2014).
20 „Servians` Fierce Resistance. Too much for Austrians”, Evening Post, Volume LXXXVIII, Issue
119, 16 November 1914, Page 7, http://paperspast.natlib.govt.nz/cgi-bin/paperspast?a=d&cl=s
earch&d=EP19141116.2.71&srpos=43&e=01-08-1914-31-12-1914--10--41-byDA---0Semendria-- (16.
9. 2104).
21 „Austrians routed by Servians”, Ashburton Guardian, Volume XXXIII, Issue 8995, 16 November
1914, Page 5, http://paperspast.natlib.govt.nz/cgi-bin/paperspast?a=d&cl=search&d=AG19141
116.2.58&srpos=48&e=01-08-1914-31-12-1914--10--41-byDA---0Semendria-- (13. 9. 2014).
22 „Invasion of Servia. Invaders defeated”, Press, Volume L, Issue 15126, 16 November 1914,
Page 7, http://paperspast.natlib.govt.nz/cgi-bin/paperspast?a=d&cl=search&d=CHP19141116.2.45.21&srpos=47&e=01-08-1914-31-12-1914--10--41-byDA---0Semendria-- (12. 9. 2014).
23 „Sorry”, The Fielding Star, Volume XI, Issue 2496, 16 November 1914, Page 2, http://paperspast.
natlib.govt.nz/cgi-bin/paperspast?a=d&cl=search&d=FS19141116.2.7.13.4&srpos=50&e=01-081914-31-12-1914--10--41-byDA---0Semendria-- (15. 9. 2014).
24 На снази у Британској империји је био ратни Закон о одбрани Краљевства, који је
подразумевао да новинама није било дозвољено да штампају информације које би могле да
користе непријатељу или које би могле да учине читаоце несрећним у вези са исходом рата.
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и њихових савезника, а непријатне вести или вести о војним поразима сводили су на ранг неважних или ефемерних.
Не желећи да преувеличавамо значај вести са балканских
бојишта за читаоце у Аустралији и Новом Зеланду, нарочито из
далеке и малене Србије, ипак сматрамо да су вести из Србије редовно стизале Тамо далеко (Down under), у доминионе Британске
империје. Ове вести из прве године Великог рата морамо сагледати у контексту свеобухватних напора савезника да, користећи
тада један од најзначајнијих медија – штампу, мобилишу и охрабре јавност заокупљену Првим светским ратом. Стога, вести ондашње штампе, колико год лапидарне и недовољно честе, највећим
делом славе победе савезничке српске војске, подижући војнички
и политички углед и савезника и тадашње Србије и Срба уопште.
Још је већи значај ових вести уколико се сагледа кроз призму до
тада махом негативних вести из Србије, која је била стигматизована због краљеубиства у преврату 1903. године. Нарочито ће обновљени углед Србије, између осталог увећан и оваквим позитивним
вестима публикованим у аустралијској и новозеландској штампи,
имати значаја наредне, 1915. године, када почињу у штампи да се
појављују и апели за помоћ угроженом становништву напаћене и
ратом опустошене Србије.
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„Servians` Fierce Resistance. Too much for Austrians”, Evening Post, Volume
LXXXVIII, Issue 119, 16 November 1914, Page 7.

Драгана Лазић
Мирјана Радовановић

СЕЋАЊА НА СМЕДЕРЕВО У ВЕЛИКОМ РАТУ У
ЛИТЕРАТУРИ И ПЕРИОДИЦИ
Један од најсудбоноснијих историјских догађаја у првој половини
двадесетог века, који је задесио готово цео свет и променио политичку и социјалну карту великог броја земаља тога времена – Први
светски рат, започео је тачно пре једног столећа.
Изложбом Смедеревски бој 1914. године Народна библиотека
Смедерево је обележила сто година од почетка овог историјског
догађаја у који је Србија ушла 1914. године након војевања у балканским ратовима, упркос слабој опремљености, посусталој економији и истрошеном наоружању. Исте године, 9. новембра, одиграла се битка код Смедерева између две сукобљене војске, српске
и аустроугарске, којом је потврђено да и слабије опремљена и малобројнија војска може победити ако поседује велику мотивацију
и добро вођство.
У фондовима Народне библиотеке Смедерево сачувана је
грађа тематски везана за Први светски рат и најзначајније догађаје
и личности из тог периода, као и публикације које су издате у раздобљу од 1914. до 1918. године.
Монографске публикације чија је тема Србија у Првом светском рату односе се на општу историју Великог рата, војну доктрину, спољну политику, најважније битке у том раздобљу и знамените личности или догађаје који су везани за период од 1914. до 1918.
године. Овој групи припадају и дневнички записи, мемоарска или
аутобиографска проза, сећања и успомене, као и други документарно-прозни жанрови публиковани у току Првог светског рата и
после њега.
Од књижевних дела и периодике објављених у ратном раздобљу од 1914. до 1918. године, издвајамо лирско-медитативну прозу
Ex Ponto Иве Андрића из 1918. године. Одломци ових записа почели су да излазе у првом броју часописа Књижевни југ 1. јануара 1918.
У току Великог рата писао је поезију и Смедеревац Милосав Јелић.
Његове песме објављене су у публикацији Србијански венац из 1917.
године.1 Врло ретка и вредна је и ратна периодика штампана у ег1

Јелић Милосав, мајор, политичар, писац и публициста (Скобаљ – Смедерево, 1883 – Београд,
1947). У I светском рату био је командир чете у Дринској дивизији првог позива, а затим
у добровољачким јединицама. На Солунском фронту је командовао Другим батаљоном

зилу, у центрима који се формирају по мапи кретања српске војске
(Ниш, Крф, Солун...), као што су, на пример, Српске новине, покренуте на Крфу, из 1916, 1917. и 1918. године и часопис Дело, штампан
у Нишу 1915. Незаобилазни део грађе из ратног раздобља су две
публикације песника бола и поноса Милутина Бојића, који је умро
крајем рата у солунској болници: поема Каин, штампана у Нишу
1915. и једночинка Краљева јесен, објављена у Сарајеву 1918.године.
Посебну вредност има грађа која сведочи о збивањима, ратним операцијама и личностима које су обележиле локалну историју за време Великог рата: публикације које су у потпуности или
делимично посвећене Смедеревском боју, догађају који се одиграо
9. новембра 1914. године (27. октобра по старом календару), а познат је и под називом Митровданска битка, као и извори о борби
за Смедерево 1915. године и окупацији града.
У рукопису Митровданска битка код Смедерева и друге успомене
из 1914. године Милан Јовановић Стоимировић, у настојању да спасе од заборава појединости о овом историјском догађају, бележи
сећања очевидаца, али и своје утиске након повратка у Смедерево,
дан после Смедеревског боја, пошто је ту ноћ провео у избеглиштву у Смедеревској Паланци. Стоимировићев аутограф писан је
1954. године и сачуван у Рукописном одељењу Матице српске у
Новом Саду.
Сећања на почетак Првог светског рата, Митровдански бој и
Мaкензенову офанзиву 1915. године сачувао је и Стоимировићев
друг из детињства Спасоје Јефремовић у својој књизи Поред града на
Дунаву. Упечатљив опис Смедерева под окупацијом дао је др Божа
Николајевић у књизи Под Немцима. Слике окупиране вароши из
1917. године забележио је румунски књижевник Захарија Станку.
О ратним страхотама, животу у оскудици, зверском односу окупаторске војске према становништву, али и испољавању пркоса и
мржње према окупатору, писао је у роману Игра са смрћу.
Припрема тематске изложбе и пратећег каталога била је повод за истраживање и систематизацију прилога у српској периодици, која и касније, у периоду између два рата, бележи сећања на
догађаје, учеснике и жртве.
Добровољачких одреда. Разрешен је војних дужности, интерниран и пензионисан 1917.
због учешћа у организацији „Уједињење или смрт”. Писао је песме, приповетке, путописе,
политичке и историјске чланке, које је објављивао у многим часописима, листовима, а
заступљен је и у зборницима и календарима. Опевао је подвиге српских јунака у ратовима,
примењујући на особен и занимљив начин дух и фразеологију народног десетерца из
старих јуначких песама. Објавио је књиге: Не плачи Босно (Ваљево, 1907); Нонине приче
(Београд, 1910); Наши дани (Београд, 1910); Србијански венац (Солун, 1917); Летопис југа –
Листине – Записи – Дневник – Поменик (Београд, 1930); Албанија, записи о људима и догађајима
(Београд, 1933); Књига стихова (Београд, 1937).
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О боју код Смедерева и аустријском поразу извештавала
је 1914. београдска Политика. Из тог периода посебно истичемо
текст Владислава Петковића Диса Бој код Смедерева, објављен у
Ратном дневнику бр. 115 (Крагујевац, 1914)2, који је 1934. објављен и
у скопском листу Вардар. Први пут имамо увид у чланке објављене у смедеревским листовима Дунавски гласник (1934) и Мала самоуправа (1936–1938).3 У недељном листу Глас Подунавља штампана су
1933. године сећања Душана П. Стефановића и Мике Карапанџића. Редакција Дунавског гласника позивала је сроднике и пријатеље
учесника Великог рата да достављају податке на основу којих су у
неколико наврата објављени прилози под називом Имена храбрих
Смедереваца изгинулих и умрлих у прошлим ратовима.
Те 1934. године, 20-годишњица Смедеревског боја била је повод за окупљање ратника и бранилаца отаџбине, првих јужносрбијанских регрута, а смедеревска штампа пратила је активности на
обележавању важног датума завичајне историје. Посету припадника Вардарске дивизије, који су се прославили у борби против аустроугарске војске и одбрани Смедерева 1914. године, забележила
је смедеревска штампа, али и скопски лист Вардар, чији је уредник
био познати смедеревски интелектуалац Милан Јовановић Стоимировић.4 О припадницима Вардарског пука и њиховој херојској
борби у операцијама на подручју Смедерева писао је дивизијски
генерал Јован Наумовић у листу Време 1934. године.
Две године касније, 1936, Глас Подунавља и Мала самоуправа бележе посету Вардараца Смедереву, али и долазак бивших немачких ратника у град на Дунаву. Мала самоуправа посвећује тематски
број првим регрутима Јужне Србије из 1914. У част њиховог доласка, 11. октобра 1936. године одржана је свечана седница Градског
већа у сали хотела „Гранд” у Смедереву, а у присуству 200 Вардараца, њиховог вођства, великог броја грађана, представника националних, културних и хуманих друштава и представника свих државних и самоуправних надлештава. Забележен је и велики говор
председника Градског поглаварства др Живадина Стефановића
Сомборца, којим је поздравио храбре Вардарце. Вардарци су посетили и Малу Крсну, Враново, Раљу и Врбовац, у жељи да обиђу сва

2
3
4

Примерак наведеног броја Ратног дневника сачуван је у Фонду Милана Јовановића Стоимировића (Завичајно одељење Народне библиотеке Смедерево).
Дунавски гласник: лист за културна, просветна и друштвена питања Дунавске бановине и Мала
самоуправа: орган Среске организације Југословенске радикалне заједнице сачувани су само у фонду
Националне и свеучилишне књижнице у Загребу.
У листу Вардар је од 1932. до 1934. објављено неколико прилога о догађајима на подручју
Смедерева у периоду 1914–1918, као и сећања преживелих бораца и официра.
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6
7

Михаило И. Маџаревић, Кроз сјај и сенке рата... (Београд: [б. и.], 1933), 33.
Сава М. Ђорђевић, Споменица Др Рајсу (Београд: С. М. Ђорђевић; Шабац: И. Ковачевић: З.
Ружичић, 1988), 40.
Антоније Ђурић, За част отаџбине (Београд: Књижевне новине, 1985), 295–298.
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места на којима су се као млади регрути борили са аустроуграском
најездом.
Окупљање бивших ратника било је повод да Светозар Ф. Петровић у листу Мала самоуправа забележи „болно сећање на пад
Смедерева из 1915. године” и породичну трагедију коју је доживео.
Уз већ наведену грађу, треба свакако поменути и оне публикације које, говорећи о Великом рату уопште, садрже и врло интересантне сегменте који се односе на Смедерево, сведочећи о догађајима на фронту код Смедерева (белешке мајора Маџаревића5),
кратком боравку др Арчибалда Рајса у Смедереву6, привременом
искрцавању заробљеног маршала Макензена у Смедереву 1919. године у току његовог путовања у Солун војном композицијом, где
ће бити предат савезничкој команди.7
Успомене на догађаје у Првом светском рату бележене су
углавном накнадно, са временске дистанце, али уз тежњу аутора
да и поред неизбежних потешкоћа ипак сачувају чињенице, јер се
могло десити да протекло време и догађаји који су уследили потисну из сећања оно што је већ проживљено.

Милан Стојимировић Јовановић

МИТРОВДАНСКА БИТКА КОД СМЕДЕРЕВА И
ДРУГЕ УСПОМЕНЕ ИЗ 1914. ГОДИНЕ1
(одломак)
Ујутру у 6 смо кренули врло забринути. Мати и ја смо се питали
шта ћемо затећи у својој кући и да ли је она уопште остала читава. Нисмо много разговарали, да не бисмо назебли због хладног
јутра. Кад смо стигле до михаиловачке механе, затекли смо велики број рањеника, све само наших војника, који су којекако били
превијени и који су разним таљигашким и не знам каквим све колима били у транспорту за Смедеревску Паланку. Моја мати, која
је 1912–13. радила у смедеревској болници као добровољна болничарка, одмах је оценила ситуацију: људи нису имали ни узглавља,
ни топлог чаја, ни медикамената, нити икога од санитетског персонала поред себе! Сељаци и сељанке су стајали и зијали у те рањенике беспомоћно, појећи их врућом ракијом.
Међу тим рањеницима је био и млад поручник из нашег винограда, Јован Јовановић, и то тешко рањен. Сећам се да му је моја
мати дала једну чисту салвету и неки свој шал, а да сам му ја дао
цигарете, јер је он био у свесноме стању и свакако без температуре.
Он нам је потврдио казивања госпођице Димитријевић: наши заиста нису приметили кад су Аустријанци прешли Дунав, ступили
на нашу обалу и прошли кроз винограде уз брдо. Мало је недостајало па да нам узму и топове на Молеровом шанцу... „Ја сам” – причаше он – „био у томе тренутку на Карађорђевом брду, а други
официри нису били на својим положајима, јер су били отишли на
неку славску вечеру у неки виноград у Петријевском потоку. Кад
смо видели да је непријатељ ушао чак и у наше земунице, ми смо
се борили као лавови, јер, да нисмо одбили непријатеља, Врховна
команда би имала право да нас све стреља што нисмо испалили
један топовски метак на непријатеља док се још искрцавао, а ми
смо могли да спречимо то искрцавање. Али, овако је и боље: Божјом помоћи, једна велика брука и срамота се претворила у једну
лепу малу победу! Наши су се војници тукли сјајно. Побијено је
за десетак сати хиљаду-две Аустријанаца, а заробљено их два-три
пута више. Велики је и плен. Али све се то срећно окренуло у по1
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следњем тренутку: Да није било ратне среће, Аустријанци би сада
већ били овде где смо ми и то би можда био један страшан продор,
једна велика несрећа. Велику су услугу учинили Вардарци, то јест,
тек ове године регрутовани војници из Повардарја, који су трчећим маршем стигли из Пожаревца у Смедерево и који су се показали као одлични војници.”
Моја мати је одмах исплатила нашег кочијаша и уступила га
Јовановићу. Он, неки официри и један тешко рањени војник седоше у наш фијакер и одоше одмах за Паланку, а моја мати и ја
седосмо на неки расклиматани „шпедитер” који је припадао некоме зрикавоме смедеревском бакалину (сину Јове Ере) и настависмо
пут за Смедерево, где смо стигли пред подне. Ерина рага је касала
као бесна, као и сваки други коњ који се враћа кући, а и газда је
немилосрдно терао, јер је желео да што пре види шта му је остало
од куће и радње. Премда смо му платили „кирију” за вожњу, он је
био према нама врло нељубазан.
Затекли смо Смедерево у врло веселом расположењу и пуно
света. Чаршија је била пуна као око. На свим странама се пило, певало и забављало као на вашару. Човек је просто морао да се пита
где је уопште био толики свет за време оне критичне ноћи и одакле се одједном нафукало толико сељака. Објашњење је било врло
просто: поред радозналости, тај свет је изгледа привукла и пљачка,
односно јавни шићар и пазар ствари опљачканих од аустријских
заробљеника. Продавани су телећаци (од праве телеће коже, односно крзна), цокуле, чизме, чутурице, каишеви, па чак и револвери и пушке, да не говоримо и о другим дрангулијама. Иако су
те ствари као ратни плен биле државна својина и према томе res
extra commercium, нико за то није хајао. Ни војне, ни цивилне власти нису чиниле никакву сметњу овој трговини која је остављала
врло мучан утисак, а војници су били главни продавци. Сем тога,
многи војници, који су до јуче ишли у опанцима, имали су сада
на себи аустријске цокуле и чизме, а неки су обукли и аустријске
копоране. Многи су носили преко рамена добру аустријску ћебад
(а да су аустријска и нова, тек извађена из магацина, то се видело
не само по њиховој униформности, него и по белезима К. И. К.
интендантуре). Други су носили преко рамена шаторска крила и
неке цираде, кратке зеленкасте пелерине са капуљачама и лепе,
нове, плаве аустријске шињеле. Углавном робе је било напретек, а
продавци су желели да је што пре истуре из руку, бојећи се да им
не буде одузета. Кад би неко рекао да је то државно и да трговина
није допуштена, увредио би купце и продавце, излажући се њиховом оштром гневу: „Није се држава за ово била, него сам се био
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ја”, говорили су хомољски трећепозивци – шубарани, псујући на
српском и влашком. Цела Циганска мала је била на Малој пијаци,
где је овај промет био интензивнији. У целој тој гунгули није било
ни једног јединог аустријског заробљеника. Кад сам запитао где су,
речено ми је да су концентрисани на Калемегдану (према железничкој станици).
Дућани и кафане су били отворени, точило се пиће, пушили
се роштиљи, а из неких буџака се чула чак и музика.
Имао се утисак да је војницима не само дато предовољство
него и да су формално демобилисани. Диван сунчани дан је још
само увеличавао ову свечаност, a безбројна дечурлија је вукла аустријске мањерке, војничке кофе за воду од платна, као и разне
друге дрангулије. Радост и задовољство су сијали на свим лицима.
Из Паланке смо понели нешто сира и хлеба, али на своје велико изненађење видели смо да се у Смедереву може купити и свежег
хлеба, па смо купили један велики хлеб и пошли замишљено својој
кући. Улице кроз које смо пролазили нису имале ни једну срушену
зграду. Све су ствари биле на своме месту, па чак и касапски пањеви, општински фењери и друге појединости, као пиљарске тезге
и оне истакнуте, висеће берберске фирме. Бербернице су радиле
навелико, а била је отворена и једна апотека. На тарабама су висиле позоришне и биоскопске плакате још из јула, а ту и тамо је пред
неком напуштеном кућом лежао познати нам пас, коме смо знали
чак и име. Како су њихови господари побегли и оставили кућу, он
је и даље чувао мал свог газде.
Срце нам је тукло од радости кад смо видели те знане и драге
ствари, а били смо просто луди од радости кад смо видели да нам је
кућа читава. Откључали смо је и ушли унутра, уверили се да је све
остало нетакнуто на своме месту, као и оно ново одело и тоболац
са новцем. Мати је одмах запалила кандило и сва блистала од радости и среће. Ушли смо затим у кујну, отворили рерну од штедњака
и видели свога ћурана, печеног и руменог у великом бакарном, па
калајисаном суду. Мати ме је позвала да ручам, али сам ја одломио
само један батак, узео парче хлеба и пошао да видим ко је жив од
наших артиљераца у „Зеленом венцу”. Били су живи сви, па и онај
грандиозни, мало уњкави Синђелић, који ми је добро продрмусао руку и рекао ми: „Славу ли ти детињу, знаш ли ти колико смо
имали посла? Натукли смо се Шваба до миле воље, видећеш већ
и сам, а оно што нисмо хтели да помлатимо, довршиле су жене и
Цигани. Викали су сироти: ‚Ми смо Чеси, ми смо Чеси!‘ – али се ми
нисмо дали заварати. Кад сте Чеси, питао сам их ја, шта тражите
по Србији, зашто нисте остали у вашој Чешкој?... Кад су прелазили

Дунав, они су били Аустријанци, а кад смо их приклештили, онда
су, одједном, постали тобож Чеси. А, вере ми моје, да их нисмо на
Смедереву домлатили и зауставили, сви би они већ марширали ка
Крагујевцу као Аустријанци!... Тукли смо их без пардона, јер су загазили на нашу земљу, a чим су загазили, морали су знати шта их
овде чека. А пошто су то знали, а нису бацили оружје пре него што
су прешли Дунав, морали су поднети оно што их је снашло... Него,
јеси ли био у винограду? Немој ни да идеш. Он је сад пун лешева!”
Рекавши ми то, Синђелић изјави да мора да се испава, јер је
мртав уморан, те га оставих и пођох у варош да нађем неког од
својих другова. Тамо сам срео сина Лазара Кречковића, који је био
нешто млађи од мене; отац му је у оно време начелник среза Подунавског и он је, као син такве званичне личности, морао знати
нешто више него други свет. Кречковић ми наприча сто чуда: колико је много мртвих и колико заробљених Аустријанаца, затим,
да су наши губици врло мали – ни стотинак људи, да се на Царини
(или не знам где) веселе Вардарци уз зурле и тупане и да им је Општина смедеревска поклонила два вола, два акова ракије и двадесет акова вина, да они играју у чарапама, без цокула и да је дивота
видети ту игру, да ће после подне доћи неки страни дописници из
Крагујевца, да виде војиште и да је ратни плен огроман, има чак и
200 велосипеда, све нових новцатих, са одличним педалама... Даље
ми је тај млади Кречковић испричао да су Аустријанци прешли у
Смедерево код места Тулба (подвукао М. С. Ј.) бродом, који је вукао
шлепове пуне војске, да су били одлично опремљени, али да су их наши
пустили (подвукао М. С. Ј.) да уђу, управо им наместили замку (подвукао М. С. Ј.) па их потукли до ногу. Многи су се Аустријанци, рече
он, подавили у Дунаву, желећи да га препливају, а један њихов официр је
извршио самоубиство да не би био заробљен...
Слично су ми говорили и други, старији саговорници, од
којих сам чуо и то да се са Аустријанцима јуче нису тукли само
регуларни војници, него да су им се придружиле и смедеревске
општинске патролџије, аласи, сакаџије, па чак и неке жене, међу
којима је много спомињана извесна Бакићка, полу-Циганка (врло
лепа жена, која иначе није уживала богзна какав глас), као и нека
дечурлија из Копчарске мале. Потврђено ми је да су Провалија и
смедеревски виногради на местима Тарабе и Молеров шанац пуни
аустријских лешева, a то је значило да су Аустријанци морали изићи уз ону косу, на којој се налазе та места, пошто их нико не би
мртве износио на ону висину. Причане су ми многе анегдоте и о
томе како су Аустријанци у неким виноградима испросипали по
подрумима вино и ракију и како су убили неког старца виногра-
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џију. Све те приче су биле доказ о томе да су они ваљда веровали
да ће одатле надирати и даље, али ми нико није рекао да су они
били пијани. Напротив, били су трезни и опрезни. После овога, ја
сам изишао уз Карађорђево брдо и дошао у свој виноград. Ту сам
затекао неке већ ми познате артиљерце, који су ми показали разваљена врата на вили и на њеном подруму и неке крваве мотке, уверавајући ме да су тим моткама Цигани дотукли неке Аустријанце
који су се сакрили у нашу кућу, да би опљачкали одело. Војници
су осуђивали овај поступак, али су резигнирано додавали: „Било
им је суђено да тако изгину; човек не може да избегне оно што је
писано; убијало се без сваке потребе, али треба да знате да се човек
човека плаши, чим види пред собом непријатељског војника, он
зна да има да буде од ове две ствари једна – или да ти убијеш њега,
да не би он убио тебе, или он убије тебе, да не убијеш њега; у рату
човек и не може другачије да поступи...”
Ту и тамо по нашем винограду је било десетак рупа од аустријских граната, а гране великог ораха пред кућом су биле све
исечене од експлозива, те је дрво остављало утисак да је ни криво
ни дужно настрадало; тужно су висиле скрхане гране пуне комада
од гвожђа, али стари орах није умео да се жали и стајао је немо преда мном, који сам тупо жалио његову судбину... Доле, испод куће,
међу чокотима, лежало је ту и тамо двадесетак аустријских лешева,
са којих је било поскидано одело и ципеле; само у доњем рубљу, ти
су плавокоси младићи имали крваве главе, искежене зубе и косу у
нереду. Неки од њих је носио неку иконицу на црној врпци око
врата. Неки је лежао у локви сопствене крви, a неко је изгледао као
да је заспао, миран и непокретан, али можда још жив. Војници су
их мували ногом да ми докажу да је пред нама ипак мртвац, и то
већ укочен. Мрави су кидисали на крв близу њих...
Одатле сам отишао на Молеров шанац, где сам видео нове лешеве, као и у винограду Пере Дамјановића Дурле (ту је много воћака било исечено картечом, а било је и рупа од граната). Али кад
сам одатле погледао доле низ Провалију, згрануо сам се кад сам
сагледао читаве стотине лешева, разбацане ту и тамо по трави и по
виноградима. Нажалост, сви су ти лешеви били опљачкани, тако
опљачкани да су неки били потпуно наги, што је остављало врло
мучну слику. Неки војници су осуђивали ту пљачку, a то су већином били Шумадинци, који су за ту пљачку осуђивали Хомољце,
док су ови све то бацали на смедеревске Цигане. „Награбили су се
они доброг плена”, говорио ми је један трећепозивац са великом
шубаром. „У жељи да код мртвих нађу новац, они су скидали са
њих све, и заиста су код неких нашли чак и злато, док су од других

опљачкали само аустријске банкноте, које сада нуде по вароши, 20
круна за динар.” (И заиста, Смедерево је оних дана било пуно аустријских банкнота, па су се могле видети чак и код деце.)
Док сам ја тако разгледао ово војиште, један аустријски авион је долазио од Баната на невеликој висини, па је онда направио
један лук над нашим главама, желећи ваљда да види шта се то десило са оних 3–4000 војника који су прешли Дунав, а од којих више
нема ни гласа, ни јава. Тај авион није бацао никакве бомбе на нас,
а наши војници нису на њега уопште пуцали. Говорили су: „Нека
га, нека види како су код нас прошли Фрањини војници и како ће
проћи они који би се повели за њима...” И авион се вратио, па је
ишчезао негде у ваздуху над банатском равницом и однео вероватно снимке и поражавајући извештај о смедеревској експедицији К.
И. К. армије, а ми смо гледали за њим и зурили у Смедеревску аду,
која је пловила над бистрим и плавим Дунавом, тешка од својих
столетних прашума, пуна мистерије. Из ње је кренула та „весела”
експедиција на Смедерево и у њу су се вратили преживели учесници, који су могли да избегну наше метке, боље рећи кундаке у
главу, да штеде муницију. А тамо негде далеко, далеко, у Чешкој и
Моравској, кроз десетак дана ће кукати мајке, сестре и веренице за
онима који се никада неће вратити и који су лежали наузнак или
потрбушке на хладној земљи, без мртвачког покрова и лишени
сваког пијетета који се одаје мртвима.
Неки од тих белокожих младића су имали врло снажну и зналачки развијену мускулатуру, лепу анатомију и пријатна лица, а
сада су лежали као прошци, као доказ ништавности људског живота; ваљали су се у безвредној прашини са којом ће се ускоро стопити, да занавек оду у безличност и у ништа (подвукао М. С. Ј.). Око
њих су наши војници пушили на њихове луле, причали један другоме своје
јучерашње поступке, „џакали” и смејали се својим великим, јаким
сељачким зубима, као људи који су корисно и срећно свршили један посао, обавили једну дужност и једно јуначко дело.
Страшни призори које сам тада видео учинили су да сам доцније у животу боље разумевао описе битака и разбојишта, а они
су утицали да се у мени зарана створи једно мишљење о рату које
је било реално и које ми је помогло да увек ценим међународно
право, мир и пацифизам. Ти смедеревски призори из 1914. године
су у мени остали тако живи да је било довољно да само склопим
очи, па да видим оне лешеве и сав онај ужас. Правде ради, морам
да додам да међу побијенима није било масакрираних, а познавао
сам људе, који су ми причали како су изгледали наши масакрирани војници и сељаци у Мачви, које су тамо потукли Мађари и
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неки домобранци, као и то како су изгледали масакрирани лешеви наших официра и војника које су на ратиштима Македоније
побили и опљачкали Бугари и Арнаути. Истини у хатар ћу рећи
и то да је само наша сиротиња била та која је пљачкала аустријске
лешеве, руководећи се бруталном филозофијом да мртвима ионако не треба више ништа, али подвлачим да лешеви нису били
скрнављени.
Згранут стварима које сам видео, вратио сам се на једну пољаницу изнад Молеровог шанца са које се отварао диван видик преко Дунава. Мени се тај видик толико свидео да сам желео да имам
тај комад земље, па сам га 25 година доцније преплатио и откупио.
Земљиште је износило 6666 м2, а ја сам на његовој горњој тераси засадио читав један мали парк од кедрова, желећи да то парче земље,
заједно са једним винограчетом на њему, завештам калуђерицама,
којима сам мислио да подигнем капелу, да се у њој увек моле Богу
за мир. Девијације моје животне каријере ми нису дозволиле да
остварим то побожно дело...
Ту, на тој узвишици, 1914, одмах после битке коју овде унеколико приказујем, видео сам један леш који је изгледао овако: мртвац је лежао на леђима, у гаћама и кошуљи, преко које је имао
мундир са две пуковничке звезде на оковратнику. Ципеле није
имао, али су му табани били обувени у неке памучне, прљаве чарапе. На једној манжетни од кошуље у боји имао је дугме, на другој ra није било. To дугме, које није било пришивено, него дугме за
уметање, било је од неког метала који је имитирао злато. Међутим,
у зинутим устима мртвац је имао неколико златних зуба. Иначе,
то је био црномањаст човек осредњег стаса, црних руку као у Циганина и са црном косом очешљаном à la brosse. Дакле, прави тип
аустријског официра.
Око њега се вртео неки Микица Карапанџић, Смедеревац који
је тада био војни обвезник, а он ми га је и показао. Тај Карапанџић
је био по занимању неки дворски ловац, велики кицош и уопште
врло симпатична личност. Он ми је причао да међу неидентификованим лешевима има доста аустријских официра, али да их није
могуће разазнати, јер је народ са њих све поскидао. „To је велико
варварство”, рече ми Карапанџић, „али ко може да се бори са голим и босим светом, кад je у питању одећа и обућа! Лакше је било
тући се са Аустријанцима него са том поганом светином која би и
са Христовог гроба скинула оно што јој се учини потребно, a која je
у стању да узме и оно што јој не треба, јер је амишна на пљачку...”
Док смо ми тако разговарали, један старац, војни обвезник, испаде
однекуда, па се устреми на оно дугме од кошуље на лешу и хтеде

да га скине. Карапанџић се залете, опали му једну добру шамарчину и викну: „Зар га ја облачим да би изгледао пристојно кад дођу
страни дописници, а ти навали на једно плехано дугме!”... Старац
је био бесан и хтео је са Карапанџићем да се објашњава, али му он
звизну још један шамар и рече: „Свакога часа може доћи неко из
Врховне команде да види да смо убили и једног аустријског потпуковника, а ја не знам по чему ће познати да је он потпуковник,
ако поскидате све са њега... Мени је наређено да чувам овај леш и
да му нађем пристојне панталоне, а ти си ударио на гвоздено дугме!”... Затим, обраћајући се мени: „Једва чекам”, рече, „да прођу и
ти дописници и тај изасланик Врховне команде, па да сахранимо
овог несрећног човека, јер се бојим да би Власи били у стању да му
поваде и ове златне зубе...”
Један сат доцније, стигао је тај изасланик, у ствари, можда
само ратни дописник, са два-три новинара, од којих је један носио
фото-апарат. Он је снимио оног аустријског потпуковника онако
у гаћама, а затим је рекао да би било незгодно снимити оне голе
лешеве, чудећи се ко их је и кад пре опљачкао. Чим су ти људи
отишли, почело је сахрањивање. Оно је текло овако: Општина је
најмила раднике који су са леве стране пута, идући од Смедерева
за село Удовице, копали јаме које су биле 3 м у квадрат, а које су
биле дубоке по 3-4 м. Рађено је на велику брзину, лешеви су довлачени воловским колима и таљигама са свих страна. Чим би они
били довучени, Цигани су их натоваривали и ређали по јами као
сардине, док та гомила свежег људског меса не би скоро испунила
читаву јаму. Онда је преко тих телеса бацан негашен креч и сипана
нека црна течност, па су затрпавана свом оном земљом која је пре
тога била ту извађена...
Било је десетак таквих јама на том путу, а можда их је било и
другде. Пролазећи десетак година доцније поред тих места, која
нису била обележена ни крстом, нити ма чим другим, могао сам
уочити улегнута места и сетити се оне митровданске касапнице из
1914. године. Ако некада неко у доцнијим временима наиђе на те
костуре и ако се буде чудио какви су то људи, треба да зна да су
то Аустријанци, који су 1914. прешли Дунав и хтели да продру у
Србију!
Одевени у опљачкане аустријске униформе и копоране, наши
војници су изгледали као повампирени Аустријанци, док им није
издата наредба да морају, како знају и умеју, да офарбају та плава,
опљачкана одела. Одједном су на свим положајима почеле да се
ложе велике ватре и да се у казанима за храну, нашим и новим, аустријским, „вари вода” у коју је било убачено рујево и неко друго
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лишће, па су у ту течност утапане аустријске униформе и шињели,
да брзо буду извађени и сушени по грању и виноградским приткама... Да би се нешто бојило како треба, оно треба да буде прво
поквашено, а војници су бацали у казане суве делове одела, те су
они после, кад су се осушили, изгледали скандалозно шарени. Међутим, пошто су и тако шарени били топли, нико им није ништа
замерао...
Вратио сам се кући кад се већ смркло, па сам причао мајци
шта сам све видео. Њу је моје причање потресло и она ми је замерала што сам уопште ишао да то све и гледам...
Сутрадан ми је Блажа Синђелић испричао ово: „Препад Аустријанаца на Смедерево је био изведен вешто и спретно. Човек
који је био на мртвој стражи код Тулбе побегао је са стражарског
места чим је видео да се неки враг приближава обали. (Он се звао
Јован Јанковић и био je у цивилу ликвидатор Подунавске окружне
задруге у Смедереву.) Уместо да побегне уз брдо или да почне да
пуца, он је побегао уз Дунав ка Орешцу, гледајући само да спасе
своју живу главу. Аустријанци су привели брод пун војника уз обалу и почели да се тихо искцавају. Мучки, без гласа, они су се затим
развили у стрелце и пошли уз брдо. Оног старог винограџију су
убили да не би викао... Пузећи кроз мрак, стигли су до наших топова на Молеровом шанцу. Тобџије су спавале у својим земуницама,
а официри су отишли негде у варош на вечеру. У једној земуници
су Аустријанци били толико ‚обазриви‘ да су узели канту гаса и
почели да њоме поливају главице купуса које су стајале на камари спремне за сутрашњи војнички ручак. Утом је неки аустријски
подофицир, који је носио у руци малу електричну лампу, почео у
оном полумраку да гази преко ногу наших војника, који су спавали мртвим сном, не надајући се никаквом злу. И како је он имао
јаке и добро потковане чизме, он је разбудио неколицину војника,
од којих га је један ухватио за ногу и викнуо: ‚Шта се газиш, милу
ли ти мајку!‘ Аустријанац није стигао да угаси своју електричну
лампу и војник је сагледао једно непознато лице. У првом тренутку он је мислио да је то неки наш официр – јер су наши војници
већином имали опанке – те је због обуће човека који га je згазио
мислио да је увредио официра. Али је други један наш војник са
стране видео да је то био Аустријанац који им је газио преко ногу,
па је викнуо: ‚Диж се! To су, бре, Аустријанци!‘ Буновни и сањиви
људи су почели да се онако голоруки, одмах ту у земуници, боре
са Аустријанцима, настала је гужва и ларма. Батеријски кувар је
присебно дрекнуо: ‚Скидај топовске затвараче, па бежи куд ко зна!‘
To je било одмах и учињено. Заједно са топовским затварачима ар-

тиљерци су почели да беже низ брдо, у Петријевски поток. Утом
је настала и пуцњава, најпре из пушака, и са наше стране само из
пушака (подвукао М. С. Ј.), јер смо били лишени своје артиљерије.
Ускоро затим почела је да дејствује и аустријска артиљерија.
Наши официри, који су били у Петријевском потоку на славској вечери код породице Николић (Пиваревих), поскакали су као
опарени и потрчали на своје положаје. Војници су им рекли шта
се десило, а они су надали ларму и ударили у псовање. Најстарији
међу тим официрима је био неки Цвијовић (који је умро као пензионисани ђенерал; он је био реактивиран као полицијски инспектор у Скопљу негде око 1930, па онда опет стављен у пензију; тo
je био човек који је носио велике бркове и који је волео да се прави важан и паметан, а који изгледа није располагао неком јачом
интелигенцијом, јер су срески начелници по Македонији терали
са њим шегу). Цвијовић је знао да га чека куршум у чело и он је
био не само храбар него је терао и друге да буду храбри. Наши
су успели да се домогну топова и да поврате положаје. Како је то
све изведено, то се – закључио је Синђелић – не да лако описати...
Углавном, о каквој клопки и ратним лукавствима са наше стране
не може бити ни речи...”
Ја не знам шта је званична аустријска војна историја писала
о боју на Смедереву, а не сећам се ни да је неко од наших војних
историографа о томе нешто писао, јер бих ја за то вероватно сазнао, прочитао и знао. Ја сам овде записао само неке личне дечачке
успомене и оно што сам онда, 1914, чуо и запамтио. Ове моје белешке су личне забелешке. Оне немају претензију нити да исправљају историју, нити да постављају неку трасу за историјску истину,
коју тек ваља утврдити. Али морам да напишем да сам од свих учесника у овом историјском догађају чуо само нешто слично ономе
што ми је рекао и Блажа Синђелић.
Мој покојни друг Никола Константиновић, који је умро као
лекар, причао ми је онда, 1914, да је видео аустријске заробљенике
заробљене код Смедерева. Међу њима је био и некакав пуковник
са седим бакенбартима à la Фрања Јосиф. Тај се човек у заробљеништву понашао као преиспољна будала: чекајући да буде експедован у логор, он је шетао по железничкој станици шепурећи се као
паун, а за њим је на два корака ишао његов посилни и носио му
цигарете у великој кутији, па би му их сваки час прислуживао. Тај
глупи аустријски аристократа и његов још глупљи посилни изгледа нису схватали своју нову стварност.
Живећи у Јужној Србији од 1930. до 1935. године имао сам
прилике да тамо сретнем међу „првим српским регрутима” неке
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Македонце који су учествовали у боју на Смедереву. Између осталих, тако je у овом боју учествовао и један Арнаутин који се звао
Хајредин, а који је био, мислим, из села Грлице на Косову. Добар
домаћин и врло паметан човек, он је на мене оставио леп утисак и
ја сам га препоручио, те је био постављен за председника општине
у овом селу. Он је силно наваљивао да дођем једном код њега у госте, и ја сам се одазвао позиву, па сам био једном код њега на ручку.
Ручак се састојао из неког јагњета на пилаву и једне џиновске пите,
која је била спирално умотана и испечена на тепсији која је имала
у пречнику више од 1 м. Та пита је ломљена од средине, па је онда
у средиште металног диска стављана ћаса ванредног киселог млека. Ми смо седели уоколо, ломили комађе те пите натопљене кајмаком, па смо се сви залагали киселим млеком из оне опште ћасе.
Срећом, свако је имао своју кашику... Ја сам Хајрединовој домаћици начинио неки поклон, а његовој деци сам донео велику канту
од 3 кг ћетен-алве и дао им нешто сребрног новца. To је могло бити
у лето 1931, у дивном косовском пејзажу пуном воде, зеленила, зечева и срдачних људи и деце. О Божићу те исте године Хајредин
ми је донео као презент једног нарочито кљуканог ћурана, који је
заклан имао скоро 8 кг. Ја сам онда узвраћао ту пажњу новим количинама алве и других дрангулија које су ме више коштале него три
ћурана, јер нисам желео да ме мој побратим надмаши у галантности. После никад ништа о њему нисам чуо, а претпостављам да
негде имам његову фотографију, снимљену испред његове куле са
магазама. Он ми је причао да је сам побио неколико Аустријанаца.
1. октобра 1954.
Милан Стојимировић Јовановић
Београд
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Мика Карапанџић

БОЈ КОД СМЕДЕРЕВА

У прилог писцу, који је описао верно бој на Молеровом шанцу, на
Митровдан 1914. г. ја овим скромним прилогом палим воштаницу
за покој душе палих наших војника, у одбрани Смедерева. Слава
им!
Уочи Митровдана били смо ја и мој командир Каљевић код
телефона који је био у земуници, у Дамњановићевом винограду,
где су били и наши топови. Ту смо расправљали пуно ствари, пa је
дошло и до препирке због шпијунаже. Он вели да су Смедеревци
већином шпијуни, a ја му одговорих да нису и да му се привиђа, да
је плашљивица итд.; то је било око 12 сати ноћу. У тој препирци
чуо се један пуцањ из пушке; командир скочи са седишта и пође
топовима, ја за њим. Он ме врати рекавши: „Буди, Карапанџићу,
ти код телефона док се ja не вратим. Чим је командир изашао из
земунице, дотрчао је Јовче Јанковић, наредник, наш Смедеревац,
прилично пијан, и затражио воде. Телефонист Љубомир пружи
му воде, a ја рекох Јовчету да иде из земунице, јер ако те командир затекне пијаног, убиће те. Јовче одговори: „Свеједно, ја сам већ
убијен, прешло је преко 40 чамаца са Аустријанцима.”
Ја одма телефоном позовем пук на Царини и јави се г. Топаловић, ађутант команданта пука. Кажем му какав сам извештај добио
од Јовчета и замолио га да пошље једну чету у заштиту батерије.
Одговорио ми је: „Батаљон се кpeћe овога часа тамо, а Јову наредника пошаљи одма овамо.” Јову сам упутио на Царину; да ли је он
отишао, не знам. Телефон предам Љубомиру, пробудим све војнике и одем код мог топа на коме сам био нишанџија, и без наређења
отворим ватру на оне позиције које смо преко дана узели.
После другог метка дотрчао је поднаредник „Социјалист” и
каже: „Наредио је командир да скинемо затвараче са топова.” То
ме је изненадило; видео сам да је непријатељ сасвим близу. Али да
се наплатимо, метнем један картеч за „збогом”, оборим низ виноград па распалим и почнем да скидам затварач, и командир дојури
са револвером у руци: „Скидај затварач, Аустријанци су ту пред
вама!” Скинем затварач и дам моме помоћнику каплар Алекси и
упутим га код „Бате” у виноград да чека до даље наредбе. Ја оста1

Текст објављен у: Глас Подунавља (Смедерево). Год. 4 (1933), бр. 137–139
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(Моје забелешке)1

нем код топа да видим да није то наш III позив који одступа ка
батерији, а командир није добро извештен. Бомбу сам спремио и
чекам. Чуо сам речи српске горе на брдо. A други одговара: „Вартн
писл.” Уверио сам се да су Аустријанци; на отвор код уста цеви,
појави се једновремено два лица; нисам смео више да чекам; чукнем бомбу и бацим, и нагло се окренем да побегнем. Али се саплетем на кофу што ладимо цеви топовске и паднем те од потреса и
земље и ја сам мало претрпео болова од своје бомбе. Али брзо се
приберем и побегнем код другог топа, па опробам нишан у виноград, ту послушам да ме неко не јури али никог нисам приметио.
На левом крилу батерије чујем командира Каљевића како командује: „Батаљон напред!” Мислио сам да је стигао батаљон као
што је казао г. Топаловић на телефону. Чекај да се ја склоним на
пут да не отворе ватру на батерију; на путу чујем Јована поднаредника, нишанџију: „Чета напред!” Одем к њему и видим га самог.
Вели, „командир је наредио да плашимо Швабе.”
Око пет сати ујутру чула се јединачна паљба са Карађорђевог
брда, а мало касније стигао је вод 10. пука. Ја узмем 10 војника и
упутим се да видим ко је на Карађорђевом брду. Наредника упутим командиру Каљевићу, који је био у детелини над „Провалијом” и осматрао кретање непријатеља. Код винограда Јеле опанчарке један метак звизну више нас. Ми полежемо. Затим други
метак. Пузећи до ограде приметимо једног војника.
To je био аустријски војник. Он је и пуцао на нас; види се да
није био ловац; оба метка је промашио, мој један метак умирио га
је занавек.
Јединачна паљба све се више приближавала к нама и приметио сам наш III позив Зегине чете Смедереваца, ускоро познао сам
и Ђоку Ерчета Смедеревца. Викнем га и известим намеру, да ћемо
вршити јуриш на батерију, да престану са напредовањем док се не
нареди.
Пошто смо ухватили везу, вратим се натраг да известим командира. Али пре него што сам стигао, јуриш је почео на батерију;
борба je била јака али кратка. Водник је смртно рањен у стомак,
извела га два војника. Потпоручник Јован рањен кроз уста, није
опасно, наши се повукли на пут, да се сачека појачање; спазим поручника Саву, снужден, само што не плаче.
– Шта је? – упитам га.
– He ваља, пешадије нема да дође.
– He брини – одговорих му ја.
Ја одо код провалије да браним путању која води из провалије,
на друга места не могу тако лако да изађу непријатељи. Јес, али

доцкан, Аустријанци су већ сишли у Митуљевичин виноград, ми
полежемо ту поред пута и отворимо ватру на оне који су се доцније пребацивали.
После неколико минута чула се јака и брза паљба испод нас у
винограду. „Ура, напред!”
Познао сам глас поручника Алгировића, командира III чете
10. пука III позива, кад се стишала мало ватра, јавим му се да су
овамо наши. Питао ме је где је Краљев багремар, ја сам му показао,
он је узео венац провалије, направио је распоред чете и отишао
Краљевом багремару.
Вратим се батерији. Успут видим два дечка с пушкама како
трче.
– Куда, децо?
– Да их бијемо!...
У том моменту почела је непријатељска артиљерија страховито да дејствује баш над нама.
– Лези! – викнем на децу, те се сручисмо на земљу док је канонада прошла.
Та два дечка били су: Рада и Душан (упр. Електр. др. Сл) браћа пок. „Бате” Николића, моји кумчићи.
Пођем батерији, где затекнем много наше пешадије.
Стигао је и Караклајић, поручник.
– Шта je, зap још нисте топове узели? – Командова: у стрелце,
затим напред, ypa!
Топови су били заузети без јаког отпора; пешаци су продужили ка Дунаву. Ми остадосмо код топова, да сачекамо затвараче.
Са првог топа скинута је била цев и бачена у јаругу. Код првог
топа лежао је потпуковник Астриани мртав и два војника тешко
рањена. (Можда од бомбе.) Склонимо их одатле и извучемо лафет,
а дотерамо други топ, јер је ту био најбољи положај за непосредно
гађање. Одем у земуницу да променим диоптер јер су га непријатељи искривили.
Кад сам на врата дошао, она се сама отворише.
– Наздар! Ми Чехи, Словени! – пуна земуница (е, ту ми је прошло 40 дана). Поздравим се брзо са њима и рекох им да ту остану
док не известим командира. Узмем диоптер, метнем у лежиште и
пођем да потражим командира док нису стигли затварачи.
Прођем кроз ограду и чим сам био на крај детелине, спазим
командира где лежи на леђима, око њега било је још 7 војника из
10. пука, све мртво. Командиру је просвирао куршум кроз слепоочницу и крв из ране била je већ усирена, што значи да је при првом јуришу погинуо, када су и потпоручник Јован и поднаредник
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били рањени. Зовнем поднаредника Coцијалисту, изнесемо га на
пут, зовнемо и поручника Саву, претресем га у њиховом присуству. Код њега смо нашли 160 дин. у нотесу и у новчанику 1860
дин. и сат. Направимо списак имовине и предамо поручнику Сави.
С командировим мртвим телом се опростимо и упутимо у Коларе, где је привремено и сарањен.
Жена покојникова је извештена и присуствовала сахрани, и
примила по списку новац и сат, нашта нам се једним писмом заблагодарила на другарској пажњи. Сутрадан отприлике када смо
знали кад ћe се спустити његово тело у гроб, 4 топа са Молеровог
шанца огласили су последње збогом једном великом Србину, врлом официру који je дао свој живот за отаџбину. Слава му.
За то време дошли су и затварачи. Поднаредник Ћира опалио
je први топ, што нам је донело необичну радост, јер је поново оживела заробљена батерија.
У том моменту појавила се лађа са два шлепа од горњег шанца
Аде. Одмах смо ја и поднаредник Ћира отворили ватру на њу. Али
смо подбацили; кад смо ухватили одстојање, онда нас је један вод
од два брзометна топа нашао и тако прецизно гађао да смо престали даље да пуцамо.
Кад је лађа већ стигла на нашу обалу, тада смо је поново почели тући. Али кратко време, онај нас је Аустријанац тако тукао да
смо морали да бежимо у заклон.
После неколико минута извирим из заклона и видим: да се
лађа сама враћа, без шлепова; туче је са Павлице наредник Рајко,
да ли je још ко тукао, не знам. Али је један метак ударио код самог
оџака, после чега се лађа накривила и једва зaшла иза Аде.
Каплар Жика Паланчанин, по његовој несрећи, спазио је онај
вод код Вектернице поред насипа (Даме), што нас је тукао.
Решимо да га сви тучемо и известимо Рајка телефоном, да и
он туче са Павлице и кажемо му правац.
У том моменту стиже депеша: „Војници, држите се храбро!
Помоћ вам иде са свију страна. Краљ Петар”
После наредбе почнемо да тучемо она два топа. Отвори се
дуел између нас, који се сврши на нашу штету.
Каплар Жика Паланчанин погинуо; поднаредник Ћира рањен у руку; каплар Александар лакше рањен у главу; ова два рањеника што су била поред потпуковника и они су довршени од
њихове артиљерије, било је већ 1:30 час.
Стигли су Вардарци на Павлицу, са њима два брзометна топа;
борба је отпочела страховито брзо. Брза паљба трајала је више од
1/4 сата. Затим чуло се је: „Ура, ура!” и наста тајац. До мрака није
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се чула ни једна пушка. Битка је била свршена на Молеровом шанцу и Павлици.
Сутрадан дошао je командант Браничевског одреда Матић и
честитао нам.
Око топова и у виноградима пало је 64 војника и подофицира,
и 1 потпуковник. Ја сам их саранио између детелине и винограда
Алексе касапина. Да ли су ту још, не знам.

Спасоје Јефремовић
ИЗМЕЂУ КАРАЂОРЂЕВОГ БРДА И ПРОВАЛИЈЕ1
(одломак)
Слављење победа у балканским ратовима није дуго трајало после
Букурешког мира, и већ на Видовдан 1914. године, док су девојке
китиле свет у парку поред Дунава и прикупљале видовдански дарак, пронесе се шапатом вест о Сарајевском атентату.
По објави мобилизације, обавезници пожурише у своје команде, а после првих пуцња монитора сва младеж из нашег краја оде у добровољце. Старци, жене и деца се склонише у унутрашњост, а празнину попуни одред последње одбране и размести се
у приземљу вила оштећених гранатама са закованим даскама на
полупаним прозорима.
За време борби у Мачви владао јe на овом сектору релативан
мир. Свет је почео да се враћа и куће оправљају, кад већ сутрадан по Митровдану, исте године, зажари се поново цeo и заплаве од швапских шињела. Два аустријска пука cу прешли Дунав да
заобиђу одбрану Београда и избили на висове. Трећепозивци су
ипак одржали положај на Провалији и одатле је Вардарски батаљон, чим је стигао у помоћ, извршио неодољив јуриш, док се на
другом крају једна његова чета, под командом поручника, доцније
генерала Свете Савића, сручила низ падине Карађорђевог брда и
пресекла Аустријанцима одступницу.
После победе на Сувобору и ослобођења Београда, трајало
је годину дана затишје. За команданта одбране Смедерева постављен је мајор Александар Срб, a у оближњем селу Липама биваковао је 18. пук, чији је командант био чувени јунак пуковник
Стојан Поповић. И он и Срб припадали cv удружењу „Уједињење
или смрт”, и велики поборник уједињења Црне Горе са Србијом;
покојни министар Јован Ђоновић бавио се једно време у гостима
код њих. Сећао се да су jедном предвече изишли да се прошетају
поред Дунава испред града. На другој обали прао ie аустријски
војник кошуљу. Maјор Срб нареди да доведу једног стрелца и овај
обори Швабу првим метком. Аустријанци припуцаше. Меци су се
одбијали од шина једног ту колосека и звиждали око њих, али они
продужише шетњу.
„Хоћете баш улудо да погинете?”, примети им Ђоновић.
1 Одломак према: Спасоје Јефремовић, Поред града на Дунаву, Чикаго (1981)

„Шта је? Уплашио си се?”, нашали се Стојан Поповић.
„To је било довољно”, наљути се стари Ђоновић и после толико година, причајући: „И ја онда млад и занесен као и они, да
бих им показао да се не бојим, пређем на другу, опаснију страну
поред Дунава, и изложим се joш више. Срећом, већ је био почео да
пада сумрак и Аустријанци прекинуше паљбу.” Бављење са њима
остало му је, међутим, у најлепшим успоменама. Заволео је смедеревске винограде и направио многа трајна пријатељства за време
тог затишја пред велику офанзиву на Србију.
Уочи њеног почетка, одвезао сам се колима у Пожаревац да
обиђем браћу, чија се батерија тамо налазила. Мали Зеленко касао
је упрегнут у чезе тромо и равномерно. Био је тако миран да су
и деца могла да га терају. Али, ненавикнут на магарце, којих је
сад било по војним коморама, начуљио би уши у сусрету са њима,
пропињао се на задње ноге и онда би одједном стукнуо у страну
тако да се умало више пута нисмо преврнули у јендек.
Чим сам стигао, мој најстарији брат ме врати с поруком да се
одмах склонимо у унутрашњост, јер се дознало од заробљеннка да
је за главног команданта великих непријатељских снага, већ концентрисаних према нама, постављен маршал Макензен и да офанзива само што није почела.
Дочекала ме је, кад сам се увече вратио, јака грмљавина топова. Мајор Срб објасни на телефону мојој мајци да то дејствује
наша артиљерија, јер Аустријанци покушавају да саставе понтонски мост на рукавцу иза Аде, као и да засада можемо још остати, а
да ћe нас обавестити у случају непосредне опасности.
Ујутру је све било мирно, и берба винограда се продужила.
Али, не задуго. Већ у осам сати у секунду, почео је Макензенов
напад на Србију, и десет хиљада артиљеријских зрна из њихових
топова засуше опет, прво наш крај, огњеном кишом. Од експлозија граната, нарочита из чувеног немачког топа калибра 42 сантиметра, подизали су се облаци дима, тресла се земља, уз потмулу
вулканску тутњаву у њеним дубинама, тако да је изгледало као да
нека виша сила, бог подземља, удара одоздо неким великим маљем.
Усред те ватре и клокотања митраљеза провезао се пред задивљеним војницима Петог пука, у отвореним колима, насипом
друма поред самог Дунава, дугим више од километра, командант
сектора, мајор Александар Срб, миран, оштрих црта профила и
са руком у мундиру, као Наполеон, на кога је, пo мишљењу свих,
личио. Он је био кренуо тим јединим путем колима да покуша
да стави поново у дејство тешку градску батерију, коју су Немци
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два сата засипали гранатама и на крају ућуткали. He потраја дуго,
кад се тамо од села Удовице зачу јак потмули пуцањ. „Пуцају опет
гpaдлиje”, охрабрише се војници у рову где смо се били склонили.
Овог неустрашивог српског официра мучки ће убити 1917 године у једном подруму Одесе група побуњеника из југословенске
дивизије, који су уз помоћ бољшевичких власти били образовали
свој совјет, да би се после рата неки од њих некажњено и слободно
шетали по веселој Југославији.
Кад су Немци прешли Дунав, у борбама у нашем крају погинуо је код доктор Лазиног винограда и један од најелитнијих српских официра, капетан Бора Бошковић, ожењен Смедеревком из
познате породице Тодоровића, син чувеног генерала Бошковића
из доба краља Милана.
Најтеже борбе су се водиле код села Липе, у којима је учествовао и 18. пук, са својим легендарним командантом Стојаном Поповићем. Великом весељаку, увек у првим редовима у борбама свога
пука, њему је и у највећим окршајима свирао његов посилни, смедеревски примаш Тоша Чабрњика и тако и погинуо са виолином
у руци.
Кад сам као секретар нашег Посланства био са службом, у
Пешти, причao ми је на једној вечери немачки посланик да његов
отац, маршал Макензен, стално говори о борбама код Смедерева, са највећим дивљењем за српску војску у Првом светском рату.
Њена отпорна снага и издржљивост натерале су гa да из основа
мења своју тактику напада. Дотле би Немци прво далеко надмоћнијом артиљеријом просто прериљали ровове, које би после пешадија без великих тешкоћа и посела. Међутим, српски војнци су се
укопавали појединачно, тако да је било потребно освајати јаму по
јаму. На тај начин, само код села Липе био је задржан за пет дана
развој целе његове офанзиве.
Поред Макензенове офанзиве, дошао је и препад Бугара и
настало мученичко повлачење преко Албаније. Са њених обала је
превезена војска на Крф, а болесници од тифуса и изнурености
одведени полумртви на острво Видо. Љуба Милановић се јавио као
апотекарски помоћник на раду тамо у пољским болницама, заразио се од тифуса и умро. Са Крфа, мој најстарији брат је отишао
са батеријом на Солунски фронт, а средњи, место на школовање у
Француску, пријавио се у авијацију и после завршене школе ноћног летења у Шартру, био је пилот у нашој ескадрили у Вертекопу.
Милутин је, због знања енглеског језика, одређен за официра за
везу у енглеској главној команди у Солуну. Импонирао је својим
господским изгледом и држањем и лордовима и био од њих после

рата позиван у госте у Енглеску. И Миша је прешао онако грбав
Албанију. У Подгорици је добио срчани напад, а његова мајка је
дала Тути глумцу, Мишином другу, новац да набави лекове. Тута
га је, међутим, пропио и ујутру са једног ћепенка, где је пијан лежао, довикнуо је са глумачким патосом Мишином рођаку: „Весо,
кажи госпа Дини да је Тута пао тражећи лекове.” Миша се тога
пута извукао, али је за време рата умро у Ници. До краја живота
ведар, приступачан и дарежљив, волела га је и послуга у хотелу и
Французи су га звали месје Мишел.
У земљи под окупацијом, вратили смо се из бежаније фургонима из Врњаца у Смедерево. Стајали смо беспомоћно, са пртљагом у рукама, пред по други пут срушеном кућом, овог пута
потпуно. Примиле су нас, не може се замислити срдачније, у својој кући у вароши, доктор Лазине ћерке. Госпођа докторка је била
умрла још пре рата.
После уласка Румуније у paт, Аустријанци су се бојали побуне и интернирали одрасло мушко становништво. Према потписима на записнику седнице пре рата за прикупљање видовданског
дарка, одвели су, пешке преко Савског моста, у интернацију у Нежидар председницу Кола српских сестара, учитељицу Даринку
Берићеву, рођену у Вршцу, моју мајку, као председницу Женског
друштва и све три ћерке доктор Лазе због њихових интервенција
и протеста против прогањања нашег света, при чему су се служиле
одличним знањем немачког језика. Тешко оболела у интернацији,
моја мајка је умрла кад се после две године вратила, а Даринку Берићеву, у повратку по свршеном рату, ударила је капља у возу од
узбуђења на граници ослобођене Војводине.
Страдања под окупацијом и уништења нису поштедела ни
пред свршетак рата наш кpaj. Немци су ту у повлачењу бацили у
ваздух свој мунициони парк за цео Балкан и Tуpску. Експлозија, са
пламеном до у небо, разорила је и порушила потпуно све далеко
унаоколо. Али, кад су се ватре од јесење кише угасиле и четири
коњаника, под шлемовима чак од Солуна, донели једне зоре слободу, већ сутрадан склањале су се са горњег пута неексплодиране
гранате, подизале пале ограде и оборене капије, чистила згаришта,
подупирале гране на поломљеним воћкама и обнова, после толиких пре њих, опет почела.
Али, са њом је ишло споро и тешко. Све је било упропашћено.
Милутин је ускоро продао свој велики плац на Теразијама и без
речи и признанице угура моме брату у руке све што је потребно
да се и наше имање обнови. У свој виноград је улагао стално и
улепшавао га годинама. Украсио је шуму на вису боровима и ста-
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зама подзиданим каменом са перголом у мермеру на средини. Цео
виноград је био у шпалирима лозе, а поред куће дуга балустрада
у вењцима. Помогао му је у томе и проводио свако лето код њега у
винограду његов стари верни пријатељ, басиста у Београдској опери, Туцаковић. Лекар им је био забранио пиће, а они су то свели
да не пију до десет сати пре подне. Седели су за столом са припремљеним чашама, поред кофе воде извађене из бунара, у којој се
хладила комовица и сваки час гледали на сат. Туца, како су га сви
звали, волео је поред пића и шалу и био бољи комичар него басиста. Засмејао је цело позориште кад је гостовала у Севиљском берберину колоратурна певачица, Италијанка. Она се нервирала у
заједничком певању на његову пратњу и то јавно показивала пред
публиком. Али, кад је у дуету као Розина певала: „Нон парлато,
нон парлато”, Туца је и сам прешao на италијански и отпевао јој:
„А ја тебе батинато.” Милутин је био основао познати лист „Време”
и уложио неповратно цело своје имање у модерну штампарију листа, па су се тада недељом његовим мерцедесом, ca дизањем прашине на друму, довозиле и високе политичке личности, понекад
и Корошец. Ни он није слушао докторске савете и једном тако, у
по том сродном, уском и дискретном друштву, после многих чаша
смедеревке, обукао је шлафрок Милутинове мајке и држао мису у
капији код горњег пута, уз Туцину асистенцију клепетушом уместо звонцем.
Бора Пишта је био судија у смедеревском суду, a Јеленчанинов син се вратио из рата са много медаља и још дубље замишљен.
Пензионисан је као умно поремећен и живео у винограду. Правила му је друштво његова млада жена и слушала стрпљиво стратегијска излагања која су све више узимала глобалне размере, или
навијала стари грамофон са исвираним плочама, које је новим попуњавао Туца кад дође на летовање и прави посете са поклонима
комшијама.
Временом се цео крај још лепше обновио. Подигле се нове
виле, увеле многе новости, деца су одрасла, поженила се и поудавала, долазили сви преко лета са својим познаницима, друговима и
новим лицима, а гостили их на старе начине и модерним могућностима вожње моторним чамцима на Дунаву и излетима и посетама
удаљеним виноградима аутомобилом.
У зиму би цео крај опустео. Нико зими није више ту становао и само се предвече могао видети на друму у пролазу Бора Пишта, мршав и прав са завежљајем од жица са сламом између шест
флаша Вајфертовог пива. A гоpe, пред кућом на брду, назирала се
висока фигура у шињелу Јеленчаниновог сина, како са руком на

челу осматра бојиште и распоређује батаљоне, батерије и ескадроне по висовима и падинама места званог „Тарабе”.
Beћ рано у пролеће, враћали су се старији и радови почињали.
Одгртали су се виногради, и риљали ако се ухватила пиревина.
Дуго после Првог светског рата тупила се још мотика, или
ашов копача о гвоздену кошуљу гранате, тесак Вардарца или шиљасти бајонет трећепозивца.
„Јер је Отаџбина само куда
Наш зној падне, где је крв очева пала;
И плод благословен рађа само груда
Где су мач захрђан деца ископала”, како пева Дучић.
Виногради су сада сви конфисковани. У Милутиновом је ресторан за туристе и само са једном озиданом фасадом присваја се
и рекламира као „социјалистичка изградња”. Нестају успомене на
оне који су живели и подизали их.
Али још увек пркосе зубу времена куле града старог деспота,
остало је име Кочиног Редута и звони звоно на старој ниској цркви
Стевана Високог. У земљи се грабе књиге о славној српској прошлости, похађају се све више немањићки манастири и Опленац.
Читају се успомене и мемоари и славе четири српске војводе и сјајне победе под њиховим вођством на Куманову, Церу, Сувобору и
Кајмакчалану, којима је било остварено ослобођење и уједињење
Српства. Издају се споменице браниоцима Београда, одржавају се
помени легендарном четничком војводи Вуку и палим капларима
из ђачке чете. Оживљава се тако плејада херојских ликова и примера пожртвовања, као што су били и на страшном месту постојали
пуковник Стојан Поповић и мајор Александар Срб. Пролази тако
и та велика епоха у легенду и надахњује нови нараштај у борби
за слободу, у којој је српски народ вековима задивљавао свет и на
крају је увек извојевао.
He дају се тако избрисати векови српске историје, која се у
својој величини и ширини испољила тако упадљиво и драматично
и на овом малом пределу између Карађорђевог брда и Провалије.
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Светозар Ф. Петровић

ЈЕДАН ТРАГИЧАН ДОЖИВЉАЈ И БОЛНО СЕЋАЊЕ
НА ПАД СМЕДЕРЕВА ИЗ 1915 Г.1
Били су нам у посету вардарски регрути из 1914 год. Посматрајући њихово ратничко држање и препланула ратничка лица, нисам
се могао отети мислима које су мe преносиле у oнe колико тешке,
толико славне дане наше недавне прошлости, када сам и ја као нејако дете настрадао и изгубио своју мајку, деду, бабу, стрица и две
тетке.
Сећање на њихову трагичну погибију побудило ме је да прикажем тај догађај јавности, сматрајући да тиме чиним акт дужног
пијетета према њиховој успомени.
На jeceн 1915. год., када су Немци прешли Дунав и заузели
Смедерево, налазио сам се са својима у селу Вучаку. Видевши да
се наша војска повлачи, целокупно грађанство, све што је могло
ићи, потражи cпaca у бекству испред наше одступајуће војске. У
овој поворци избеглица налазио сам се и ја са своја два брата, мајком – отац ми је био ратник – дедом, бабом, малолетним стрицем
и са две тетке девојке. Однели смо од куће све оно што смо могли
носити, потерали стоку преда се и кренули у неизвесност у правцу
села Селевца, где смо заноћили. Пошто се на друму претрпаном
војском, комором и артиљеријом веома тешко кретало, то наши
старији, видевши немогућност нашег даљег бекства и осећајући
непријатеља за петама, решише да се зауставимо у Селевцу и да ту
сачекамо непријатеља.
Цела ce поворка избеглица поделила по кућним двориштима,
тако да сам у једном дворишту, поред осталих избеглица, био и ја
са својом породицом.
Наши старији простреше нама млађима и деци асуре, на које
пpoстирке полегасмо и покрисмо се, a старији остадоше да седе
поред ватре причајући о ратним тегобама и о неизвесној будућности.
Покривен пo глави, пригрљен уз своју исто тако нејаку браћу, умирао cам од страха, размишљајући о плашњи наших мајки
да ће нас мушку децу непријатељ поклати. Блејање оваца, рикање
говеда, цикање свиња и лавеж паса помешани ca помишљу да ће
1
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се мајчин страх остварити ледили су ми крв у жилама и нису ми
дали ока да склопим.
Није дуго потрајало, а нестанком одјека хода наше одступајуће војске, појавише се изненадно међу нама непријатељски војнци
са ножевима на пушкама и са шлемовима на глави, какве никад до
тада нисам био видeo. Погледао сам их крадом испод покривача,
да се одмах затим престрашен привијем уз своју браћу и да им једва чујно шапнем: „Шваба.”
Чуо сам како се непријатељски војници распитују код наших
стариjих где се налази наша војска, као и њихове одговоре, да је одступила у правцу Азање. Непријатељски војници, задовољни овим
одговором, наредише само да се нико не удаљи са места где се затекао и продужише свој пут.
Али овај, један случај, једна незгода која се десила нашој одступници, повукао је собом мноштво невиних жртава истога дана.
На путу између Селевца и Азање била се заглибила једна
наша батерија. Када је дошла наша одступница на то место, добила је наређење да се врати ка Селевцу и задржи надирање непријатеља док се ослободи батерија да не би пала непријатељу у
руке. Непријатељски војници, међутим, пошто су добили од наших извештаја да је наша војска напустила Селевац и одступила у
правцу Азање, продужили су свој пут уверени у тачност добивеног извештаја, али на излазу из села, били су дочекани од наше одступнице, где се одмах развила борба. Уверени да су били намерно
нетачно обавештени, пошто су одбили нашу одступницу, вратили
су се у двориште где сам се ја налазио. Устремише се на нас, као крволочне звери на мирне овце, поређаше нас све без разлике на пол
и доба старости уз један зид и на команду „Пали!” почесмо падати
мртви и измрцварени један преко другога, као снопље.
Захваљујући срећном случају што су у међувремену моја два
брата, један старији од мене, 12 година стар, а други, млађи, четири године стар, били отишли у друго двориште, спасоше се сигурне смрти. У том дворишту стрељаше све што се ту нашло, па и ја
изгубих мајку, деду, бабу, стрица од 12 година и две тетке девојке, а
ја, пуким случајем, остадох изрешетан пушчаним мецима и измрцварен, случајно у животу,
Пушчани меци прошли су ми кроз кук и изашли на леђа, од
чега ми је једна нога парализована повредом кичме, a у десном
лакту носим још и данас кошуљицу куршума.
Одмах пo извршеном стрељању дошла је наредба да се одмах
обустави стрељање, па пошто су ме непријатељски војници нашли
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међу лешевима стрељаних још у животу, однеше ме собом на лечење.
Пошто сам прездравио, нашао сам се са својом браћом, го
и бос, гладан и жедан, као пуко сироче без игде икога на улици.
Грозне душевне и физичке патње нас нејаке сирочади тешко је
описати, a још теже претпоставити. Па да нам је бар отац жив! У
моментима највеће неизвесности за његову судбину, изморене и
исцрпљене свим могућим патњама, једног дана озари наша увела
детиња лица један зрачак радости. Добисмо писмо од свога оца из
Солуна. Писмо je било кратко: „Поздрављам вас и да ли сте живи!?
Baш Филип”, али оно нам је много казивало. Шта да му одговоримо? Одговорисмо мy исто тако кратко, али садржајно: „Драги
тaтa, здрави смо. Деда, баба, мама, тетке и чика исто су тако здрави,
али су отишли прадеди Стеви у госте. Љубе Вас Ваша деца Милан,
Тоза и Влада.”
Свршетак рата затекао нас је изнурене и исцрпљене, али живе
и бар толико јаке да дочекамо свога оца.
Хвала браћи Вардарцима што су ми њиховим присуством у
нашој средини освежили моја сећања на 1915. год. те ми тако омогућили да напишем ово пар редака за успомену на моје најмилије
и њихове сапатнике, па нека им ово буде уместо ките цвећа и воштанице.
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Божа С. Николајевић

ПОД НЕМЦИМА1

После извесна времена пребацише нас немачки војници у моторном чамцу на мађарску обалу. Одатле нам је ваљало пешачити
скоро два сата до Ковина. Брод је онда тек од Смедерева саобраћао за Београд, ваљда зато што још не беху све мине повађене из
Дунава. Од Ковина у Смедерево превозило се великом скелом на
шлеповима.
Ишли смо некаквим насипом, посред шипражја, остављајући
лево, валовит и мутан Дунав. Успут нас зауставише два мађарска
пољска жандарма. Они што на црним полуцилиндрима носе шарена пера из петловог репа. Имали су тесаке на пушци. Прегледаше нам легитимације, одмерише нас од главе до пете и пустише
нас да продужимо пут. У Ковину, у једној казани, купили смо сто
грама изврсног дувана зв. „пурзиџан”, што личи на влакна најфиније жуте свиле. Ц. кр. војник што нам продаде морао га је негде
украсти, јер је сам пушио на лушу једну крџу од које се Цигани
трују. Затим смо се с немачким војницима и неким Банаћанима,
па чак и са мекленбуршким коњима, укрцали на велику скелу и
запловисмо према Смедереву.
Није потрајало дуго, а пред нама се указаху куле Смедеревског града. Изгледало је као да су искрсле из мутне пучине и
подрхтавају у студеној измаглици која се цедила над валовитим
Дунавом. Десно су се протезали чувени, сада махом упарложени
Смедеревски виногради, о којима се вели да их је садио још Аурелије Валерије Проб, када је винову лозу пренео из Азије у Европу.
Зимњу суморност појачавали су опустели и приликом бомбардовања порушени летњиковци, путање у коров обрасле и блатовит,
разривен друм, над којим су вране грактале.
Град се сада цео видео. За мене је био он увек занимљив, кад
год сам имао прилике да гa посматрам, али ми се овога пута учинио читавим симболом државне трагедије наше. Зидан је баш онда
када је залазило сунце слободе српске. Онда, око 1430. године, под
владом деспота Ђурђа, беше оволико исто душевних потреса и депресије у земљи Србији, као и данас. Чудна истоветност случаја у
историји – а историја се понавља!
1 Божа С. Николајевић, Под Немцима, Београд (1923)
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Шта је све видео и преживео овај романтични град! Као да
гледам како из њега изводе мезимицу деспота Ђурђа, лепотицу
Мару, да је даду султану Бајазиту. Требало је њу принети на жртву ради спаса угрожене државе. Ено првенца несрећног деспота,
храброга Гргура, где дуго и јуначки брани град од Турака. Чујем
њихово алалакање. Јуришају и падају око градских кула, али ће се
посада морати због глади предати. Турци воде Гргура и млађега
му брата. Обојица ће из сужањства вратити се ослепљени својем
седому оцу. Он их милује и љуби, старачке му руке дрхте по русој
коси синовљој, a прсти страшљиво пипкају тамо где су се лепе очи
угасиле. После ће, г. 1459, Мохамед II покорити Србију и Смедерево коначно припасти Турцима. А од њих, у 18 веку, отимаће га
аустријски генерали Евгеније Савојски и Лаудон. Па ће онда доћи
наш Карађорђе, и наш Милош, док идеални, бесмртни кнез Михаило г. 1867. није од султана добио без капи крви све градове у
Србији, a с њима и Смедерево.
Народ сматра да је Смедеревски град зидала омрзнута Јерина, жена деспота Ђурђа и Гркиња пореклом, коју народна песма
стално помиње као „проклету”. Срби су уопште мрзели туђинке на престолу, а Јерину су морали мрзети још више, јер народ
је морао да кулучи и да вуче из далека дрвље и камење за „њену”
тврђаву. Предање вели да су у околини сва јаја дванаест година
употребљавана на чвршћање малтера, а свака је кућа морала приложити извесну количину злата, да се на кулама позлате врата и
пенџери. Због тих намета и зулума многи су напуштали огњишта
и одметали се у гору (Старина Новак). Биће, међутим, то претерано и нетачно. Народни је песник, услед дугог робовања Турцима,
страдање народа пројектовао и на доба кад је народ био слободан...
Смедерево је при уласку Немаца збиља јако страдало. Овећи
је број кућа сравњен са земљом. Мало која ако је потпуно поштеђена. Главна улица пружа нарочиту слику после бомбардовања.
Црква је такође изрешетана, особито торањ, чији сат избија још
увек, као да би хтео дати људима на знање: да никаква сила није
кадра уставити ток времена. Људи долазе на свет, боре се, злопате
и умиру; краљевине цветају и пропадају, најлепше културне тековине претварају се у рушевине, одиграва се безброј драма у човечанству: a он – сат на опалом торњу црквеном – ради спокојно и
даље, казујући нам металним ударцима варљивост и ништавило
свих наших борби, па и самога живота нашег.
Посматрам кретање по глибавим улицама. Једна батерија
гломазних топова тутњи преко искварене варошке калдрме, те
се и онако расклиматани прозори тресу као у земљотресу. Затим

наилази читава колона немачких теретних аутомобила. Ту и тамо
угледаш какву радњицу, већином бакалнице и пиљарнице. Апотеку држи Гедеон Радуловић, млађи човек, „из прека”. Код њега
се скупља остатак варошке интелигенције. Ту је „биргермајстер”
Рака Ристић, професор Ахил Калман, дрогериста Бора Марић, трговац Елијас „Солунац”, чича Анта Љочић, газда Живко Николић,
Мита Марковић, капетан Милутин Ристић, честити човек и заслужни Смедеревац пок. Пера Максимовић (доцније интерниран) и
још понеко, кога се већ више не могу да опоменем. Један српски
бивши окружни начелник и судија (пок. Стева Гудовић) продаје
сада војницима и грађанству „анзихтс-карте”, цигарете „макензен”, „хинденбург”, „11 армија”, жигице и остале ситнице. Једна
госпођа из угледне српске куће држи колачарницу. Друга, опет
(гђа Апостоловић), каванску радњу итд. Час прођу војници, час заробљеници, и понеко познато наше лице. Сећам се да сам срео госпођу пок. генерала Милоша Божановића. Мало доцније видех др
Фаркића с госпођом, и мога пријатеља др Букића Пијада. Били су
још у униформи српских санитетских официра... Све се то стекло
у овој српској паланци на Дунаву; сви иду некуд, крећу се, журе
сви. Сви ти људи, Срби и Немци, непријатељи су међу собом? Је
ли могућно, да се они одиста мрзе узајамно, иако се дотле никад
ни видели нису!...
Ветар је престао, а сунце беше успело да сасвим разагна облаке, који су дотле скривали цело небо. Било је ведро и светло подне.
У кавани коју је тада држао Чеда Марић, познати смедеревски богаташ, веселили су се немачки војници при чаши вина. Певали су
сложно разне војничке песме, које су редован, самоникли и наивни
производ рата и у којима се пo правилу чезне за завичајем, драганом итд... У једној од њих поручује војник својој драгој, да не буде
нестрпљива и да чека –
Denn dieser Feldzug
Ist kein Schnellzug !...
... После подне, око три сата, били смо већ на лађи за Београд.
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Захарија Станку

ВЕШАЛА ЗА СРБЕ НА ТРГУ У СМЕДЕРЕВУ1
На нашој левој страни оставили смо тврђаву Смедерево с њеним
високим и црвеним зидовима и кулама, и ушли смо у град. Одрпаност и беда наше гомиле изгледала је племићка у односу на становнике које смо сусретали.
Уске улице, поплочане ко зна кад, можда за време турске владавине, великим камењем; ситне кућице, као да су нахерене, покривене ћерамидом, посивеле су од времена и обрасле маховином.
Изнад кровова ових кућа са затвореним капцима дизало се ту до
нас округло кубе ниске цркве, нешто даље танак и бео минарет
турске џамије. Потражили смо и нашли главну улицу. Пред дућанима, већином замандаљеним, налази се понеки дрвени сто. На
једном столу стари трговац поређао је сву своју робу: грубо израђене ножеве с дрвеним дршкама; цилиндре, разбијене и излепљене новинском хартијом; потковице за ципеле излизане дугим
ходањем; старе, криве и зарђале ексере; поцепане вунене чарапе
окрпљене великим обојеним платненим закрпама; каишеве састављене од старих комада, нашивених један на други; масне, излизане и поцепане српске фесове. На једном од тих столова нађох за
продају – чудо над чудима! – пар старих цокула које су ми управо
одговарале, а које нису биле ни тако лоше окрпљене. Дао сам знак
трговцу да желим да пазарим. Беше то ситан старчић, али се право
држао, дебелих бркова који су му падали на уста, кошчат и великих плавих очију.
– А што не говориш, бре? Мутав си?
– Нисам мутав.
Други поодмакоше. Пошто двојица-тројица окренуше главе
да виде зашто сам заостао, довикнух им да треба нешто да купим
и да ћу их одмах сустићи.
– Знаш ли румунски, господине трговче?
– Како да не знам! Многи од нас овде говоре румунски. Пре
рата лутао сам вашом земљом ради посла. Још има овде Румуна
који живе међу нама од давнина.
– Колико ми тражиш за ове цокуле, господине трговче?
– Да бих знао колико да ти тражим, требало би прво да знам
какав новац имаш, бре, Румуне!
– Румунске паре.
1 Захарија Станку, Игра са смрћу, Београд (1967)

– Хартија? He треба ми. He иде код нас.
– Имам сребрне. Сребрни леји.
– Извади их да видим.
Извукох кесу оданде где сам је чувао и показах му један леј.
Затражи ми да га опипа. Пипао је дуго. Опробао је ивицу зубима,
који су били здрави, затим се сагао и бацио неколико пута монету
која звецну на влажном камењу калдрме.
– Бре, Румуне, добар ти је новац. Чисто сребро. Вреди. Пазаримо!
– Пошто ми дајеш ову старудију?
– Старудију? Хоћеш да кажеш цокуле?
– Да, цокуле.
– Десет оваквих леја.
– Много је, трговче.
– Бре, Румуне, није много. Колико год тражио друге у нашем
Смедереву, нећеш их наћи. Живимо у великој оскудици, тек да се
живи.
– Видим.
– Ако имаш доста новца и желиш их, продаћу ти за осам леја.
– Спусти их на шест.
Сажалих се на његову сиротињу, али сам рачунао да је цена
коју ми тражи превелика у односу на ону по којој бих могао добити од другог. Жалио сам, међутим, много више себе. Ближа је кошуља него хаљина. Видео је да сам у двоумици и побоја се, с пуним
правом, да ћу отићи без пазарења.
– Дај седам леја и носи их! У тешком сам шкрипцу. Иначе не
бих продао ни за злато.
Нисам схватио шта жели да каже, али да сам наставио да се
погађам, згадио бих се на самог себе.
Избројах му на длану седам леја и зграбих цокуле. Ноге су ми
биле мокре и блатњаве. Опекотине су ме страшно бриделе.
– Хоћеш ли одмах да обујеш цокуле?
– Хтео бих, господине трговче.
– Видим да немаш чарапе. Видим, бре, човече, немаш ни обојке.
– Немам ничег. Пошао сам на пут наврат-нанос.
Старац извуче из цепа капутића два велика комада белог и
дебелог платна од грубе конопље, и рече:
– Чарапе немам ни ја, али бих ти могао продати ове обојке,
јевтино. Два леја за оба.
Додијало ми је да се више погађам. Купих и седох на ивицу
калдрме. Обрисах ноге марамицом, а онда их пажљиво увих у
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обојке и обух се. Цокуле су ми биле мало велике, али ми то није
сметало. Било би горе да су тесне.
– Бре, Румуне, носи их у здрављу! Биле су на моме сину.
– Зашто си ми их онда продао? Купио си му друге, боље? Зар
не рече да се боље не могу наћи у целом Смедереву.
– Само је ове имао. Сада му више не требају.
– Одлучио је да иде бос баш сада кад се приближује зима?
– Тамо где је, може да буде и бос. Стрељали су га Немци пре
недељу дана.
– Зашто су га стрељали?
– Ухватили су га. Траже све оне који се нису могли повући на
југ с нашом армијом. И ако кога ухвате, стрељају га или обесе. Овако или онако, шаљу их на други свет. Плаше се да не дигну оружје
против њих.
– А колико је година имао твој син?
– Петнаест. Овде је много горе него код вас. Немци се понашају као звери. Увек тече крв. Видећеш, Румуне, много ћеш видети
ако још останеш овде.
Док сам разговарао са Србином и осећао како ми се загревају
ноге, зачух бат корака. Кад сам погледао, спазих како се приближују, на растојању, четири аустријска војника белих бркова. Ишли
су средином улице с пушкама у рукама и пажљиво посматрали на
све стране, спремни да пуцају. Србин се смркну у лицу и окрену
им леђа. Окренуше леђа аустријским војницима и остали трговци
и трговкиње који су имали тезге на калдрми. Војници су пролазили и удаљили се.
– Пси!... Једног дана потући ће их наши војници и отераће их
до сто ђавола.
– Али су ваши војници веома далеко. И, како сам чуо, многи
су изгинули.
Гинули су, и још гину. Али они који преживе, вратиће се и
најурити ове псе. Побиће их до једнога. И ја сам убијао. И ми смо
протерали Турке којих је, мој младићу, било још више, бре, Румуне, бре... Носи цокуле у здрављу и иди с богом.
Кад одмакох неколико корака, трговац ме викну:
– Румуне, како се зовеш, бре?
– Дарије.
– Мој се син звао Мирко... Беше висок и леп...
Због умора, глади и неспавања потекоше ми сузе. Донекле
се обрадовах плачу, јер одавно нисам плакао. Живот ме је толико
огрубео да сам поверовао да немам више суза.

Ишао сам, ишао... Али сада, док пишем ове редове, не сећам
се колико сам ишао, а да ништа нисам ни видео ни чуо. Сећам се
само да сам се у једном моменту тргао као из дубоког сна и погледао унаоколо. Нашао сам се на малом тргу. И одједном очи ми се
замаглише, тело ми се најежи и скамени. Само неколико корака
даље од мене, на средини трга, дизала су се дрвена вешала. Тада
сам први пут видео вешала. Касније сам видео и друга вешала, али
дотад нисам видео ниједна. На свакој страни вешала стражарио
је по један војник. По униформама које су носили, схватио сам да
један беше Аустријанац а други Немац. Стајали су непомично, као
скамењени, са оружјем примакнутим уз ногу. Светлуцале су само
очи које су посматрале негде далеко преко кровова од црно-црвеног црепа, српскога града, посматрале су ведро, плаво небо које
је опет почело да тамни после бескрајних, густих, ситних, ранојесењих киша. На вешалима висило је њих петоро: два мушкарца, две жене и један дечак од десет-дванаест година. Омче које су
им пресекле дах биле су од дебелог конопљиног ужета. Ноге обешених биле су босе. Први обешени с левог краја био је старац од
једно седамдесет година, ретке, беле и дуге косе. Лице му је било
земљаномодре боје, стакленасте очи широко отворене према свету
који више нису виделе. На себи је имао замазану кошуљу од конопљиног платна и дуге широке гаће. Табани његових ногу били
су необично широки, с великим испуцаним петама. Прсти ногу
били су му танки и укочени као у грчу који је трајао само неколико
тренутака. Згрчене, као скамењене у истом кратком грчу, биле су
му и руке, које су висиле издужене и суве низ сувоњаво и дуго тело,
и као да су обешеног још више издуживале. Други обешени био
је млад. Једва да је имао тридесет – тридесет и две године. У лицу
је исто толико личио на старца лево од себе колико и на старицу
која је висила о омчи десно и од које је наследио мало дугуљасту
браду. И старица беше обешена само у кошуљи. Као и жена поред ње, и њена је кошуља била од нешто тање памучне тканине.
Оковратник, отвор око врата и рукави кошуље били су украшени
ситним памучним плавим везом. Кошуља младе жене била је извезена црвеним памучним концем. Обе су имале дугу косу – старица
полуседу, млада смеђу, свиленкасту – која им је падала преко омче
што им је стезала врат, преко рамена и низ леђа. Кратко ошишани
дечачић носио је кошуљу од грубе конопље и беле, чисте гаће, као
да их је малопре обукао. Дечак је имао мале ноге. Између прстију
и на петама још се сачувало блато кроз које је газио и које му се
залепило за ноге.
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Истовремено с кишом појавио се и ветар. Обешени су се љуљали као да су плесали неки стари плес, један од оних плесова који
с поколења на поколење допире до нас из давнине, као тихи зачарани ход. Са ужасом схватих да је трг обешених пуст и да су пусте
и суседне уличице. Све куће имале су на прозорима црне затворене капке. Узмицао сам полако уназад, окренуо леђа обешенима
и пружио корак колико год сам више могао. Стигох у неку криву
улицу; беше пуста. Потражих другу која би ме одвела Дунаву. Помислих, кад доспем на обалу Дунава, биће ми лакше да нађем луку
што се налази у близини тврђаве, а онда и вагон у коме је Дипломата остао потпуно сам, јер није кадар да се дуго држи на ногама.
Што сам више тражио улицу којом бих брже стигао у луку, све
више сам се губио. Најчудније ми је изгледало то што у овом делу
старога града нисам наишао ни на какав људски траг. Четврт је
изгледала мртва и пуста. Загледао сам се у димњаке кућа да видим
да ли негде излази неки прамен дима. Није га било. И поред тога,
не знам зашто ме је спопала мисао да ме из свих тих кућа, које су
биле дароване мртвима, посматрају живе очи кроз пукотине затворених капака. Корачао сам готово трчећи, уверен да су се та жива
бића, која можда очекују вешала, чудила да један хроми дечак чије
је одело упрљано крвљу шета улицом у невреме. Сав сам био напрегнут. Очекивао сам да ће се нешто десити. Шта, заправо? Одговор који сам тражио, а који нисам могао наћи, даде ми учестало
пушкарање које зачух у близини. Иза угла, на неколико стотина
корака испред мене, појави се неколико људи, мушкараца и жена,
који су трчали што су брже могли право к мени. Скочих до једне
капије и бацих се муњевито на земљу, покушавајући да се прилепим што је могуће боље, као жаба, уз неравно камење калдрме. За
групом људи који су бежали поред зидова појавише се војници
спљоштених шлемова на глави. Заустављајући се тренутак на месту, они су трчали и пуцали на људе које су гонили. Сваки од њих
опали по неколико метака, а онда опет поче потера за онима који
су бежали. Дрвена капија, поред које сам лежао слепљен за калдрму мало уздигнуте главе да бих видео шта се догађа, одшкрину се
и снажна рука ухвати ме око струка и повуче брзо унутра. Капија
се поново затвори и замандали великом дрвеном резом.
– Лези! He мрдај! Ма шта се догодило, не мрдај!
Кораци војника, одјекујући по калдрми уличице, приближавали су се, пролазили. Удаљавали се. Још су се дуго чули пуцњи,
али све ређи, с друге стране града. Потом се све утиша и дубок мртвачки мир распростре се опет преко несрећног и тужног српског
града.

– Ајде у кућу!
Устао сам и видео да се поред мене налази смеђа жена обучена у грубе и црне хаљине, као да је у жалости. Двориште у које сам
се склонио било је широко свега неколико корака, поплочано као
и улица великим, сивим, неравним камењем. Поред зида капала је
вода с лишћа закржљале јабуке на чијим су гранама били смежурани плодови нешто већи од шљива, за које сам знао да су кисели. У
дну дворишта налазио се камени бунар с точком и ланцем. Ниска
кућица, са две мале просторије и уским тремом, била је само на неколико корака од нас. Жена ми даде знак да је пратим. Пратио сам
је. На прагу се окрену и позва ме у собицу у којој испрва не видех
ништа. Капци на прозорима били су спуштени и био је потпун
мрак.
– Седи ту.
Рекавши ми то, гурну ме према дрвеном кревету који напипах рукама, а онда седох.
– Одмах се враћам.
Нечујним кораком изађе у трем. Пре него што се вратила, зачух у близини мирно људско дисање. Колико их је било и ко се све
тамо налазио, нисам могао да погодим. Остадох непомичан. Жена
се врати носећи у руци комадић запаљене свеће.
– Отишли су. Можда ће нас ове ноћи оставити на миру.
– Немци?
– А ко други?
На зиду спазих три мале дрвене иконе: у средини Мајка Божја
с дететом на рукама, десно Свети Ђорђе, лево Свети Димитрије. На
другом зиду светлуцао је календар у боји. Кревет на коме сам седео
био је застрт покривачем од исуканих и сатканих крпа са основом
од конопље. На једном крају кревета, три детета промолише испод
покривача уплашене главице.
– Јеси ли Хрват?
– He.
– Босанац?
– He.
– Словенац?
– He.
– Па који би враг могао бити?
– Румун. Са оне стране Дунава.
Нешто српских речи које сам научио од српске деце у Станикуцу, кад сам се с њима играо, у тесној и сиромашној долини Калмацуја, тако су ми добро дошле да не може бити боље. У неколико
реченица, које сам се трудио да изговорим што јасније, рекох јој
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да сам прошле ноћи заједно са осталима дошао преко Дунава, да
су нас довели Немци, да смо пошли да разгледамо град и да сам
се изгубио из групе. Улицом којом су Немци дошли хтео сам да
избијем на Дунав, до луке.
– Сада се не може, бре, Румуне. Опасно је. Када падне мрак,
показаћу ти пут. Лука је близу.
– А шта се догодило? Зашто су Немци гонили оне људе и пуцали на њих?
– Оно што се догодило данас, догађа се код нас скоро сваког
дана. Јуче су наши Срби бацили у ваздух, овде близу града, воз
на прузи Смедерево–Београд у коме су били муниција и немачки
војници. Изгинуло је мноштво немачких воника, а и муниција је
уништена. И сада су Немци побеснели. Нису у стању да ухвате
јунаке који су разрушили пругу и побили војнике, већ убијају и
вешају оне који им случајно падну у шаке.
– Видео сам на тргу петоро обешених.
– Породица Миладиновић. Одвели су их ноћас из куће одавде
преко пута. Дигли су их из кревета. Одвукли су их онакве какве
су их затекли, у кошуљама, и у зору их обесили. Како су бубњеви
ударали! Ниси их чуо?
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Снежана Цветковић

Век протекао од почетка Великог рата био је повод за настанак овог
рада у коме је сагледано страдање споменичког наслеђа у Смедереву током периода 1914–1918. године. Полазна основа у литератури јесте рад некадашњег професора историје у смедеревској Гимназији Љубомира Петровића Град Смедерево у српској историји и
књижевности.1 Следе радови Милана Јовановића Стојимировића,2
а затим Споменица смедеревског града, публикована поводом јубилеја обележавања пет стотина година од зидања Тврђаве деспота Ђурђа Бранковића.3 Највише података публиковао је научни
саветник и дугогодишњи управник Музеја у Смедереву Леонтије
Павловић у свом капиталном монографском делу Историја Смедерева у речи и слици.4 Од велике помоћи биле су и необјављене
рукописне белешке смедеревског проте Душана Д. Митошевића.5
У овом раду учињен је покушај систематизације података о страдању културно-историјског наслеђа Смедерева у Великом рату,
као и литературе која се овим питањем бавила. Фотографије и разгледнице умногоме су допринеле јаснијем сагледавању ове теме.
Почетком 20. века Смедерево је имало врло привлачан изглед
места на Дунаву са развијеном трговином, занатством, привредом
и зачецима индустријализације. У то време Смедерево је баштинило и низ изузетних архитектонских остварења, утилитарне и
световне намене. Међу њима свакако су били Тврђава деспота Ђурђа Бранковића и Храм Успења Пресвете Богородице на Старом
смедеревском гробљу из 15. века, зграда Начелства Округа смедеревског, Храм Светог Георгија, летњиковац династије Обреновић,
хотел „Лаф”, задужбина Стевана Крсмановића Кршљанина, све
из 19. века, као и зграда Гимназије из 1904. године. Током Великог
рата 1914–1918. најтежа оштећења претрпели су Тврђава деспота
Ђурђа, Храм великомученика Георгија и летњиковац династије

1
2
3
4
5

Љ. Петровић, Град Смедерево у српској историји и књижевности, I, Панчево 1922.
М. Ј. Стојимировић, „Обнова Смедерева”, Рашка, I, Београд 1929, 34–43; Г. Ранковић,
Митровданска победа код Смедерева 1914. г.: сведочења, Смедерево 2003, 84–85.
Љ. Петровић, П. Поповић, М. Ј. Константиновић, Споменица петстогодишњице смедеревског
града деспота Ђурђа Бранковића, Смедерево 1930.
Л. Павловић, Историја Смедерева у речи и слици, Смедерево 1980.
Д. Т. Митошевић, Необјављен рукопис о цркви Светог Георгија
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СТРАДАЊЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА
СМЕДЕРЕВА У ВЕЛИКОМ РАТУ

Главна капија Двора деспота Ђурђа, 1915–1918, позитив, вл. Музеј у
Смедереву

Обреновић, као и парк на Дунаву, хотел „Лаф” и Гимназија, којима ћемо посветити пажњу у овом раду.
Тврђава деспота Ђурђа Бранковића била је најизложенија ударима топова аустроугарске војске, и то посебно током 1915. године.
Тада је највише страдао двор деспота Ђурђа, односно Мали град, у
коме су били готово уништени донжон кула, камено степениште
у унутрашњости двора, а спољашња и унутрашња капија биле су
у потпуности порушене.6 Страдала је и кула према Језави са узиданим римским надгробним споменицима који су се популарно
називали „Седам брата главе” и „Девет брата главе” према броју
особа представљених на њима, као и Јеринина кула, која се том
6

Л. Павловић, Историја Смедерева у речи и слици, Смедерево 1980, 339–340; Љ. Петровић, Град
Смедерево у српској историји и књижевности, I, Панчево 1922, 49.

приликом и нагнула и из чијег
је лежишта у посебно озиданој
ниши испала скулптура римске
богиње Весте, заштитнице дома
и кућног огњишта (њен пандан
је грчка богиња Хестија).7 У то
време затрпана је и тамница Сибињанина Јанка.8
Велика оштећења претрпела је осмоугаона кула топовњача или барјактара, називана још
и Водена кула према свом положају на ушћу Језаве у Дунав.
У Великом граду Смедеревске
тврђаве биле су оштећене две
дунавске куле, једине са декоративним елементима од опеке.9
„Поред непосредних рушења од снажних детонација, дошло је и до тектонских поремећаја нестабилног подводног тла,
што
је довело до кривљења приСкулптура Весте у Јерининој
обалног бедема са бифорама
кули
некадашње „велике сале” двора,
затим масивне Јеринине куле, као и великих деформација са пукотинама на суседним кулама, које су у техничкој документацији
означене бројевима 3 и 4.”10
За време 1916. године страдала је турска осмоугаона кула, која
се налазила на улазу у Велики град Тврђаве према вароши. Заједно
са њом уништен је и натпис који је настао као сећање на догађаје из
1867. године, када су Турци и формално напустили Град.11 Постоји неколико варијаната како је тачно гласио овај натпис.12 Феликс
Каниц, аустријски археолог и путописац, публиковао га је овако:
7
8
9
10
11
12

Л. Павловић, наведено дело, 340.
Љ. Петровић, Град Смедерево у српској историји и књижевности, I, 49.
Исто, 340.
М. Поповић, Смедеревски град, Београд 2013, 8.
Љ. Петровић, наведено дело, 22; Вођ кроз Смедерево са историјом вароши, Смедерево 1938, 8.
Ф. Каниц, Србија, земља и становништво, Београд 1985, 146; Љ. Петровић, исто, 22; Вођ кроз
Смедерево са историјом вароши, 8; Љ. Петровић, П. Поповић, М. Ј. Константиновић, Споменица
петстогодишњице смедеревског града деспота Ђурђа Бранковића, 36; Л. Павловић, „Смедеревска
тврђава од 1815–1867. године”, „Неки споменици културе”, IV, Смедерево 1967, 5–50; М.
Лазић, „Дан када је кнез Михаило Обреновић 'покајао' Смедерево”, „Наше новине”, среда
24. април 2013, 22.
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„Српски кнез Михаило Обреновић III осветио је 12. априла 1867. годину 1652.”13 Љубомир Петровић записао је: „Отприлике запис је
био ове садржине: 6. априла 1867 године кнез Михаило Обреновић III
покаја 1459 годину.”14 Затим је натпис цитиран као: „Михаил М.
Обреновић III, 21. април 1867”15, те „Предаде се 1459 године, покаја
Кнез Михаил М. Обреновић 1867. године!”16 Рушењем ове куле и
уништењем натписа изгубили смо могућност тачног утврђивања
како је овај натпис гласио и шта је тачно значио.
Исте године коначно је порушена цела ескарпа, као спољашње утврђење око Тврђаве, а затрпан је канал који је спајао Језаву
са Дунавом око Великог града. „Истовремено, Немци су пробили
зидно платно близу прве улазне куле код тзв. Дубровачке капије, па су одатле поставили железничку пругу са једним колосеком
кроз Велики град према Језави, где је била ложионица.”17 У Споменици издатој поводом петсто година од подизања Смедеревског
града наводи се да су у Великом рату уништени и планови Смедеревског града који су постојали у Министарству војном.18
Осим што је страдала, из Тврђаве су током Великог рата однети римски споменици који су били узидани у њене куле и бедеме,
и од тада им губимо сваки траг. Они су сакупљани на једном одређеном месту у Великом граду, одакле су потом нетрагом однети.19
Међу њима је била најрепрезентативнија скулптура римске богиње Весте (грчка Хестија), висока око два метра, са плинтом, датирана у „гиздав, брижљив рад из почетка 2. века”.20 У Смедерево је ова
скулптура стигла са осталим материјалом из Виминацијума, који
је послужио као рудник камена неопходног за изградњу тврђаве.21
Средњовековни човек је у овој скулптури „препознао” деспотицу Јерину, по којој се усталио назив за кулу Јеринина кула, што је
остало до данас. У току зидања Смедеревске тврђаве на првој кули
на улазу у двор направљена је ниша у којој је стајала ова скулптуФ. Каниц, Србија, земља и становништво, Београд 1985, 146.
Љ. Петровић, исто, 22
Л. Павловић, наведено дело, 46.
Вођ кроз Смедерево са историјом вароши, Смедерево 1938, 8.
Л. Павловић, Историја Смедерева у речи и слици, 340.
Љ. Петровић, П. Поповић, М.Ј. Константиновић, Споменица петстогодишњице смедеревског
града деспота Ђурђа Бранковића, Смедерево 1930, 135.
19 Љ. Петровић, П. Поповић, М. Ј. Константиновић, Споменица петстогодишњице смедеревског
града деспота Ђурђа Бранковића, Смедерево 1930, 53.
20 Н. Вулић, Ф. Ладек, А. фон Премерштајн, „Антички споменици у Србији”, Споменик
СКАН XXXIX, Београд 1903, 43–84; С. Цветковић, „Античка пластика Смедеревске тврђаве –
преглед досадашњих истраживања”, Смедеревски зборник, 2, Смедерево 2009, 29–43.
21 Љ. Петровић, П. Поповић, М. Ј. Константиновић, Споменица петстогодишњице смедеревског
града деспота Ђурђа Бранковића, Смедерево 1930, 64; М. Спремић, Деспот Ђурађ Бранковић и
његово доба, Београд 1994, 122–148.
13
14
15
16
17
18

ра, која је својом величајношћу
имала да остави утисак на посетиоце деспотовог двора, а смедеревском граду да дâ утисак
отмености.22 Неколико година
по завршетку Великог рата Љубомир Петровић је изнео следеће запажање: „Туника једне
ванредно лепе богиње Хестије
познаје се и сад у малтеру”.23 Одношење овог вредног уметничког дела велики је губитак не
само за очување аутентичности
деспотовог двора већ и за културно наслеђе Србије, с обзиром да су представе ове богиње
у историји уметности биле веома ретке. Са скулптуром римске
богиње Весте, односно „Јерине”,
однети су и римски надгробни
споменици симболично назваЦрква Светог Георгија, 1915, раз- ни „Девет брата главе” и „Седам
брата главе”.24
гледница, вл. Музеј у Смедереву
„После 1918, бомбардован и
јако нарушен у рату, смедеревски Град је био пун неупотребљиве
заробљене немачке артилеријске муниције, довлачене без реда по
градскоме пољу. Ова муниција, с обзиром на жив паробродски и
железнички саобраћај, који се покреће ватром, а који се све више
и више развијао уза саму тврђаву, представљала је не само велику
опасност за Град, него и за варош Смедерево, за његово становништво.”25 Ова страховања су се и остварила у свој својој катастрофичности 5. јуна 1941. године избијањем снажне експлозије муниције лагероване у Великом граду.
Саборни храм Светог Георгија у Смедереву такође је претрпео велико страдање. Архитектонско остварење Андреје Дамјано22 Л. Павловић, наведено дело, 340; С. Цветковић, „Античка пластика Смедеревске тврђаве
– преглед досадашњих истраживања”, Смедеревски зборник, 2, Смедерево 2009, 29–43;
Б. Цветковић, „Античке сполије на зидинама Смедеревског замка и града”, Пад српске
деспотовине 1459. године, Београд 2011, 393–407; М. Цуњак, Смедеревска тврђава, Смедерево
2011, 299–329.
23 Љ. Петровић, Град Смедерево у српској историји и књижевности, I, Панчево 1922, 49.
24 Исто.
25 М. Ј. Стојимировић, „Обнова Смедерева”, Рашка, I, Београд 1929, 34–43.
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Унутрашњост Цркве Светог Георгија, 1915, позитив, вл. Музеј у Смедереву

ва, зидан је од 1850. до 1855. године као петокуполна црква са високим звоником. У време Великог рата храм није био осликан, а имао
је дрвени иконостас, дело Замфира Заше Димитријевића.26 Црква
је највише оштећења претрпела током бомбардовања Смедерева
1915. године. Гранате су великим делом разрушиле звоник, једно
мање кубе је било потпуно уништено, док је централно претрпело
26 Л. Павловић, „Проблеми око зидања цркве св. Георгија у Смедереву у XIX веку у светлости
архивских и других података”, Неки споменици културе V, Смедерево 1975, 103–141; В. Касалица, „Црква Светог Георгија у Смедереву”, Друштво конзерватора Србије 14, Београд
1990, 126–128; С. Рајчић, Историја и архитектура храма Светог Георгија у Смедереву, Београд
1995 (дипломски рад, Филозофски факултет у Београду, Одељење за историју уметности).
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оштећења. Два свода су била порушена и сав материјал, цигле и
малтер лежали су на поду цркве. Црквени зидови су са свих страна имали оштећења.27 Иконостас је делимично страдао 1915. године, да би до краја рата био потпуно уништен. У цркви више није
било могуће вршити богослужење, тако да су службе одржаване у
Цркви Успења Пресвете Богородице на Старом смедеревском гробљу.28 Са цркве су били скинути бакарни кровови, и однета звона.
Окупатори су у њој имали складиште оружја и муниције, а касније
и коњушницу.29 Немци су издавали ратне дописнице са мотивом
страдале смедеревске цркве Светог Георгија, које су сведоци њеног
изгледа у то време. По завршетку рата, на чело обнове овог храма
стао је Фонд Светог великомученика Ђорђа, који је основало смедеревско Коло српских сестара. У кратком временском периоду засвођени су порушени сводови, сазидана кубета и велики торањ и
затворене све рупе од граната и шрапнела. Изнутра је црква била
окречена. Свечано освећење обављено је на Ђурђевдан 1923. године, а изнад главног портала на улазу у храм записано је: „Срушена
27 Д. Т. Митошевић, Необјављен рукопис о цркви Светог Георгија; Р. Милошевић, Саборни
храм Светог Ђорђа у Смедереву, Смедерево 2006, 73–74.
28 Исто.
29 Исто.
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Српска свадба испред хотела „Лаф”, 1915, дописна карта, вл. Милан
Лончар

Пристаниште у Смедереву, 1914–1918, позитив, вл. Музеј у Смедереву

од Немаца 1915. Обновљена заузимањем смедеревског Кола сестара 1922.”
Престижни смедеревски хотел „Лаф”, који је 1870. године саградио смедеревски трговац Раша Здравковић, налазио се на пристаништу, са десне стране на углу данашњих улица Немањине и
Деспота Ђурђа. Ово једноспратно здање зидано је у класицистичком духу. Имао је монументалне скулптуре са представом лавова
на улазу у хотел, док је трећа скулптура са представом лава стајала
у атици зграде. Хотел „Лаф” био је уписан у све европске бедекере, а његови гости махом су били трговци. Међутим, овај хотел
посећивао је и краљ Милан Обреновић за време својих боравака
у Смедереву, као и многи наши књижевници и уметници. Хотел
је имао свој салон, клавир, билијар и сматрао се врло отменим.30 У
бомбардовању Смедерева 1915. године, погођен је гранатом која га
је пресекла напола, након чега је морао бити порушен.31
У Великом рату уништен је и парк поред смедеревског кеја,
који је посебно пажљиво уређиван после 1900. године када су краљ
Александар и краљица Драга Обреновић били чести посетиоци
Смедерева, у које су долазили на летовање.32 Овај парк био је омиљено шеталиште старих Смедереваца. Постојала је алеја дивљих
кестенова са гвозденим клупама за одмор, а између шеталишта и
30 Л. Павловић, Смедерево у речи и слици, Смедерево 1980, 291–292.
31 Исто; Српска војска испред хотела „Лаф”, 1915, дописна карта, вл. Милан Лончар.
32 С. Цветковић, Вила династије Обреновић у Смедереву, Смедерево, 2010.
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Дунава био је парк засађен ружама. Хотел „Лаф” је био управо наспрам овог шеталишта.33 Током рата старо дрвеће у парку је исечено, а шеталиште испуњено железничким пругама.34
Летњи двор српске краљевске династије Обреновић, саграђен
на Плавинцу 1865. године, конак са подрумом кнеза Милоша Обреновића из 1833. године, као и виногради и парк, на почетку Великог рата били су у власништву породице Орешковић.35 Управо
на овом месту одвијали су се сукоби српске и аустроугарске војске
у Смедеревском боју 1914. године.36 Током ових борби, и потоњим
бомбардовањем Смедерева, некадашњи краљевски домен претрпео је велика оштећења. Поједини аутори наводе податак да је у
ово време у вили била смештена болница за рањене немачке официре.37 Томе у прилог сведоче сачуване фотографије снимљене у
Краљевом винограду.38 На основу разгледница штампаних у Лајп33 Г. Ранковић, Митровданска победа код Смедерева 1914. г. – сведочења, Смедерево 2003, 84–85.
34 Д. Б. Јефремовић, „А бродова је у Смедереву пристајало много”, Смедерево: град
престоница, Панчево–Смедерево, 2004, 192.
35 С. Цветковић, Вила династије Обреновић у Смедереву, Смедерево, 2010.
36 С. Штерић, Смедеревски бој 1914. године, Смедерево 2010.
37 М. Ј. Стојимировић, Силуете старог Београда (друго издање), Београд 1971, 230; Л. Павловић,
Смедерево у речи и слици, 299.
38 На фотографијама су немачка болничарка и официр у Краљевом винограду, или како
је у албуму потписано „У винограду краљице Драге”. Албум са фотографијама из Првог
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Вила династије Обреновић у Смедереву, 1914–1918, разгледница, вл. М.
С. Пешић

Конак кнеза Милоша Обреновића, 1914–1918, разгледница, вл. Милан
Лончар

цигу 1916. године стиче се јасна представа о тежини оштећења краљеве виле и конака кнеза Милоша Обреновића.39 Обе разгледнице
потписане су на немачком језику. У доњем левом углу је латинични потпис Semendria, у десном Konak des Konigs Peter, односно Neben
Konig Peters Villa. Очигледно је да издавач ових разгледница није
био упознат са чињеницама о историјским власницима виле, већ је
називе здања одредио према тада актуелној династији Карађорђевић. Готово је апсурдно да нам је данас немачка разгледница разрушеног Милошевог конака једино сведочанство о његовом изгледу! По завршетку Великог рата из виле је био разнет сав инвентар,
„тако да после 1918. у њему није остало ништа сем празних соба и
стогодишњих липа поред двора (сађених у време кнеза Милоша).
А испред тих горостасних липа шири се поглед на Дунав, који тече
у вечност, равнодушан према свему људском поред себе.”40 Највише оштећења на краљевој вили претрпели су дрвени декоративни
елементи, које породица Орешковић није имала могућности да
обнови.
светског рата које су углавном снимљене у Смедереву Музеју у Смедереву поклонио је
господин Душан Напијало, колекционар из Амстердама.
39 Разгледнице су преузете из приватних колекција разгледница смедеревских колекционара
Милосава Славка Пешића и Милана Лончара.
40 М. Ј. Стојимировић, „Пуковник Орешковић”, Силуете старог Београда, Београд 1971, 226–230.

У винограду династије Обреновић, 1914–1918, позитив, вл. Музеј у Смедереву

По аустроугарској објави рата Србији 28. јула 1914. године,
ниједна државна школа у Србији није отпочела са радом.41 Смедеревска гимназија такође углавном није радила за време рата. У њој
је у овом периоду повремено боравила немачка војска.42 За време
светских ратова пропала је професорска и ђачка библиотека, као
41 Л. Павловић, Минули век Смедеревске гимназије 1871–1971, Смедерево 1971, 55.
42 Л. Павловић, наведено дело, 57.

100 ГОДИНА ОД ПОЧЕТКА I СВЕТСКОГ РАТА

127

и школска архива, што умногоме отежава истраживање историје
ове школе.43
Године 1918. по завршетку Великог рата, Смедерево је било
опустошено и разорено. Одређена оштећења било је могуће поправити, а много тога је неповратно страдало, или трајно изгубило
свој некадашњи изглед. Тврђава деспота Ђурђа Бранковића обнавља се до данашњих дана. Репрезентативним скулптурама које су
красиле деспотов двор изгубио се сваки траг. Црква Светог Георгија обновљена је добровољним прилозима грађана, али и средствима добијеним на име ратне одштете. Иконостас и иконе овог
храма неповратно су уништени. О хотелу „Лаф” црпимо податке
на основу сачуваних разгледница и фотографија. Летњиковац династије Обреновић више није имао снаге да поврати стари сјај.
Немачки официр Солф, који је 1915. године командовао батеријом мерзера који су гађали Смедерево, у једном свом извештају
записао је: „Стари Смедеревски град од мога бомбардовања задобио је много часних ожиљака, али је срећом ипак остао сачуван.
Поносне куле огледаће се још вековима у валовима Дунава.”44

43 Исто, 57.
44 Д. Ј. Миленковић, дивизијски генерал, Шумадијска дивизија првог позива, Београд 1930, 77–78;
Л. Павловић, Историја Смедерева у речи и слици, 333.

129

Анита Марковић

Спомен-обележја, као начин уобличавања сећања на људе и догађаје из Првог светског рата, подизана су као сведочанства једног тешког историјског тренутка. Њиховом уметничком формом
требало је победити пролазност1, прославити јунаштво, поменути
невине жртве и још једном потврдити државно-политичку идеју
безусловног патриотизма.
На иницијативу државе, разних војних удружења, али у великом броју примера и породица палих ратника и обичног народа, у периоду између два светска рата подигнут је велики број
спомен-обележја2 не само на територији Србије већ и ван њених
граница3. Иако замишљени као топоси колективног идентитета и
симболичног сећањa на све пале жртве током Првог светског рата,
ови меморијали временом су постајали веома јак пропагадни инструмент који је славио идеју, односно дело учињено за добробит
нације4 које је често попримало епитет светости5.
Посебан допринос у њиховој перцепцији у тадашњем друштву имала је црква. О томе сведоче многи примери праксе везани
за јубилеје, прославе и обележавања догађаја који су у посредној
или непосредној вези са темом споменика и који често имају мање
или више експлицитне елементе религијских светковина.6
Анализом композиционих решења, као и избором локације
за њихово постављање, стиче се општи утисак да су спомен-обе1

М. Тимотијевић, „Херој пера као путник: типолошка генеза јавних националних споменика
и Валдецова скулптура Доситеја Обрадовића”, Наслеђе III, Београд 2001, 39.
2 Током треће деценије XX века подигнуто је или било у изградњи на хиљаде спомен-обележја и белега. Група аутора, Меморијали ослободилачких ратова, књига I, том 1, Београд 2006, 22.
3 Различита спомен-обележја подигнута из пијетета према српским ратницима, уређена
војничка гробља и појединачна гробна места налазе се, осим у Македонији и Грчкој, и у
Алжиру, Тунису, Албанији, Мађарској, Румунији, Немачкој, Чешкој, Молдавији, Словачкој,
Немачкој, Аустрији, Италији, Француској. Група аутора, Меморијали ослободилачких ратова,
књига I, том 1, Београд 2006, 14–30.
4 М. Тимотијевић, „Херој пера као путник: типолошка генеза јавних националних споменика
и Валдецова скулптура Доситеја Обрадовића”, Наслеђе III, Београд 2001, 39.
5 Током самог рата у служби актуелне ослободилачке идеје и националне идеологије као
императив и највиша вредност истицала се и славила филозофија косовске жртве кроз
чувену девизу „Умримо, да заувек живи будемо”. Она ће учинити све војнике пале у
ратовима достојним носиоцима видовданске славе и уласка у национално небеско царство.
Видети: А. D. Smith, The Glorius Dead, Chosen Peoples, 218–25.
6 О овоме сведочи и место и улога коју споменик има у свакодневним и посебним тренуцима
у животу. О овоме видети: А. Павићевић, Време (без) смрти, Представе о смрти у Србији 19–20.
века, Етнографски институ САНУ, посебна издања, књига 73, Београд 2011, 181.
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СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

лежја Првог светског рата од својеврсних места сећања постајала
препознатљиве визуре градова, села, уопште простора на којима
су постављена7.
Из потребе да се идеали славне прошлости изразе на експресиван начин8, визуелизован чистом геометријском формом и наглашеним националним обележјима9, настао је велики број спомен-обележја изведених у форми спомен-чесми, крајпуташа, спомен-капела, спомен-костурница, спомен-цркава са костурницама,
јавних споменика. Стилски и архитектонски неуједначена, историјски, уметнички и културолошки неједнако значајна и вредна,
иако су представљала специфично сведочанство не тако давне
трагичне и трауматичне прошлости Србије10, често су била виђена
као један од видова државне политичке пропаганде која је спровођена између два светска рата, а која је славила само једну нацију.
Нажалост, таква концепција је и довела до њиховог намерног или
ненамерног занемаривања и уништавања у периоду после Другог
светског рата11.
С обзиром да се о овим меморијалима веома мало знало и писало, овим краћим освртом на спомен-обележја подигнута у знак
сећања на Први светски рат поново одајемо почаст махом заборављеним ратницима из смедеревског краја, палим у ратовима за одбрану и ослобођење земље не само у Првом светском рату већ и
балканским ратовима 1912. и 1913. године.
На подручју Града Смедерева, спомен-обележја као вид трајне успомене на људе и догађаје из Првог светског рата подизана су
као архитектонска или скулпторална дела (спомен-црква и јавни
споменици), објекти утилитарног карактера (спомен-чесме) и спомен-плоче.12 Почев од иницијативе до конкретне реализације,
7

Култура сећања стоји у спрези са местом сећања. У циљу појашњавања потребе за заокретом историје у постмодернизму, па и у контексту разматрања места сећања, сматрам да је
важно дати најсажетији оквир у којем је стварана клима за дисциплине култура сећања и
култура памћења. Иако су памћење и сећање у науци дефинисани другачије, више као
емотивни доживљај, они подједнако подразумевају и просторни оквир, тј. амбијенталну
целину у којој се развија однос према месту сећања. Т. Куљић у дефинисању свеобухватне
културе сећања, издваја чињеницу да је оно што се догодило остало као стварно, али се
током времена мења његово тумачење и угао гледања. Видети: Т. Куљић, Култура сећања,
Београд 2006, 10.
8 Т. Куљић, Култура сећања, Београд 2006, 10.
9 Велики број споменика подигнутих у спомен на Први светски рат управо је препознатљив
по карактеристичним скулпторалним решењима у виду војника, једноглавог или двоглавог
орла, као и по различитим државним, војним или верским симболима.
10 „За веру и отаџбину”, „Култ живота и смрти”, „У славу јунака”, „Војни меморијали балканских ратова и Првог светског рата”, Одбрана, Специјални прилог од 26. новембра 2007, 51.
11 То се посебно односило на уклањање верских, а пре свега државних симбола некадашње
Краљевине Србије, односно Југославије.
12 Спомен-плоче и поједини споменици који су подизани после Другог светског рата били су
посвећени не само палим борцима у Другом светском рату већ и онима из Првог светског
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највеће заслуге за њихово подизање имали су мештани и чланови
породица палих ратника, о чему сведоче и натписи на овим спомен-обележјима.
Својим архитектонским и ликовно-обликовним решењима
од њих се посебно издвајају: спомен-црква са костурницом подигнута 1939. године у Врбовцу, спомен-чесма из 1927. године у Суводолу, споменици у Смедереву и Малом Орашју из 1926. године и
споменик у Сараорцима.
Црква Светог пророка Јеремије у Врбовцу (слика 1) подигнута је 1939. године као спомен-црква са костурницом у коју
су пренети земни остаци ратника 11. пука Шумадијске дивизије I
позива, храбро палих у борбама на Врбовачким косама и Церјаку
октобра 1915. године.
Изведена је у духу моравске школе српске средњовековне архитектуре. У основи је триконхална грађевина сажетог типа са
рата и из ратова вођених током деведесетих година XX века. Ова спомен-обележја налазе се
у Бадљевици, Биновцу, Врбовцу, Вучаку, Добром Долу, Коларима, Ландолу, Малој Крсни,
Михајловцу, Петријеву, Радинцу, Раљи, Удовицама.
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Слика 1. Спомен–црква Светог пророка Јеремије у Врбовцу (фото: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево)

једном куполом. Просторно је подељена на oлтaрски прoстoр на
истоку на који се надовезују нaoс сa купoлoм и двема певницама са
северне и јужне стране и припрата на западу над којом су галерија
и звоник са куполом. Испод олтарског простора, налази се спомен-костурница. Реч је о малој просторији полукружне основе у габаритима олтарске апсиде у коју се улази преко отвора у поду наоса.13
Декоративна обрада фасада заснована је на узорима традиционалне средњовековне архитектуре моравске стилске групе
(хоризонтална и вертикална елевација, полихромија, декоративна
пластика). Зидно сликарство и иконе на иконостасу врбовачке цркве рад су руског академског сликара Андреја Биценка14, који је
био ангажован на њеном осликавању током 1938. године.
Иницијатива за градњу, првобитно само парохијске цркве,
покренута је непосредно по завршетку Првог светског рата, тачније двадесетих година XX века, формирањем одбора који се 1928.
године обраћа Духовном суду Београдске митрополије са молбом
да им се дозволе издвајање из Коларске парохије и изградња цркве.15 С обзиром да добијање сагласности и потребних средстава за
градњу није ишло лако, нарочито оних које је требало да стигну из
Министарства грађевина, одбор одлучује да планирана парохијска црква добије и обележје спомен-костурнице.16 Таква одлука је
убрзала процедуру, тако да по добијању свих потребних дозвола17
мештани Врбовца 1936. године сопственим средствима започињу
градњу цркве са спомен-костурницом. Свечаност приликом освећења приређена је на дан Светог пророка Јеремије 14. маја 1939.
године, чиме почиње и верски живот новоформиране парохије.
Историјске околности условиле су да она не буде само трајна успомена на изгинуле ратнике у бици на Врбовачким косама и

13 До 2007. године, када је изведена санација спомен-костурнице, у њу се улазило споља кроз
отвор испред олтарске апсиде. Радови на санацији рађени су по пројекту Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево.
14 О биографским подацима видети код: Ј. Кнежевић, Руска уметност у средњем Банату (каталог изложбе), Зрењанин 1995, 31–38; М. Јовановић, „Изложба руске уметности у Београду
1930. године”, Зборник Народног музеја XIV-2 (историја уметности), Београд 1990, 153–161;
А. Марковић, Сликарство Андреја Биценка у храму Светог великомученика Георгија у Смедереву,
дипломски рад, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Београд 2004. године; А.
Марковић, „Црквено сликарство Андреја Биценка у смедеревском крају”, Смедеревски
зборник бр. 3, Смедерево 2012, 141–167.
15 Према једном предању помиње се стара црква у делу Чекерац: Б. М. Дробњаковић, „Смедеревско подунавље и Јасеница, антропогеографска испитивања”, СЕЗБ, књ. XXXIV, Насеља
19, Београд 1925, 295.
16 Љ. Мараш, „Рат и спомен костурница”, Глас потомака, новембар 2006, 4–5.
17 Љ. Мараш, „Рат и спомен костурница”, Глас потомака, новембар 2006, 4–5.
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Церјаку18 већ и на људе и догађаје у ратовима 1912–1918. године,19 о
чему сведоче и три спомен-плоче од црног мермера.20
На западном пиластру јужног зида наоса је плоча са посветом
и речима захвалности Врбовчана храбрим ратницима изгинулим
1915. године. на Церјаку и Врбовачким косама уз стихове песника
Војислава Илића Млађег:
Борци које ова костурница крије
представљају понос и част Шумадије
изгибоше славно у налету смелом
ал` витешким својим показаше делом
да судбина малих није тако црна
има нешто јаче од топовских зрна
сила која народ у бесмртност води
љубав према земљи, краљу и слободи.
		
(В. Илић Млађи)

18 Иако су карактер, значај и тежину битке на Врбовачким косама многи упоређивали са
биткама на Мачковом камену, Брегалници, Куманову, о њој се веома мало зна. Офанзивом
са Саве и Дунава, удружене снаге аустроугарске и немачке војске 6. октобра 1915. године
започеле су напад на Србију. Главнина немачких трупа напала је источно од Београда са
основним правцем продора ка долини Велике Мораве: Историја српског народа, VI књига, II
том, Београд 1994, 96. У намери да се спречи даље напредовање непријатељских снага, с
обзиром да су већ биле ушле у Смедерево, 18. и 19. октобра 1915. године водиле су се велике
борбе на новоформираним линијама одбране на Церјаку, Врбовачким косама и другим
положајима око Врбовца, на којима су се сукобили 11. пук Шумадијске дивизије I позива српске војске и немачке трупе: Г. Ранковић, Митровданска победа код Смедерева 1914. год.–
сведочења, Смедерево 2003, 134. О борбама око Врбовца видети: „Serbs Undaunted by Their
Defeats”, The New York Times, Friday, November 15. 1915, 2; „Обновљена спомен костурница
у цркви Св. пророка Јеремије у Врбовцу”, Глас потомака, јул 2008, 5. Колико је тачно људи
тада погинуло, са сигурношћу се не може рећи. Тела изгинулих српских војника првобитно
су била сахрањивана у рововима на самом бојишту, да би касније била ископана и сахрањивана у „мале беле војничке” гробове, који су се могли видети свуда у околини, обележени
само крстовима ретко са исписаним именом: Љ. Мараш, „Рат и спомен-костурница”, Глас
потомака, новембар 2006, 4–5. Имена која су се сачувала на крстовима остала су забележена
у Поменику, који се налази у костурници и била су исписана и на ковчезима.
19 У крипти су, према неким подацима, сахрањени и посмртни остаци жена, деце и стараца
из Липа и околних села које су аустроугарски војници заробили у збегу и убили на старом врбовачком гробљу октобра 1915. године: Љ. Мараш, „Рат и спомен-костурница”, Глас
потомака, новембар 2006, 4–5.
20 Три спомен-плоче постављене су на западним пиластрима северног и јужног зида наоса.
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Неумрлим синовима Шумадије
храбро палим 1915. год. у борби против Германаца
на Церјаку и Врбовачким косама
захвални
грађани села Врбовца

На истом пиластру је и спомен-плоча посвећена блаженопочившем краљу Александру Карађорђевићу. Краљев лик, у профилу, у
стилизованом медаљону са двоглавим орлом и круном, приказан
је на правоугаоној порцеланској слици постављеној на црном мермеру, испод уклесаних речи посвете:
Спомен плоча краљу Александру I
Ујединитељу 1888–1934. г.
На гробљу ће изнићи цвијеће за далеко неко покољење. Његош.
Своме ратном другу са Солунског фронта за верност отаџбини 1915–1918.г.
Носиоци Албанске споменице:
Илија М. Миленковић		
Рајко Ј. Милић
Миладин Ж. Живановић		
Љубомир С. Мишић
Живадин М. Живковић		
Живота Љ. Петровић
Љубомир Ј. Јанковић		
Ранко Т. Ђурђевић
Миладин М. Миленковић
Милутин С. Ивановић
Стојадин М. Симић		
Алекса С. Костић
Милован М. Илић		
Милан М. Стојановић
Миладин Ж. Илић		
Илија Ј. Петковић
Милоје Ж. Марић			
Милан Ж. Ђорђевић
Милан Ђ. Ђурђевић		
Светозар М. Ђорђевић
Живојин Ж. Антић		
Благоје Т. Савић
Имена 128 изгинулих, помрлих и несталих Врбовчана у ратовима
за ослобођење и уједињење 1912–1918. године уклесана су на мермерној плочи на северном зиду наоса, уз Његошеве стихове: „Благо оном ко довјека живи, / имао се рашта и родити.”
Посебан друштвени, културни и историјски значај за националну историју потврђен је Одлуком Владе Републике Србије,
којом је Црква Светог пророка Јеремије у Врбовцу проглашена за
споменик културе21.
У спомен на ратнике пале не само у Првом већ и оба балканска
рата, подигнута је у Суводолу 1927. године Спомен-чесма палим
херојима општине суводолске у ратовима 1912–1918. г. (слика 2).
И поред тога што је ово спомен-обележје пре свега носило утилитарни карактер, јер је подигнуто као водопривредни објекат Краљевине Југославије, о чему сведочи и плоча на којој пише: „Г. Д. В.
1927”, дуги низ година је било запуштено и изложено девастацији.

21 Сл. гласник РС бр. 5 од 17. 2. 2000, 147
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Опсежним радовима на санацији током 2013. године22, суводолска
спомен-чесма је у потпуности обновљена23.
Лоцирана је недалеко од зграде Месне заједнице, на уређеном платоу са прилазним стазама. С обзиром да је укопана, прилаз
изворишту омогућен је каменим степеницама ограђеним омалтерисаним потпорним зидовима на којима су изведене спојнице које
сугеришу зидање правоугаоним каменим блоковима. Завршницу
потпорних зидова чине масивни камени профилисани венци, изведени од сегмената који носе камене стубове повезане металном
цевастом оградом. У оси чесме, на њеном западном делу, налазе
се спомен-плоча и крст од плавог тока уоквирени ступцима који
носе стилизовану лунету на којој је текст изведен у малтеру: Палим
херојима општине суводолске у ратовима 1912–1918. г. На врху лунете
је фигура двоглавог орла ливена од белог (штуко) мрамора, раширених крила, са амблемом на грудима који чини крст са четири
22 Радови на санацији спомен-чесме у Суводолу изведени су по Пројекту Регионалног завода
за заштиту споменика културе Смедерево, а финансирани средствима која су обезбеђена на
Конкурсу Министарства рада запошљавања и социјалне политике.
23 На зиду чесме, са предње чеоне стране постављена је плоча са подацима о обнови 2013.
године.
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Слика 2. Спомен-чесма палим херојима општине суводолске у ратовима
1912–1918. г. у Суводолу (фото: Регионални завод за заштиту споменика
културе Смедерево)

Слика 3. Споменик изгинулих војних обвезника из Смедерева у рату
1914–1919. године у Смедереву (фото:
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево

Слика 4. Споменик изгинулим и умрлим борцима у ратовима 1912–1920
варошице Сараораца у Сараорцима
(фото: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево)

оцила. Ова фигура двоглавог орла, рад академског вајара Радоша
Антонијевића, постављена је 2013. године, с обзиром да је првобитна уклоњена после Другог светског рата. На мермерној плочи
од плавог тока уклесана су укупно 53 имена и презимена палих
ратника у ратовима 1912–1918. године. На иницијативу Удружења
ратних добровољаца, потомака и поштовалаца, испод ове плоче,
на северној страни, постављена је и мермерна плоча са 23 имена и
презимена преживелих ратника из ратова 1912–1918. године24.
Међу јавним споменицима који су подизани у спомен на
Први светски рат на територији Града Смедерева, издвајају се два
типа. Један карактерише скулпторално решење у виду фигуре
војника (споменици у Смедереву и Сараорцима), док је други са
скулпторалним решењем у виду двоглавог орла постављеним на
обелиску (споменик у Малом Орашју).
Споменик изгинулих војних обвезника из Смедерева у
рату 1914–1919. године (слика 3) налази се на Тргу Републике у
24 Ово удружење је 1998. године поставило још две бронзане плоче на јужној страни северног
зида. На једној је текст: „Удружење ратника и ратних добровољаца 1912–1918. год., њихових
потомака и поштовалаца на Видовдан 1998”, док је на другој двоглави орао у рељефу.

Смедереву, на посебно изведеном платоу југоисточно од Цркве
Светог Георгија. Првобитно је био постављен испред главног улаза
у цркву, да би у другој половини ХХ века био премештен на данашњу локацију.
Подигнут је 1. децембра 1926. године, заузимањем Друштва
за подизање споменика из редова занатлија, а уз помоћ свих грађана из Смедерева, као и великих приложника Округа смедеревског,
Општине смедеревске, Среза подунавског, Бисеније и Антонија М.
Петровића. 25
Његова троделна форма састоји се од степенастог постоља, постамента и скулпторалног дела. На степенастом постољу у
облику зарубљене пирамиде постављен је постамент у виду обелиска наглашеног угаоним колонетама. Оба ова елемента клесана
су од црног гранита. На све четири стране постамента уклесана су
287 имена и презимена палих ратника, текст о приложницима и
постављене четири фотографије на порцелану.
Спомеником доминира скулпторална група коју чине две мушке фигуре ливене у вештачком камену. Композиционо решење
засновано је на наглашеној узлазној вертикали постављањем на
нижем нивоу, поред постамента, фигуре младића који клечећи
подиже ловоров венац навише, ка фигури ратника на врху споменика. Ратник је изведен готово у природној величини, у стојећем
ставу, прекрштених руку ослоњен на пушку. Приказан је у пуној
ратној опреми (огртач, торбице, шлем), обучен у шињел (дуг до
половине листова са дворедним копчањем) и чакшире, са шајкачом на глави и опанцима на ногама. У клечећем ставу, ослоњен
на леву ногу, победнички венац од храстовог лишћа са обе руке
пружа младић у народној ношњи.
На све четири стране постоља на коме стоји скулптура војника уклесан је натпис: Споменик изгинулих војних обвезника из Смедерева у рату 1914–1919. год.
Споменик је клесан у радионици познатог београдског каменоресца Николе Лукачека.
Сем податка да га је израдила каменорезачка радионица Јосифа Дајча из Београда26, није познато када је тачно у центру села
Сараорци подигнут , како у тексту посвете стоји: Споменик изгинулим и умрлим борцима у ратовима 1912–1920. варошице Сараораца (слика 4).

25 О датуму подизања, приложницима и мајстору каменоресцу сведочи натпис на споменику.
26 О томе сведочи текст уклесан на мермерној плочи на дну постамента са јужне стране „Јосиф Дајч, Београд, Гробљан(с)ка 45”.
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И решење овог споменика
карактерише скулпторални део
са фигуром војника на високом
постаменту постављен преко
степенастог постоља. Високи
постамент који је изведен од вештачког камена састоји се из једног блока правоугаоног облика
који на угловима фланкирају
ступци наглашене хоризонталне профилације, са куглама на
мањим постољима на врху. У
простор између стубаца, на све
четири стране, постављене су
плоче од белог мермера са уклесаним натписима.
Имена и презимена 235 ратника из оба балканска и Првог
Слика 5. Споменик палим ратницима и заробљеницима 1912–1918. светског рата налазе се на мергодине у Малом Орашју (фото: Ре- мерним плочама постављеним
гионални завод за заштиту споме- на северној и јужној страни постамента. На мермерној плочи
ника културе Смедерево)
на западној страни споменика
испод уклесаног стилизованог крста налази се текст посвете: Споменик изгинулим и умрлим борцима у ратовима 1912–1920. варошице
Сараораца, док је одломак песме Јована Јовановића Змаја Светли гробови уклесан на плочи постављеној на источној страни постамента:
Ко с› осврне да погледа
Бистрим оком и погледом
На гробове оне светле,
-Повеснице дугим редом,Мора чути како ј’ живо,
Кроз векове, кроз маглину,
Дед унуку, отац сину,
Борац борцу довикив’о:
„Где ја стадох- ти ћеш поћи!”
„Што не могох- ти ћеш моћи!”
„Куд ја нисам – ти ћеш доћи!”
„Што ја почех – ти продужи!”
„Још смо дужни – ти одужи!”
То су збори, то су гласи

Душе чисте, срца млада,
Наследници света жара; –
Ту се слег›о живот млади
Да се с гробом разговара.
„И ти паде, брате драги!”
– „Нисам, децо, вас док траје!”
„Је л’ ти борба била тешка?”
– „Покушајте, милина је!”
„Шта си хтео, куд си пош›о?”
– „Тамо куд се стићи мора!”
„Зар је вера тако јака?”
– „Увек јача од злотвора!”
„Мало нас је кој› би смели”– „Ал› вас јака сила креће!”
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Спомеником доминира фигура младог војника изведена од вештачког камена готово у природној величини. Он је приказан
како стоји у раскорачном ставу са избаченом левом ногом у пуној ратној опреми (торбице, огртач, шлем), обучен у дуг шињел
и чакшире, са шајкачом на глави и опанцима на ногама. Испред
себе, обема рукама држи пушку са бајонетом на врху. Скулптура
војника постављена је на уздигнуто постоље на чијој се предњој
страни налази амблем изведен у камену у виду крста са оцилима
уоквиреног ловоровим венцем.
Споменик палим ратницима и заробљеницима 1912–1918.
године у Малом Орашју (слика 5) подигле су 1926. године27 породице палих ратника и заробљеника у ратовима 1912–1918. године
на иницијативу и уз ангажовање Месног пододбора28. Израђен је у
познатој каменорезачкој радионици Николе Лукачека из Београда.
Споменик се налази у школском дворишту. Његова првобитна локација је била поред самог пута и улаза у школско двориште,
да би из безбедносних разлога током радова на санацији 2013. године био демонтиран и премештен на уређени плато испред улаза у школу.
Конципиран је тако да степенасто камено постоље носи
скулпторални део од црног шведског гранита, који чини обелиск
на постаменту у чијој је завршници бронзана фигура двоглавог
27 Споменик је освештао владика браничевски Венијамин 18. октобра 1936. године, када и
новосаграђену Цркву Светог Вартоломеја у Малом Орашју.
28 Месни пододбор чинили су: Обрад Живковић, школски надзорник у Смедереву, Радисав
Станојловић, слепи инвалид, Милоје Радивојевић, Радосав Милутиновић, Петар Милутиновић и Милојко Димитријевић из Малог Орашја. О овоме видети: „Освећење цркве и споменика у селу Мало Орашје”, Глас Подунавља бр. 295 од 18. октобра 1936, 3.
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Којима се прошлост краси,
„Зар ко може стићи цељи?”
Што продиру кроз свет мрачни,
– „Ко посумња, никад неће!”
Са гробова оних зрачни’,
„А ко беху они диви,
Спајајући громким јеком,
Који су те напред звали,
И Божанском силом неком.
Који су те ојачали,
Спајајући век са веком
Који су ти крила дали?”
И човека са човеком.
– „То бејаху идеали!
Око сваког светлог гробаБез њих нема више лета
Баш ка’ горе она звездаНад облаком мрака густа:
Повесница прича ово:
Без њих би се малаксало,
Хватало се неко коло,
Без њих би се брзо пало.
Коло младо, коло ново,
Свет би био гроб без цвета.
Нове клице – стара нада,
Живот празан, – младост пуста!”
Ново цвеће – стабла стара.

орла раширених крила, са крунама на главама и штитом са крстом
и четири оцила на грудима. На северној и јужној страни обелиска урезан је стилизовани крст уоквирен ловоровим венцем изнад
кога стоји натпис: Инвалидске породице својим помрлим ратницима
и заробљеницима 1912–1918. Изнад натписа је, такође на обе стране,
амблем Савеза добровољаца у Краљевини Србији. Главна хералдичка представа амблема је двоглави орао са склопљеним крилима, круном Краљевине Србије и штитом са крстом и четири оцила
на грудима. У канџама орла су две топовске цеви сучељене устима.
Накит амблема (грба) у виду је симетрично развијених српских
тробојки и симболички приказаних различитих врста оружја (сабља, пушка, топ)29. Испод стилизованих крстова уклесана су имена и презимена палих ратника сва три позива. На северној страни,
поред именâ и презименâ 53 пала ратника, наведена су и шесторица чланова Месног пододбора за подизање споменика, док је на
јужној страни уклесано 35 имена и презимена.
У Летопису малоорашанске Цркве Светог Вартоломеја стоји
да је првобитна фигура двоглавог орла после Другог светског рата
уклоњена и замењена попрсјем српског војника клесаним у камену. И ово попрсје је касније скинуто и данас се чува у просторијама
школе. Током радова на санацији споменика 2013. године30 поново
су на споменику постављени фигура двоглавог орла у бронзи рађена на основу сачуване старе фотографије споменика31, рад академског вајара Радоша Антонијевића, као и два амблема32.
Сва спомен-обележја подигнута на територији Града Смедерева подигнута су као трајне меморије, вечна сведочанства једног
тешког периода у историји српске државе. Препознавање њихове
историјске вредности и њихово очување као дела богате материјалне културне баштине коју наслеђујемо требало би да постане
нешто са чиме се не сусрећемо само у годинама јубилеја.

29 Опис амблема је преузет из члана 3 Правила Савеза добровољаца у Краљевини Србији, Београд
1903.
30 Радови на санацији споменика у Малом Орашју изведени су 2013. године по Пројекту
Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево средствима која су добијена на
Конкурсу Министарства, рада, запошљавања и социјалне политике.
31 Првобитан изглед споменика сагледан је захваљујући фотографији коју нам је уступио др
Млађан Цуњак.
32 С обзиром да су оба амблема била уклоњена са споменика, нови су изливени по узору на
идентичан амблем који је сачуван на спомен-плочи у врбовачкој цркви.
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Ристо Василевски

РАТНИК
Многим поводом
Први Велики,
Други, потом,
Извесно Трећи...
Многи испред,
Између себе,
За друге
Против других,
Опет између...
На земаљској погачи,
Увек потом,
Као на крсној слави,
Неко други маше ножем,
Дели је тупим сечивом
С још свежим мрљама туђе крви,
Лажно је поистовећујући
С Христовим Хлебом.

Бат његових корака
Уводи потоње у прошлост,
Будућност је простор
Који се ничега не стиди –
Из семена којег је
На свом почетку посејала,
Као из магме,
Увек ничу нови ратници.
На трговима споменици,
Крајпуташи крај путева,
Спискови с именима
На плочама,
Које, с времена на време,
Запахне мирис цвећа,
Тек да подсети на њихову душу,
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Њега има, више нема.

Која се пропиње између властитих костију
Да стигне до нове свести,
Избије на површину
И опомене
Да су сви светови
Један једини свет –
Свет у коме се може без ратова
И без њихових испразних битака,
Које су све одреда лаж
Уперена
Против Човека
И његовог јединственог живота!
Нас има, више нема.
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Горан Ђорђевић

ТЕКЕРИШ
Овде су уз наших очева и дедова
и кости војника чешког пука
који није хтео да
пуца на српску браћу
на почетку Поћорекове
		
војне 1914.
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Упамтите!
говорио је учитељ
		
Воја Станојевић
својим постројеним трећацима
из Смедерева
испред Спомен-костурнице
у стакласто мајско подне 1962. године.

ЗЕЈТИНЛИК
1.
Очајно желим да одагнам мисао
о узалудној множини ваших смрти
Дедови, младићи, остали
		
у туђој земљи.
Грех ли је, после скоро век,
		
од последњег чина
што се питам,
пред постројеним крстовима,
међу чемпресима
у крипти с вашим костима
колико сте овде били добродошли?
Тражимо вечне куће дедова
Јанићија и Танасија Ђорђевића
из села Петријева, борце
Дунавске дивизије, првог позива.
Нигде их нема.
Ни у гробовима ни у списковима.
Тронути заласком сунца
над бојиштима и
морским гробницама,
поверујемо да су негде живи
пију старо вино, сабирају векове.

145
2.
Величина ваше жртве је
у мањку оружја
и вишку срчаности
Величина ваше жртве је
у њеној оданости
прецима и потомцима
Величина ваше жртве је
у неизмерној љубави
према животу
Величина ваше жртве је
у непомућеном
презирању смрти
Величина ваше жртве је
у блиставој
победи мањине

Величина ваше жртве је
у непромењеном бројном стању
иако је остао сваки десети
Величина ваше жртве је
у непристајању
на пораз
Величина ваше жртве је
у звезди Даници
вођи пута.
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Величина ваше жртве је
у пристанку
да прихватите
неразумевање савезника
као нормалну појаву

Милица Јефтимијевић Лилић

СРПСКИ ПРИНЦИП (1914–2014)
Прође цео век ћутње, кривње
и одјекну истина као пуцањ:
други су хтели Велики Рат,
Ти само слобoду,
универзални Принцип,
достојанство свом
српском роду.
А хтели су они и тај срам –
да нам наметну кривицу нову
за своја недела стара,
Кутија Пандорина опет је ту,
отвара се кад затреба
адут нови
за минули грех.
Тог се Принципа слепо држе!
Ми заборављамо свог!
А где је сва та „млада” снага,
Где непроживљене страсти, смех
где су дрхтаји срца
погубљене младежи, најбоље,
што „не љубљаше ланце”
и не хајаше за кратки свој век,
где нерођени потомци,
истина уморена камом?
Погнуле сени лице
пред нашим срамом,
српски се Принцип руши
дубоко одјекује мук
док Гаврил близак Богу
ревнује исконској души
благовест најављује:
рођење ново
иза пораза свих.
Гаврило Принцип, вечни,
блистави слободе стих!
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Милисав Миленковић

***
Могући запис на зиду
Ћелије у Терезијенбургу
Овде долазе храбри да уче очај
Недовршеног чина
И траже смисао
Невино узалудне жртве
Овде је влажна несаница мемле
Згуснула оков око главе и тела
Сужња љубавника смрти
Оков леденији
Од бодежа негви рђе

Ту пребива лептир таме
Под челом под косом
У слепоочницама
И непрекидно чедо Гаврила
Као свилена буба негује
Сузом из камена
Умива му мутне очи
Свилом из небеса
Ране по телу преповија
Нагло ослепели стражар
Не угледа озари га
Са одра
Узлетели Принцип Гаврило
Надвиси га хицем
Ороси крв реч памтило
16. јун 2014.
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Овде лебди испаљен
Метак самоће
Над душом која више
Није умела да се нада

ДОБРИЦА
Између врхова поплавних таласа
Надолазећег муља
Јада бола туге и смрада
Надвисујући српски крик
Сред подивљале природе
Њене гневне одмазде
Немоћан да укроти
Убилачки ток
И таласе своје Мораве
Саве Дрине Млаве
Колубаре и Тамнаве
Угасио се у ропцу
Загрцнут горчином
Пред потопом
Српског живља нејачи
Осмехнут надом потомака
Пресвиснуо је
Узвисио се
Благи човек брижне нарави
Умом одан роду
Надничар речи
И српске судбине
Сâм
Добрица
Приневши себе као жртву
Помахниталој и зверској
Непогоди
Дугом невремену
Просутом и тамном
Над Србијом
Еј српска чељади
Хоће ли тај озбиљни
Замишљени лик
Моћи да буде
Занавек наш животни штит
18. мај 2014.
У пет по подне
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Милосав Славко Пешић

ДОБРОВОЉАЦ ЧИТА МЕМОАРЕ
Старина на кутњему прагу
као у царској библиотеци:
уместо жезла стеже тојагу!
Наочари – на ластишу и узици –
трпају јаук у ране. Збира, одузима:
какав је то животни рачун?! Ни слово,
у газети, о њему, о друзима
што падоше за отечество!
Одваја мутне перле мемоара; грозу,
ратове. Куне време, крштеницу,
мраз, стенице, ваши, беду. Болест и глад.
Срџба га дави. Јад. Стиска протезу;
сикће: отаџбинске врлине где су сад?!
Сломи наочари, згужва лажљиву ћирилицу.

Силазимо у град – рај или хад!
Вучји окот, посустао, у чопор
збијен. Страх стиска. Глад.
Зебња. Хоће ли љути запор,
на вратницама градским,
док крв нашу од нас брани
– као да јуришамо на Троју и Рим –
одолети муци што нас храни!
Силазећи опасујемо бедеме
града, видик, реку!
Још далеко смо, човека нигде; семе –
стрепимо – затреће се. Пеку
очи од недохватне лепоте.
Боже, помози: стижемо с Голготе.
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ОДИСЕЈА

ШАРГАН, УСПОМЕНЕ
На Шаргану јутро се смркло. Магла – нарасло
тесто. Стење мајушна локомотива.
Обед за причест: стврдла пита, млеко укисло,
а таин – где је?! Врсник уске пруге снива:
опет војује за краља, чест и отаџбину!
Сапет ордењем просу се вагоном као врећа:
од јунаштва тек пад оста кад судбину
власт закупи. Курата нам је срећа,
сикће негдање љуто момче
кадро да гине за све што личи на бољитак:
али – краљ без земље, земља без језика –
још ће се овде мрсити омче!
Думбара Носталгија, врцају жишке. Сваки метак –
шушка старина – рату је прилика.
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Благоје Радосављевић

ПECMA СПОМЕНИК И ГРОБ
Већ треће
Колено стасава
А тебе нема
Ти не би
Барјактар
Ни стари сват
Идући
Твојим трагом
Залутасмо
Свашта се прича
А ништа не зна

Ако си
У братско
Гађао срце
Просто да ти је...
Ово је задње
Од нашег рода и дома:
Нека ти ова песма буде
И споменик и гроб
Већ треће
Колено стасава
А тебе нема
Ти не би
Барјактар
Ни стари сват
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Ако си
Јуначки
Пао на Дрини
Окрилао дух твој
И вечно соко био

ПУШКА
Из рата заостала
Под срчевом
Подном даском
Увијена у платно
Као новорођени син
Чека да се
Заваде међе
Заваде воде
Како
Године пролазе
Све је више наде
Да се огласи
Између храстова
Између ока и срца

ОДЛАЗАК И ПОВРАТАК РАТНИКОВ
Зором
Мајка обриса
Па пољуби
Бињекташ камен
Крстећи се
Под тешком
Одеждом и оружјем
Узјаха и одјаха
Отац на војну
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***
Повија се
И клати у седлу
На другом коњу
Отац наш
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Левицом милује
Синове и кћери
А мајци на целов пружа
Сабљом нагрђен образ

Добривоје Станојевић

ДАЛЕКО ЈЕ ДОБРО ПОЉЕ
Солунцима
После пробијеног фронта, негде ноћу, одисејски уморан
чукунлуталица Лазар на стогодишњицу
раскорачено гледа липску Пенелопу, више није оран,
Ништа се не предузима, нико не види гранату луталицу.
Издаје цветају, понос прецветава, дно нас назире,
Певају о рату куси купус и чудо репато.
Кусо верује да има репа кудрава, неуморно надире,
То Репато репе јело, нарасло до рептила зубато
Греје се по фестивалима и мисли да је сувцато злато.
Претпотопска чудвишта данас пишу родољубне песме,
Плаве гробнице и даље ничу, тело и земља се грле тамно далеко,
ван Србије.
Сломили смо сваки отпор непријатеља, струне страха посејали бесне,
А онда су нас бомбама самохвални викачи бајатих стихова док
пропаст лије.
Министру подобан, чукундеда Лазар, небројено бољи од мене,
Треба му више од једногa века да повеже раскрснице српске,
Ниједна сила није могла да га задржи, опомене,
А он је остве држао у рукама, ловио кости мрене,
Својим ногама шутирао злости, у мору се давио лицем пене.
Солунце данас славе врдаламе и развикане поете,
Солунаши се и солунаши, те ови наши, те они наши,
Док ваши бахато миле по стиху, без правих дрхтаја, без праве сете.
И нигде Доброг Поља, ни од корова срећног краја да крајпуташи.
Нисмо ми за Добро Поље.
Зато је чукундеда Лазар много бољи од мене?
Он није слушао лирику песника завијуша због главобоље,
Оних што често заболе их душа.
Лазар није срицао стихове,
Нападао бајонетом страхове
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Нарезивао мермерне плоче, без нарицања.
Славне смо године потрошили,
Остале су само ове неспокојне,
Покојни су живљи од свих, живи неспокојство усвојили.
Славимо бивше поразе кô победе,
Лебане се испразнило, лебац нам се огадио.
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Гледам крст чукундеде Лазара,
Помало и он мене мотри, па опроштајно мигне:
Лези до мене, нећу да се ишта разара.
Морам поново да те учим како се гине,
Кроз Добро Поље проводим.
Од наказа да те чувам.

Томислав Стевановић

1914.
Нећемо о крви
треба о лепоти
Додиривати је ноћ сву
Сред фигура винограда
У сапуници станује
Најлакше упија белу хартију
С прстеном јединствена
Празнина између стварности
Нећемо о хладноћи
Богородица зна
Да су сва деца желела наручје
Проговорила плачући
Што пољем живот језди
Ту негде заспаће њихов сан

ВАРДАРЦИ
У крвниковом пехару мрешка наша крв
Један тренутак
		
у стопи потрошених
Преко ливада шума Мораве
Преко оних чије нас је име заборавило
		
Преко оштрица
босоноги преко ружа
		
стазама понора
Док жеђ мори многе године
Ходницима опуштених очију
Без повратка тунелима без излаза
Онда узбрдицом која досеже сан
Душа је оно што се збило у поласку
Очи напуштених девојчица
проучавају календар
На једној страни бродови
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Боје преиначују зору из црвеног у плаво
Флуид за тела случајних сусрета
желим потпуне податке
О геометрији пирамида костију
Бољем роду грожђа у будућим виноградима
		
угашеној жеђи
палим звездама
Шћућуреним јунацима утуљене светиљке
Гомила зарђалог оружја
Песак се повукао ка шестој кули
Кикота да нема помислио бих пустиња
Тестамент пише засићеност смрћу
нека не буде исто
плод претходи цветању
име у камену изрећи
На коме млади Адам хлади уморну главу
Сриче речи љубави
Зажарени плод Дебеле Берте
опустео свет
ваздух помирени
кораке дописује
ход на рукама
гејзир облика
слика вртова
речи проницљиве
обрадован лавеж
горостас нагарављених груди
библиотека за псе
оштрачи кама
њихова школована деца
У зарушеном храму почиње служба Божја
Мајор Наумовић на дивану пуши сунце
Дични генерал сивозеленог језика
Наздравља студени заробљеничког логора
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на другој откуцаји
Страшне су воде међу обалама
Горе ветром који их повија
Магија представе за маске не лица
Како је одиграти пред толиким очима

Загонетна ружа прецветава боље светове
Једина стварност је ништа
Заборавља оне који вежбају живот
Оруђа насиља засипају ликове
у сличности са њима
Шетам истим пустим рововима
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