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На предњој корици: фотографија евакуације села Жабари код Пожаревца, 11. октобар 1915. године (снимио Риста Марјановић, Војни музеј).
На задњој корици: фотографија српских војника (Дигитална збирка
Мирковић, Историјски архив Пожаревац).
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Исписујући ове редове, одужујем
се сенима другова деветака који су,
испуњујући предано дужност према
земљи, пали 1915. године на крвавом
путу од Рама до Крфа ...

НАПОМЕНЕ

Датуми су по новом календару.
Часови су означени од 1–24, иако се 1915. код нас време још обележавало по старом од 1–12 часова пре и по подне.
Због честог понављања, ради уштеде у простору, наметнула су се
извесна скраћивања. Тако су називи појединих јединица наведени
једино први пут у целини, а затим само скраћено (3/2 ч. 9. пука I
поз. значи трећа чета другог батаљона деветог пука првог позива).
Скраћивана су и назначења официрских чинова (рез. кап. I кл. место
резервни капетан прве класе), а често и назначења месеца. Реч село
скраћивано је са с., а кота са к.
Где год се помиње само Дунавска дивизија или 9. пук, реч је увек
о Дунавској дивизији првог позива и о деветом пуку првог позива.
Код имена војника рањених или несталих са (ж) је обележено да
је тај војник и сада у животу и да живи у своме селу.
На скицама висине означене у загради узете су са старе карте.
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Већ петнаест година!... Прошле су као сан. Бледе успомене дубоко утиснуте у души тако да и скора прошлост изгледа далека, a брзо набацани редови старог дневника изазивају
утисак фантастичне приче. А они заиста причају невероватне ствари, које данашње генерације нису у стању увек да
схвате, о којима чак нерадо и слушају, склоне да у сваком помену прошлости нађу једино самохвалисање ... Међутим, пре
петнаест година!... Имала се онда пуна вера у се, а земља
силно љубила. И дала се исполинска борба на свакој стопи
те земље.
Борбе у којима је, у јесен 1915. године, учествовао девети
пешадијски пук првог позива, у саставу Дунавске дивизије
првог позива, као и све што је у вези са одбраном Стига и
Млаве и повлачењем од Рама на Дунаву до Крфа, заслужује
да не буде заборављено. Били смо остављени сами себи, а
непријатељ је био силнији него икада. Надмоћност Макензенових Немаца, и бројна и техничка, била је толика да је
њихова победа била сигурна, наш пораз неминован. To се
јасно осећало још док су били на левој обали Дунава. Па
ипак се није задрхтало, ипак се борило за сваку стопу, до
последњег човека...
Очекивао сам да ћe неко бар у главним линијама изнети
рад деветог пешадијског пука првог позива, јер су многи
обећавали... Ho о одбрани Стига и Млаве ни речи до данас.
И зато ћe ми бити опроштено што ћy ја, негдашњи скромни пешадијски водник, сматрајући то за дужност, покушати да бар нешто спасем од заборава. Потребно је то и
због тога што се вeћ јављају произвољне верзије засноване
на старим заблудама и што се често историја потчињава
личним, тренутним потребама.
Није реч о потпуној историји деветог пука, мада је
прикупљени материјал толико обиман да сам га морао поде7

лити у две књиге, тако да прва обухвата догађаје од Дунава
до преласка Ресаве, а друга - која треба да буде објављена
на пролеће - од преласка Ресаве до Крфа. Најпре као ђакнаредник, затим као резервни потпоручник, учествовао сам
у повлачењу од Рама до Крфа. Водио сам дневник. И тако
је основа у ствари детаљна историја другог батаљона и
треће чете другог батаљона деветог пука. Пук и остало
обухватао сам само онолико колико је потребно да се боље
схвати оно што је мени било главно: рад и живот треће
чете и другог батаљона. А да би се ипак добила једна целина,
своје белешке допунио сам извесним, доцније прикупљеним,
но добро провереним подацима. О ономе што сам нисам
видео, преживео, или за шта нисам могао да добијем потврду од још живих деветака, нисам водио рачуна. У овоме
послу био сам потпомогнут од многих, те им и овом приликом свима исказујем захвалност на љубазној помоћи и услугама које су ми учинили. Добротом ђенерала г. Љубомира
Марића, помоћника шефа ђенералштаба, дошао сам до више
значајних података. Благодарећи љубазности пуковника г.
Петра Маџаревића, који је 1915. године командовао другим
батаљоном деветог пука, био сам у могућности да дођем
до многих драгоцених докумената у оригиналу, a његовим
старањем израђене су и три скице које иду уз текст. Многи
бивши официри и војници деветог пука, стари ратни другови, са којима сам дошао у везу, дали су ми такође многа
значајна обавештења и напомене. Поред тога у два маха
сам, у лето 1929. и 1930., заједно са неколицином својих старих војника, обишао и детаљно разгледао све положаје од
Рама до села Бусура на којима је 1915. године девети пук
имао борбе. Имао сам прилике да прегледам и „Операцијски
дневник деветог пука првог позива”. Најпосле, из дела „Велики рат Србије за ослобођење и уједињење”, издање Главног ђенералштаба, искористио сам један део званичних података који се односе на рад Дунавске дивизије првог позива.
Подаци о раду непријатеља, који се налазио према Дунавској
дивизији, узети су готово сви из дела „Велики рат Србије”,
а само у неколико махова из дела ,,Скице из похода 1914.–
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1918.” од ђенералмајора фон Мозера, команданта 107 пруске дивизије која је 1915. оперисала у Стигу.
Они који се буду доцније одлучили да се осврну на догађаје
из 1915. године, биће свакако приморани да се служе само архивским подацима, јер ћe све друго покрити заборав и уништити време. Но ти подаци, оскудни и сада - у овом случају
пуковски операцијски дневник и делимично подаци изнети
у делу „Велики рат Србије” - не поклапају се увек, сасвим
разумљиво, са стварношћу. Због тога сам дозволио себи да
се држим једино података које сам сам прибрао и сачувао
или који су се поклапали са подацима добивеним од бораца
из 1915. године. Ипак, уздржао сам се од давања критике,
ма колико се она оправдано наметала. To сам, дајући само
елементе за извођење тачних закључака, оставио стручним људима, војницима. Ја сам желео, износећи стварну
ситуацију и стваран ток догађаја, да се види како су у тим
мучним данима живели људи, деветаци, синови Стига, Млаве и Хомоља који су, није то фигура, борећи се падали на
својим пољима, у својим забранима и виноградима. Бранила
се одиста родна груда, кућни праг. Због тога се онако и гинуло, те су чете, после двадесет дана упорне борбе, имале само петину од људи који су пошли са Рама... Уосталом,
1915. године сви су били у више мање сличном положају,
сви су имали у главном исте невоље, иста осећања, сви су
преживљавали подједнако мучне дане, те редови исписани о
деветацима у исто време дају просечну слику онога шта су
у јесен 1915. преживљавали наши борци...
Када је реч о 1915. години, деветаци смеју смело, с поносом
да дигну главу. Мени је част што сам тада био у њиховим
редовима и што сам сада у могућности да бар неке моменте
сачувам од заборава. Нека то приме као моје одужење.
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ГОДИНА 1915...

У ПУНОМ ЗАТИШЈУ

У Светском рату 9. пешадијски пук првог позива, борећи
се редом противу Аустријанаца, Немаца, и Бугара, учествовао је у многим важним догађајима. У самом почетку
рата, јула и августа 1914., пук је на Дунаву код Дубравице.
Затим учествује у прелазу у Срем. На несрећном Мачковом Камену, септембра 1914, 9. пук је вршећи многобројне
јурише претрпео страшне губитке, али је ипак дурашно и
са самопрегоревањем учествовао у октобарско-новембарском повлачењу. Одмах затим, у сјајном налету од Левајског
гробља код Такова па до Дрине, видно је суделовао у значајној
новембарској офанзиви.
Непријатељ је био одбијен, сатрвен. Али се крај рата није
ни назирао. Значило је: одмор, опорављање и припремање
за нове борбе које су биле неминовне. Требало је искористити победу, утолико више што се знало да је и аустријској
Балканској војсци потребан одмор бар до краја јануара 1915.
Но одмора одмах није било. Дошла је кобна борба са тифусом. Док је зараза беснела наносећи велике губитке, пук је,
у саставу Прве армије, био најпре, децембра 1914, у селима
око Ваљева. (Ту је била цела Дунавска дивизија у армијској
резерви). Затим се, ради лакшег снабдевања, привремено
прелази у околину Аранђеловца. А на вест да је могућан нов
напад непријатеља и то са севера, крајем јануара 1915. цела
Дунавска дивизија пребацује се у најближу околину Пожаревца да би ту, у истом распореду, у главном остала до краја
августа. Пук се 28. јануара 1915. размешта по селима: Лучици и Поповцу (3. и 4. батаљон), Пругову (2. батаљон) и
Пољани (1. батаљон). Док у томе распореду три батаљона
13

остају стално, 2. бат. се најпре шаље у Пожаревац (од 4.
фебруара до 23. марта у згради женског казненог завода, и,
касније, у касарни), а затим у јужни део села Пољане, где се
остало све до 14. августа.
Код Пожаревца је Дунавска дивизија имала, према
наређењу Врховне команде, под чију је непосредну команду
дошла и остала све до напада Немаца, да служи као резерва за
фронт Браничевског одреда, са задатком да непријатељу спречи прелаз преко Дунава од потока Песаче, источно од Добре,
па до Гроцке закључно. На томе фронту службу осигурања
вршиле су трупе трећег позива. Но тада до операција није дошло, јер је нашим трупама био апсолутно потребан одмор,
те је свака офанзива била искључена. С друге стране, због
успешног надирања Руса у Буковину (Руси су у ово време
опсађивали и Пшемисл), Аустријанци су морали на руски
фронт да пошаљу са српског фронта 13., 17. и 8. корпус, чиме
је за извесно време била паралисана свака акција АустроМађара на балканском ратишту. Поред тога, Дунав и Сава
били су се силно излили, стварајући још један разлог противу
офанзиве ма са које стране.* И тако се догодио једини случај
у целом Светском рату да су обе војске, и српска и остатак
аустријске Балканске војске, провеле зиму у кантонманима...
Затишје је било потпуно. Како се, непредвиђено, продужило на неколико месеци, пук је могао на миру да се опоравља и
приступи постепеном тако потребном попуњавању људства,
оружја, муниције, одела, обуће и остале спреме. Но све то,
мада је Врховна команда препоручивала да трупе што пре
„буду способне и спремне за евентуалну акцију”, било је
скопчано с огромним тешкоћама: с добијањем тражене спреме ишло је споро, а људи су се у малом броју враћали из
болница. Срећом, на оне који су били у пуку деловала је
повољно добра исхрана, колико толико удобан живот у кантонманима и, нарочито, близина куће и могућност да војници
чешће виде своје, пошто је цео 9. пук био са пожаревачке
*

Аустријанци су у ово време веровали да ћe Срби најпре окупирати
Албанију па тек касније, под бољим околностима, предузети операције
противу Аустро-Угарске.
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територије. Тако се дошло дотле да се већ у фебруару могло
приступити редовној, свакодневној обуци.
С лепим пролећним данима - 2. бат. је већ био прешао у богату Пољану - опорављање пука почело је осетно да напредује.
У пук се враћа с боловања велики број официра - тада команду над 2. бат. понова прима мајор Петар Маџаревић - док је
број прездравелих војника из дана у дан бивао све већи.
Живело се правилним кантонманским животом. Исхрана људи је задовољавајућа, али је сточне хране било мало.
Иако се од одела и спреме није добило скоро ништа, људи cу,
због близине својих кућа, имали могућности да се искрпе и
снабдеју увек чистим рубљем. Обука, највише егзерцир, која
се сада изводила свакодневно, није падала ни најмање тешко
ни старим војницима.
Април је већ донео извесну нервозу. Због бугарског напада
на Струмицу, 2. априла, почело се говорити да ће пук бити
послат на југ, у Албанију. Кантонмански једнолики живот замарао је, али се ипак са задовољством примила вест да се
и даље остаје у Пољани као резерва северног фронта. Док
је непријатељ имао извештаје да се српска војска спрема за
напад преко Базјаша*, у самој ствари је једино напад Енглеза
на Галипоље (25. априла) омео једну комбинацију немачкобугарског упада у Србију.
Наша војска још се није била вратила на потребну висину
и Врховна команда 15. априла извештава министра војног, да
још нисмо способни за офанзиву. (Овај извештај је дат баш
у време када су Руси, због критичног стања на своме фронту, тражили наш упад у Аустро-Угарску). Последица оваквог
стања је још интензивнији рад, који је био омогућен већ и
тиме што је тифус био у фази опадања. Од маја је отпочела
темељна обука не само слабије обучених људи (у мају је ради
попуне примљена једна већа партија регрута), већ и старих
војника: егзерцир, настава гађања, ратна служба са потребном
теоријском обуком. Поред четне, извођена је и батаљонска об*

У селима од Великог Градишта до Пожаревца прикупљан је заиста скроман материјал, бурад и греде, за прављење моста. Од тога материјала,
међутим, очигледно не би се дао направити мост за прелаз преко Дунава.
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ука. У пуку је из свих чета формирано и одељење сигналиста
са заставицама. А да би и млади водни официри, резервни
и активни, затим наредници и ђаци-наредници, обновили потребна практична знања за командовање, у основној школи у
Лучици основана је нарочита пуковска школа која је радила
два месеца: у априлу и мају. Рад је завршен 31. маја. Сваког
дана по један предмет; рад два сата. Предавани су ови предмети: 1. Настава гађања и тактичка употреба ватре (мајор Милан
Дамњановић); у мају свега 8 часова. 2. Егзерцирно правило
(капетан Живојин Тривунац); у мају свега 5 часова. 3. Читање
карата (мајор Петар Маџаревић); у мају свега 4 часа. 4. Ратна
служба (мајор Душан Кузмановић); у мају свега 6 часова
У већој количини је добијена и опрема тако да је сваки
војник имао исправну пушку (српску брзометку) са ремником (од коже или канапа), опасач (кожни или платнени) и по
две фишеклије најразноврснијег облика и недовољно велике,
те је ипак један део муниције морао да се носи у сељачким
торбама које је сваки војник донео од куће. Сваки борац
је још имао и нож, што се сматрало као нарочита попуна
наоружања. Чета је имала једва неколико ашова, а један део,
мали, војника и ашовчиће (аустријске, заплењене). Касније је
добивен и известан број шаторских крила, али у недовољном
броју, што се осетило већ првог дана када cу се људи нашли у пољу ван кантонмана. Од одела добивено је толико да
људи нису били поцепани. Сви су имали и шињеле, наше
или руске. Средином лета примљена је и већа партија летњег
одела. Обућа је у главном била задовољавајућа, јер су у више
махова добивене цокуле (из Америке, на шнирање). Резерве
ни у оделу, ни у обући није било.
Чете су биле скоро у комплетном саставу.
По свему се сматрало да је пук оспособљен за борбу. А
борбе су и очекиване. Крајем маја код непријатеља се рачунало, према груписању српских снага, да Срби намеравају 10.
јуна да упадну у Срем или у североисточну Босну. Због тога
су, између осталог, са руског фронта упућене три немачке
дивизије тек формиране од издвојених пукова из разних кор16

пуса (101., 103. и 105. дивизија, свака по 3 пука). У ово време
наши авијатичари стварно констатују јаче снаге у Банату.
Код нас се заиста припремало и наредба Врховног Комаданта од 21. маја, за све официре, наређује, између осталог:
„Команданти ћe издати потребна наређења и упутства да се од
стране официра искористи свака прилика за популарисање идеје
о офанзиви”. Затим „Тако исто објашњавати војницима да тај моменат треба очекивати сваког часа”. Офанзива је имала да се предузме „само у за нас најподеснијем војно-политичком тренутку.”

Међутим, до офанзиве с наше стране није дошло иако је 23.
маја и Италија ступила у рат. Није дошло, јер су дуготрајне
кише, због чега су надошли и Сава и Дунав, створиле неповољне прилике за операције. Од стране непријатеља се одустало,
јер је сва пажња била сконцентрисана на руски фронт. Руси су
били у одступању (Крајем јуна руски пораз у Галицији, затим
у Пољској), те су повучене и немачке дивизије из Баната.
У ово време Русија и Италија тражили су да наша војска
пређе у офанзиву. Енглеска је, међутим, препоручивала да не
прелазимо у напад. Наша Врховна команда била је мишљења
да још није наступио тренутак за офанзиву. Разлоге за то
усвојила је најпосле и Русија.
Петог јуна наше трупе ушле су у Елбасан, 11. јуна у Тирану.
За време свих ових перипетија Дунавска дивизија је у
главном остала на своме месту, само је крајем јула 8. пук
упућен у Прахово да смени VI прекобројни пук на радовима
у праховском пристаништу.
Живот је текао нормално, без значајних момената. Чврсто
се веровало да је земља у могућности да се успешно одупре
свакој новој навали непријатеља и да је, у случају веће опасности, осигурана помоћ савезника. Због тога је у кантонманима владало спокојство. Како је почињала жетва, велики
део људи пуштен је кући, а они који су остали у кантонману,
помагали су мештанима.
Осигурање фронта и осматрање на Дунаву вршио је трећи
позив...
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ПРВИ ПОТЕЗИ

Могло би се рећи да је право затишје трајало све до половине августа. Од тада читав низ промена. Тако је 14. августа
2. бат. упућен из Пољане ближе Дунаву: у село Мајиловац, на
половини пута В. Градиште–Пожаревац. Промена је пријала,
те се пошло певајући. Ведри су били и остали дани, иако је
све наговештавало да идемо у сусрет озбиљним догађајима,
који су и по самој логици били неминовни. Јер било је јасно
само по себи да у рату затишје не може вечито да траје. А ми
смо се одмарали од краја децембра...
Војници, сада увек скоро сви на окупу, свакодневно
су се вежбали, помагали сељанима у сређивању летине,
оправљали путеве и, по нацртима из пука и дивизије, копали у околини ровове. На Булином брду, Милову и Липовачи
пук је копао утврђења и правио препреке од крстила. Смешан нам је сада изгледао на крају села прикупљени скромни
материјал за прављење понтона (разноврсна бурад и греде).
Успомена на недавне припреме за офанзиву! ... Знали смо да
се сада догађаји не крећу у томе правцу. Но сем нагађања
ништа ... Из дивизије се ћутало; батаљонски телефонисти
Јанко Трифуновић, из Куле, и Михаило Миловановић, из Манастирице, узалуд су неуморно „висили на линији”. Никада
ништа, те дискусије у чика Пајиној кафани у Мајиловцу биле
мршаве и без аргумената.
Чекало се без нервозе. Но први одлучнији и изразитији потез дошао је тек у недељу 29. августа. Док је батаљон још
спавао по кућама села Мајиловца, пошли су из батаљонског
штаба први осматрачи за фронт: резервни потпоручник Михаило Леви за Рам и ђак-наредник Властимир С. Петковић
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за Речицу. Тиме је Дунавска дивизија, која је била стално у
резерви Браничевског одреда, ступила и активно у дејство...
У селу Кличевцу, у основној школи, био је штаб рамског
одсека Браничевског одреда. Командант одсека, стари резервни мајор Тодор Васојевић, црна и изборана лица, дао је
кратка обавештења... Дуж саме дунавске обале распоређене
су чете 2 бат. 9 пука III позива. Од Речице до близу Рама
била је чета рез. кап. професора Карапанџића. Како се код
непријатеља преко Дунава примећује извесно кретање, треба марљиво осматрати дању, а ноћу бити мало опрезнији и
живље контролисати страже дуж Дунава. Осматрачи ће сваке вечери подносити писмен извештај командиру чете III
позива, који ће га телефонски достављати дивизији.
А ово је дошло због тога што је Врховна команда 21. августа обавестила Дунавску дивизију:
„Добивен је извештај, да непријатељ транспортује трупе, понтоне
и остали мостовни материјал за Базјаш. У циљу потпуне провере
горњег извештаја, наредите да се лева обала Дунава од Дубовца
до Пожежене осматра са наше обале.”

Заиста, постављени осматрачи, који су цео дан проводили на осматрачници и добар део ноћи у обилажењу стража
крај Дунава, иако снабдевени само обичним догледима, одмах су почели јављати за жив покрет на левој обали Дунава
и на шумовитом острву Чибуклији према Раму. Примећени
су чак и одреди који су копали ровове и коњичке патроле
којих раније није било.* На „Песковини”, више Старе Паланке, нов рефлектор живо је ноћу осветљавао нашу обалу...
Другом половином августа све су чешћи и озбиљнији гласови о концентрацији непријатеља на нашој граници. Говорило се да има и немачких трупа. Наш мали авион са пожаревачког аеродрома свакога дана је прелетао Дунав и летео
ка Белој Цркви, док га је узалуд тукао шрапнелима топ са
„Столице” десно од села Дубовца. Са руског фронта стизале
су вести да је ситуација тешка. Руси су били у повлачењу.
О припремама Бугара све се отвореније говорило; гласови
*

Извештаји ђака-наредника Вл. Петковића од 30. и 31. августа.
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су били све узбудљивији. Нарочито што Бугари спремају маневре у близини наше границе.
Оваква ситуација повлачила је нов распоред дивизије. За
промене се у батаљону знало само делимично, али довољно
да се озбиљност ситуације правилно оцени. У једном
наређењу Врховне команде команданту Дунавске дивизије
стајало је и ово:
„Ради брже концентрације дивизије ка месту прелаза непријатеља
и поузданије заштите границе, начелник штаба налази да би требало урадити ово: Градиштански одсек ојачати са још једним
батаљоном трећег позива, који узети са смедеревског одсека. 9.
пук I позива укантоновати у реону села Сиракова, Берање,
Баре, Касидол, одакле ће се пук моћи брзо упутити свима потребним правцима; на правац преко Брњице обратити нарочиту пажњу.”

На основу овога командант Дунавске дивизије 29. августа
наређује овај распоред:
„4 бат. 8. пука III поз. упућен је са смедеревског на рамски одсек где ће сменити 2. бат. 9 пука III поз., 2. бат. 9. пука III поз.
упутиће се на градиштански одсек у састав свога пука. Делови
12. кадровског пука из с. Средњева упућују се у с. Д. Крушевицу.
Једна чета градиштанског одсека биће у близини Брњице ради
заштите правца Брњица–долина Пека.
Други батаљон 9. пука је у Речици дајући само ноћу по једну
чету за појачање предстража на фронту Рам–Затоње. Остатак 9.
пука је у селима Сираково, Берања, Баре, Касидол, по потреби и
у селу Мајиловцу.
Прва батерија дунавског артиљеријског пука је у селу
Затоњу или Бискупљу са унапред припремљеним положајем
за фланкирање непријатељске обале ка Базјашу и ка Дивичу. 2.
батерија дун. арт. пука је у селу Братинац.
Покрети ћe се извршити ноћу 29/30 овог месеца и у највећој
тајности” ...
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У понедељак 30. августа прешао је цео 2. бат. у нови кантонман, село Речицу које, утонуло у читаву шуму дрвећа,
лежи на благој падини која се од Анатеме (кота 370) спушта ка Дунаву. Село, довољно велико да удобно прими и цео
један комплетан батаљон као што је био други, почиње од
пута Рам–Кличевац и пење се ка Анатеми; станови 3. ч. били
су најближи путу; зборно место код општине у горњем делу
села где је био и штаб. Батаљон је био деташован, самосталан; имао је чак и свога лекара, капетана др. Швифа.
Батаљон је имао задатак да осигурава део рамског одсека
Речица–Рам–Затоње, и то на тај начин што је сваке ноћи слао
на предстражу по једну чету, док су три чете остајале у кантонману. Стални стражарски ланац дуж Дунава чиниле су на
томе делу фронта две чете трећег позива. За њихову потпору
сваке ноћи два вода су ишла на Рам, а два у село Затоње.
Веза је одржавана телефоном и патролама које су у своме
пролазу контролисале стражаре трећег позива. Ти истурени
делови имали су задатак да, у случају изненадног прелаза
непријатеља преко Дунава, покушају да спрече прелаз, приме борбу док се главне јединице не развију. Остали батаљони
9. пука, увек спремни за покрет, имали су задатак да очекују
догађаје, живо раде на оправци путева и изради ровова.
На Горици (к. 350) више Рама била су два дебанжова топа
из 6. позицијске батерије Тимочке дивизије. Друга два била
су више Кличевца. Остали најближи тек код Костолца и В.
Градишта.
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СЕПТЕМБАР

Кроз цео септембар остало се у старом распореду.
Волели смо што смо самостални. Знали смо да пук из
својих села свакога дана иде на радове и да се често сељака.
Овако је било чак и занимљиво, па и пријатно у лепе ноћи,
сред мртве тишине, дуж Дунава обилазити стражаре трећег
позива, симпатичне чичице, који су нас дочекивали срдачно
и не љутећи се што их ми, према њима деца, обилазимо и
контролишемо ...
Батаљон је у Речици живео ведро, чак весело. Јер зрели
су били виногради, почела берба кукуруза. Било се истина
мало даље од кућа него када се кантоновало у Пољани, али
се зато свесрдније помагало, у пољу и винограду, сељацима
из Речице. А помоћ им је била драгоцена, те су обилато
награђивали учињене им услуге, због чега сваке вечери кантонманом одјекивала песма... Као да се нису бројали дани
када he непријатељ покушати да пређе Дунав!
Непогода се инстинктивно осећала, те је веза између људи
била све интимнија, свесрднија. Осуства су била сасвим укинута; тешко је било добити дозволу и до Пожаревца. Све су
чете купиле своје људе који су били, како се казало, „у расходу“. Вратили се и кречари из Жабара и они који су радили
у шуми код Заове. Писала се последња требовања за спрему.
Признавали смо да скоро нисмо били тако и толико
опремљени. Но то није било много. Али свако је имао пушку, бомби је било довољно, довољно метака; свака пушка је
имала ремник (какав напредак према ранијим ремницима
направљеним од канапа!). Имали су сви опасаче, уз сваку
пушку је био чак и нож! Ко није имао фишеклију, имао је
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торбицу. Одело је било цело, те се није правило питање што
је половина људи у летњим чакширама и копоранима. Код
Левајског гробља новембра 1914. били смо скоро голи, од
овакве спреме ни трага; па ипак се прешло снажно у офанзиву. И да сада не изиђемо на крај, нарочито када знамо да нам
чете скоро нису биле тако комплетне! Јер иако су прекобројни
били послати у прекобројни батаљон, који је формиран још
у Пољани, ипак је свака чета имала више људи него што
формација предвиђа. Трећа чета је имала 277 људи.
Међутим, сви су знаци говорили да ће овај део фронта,
на коме су се месецима и пушке ретко чуле, постати ускоро
жив. Видели смо да се храна живо извлачи из ових крајева.
Мали аутомобили наших добровољаца из Америке по неколико пута дневно, увек добро натоварени кукурузом, прелазили су пут од Кличевца до магацина у позадини ...
Број осматрача постепено је повећан. Половином септембра на Горици, са које је изванредно прегледан поглед на све
стране, израђена је нова осматрачница снабдевена телефоном
и телескопом. Осматрачи су били на смену ђаци-наредници
из 2. батаљона.
A са осматрачница на Раму, Анатеми, Горици, Орљаку,
ђаци-наредници и остали осматрачи слали су само мучне, али важне вести... Јер непријатељ се више није крио,
кретање трупа, возова, пласирање батерија вршено је и
дању. Осматрачи су у своје карте уцртали многобројне топовске пласмане. „Подаци које су давали ђаци осматрачи,
– забележено је доцније у релацији 2. батаљона, – били су
веома важни и велика је штета, која се не може надокнадити, што се тим извештајима о кретању трупа, о спремању на
острву Чибуклији, а нарочито о распореду артиљерије, није
поклањала довољна пажња, јер су се показали као врло тачни, што је дејство непријатељске артиљерије од 6. октобра
и даље најбоље потврдило“. Уосталом, у дивизији се није
веровало ни када је капетан Дојчин Станковић, приликом
једног дежурства са четом код Затоња, јавио да је Дунавом
прошао, под заштитом пуцњаве непријатељске артиљерије,
један брод. Смејали му се што је отворио пешачку паљбу.
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Међутим, тај брод фантом јавио се већ првог дана немачког
напада и много је допринео успешном пребацивању Немаца
преко Дунава.
Са осматрачница се разговетно видело преко Дунава све
што се догађа на линији Дубовац, Врачев Гај, Бела Црква,
Базјаш. Бележено је тачно кретање возова*, коморе, вежбе
пешадије, чије је присуство у све већем броју констатовано,
артиљерије, копање нових ровова**, веза између обале и острва Чибуклије, кретање аероплана чији су хангари били код
Беле Цркве. Извештаји су били невероватно исцрпни и прецизни и по подацима осматрача често је и наша артиљерија
дејствовала***. Најпосле, утврђено је и присуство понтона.
30. септембра осматрач са Горице, наредник Константин
Пантелић, јавља команданту 2. батаљона:
„У 7.30 видело се западно од Н. Паланке, између Ђавољег Моста
и Нове Паланке, 20 кола коморџијских и 15 војника где товаре
неку грађу. На истом месту видело се 25 војника где копају ровове. Наша артиљерија почела је дејствовати са Горице. У 9.30 пре
подне испаљено је 35 шрапнелских зрна и 1 граната. Дејство наших зрна је повољно. Прво смо растерали пешадију која је копала
ровове. Од непријатељских војника било је и рањених, те смо после окренули на комору и нагнали их да беже ка Врачевом Гају са
празним колима без грађе. У 9.40 од Нове Паланке отишла су 4
понтона за Ђавољи Мост. Понтони су натоварени на коњским колима. У исто време од Ђавољег Моста кренула се 4 топа и отишла
су у Нову Паланку. У 10.30 кренула се двоја кола са понтонима и
прошла кроз Нову Паланку и отишли су за Ђавољи Мост; даље
нису пролазили”.
*
„Ноћас дошло у Соколовац око 200 вагона, за Белу Цркву 50. Белу Цркву
дошло једно веће одељење коморе и разапело једно 4 велика шатора по изгледу за аероплане”. (Извештај осматрача са Горице, наредника Константина Пантелића, од 27 септембра).
**
„Ноћас у 2.30 час. видело се на Великој Хумци, кота 153, непријатељ копа
ровове. Ров је дугачак око једног километра”. (Извешгај осматрача са Горице, наредника Константина Пантелића, од 29. септембра).
***
„Данас у 11.30 око 20 војника почело је да ради на мосту од Старе Паланке за градић. Наша артиљерија је отворила ватру на њих. У исто време
непријатељ је отворио артиљеријску ватру са 2 положаја. Један је гађао источно од Соколовца, а други западно од Нове Паланке. Наша артиљерија избацила је 29 метака (шрапнела), а непријатељ је избацио 55 шрапнела. Наш
резултат је добар. Губитака немамо. Имамо једног лако рањеног. Наредник
осматрач, Константин Пантелић. Горица, 29 септембра”.
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Ha основу тих извештаја официри у батаљону имали су
прилично јасну слику онога што се спрема. О томе се опширно претресало у батаљонској кафани „Код офанзиве”, која је
била смештена испод једног пространог амбара у близини
батаљонског зборног места.
– Што нам у дивизији не верују, то је због тога што знају
да пијемо свакога дана доста ракије у овој нашој госпа
Милкиној „Офанзиви”! – смејало се. – Међутим, ми смо увек
на зборном месту!
И заиста, служба се вршила предано, прецизно, од команданта, увек озбиљног мајора Маџаревића, до четних кувара и
коморџија. Искључено је било свако изненађење.
Због лепог другарског живота са негодовањем је била дочекана вест да треба да идемо у Зајечар.
– Зар чак тамо да идемо да гинемо! Овде је ближе!
Радовало се много када се од тога плана одустало. A лакнуло
је свима када се крајем септембра чуло да II армија – Тимочка
II позива, Комбинована и Коњичка дивизија – иде на границу
Бугарске, код које је већ била завршена мобилизација.
Почеле су и коморџијске вести, сигуран знак да су
операције ту. Тврдило се да ће нас савезници помоћи, да ћe
Грци бити са нама, да ће Немци због француско-енглеске
офанзиве одустати од напада на нас . ..
Губио се полако мир с поља око Рама. Кроз кукурузе, обране али непосечене, копали су се нови ровови. Ноћу су вршена пробна поседања положаја; војницима је објашњавано
шта има у коме случају да се ради. Батерије од села Дубовца,
од Паланке и од Базјаша све чешће су слале метке преко Дунава. Најпосле и сељаци из Рама добили су наређење да напусте село. Видели смо многе од њих и у Речици; прва нова
бежанија ...
Пусте су сада преко дана биле сеоске улице. Није било
згодно да непријатељ осети наше присуство у селу. Чете су
увек биле код својих зборних места; ствари су биле спремне;
батаљон је био способан да се крене сваког часа.
Из шљивара смо гледали ројеве непријатељских авиона
и бројали дане откада су престали да се виђају наши из по26

жаревачке ескадриле. А знали смо да cу њихови последњи
извештаји гласили, да је утврђено да се у Банату, нарочито око
Ковина и Беле Цркве, налази једна непријатељска дивизија.
Извиђања од 23. септембра утврдила су „да непријатељ железницом довози трупе из просторије северно од Вршца”.
Непријатељска авиација била је све живља. Званичан извештај
о стању на ратишту 24 септембра бележи: „Непријатељ је извршио 4 аеропланска летења изнад линије Рам–Петка–Смедерево бавећи се највише на делу Костолац–Кулич, a 2 летења
над линијом Рам–Градиште, и 1 над линијом Корочани–Молдава–Пожежена. На Пожаревац су бачене 22 бомбе од којих
је рањено 2, а погинуо 1 војник. Непријатељ се утврћује код
Базјаша и источно од Белобрешке”.
А извештај од 25. септембра има и ове редове:
„У току дана 25. септембра непријатељ је извршио 7 аеропланских извиђања над простором Градиште–Пожаревац–Смедерево–Рам–Градиште, извиђајући највише део између Млаве и Смедерева. На Пожаревац јe непријатељ бацио 34 бомбе од којих је
погинуло и рањено: 1 војник и 7 грађанских лица”.

У току 27. септембра било је 6 аеропланских летења
над одсеком Молдава–Дубравица–Смедерево. Званичан
извештај за 29. и 30. септембар дотиче се рамског сектора
овим речима:
„Према Раму непријатељ је радио неки мост; тај рад је прекинут са
4 наша артиљеријска зрна. Поводом тога развила се артиљеријска
борба у којој је непријатељ избацио 60 зрна. Наша артиљерија
одговорила је са 25 зрна”. – „Око подне 4 аероплана летела су
над простором Рам–Пожаревац–Гроцка–Ковин. Између 16 и 18
часова 7 непријатељских аероплана летели су над Пожаревцем
и бацили на варош и њену непосредну околину око 60 бомби.
Погинуо 1 грађанин, а рањено: 1 официр, 1 војник и 3 грађанина.
Оштећено је више кућа”.

О свему овоме имали смо и своје оригиналне извештаје
на основу којих су командантов посилни Славко Петровић,
из Куле, и сеиз Угрин Миловановић, из Црљенца, изводили
своје стратегијске закључке за све посилне и све ордонансе. Батаљонски комесар, поднаредник Павле, и коморџије
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доносили су нам детаљне вести о страшном бомбардовању
Пожаревца.
– Видели смо читаво туце распарених ногу код Душманићеве апотеке; од тела ни трага! – причали су презајући
од најмањег шушња који би личио на зујање аеропланског
мотора.
– Бацали су бомбе и на сам Крагујевац. Кажу 18! – причали су други у поверењу.
А како тo изгледа видели смо и сами када је један немачки
авион, црн, велики, са дуплим крилима, прелетео тако ниско изнад Речице да смо јасно распознавали осматрача и том
приликом бацио две бомбе. Прва је пала у једно двориште
где су људи и жене седели за дугачком трпезом. Била је даћа
те неки, који су пили за душу других, одоше и сами на онај
свет. Наш др. Швиф имао је доста посла . .. После смо себе
тражили у званичном извештају:
„Наша артиљерија је успешно тукла непријатељска радничка
одељења код Н. Паланке. Непријатељски аероплани нзвршили су 13
летења над одсеком Рам–Пожаревац–Смедерево и бацили 3 бомбе
на Пожаревац, 3 на Кличевац, 2 на с. Речицу, 2 на с. Липе и 1 на Скелу... Непријатељ се утврђивао код Пожежене, на Песковини (према
рамском одсеку); код Н. Паланке... На непријатељској обали према
Пожаревцу и Смедереву осећа се живост...”

Ти су нам извештаји, уосталом, били равнодушни. Али се
лица тренутно згрчила кад је Врховна команда јавила:
„Осматрањем 30. септембра запажено је да непријатељ
приводи своје снаге Сави и Дунаву... На великом Острву према Пожаревцу запажени су војници у оделу боје одела немачких трупа”.
Јасно је било шта то значи, али се није губила ведрина. Чак
ни појава Немаца није уносила неспокојство. Њих још нисмо
познавали, те се јављала и радозналост. Помишљало се и на
могућност да се после каже: Тукли смо и Немце! .. .
Само, у томе тренутку ми нисмо знали да је 29. септембра Врховна команда јавила II армији: „На прагу смо рата
са Бугарском”. Били бисмо неспокојни, као што бисмо били
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бесни, да смо знали да наши не смеју да нападну Бугape,
већ да се мирно гледа како се врши бугарска мобилизација и
концентрација. Исто тако нисмо знали ни да је 28. септембра
Врховна команда известила министра војног: „Француски
војни изасланик пуковник Фурније известио је да Француска
спрема једну дивизију да искрца у Солун, где су већ упућени
колонски делови, а борачке трупе прикупљају се на острву
Мудросу”.
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Да би ce боље схватили догађаји који ћe почети да се
развијају одмах почетком октобра, потребно је знати шта ce
у самој ствари догађало, у то време, на левој обали Дунава.
Званични немачки извештаји дају нам ове податке:
За централне силе било је од огромне важности питање
брзе и ефикасне помоћи Турцима, који су се упорно бранили
на Галипољу. 6. септембра довршени су преговори централних сила са Бугарском. По војној конвенцији која је потписана 6. септембра у Плесу између Аустро-Угарске, Немачке
и Бугарске, Немачка и Аустрија имале су у року од 30 дана
да на српској граници спреме и сконцентришу по 6 дивизија,
а Бугарска у року од 35 дана 4 дивизије. Друга тачка ове
конвенције гласила је:
„Врховну команду над свима у тачци првој наведеним
борбеним снагама прима ђенералфелдмаршал фон Макензен
који има задатак да потуче српску војску и што је могуће
пре отвори и обезбеди сувоземну везу између Мађарске и
Бугарске”.
За припреме се имало само четири недеље, те је прибирање
трупа за напад на Србију отпочело одмах. Груписањем немачких снага у Банату руководио је, према нарочитим
инструкцијама, потпуковник Хенч из немачког главног
ђенералштаба. У Банату је имала да оперише XI немачка
армија ђенерала фон Галвица, која је 25. септембра. имала
овакав састав:
10. Резервни корпус, који су чинили 101. и 103. немачка
пешадијска дивизија (32, 45, 59, 71, 85 и 116 пешадијски пук).
Дивизије су биле формиране на руском фронту од издвојених
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пукова из разних немачких корпуса. IV Резервни корпус,
(ђенерал фон Винклер) који су чиниле 11. баварска дивизија,
105. и 107. немачка дивизија. 107. дивизија, којом је командовао ђенерал-лајтнант фон Мозер, имала је 52, 227 и 232
резервни пешадијски пук, 213. рез. арт. пољски пук, са 27
пољских топова, 4 тешке пољске хаубице, 4 аустријске брдске
хаубице, 2 ескадрона и 1 понтоњерску чету, укупно 500 официра, 16.000 војника и 7.500 коња, и преко 60 митраљеза. Ова
дивизија је тек 20. септембра довезена у Банат из Пољске. III
армијски корпус, који су чинили 6. и 25. резервна дивизија.
Ове трупе највећим делом биле су доведене са руског
фронта, на коме су Руси били у одступању, а мањим делом
са француског (25. хесенска дивизија). Најпре су почели стизати делови 101. дивизије, и то почетком септембра. 21. септембра Макензен је већ био у Темишвару заједно са својим
начелником штаба фон Сектом. У наређењу, које је Макензен
издао XI армији у Темишвару 28. септембра, ова армија има
задатак: „да пређе преко Дунава код Смедерева, Костолца и
Рама, да најпре заузме положаје на висовима јужне обале
и после тога да одмах незадржано продире обалама Мораве ка линији: Паланка–Жабари–Петровац“. У вези с овим,
трупе код Београда имале су да јако надиру „како би одсудан
удар XI армије могао имати потпун успех”.
Јер удар немачке XI армије, противу чије је главне снаге за
први мах стајала Дунавска дивизија, имао је да буде одлучан
за целу офанзиву.
Немци су знали за распоред српских трупа, па чак и
које су дивизије упућене на бугарски фронт, али немачки
авијатичари нису могли да примете покрете које је Дунавска дивизија вршила у току септембра. Због тога је свакако ђенерал фон Мозер и закључивао „да Срби нису опазили благовремено” присуство немачких трупа. Немци су
били потпуно уверени у своју победу и надмоћност као и у
немогућност да савезници ма на који начин притекну Србији
у помоћ. Ђенерал Мозер чак тврди да су Немци радо пошли
у борбу противу Србије, јер им је било драго да учествују
најпре у кажњавању Србије, а затим у операцијама које су
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имале да отворе пут Београд–Цариград–Багдад. Немачки
извештаји из тога времена још са задовољством бележе заблуде савезника у погледу држања Бугарске, јер ни половином септембра савезници још нису знали какве је све обавезе
Бугарска примила у Плесу. Што се тиче савезничке офанзиве
у Фландрији и Шампањи, која је пала баш у ове дане, Немци су констатовали да њени резултати не могу утицати на
извршење плана који је имао да уништи Србију.
Било је предвиђено да операције почну 5. или 6. октобра
(22. или 23. септембра по старом календару). Тек 4. октобра
Макензен је одлучио да акција отпочне 6. октобра, 7. октобра да напада пешадија III армије и левог крила XI немачке
армије код Рама, a 8. октобра да се изврши прелаз IV рез.
корпуса на Острово.
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ПРВИ ОКТОБАРСКИ ДАНИ

Све оно што се догађало од 1. октобра било је и за невојнике
јасно шта ће донети. Непријатељска авијација била је страховито активна*. Био је сада у приправности не само 2. бат.,
већ и цео пук. Трећопозивци крај Дунава били су пуни прича
шта се све ноћу чује с оне стране Дунава.
– Има их много! Пребацивали су ноћас и топове на острво
Чибуклију! – јављали су нам.
Али им се веровало као и осматрачима ђацима-наредницима
који су јављали све значајније и озбиљније ствари. Јер, треба поновити, Немци се више нису много крили. Нарочито је
падао у очи покрет многобројних коморских колона и жив
аутомобилски саобраћај између Вршца, Беле Цркве, Врачевог Гаја, преко Ђавољег Моста и натраг. To кретање било је
на кулминацији 3. октобра када је осматрач са Горице, ђакнаредник Радоје Ћосовић, између осталог јавио и ово: ,,У
12.20 на путу Вршац–Бела Црква кретала се једна врло дугачка артпљеријска колона у којој се могло приметити 72
топа и 140 кара и 110 коморских кола. Артиљеријски возови са по три коњске запреге, а коморџијска кола са по две
запреге”.
Овога дана јаке коњичке патроле долазиле су до самог Дунава код Старе Паланке ...
*
Званични извештаји од 2. октобра констатују да је непријатељ извршио
13 аеропланских летења над просторијом Смедерево–Рам–Пожаревац. На
Пожаревац је бачено 75 бомби, те је погинула једна жена, рањено 2 војника
и 1 грађанин. Оштећено је више кућа... „Из просторија доњих токова реке
Нере и Караша непријатељ исељава своје становништво...“ А Караш и Нера
уливају се у Дунав управо према Раму.
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Бугари су нас на северном фронту били ослабили за неколико дивизија. Отуда су официри, упућени у ситуацију, били
брижни. Није им било довољно што су знали да су већ издате
диспозиције за дочек савезничких трупа од којих је главнина
имала да дође до Велеса и Скопља, а један део и до Ниша.
Специјално у Речици више се волело да смо на Горици место два дебанжовца имали неколико брзометних хаубица, а
на Анатеми неколико тешких топова! Јер знали смо да је у
Базјаш довезено и неколико маринских топова највећег калибра ...
Даљи дани доносили су још исцрпније предзнаке урагана чија се хука већ чула у даљини. Трећег октобра „над Пожаревцем, Рамом и околним селима непријатељ је извршио
17 аеропланских летова и бацио 75 бомби”. 4. октобра немачки авиони бацили су 3 бомбе у Орловачки поток не причинив штету, а затим је снажно бомбардована линија Горица – Рам – Орловац. Затим је целе ноћи дошло сигналисање
фењерима са аде Чибуклије и леве обале Дунава, лупа грађе
и жив саобраћај чамцима. Осматрач арт. кап. Бора Мирковић
утврђује присуство понтона на обали. Његов извештај од 5.
октобра у 1 час изјутра гласи:
„Са непријатељске стране чује се већа ужурбаност и кретање
тешких возова, свакако муниционих кола. У Старој Паланци
ударање маљем. Као да се удара у плехани чамац”.

Слично је констатовао у исто време и ђак-наредник
Ћосовић:
„Ноћас целе ноћи чула се лупњава код Старе Паланке и то на неколико места. Изгледа да је непријатељ правио сплавове и спремао чамце. Дуж Дунава до дубоко у ноћ сигнализација”.

Други осматрач са Горице, потпоручник Милоје Станичић,
све је ово потврдио са пуно нових детаља. Важно је било и
то да су осматрачи јавили тачно место са кога је дејствовала
артиљерија. Прецизни су извештаји ђака-наредника Ћосовића и батаљонски штаб је имао у својој карти уцртан велики
број немачких батерија.
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На основу свих извештаја осматрача, дивизија је могла да
пошаље Врховној команди овај извештај:
„Од Дубовца и Ковина од 6.45 до 14.45 часова летело је 7
непријатељских аероплана у разним правцима, преко Записа,
Дрмна, Петке, Дубравице, Забеле, Кленовника, Пожаревца и уз
Mopaвy до Осипаонице. Ha њих је избачено свега 53 шрапнела.
У 10 час. непријатељ је отворио артиљеријску ватру на Горицу,
Рам и Затоње и избацио 467 зрна већег калибра. Непријатељска
оруђа пласирана су: 2 тешка на крају шуме између Дубовца и
Беле Цркве, 2 тешка оруђа иза именованих места не могу да се
осмотре. Код непријатеља је примећено, према Смедереву и пожаревачком одсеку, покрет непријатељских аутомобила и око 150
војника, довлачење грађе и саобраћај чамцима између Дубовца
и В. Острова. Према рамском одсеку кретање кола натоварених
чамцима и понтонима. Целог дана велики саобраћај аутомобила и
мањих одељења кола од Врачевог Гаја до Беле Цркве и обратно”.

Ситуација је била јасна и Врховна команда, достављајући
нашим војним изасланицима на страни шта је све запажено током 3. октобра, свој извештај завршава констатацијом:
„Груписање непријатељских снага у главном је извршено у
Срему на фронту Обреновац–Шабац, a у Банату на фронту
Рам–Смедерево. Изгледа да ћe јача група бити на фронту
Смедерево–Рам!”
Јесењи дани 1915. били су лепи, ноћи хладне. У уторак 5.
октобра било је пуно сунца али и много свежине, јер је с Дунава долазио хладан ветрић. На нашој обали било је савршено
мртвило. Шумиле само врбе испод којих су, уз саму обалу у
плитким рововима, дремали безбрижно наши трећопозивци.
Мртав је био и Стиг јер се због непријатељских авиона избегавало свако дневно кретање. Чете су биле, као и обично
последњих дана, у близини својих зборних места, у приправности. Само мање се говорило и певало него ранијих дана.
Сељаци, као пред буру, највећим делом код својих кућа.
Тако до 9 сати.
Тада ... готово за трен ока изгубисмо из вида и Рам, и Горицу, и Орљак. Отпочињало је систематско дејство, коректур37

но гађање, непријатељске артиљерије разних калибара које
је обухватило сва важнија места на фронту од Смедерева до
Рама, и које је било увертира за офанзиву... Тешко је било
бројати. Чинило нам се да је на Рам и најближу околину морало пасти најмање хиљаду граната махом тешког калибра.
Тутањ је био страховит. Рамски положаји горели су тако
да нас је та страшна слика кочила. А тукао их је само један
део од преко 70 цеви колико их је било на левој обали Дунава према Раму... У себи смо одобравали што се са Горице нису јављали наши дебанжовци. Било би комично да су
дејствовали не само они већ и цео пољски дивизион, колико
је свега наших топова било за пуком.
– Дакле, ноћас! – шапутало се.
– Најзад, опет борба!
Но није могло дуго да се резонује. Јер ускоро затим почеле
су једна за другом да падају гранате и у околину Речице. Нарочито су тукли један ров који се јасно видео ка једној голој
главици више Речице... Тукли су и обалу, нарочито места где
су раније били станови трећег позива. Али село нису дирали. И то нас је умирило, јер смо схватили као знак да ипак
не знају да смо ту. Зашто би нас иначе штедели, када су тако
расипнички тукли све од реда?!
Управо онога тренутка када је канонада отпочела дивизија,
дотле на расположењу Врховне команде и као резерва Браничевског одреда, ушла је у састав (одмах одређена у армијску
резерву) III армије ђенерала Штурма. (Начелник штаба
ђенералштабни пуковник Душан Пешић.) Јер у 8.55 Врховна
команда јављала је у Сопот ђенералу Штурму*:
„У Банату, а нарочито на фронту Бела Црква–Ковин, осећа се
прикупљање и притисак јаче непријатељске снаге, вероватно у циљу
прелаза на десну обалу Дунава. Ова је снага видно групована у два
главна центра: код Беле Цркве и Ковина. Изгледа да је јача група
код Беле Цркве. Под вашу команду стављају се: Дунавска дивизија
I поз., Браничевски одред и Дринска дивизија I поз.... Ваш је задатак да образујете гранични фронт: Добра Голубац–В. Градиште–
*

„Велики рат Србије”, стр. 340, књ. УIII.
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Рам–Смедерево до Гроцке и да подесним распоредом армије, a с
обзиром на намере непријатељске и груповање његове снаге, будете у могућности да благовремено спречите намеравани прелаз
непријатеља на десну обалу Дунава. Дунав. див. I поз. и Браничевски одред налазе се већ у обезбеђивању датог граничног фронта...
Штаб армије биће у Пожаревцу“.

У часу када је Дунавска дивизија (командант пуковник
Миливоје Анђелковић, начелник штаба ђенералштабни потпуковник Радоје Лазић) ушла у састав III армије, била је овако распоређена:
9. пук у селима Мајиловцу, Берањи, Сиракову, Касидолу,
2. бат. овог пука у селу Речици на граничном фронту, као
појачање трупа на рамском одсеку. – IV прекобројни пук у
Забели код Пожаревца. – 18. пук у Коларима, на смедеревском одсеку. – 8. пук налазио се ван састава дивизије у Прахову. Место њега у састав дивизије дошао је 12. кадровски
пук (на градиштанском одсеку). – Дунавски коњички пук од
3. ескадрона у Љубичеву. – Дунавски артиљеријски пук од
7. батерија: 1. батер. код Затоња, 2. у Братинцу, 9. у Бубушинцу, 4. и 8. у Пожаревцу, 7. у Љубичеву; аероплански вод
од 2. топа на Чачалици; 5. бат. код Смедерева, a 3. и 6. бат.
у саставу одбране Београда. – Пионири на фортификационим радовима дуж фронта. Укупно: 16 батаљона, 36 топова,
3 ескадрона.
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5. октобар

Пук је стално препоручивао опрезност, а батаљонски штаб
је монотоно понављао наређење. Уосталом, оно што смо током дана видели и сами упућивало нас је на то. Нимало се
није завидило онима који су имали те ноћи – између 5. и 6.
октобра – да пођу на предстражу. Јер значило је бити први
на домаку.
А за ту ноћ била је на реду 3. ч. увек ведрог капетана
Дојчина Станковића. Био је и овога пута добро расположен,
али да је ситуација озбиљна видело се већ и по томе што је
извршио детаљан, пажљив преглед чете која је била прикупила и сав свој „расход“.
Они који су и даље остајали у кантонману у Речици, испратили су 3. чету ћутећи. Нико није имао храбрости ни да јој
пожели срећан пут. После оног страховитог бомбардовања
и оног чуда које се током дана сручило на Рам, Горицу и
Орљак, могло се то схватити и као подсмех. И први пут је код
„Офанзиве” било туробно, први пут се сви разишли рано ...
Два вода 3. ч., по старом распореду, отишла су на Затоње.
Одвео их је рез. потпоручник Михаило Леви, трговац из Београда, са рез. наредницима Милованом Атанацковићем, из
Куле, и Миланом Рајићем, трговцем из Петровца. Главнина
3. ч., два друга јача вода, имала је у случају потребе да брани, заједно са једном четом трећопозиваца, Рам и најближе
рамске положаје. У тој групи, која је имала два вода по 80
људи, били су активни капетан II кл. Дојчин Станковић, акт.
потпоручник Богомир Милетић и ђаци-наредници, студенти
филозофије, Властимир Петковић и Андреја Милићевић.
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Пошло се у први сумрак. Без уобичајеног смеха и шале.
Командир на челу, водници код водова; водови уређени строго по десетинама. Као када се јула 1914. пошло, кроз кукурузе, ка Дубравици...
Артиљеријска ватра је већ била престала, али су се на
Раму, Горици и Орљаку још назирали стубови дима и прашине. За четом је остала Речица утонула у тишину и опрезу.
Брзо се сеоским путем избило на друм који води до Рама, али
се тешко ишло даље по путу који је за подлогу имао живи песак. Ипак се хитало, јер је сваког часа могла да отпочне нова
серија граната са Базјаша, Паланке и Дубовца.
У самој близини Рама трећопозивци су оправљали телефонску линију. Ураган је био преко дана раскидао на хиљаду
места. Старци су били ведри.
– Слабо се данас увајдили! Као да смо луди да седимо у
селу! Крај воде, роде, па нека убаци ако може!
Били су то старци из 1. бат. 8. пука III позива.
Ноћ је била непрозирна. Оштар ветар брисао је са Дунава те заједно с песком угушивао бат ногу. Да није било
„њихових” рефлектора са Песковине више Паланке, не бисмо ни могли ићи. Огромне рупе биле су по путу. При сјају
рефлектора угледали смо, најпосле, и Дунав. Био је широк,
брз и црн... Слика је наметала озбиљност и притајену језу...
Водови су у потпуној тишини заузели своја уобичајена места у пустим сеоским кућама недалеко од градске црквице,
на једној раскрсници са које се лако могло прићи свима местима на којима би наша помоћ била потребна. Патроле су
одмах испослате и уређено је да стално одлазе у одређеном
размаку. Затим је, под пуном спремом, отпочело дремање али
отворених очију и ушију.
Са Дунава нико ништа није јављао. Било је све у реду. У
стану командира трећопозивске чете, рез. поручника чича
Јована Пешића, као и увек заборављала се груба стварност.
Причало се живо; било је чак весело. Били су ту и наши осматрачи са околних осматрачница и артиљерци осматрачи са
Рама. Осматрач потпоручник Станичић био је лако контузован те се смејао:
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– Моја повреда кошта их више од милион динара! ...
Са зидина рамског града, око поноћи, покушали смо да
продремо погледом кроз таму. Но поглед нам је допирао
једва до рушевина некадашње рамске царинарнице. Јасно се
чуо шум Дунава. И ништа више.
Ко је све с леве стране Дунава, за нас је била тајна. Нисмо
тачно знали с киме ћемо имати да се боримо јер се о присуству немачких трупа у батаљону само говорило. Можда и
боље. Јер према сили, људској и техничкој, која се груписала
у Банату, нас је било тако смешно мало да би и најхрабрије
морала да обузме дрхтавица. Овако смо рачунали на стару
срећу! Та какви смо изгледали после Сувобора, па смо ипак
за седам дана стигли до Дрине!
А непријатељ је овога пута био страховито моћан и са задатком који је био поразан за нас. Ђенералфелдмаршал фон
Макензен имао је задатак „да српску војску одлучно потуче и да успостави сувоземну везу између Аустрије и Бугарске и да ту везу осигура. У циљу извршења тога задатка
Макензен је био одлучио да изврши упад у Србију главном
снагом са севера, преко Саве и Дунава”. У Банату је била
сконцентрисана – концентрација је почела 14/IX a завршена
5Х–XI немачка армија под командом ђенерала фон Главица са задатком да изврши прелаз код Смедерева, Костолца
и Рама. Ова армија у тренутку напада била је јака 7 немачких дивизија (свака по 3 пука од 3 батаљона) груписаних у
3 корпуса: III немачки армијски корпус јак 18 батаљона, IV
немачки армијски корпус (11. баварска и 105. и 107. немачка
дивизија) јак 27 батаљона. X немачки резервни корпус (101.
и 103. дивизија; пукови: 32, 45, 59, 71, 85 и 116) 18 батаљона.
Укупно 63 батаљона.* III корпус имао је за правац Смедерево. IV корпус: Пожаревац–Костолац, а за прелаз код Рама био
је одређен X немачки резервни корпус чија је 103. дивизија
била сконцентрисана код Паланке, према самом Раму, a 101.
дивизија код Базјаша, према Затоњу.
*

У састав ове армије ушла је доцније и једна самостална немачка
пешадијска дивизија од 9 батаљона, тако да је XI армија била јака свега 72
батаљона.
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Немачке трупе биле су првокласно опремљене и снабдевене изванредно моћном артиљеријом. За прелаз преко Дунава,
који је просечно био широк око једног километра, све је било
с методом спремљено. Немци cу све предвиђали, за све спремали људе. „Поступак трупа на српској обали био је регулисан такорећи за сваку стопу земље”. А страшна артиљеријска
ватра имала је за задатак да морално утиче на српске трупе, које дотле никада нису трпеле такву артиљеријску ватру, и да, поред рушења препрека, подигне морал код самог
непријатеља који је, то немачки извештаји подвлаче, полазио
у борбу уверен да према себи има војнике навикле на упорну борбу. Аустријска команда давала је Немцима претерана
обавештења о нама, представљајући и наше војнике и нашег
сељака као праве дивљаке, те су Немци, и иначе увек опрезни,
били пажљивији него икада, што смо најбоље осетили већ 7.
октобра... Поред тога, Немци су сматрали да је стратегијска
ситуација по њих повољна, а за Србе да је опасна.
А за одбрану од овог моћног непријатеља, за прве часове,
па и дане, на десној обали Дунава стајали су слаби одреди
одбране Смедерева, развучени делови Браничевског одреда
и у резерви, од утока Мораве до Великог Градишта, Дунавска дивизија која је већ имала своје делове на самом Дунаву. Непријатељ је већ био на прагу, а помоћ са стране (Руси
су били за последња четири месеца одступања изгубили
милион и по људи), која је једино могла да поправи тешку ситуацију, била је искључена. Више него икада јасно се
осећало да смо остављени сами себи. Јер тек овога дана, 5.
октобра, отпочело је у Солуну искрцавање 156. француске и
10. енглеске дивизије, које су упућене са Галипоља. Тиме је
отпочело формирање Солунског фронта, но док је он постао
чињеница која бар нешто значи, ми смо већ били на Крфу ...
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ДАН УОЧИ ПРЕЛАЗА

						6. октобар

Ситуација је захтевала да некога буде на Раму и преко
дана, 6. октобра. Било је, уосталом, и тешко у зору неопажено прећи пут до Речице, те је тако 3. ч. имала да остане до
мрака када је требала да дође наредна чета да смени и делове
на Раму и делове на Затоњу.
Оба вода повучена су мало дубље у село, даље од гребена и
прилаза који су нарочито јуче били тучени. Није било тешко
погодити шта ће доћи. И то је дошло опет око 9 сати. Најпре
неколико усамљених метака, па онда ураган... Нико није ни
покушавао да броји. Могли смо и сами да констатујемо да
непријатељ туче целу линију, негде јаче, негде слабије.
Војници још ненавикнути на овакву канонаду били су нервозни, те је било доста мука спречити их да се не појављују
изван заклона око којих је падала киша граната. И нису се
појављивали. A то нас је једино и спасло. Уосталом, више нас
је занимала судбина трећопозиваца код којих је око 16.30,
под утицајем пронетих гласова да Немци већ прелазе, наступила мала паника. Ипак су благовремено враћени, пошто
су свој несмотрен излазак из заклона платили неколицином
рањених.
Ураган је беснео. Нарочито од 15 до 16.30 часова. Гађале
су батерије са Базјаша, Дубовца, Паланке свакако највећим
делом артиљерије коју су имали. „Непријатељ је тукао са
оруђима разног калибра међу којима је већина била хаубица. Положај ових хаубица је на с. з. страни с. Нове Паланке
и то на ј. и. ивици винограда с. Гафтелиона(?), од прилике
код места „Драгачев хат”, аустријска карта 1:75.000 секција
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„Баваниште”. Положај пољских топова јесте јужно испред
цркве у Н. Паланци, један километар западно од Нове Паланке на левој обали реке Караша, јужно од пута који води
из Н. Паланке на запад у Драгачев хат (1 пољ.). Два пољска
топа у близини к. 84 на левој обали Дунава, источно од места
Велики брег, и 1 топ тежег калибра северно од Дубовца чије
се место не види (Извештај команданта 2 бат. пуку).
Од дима се није ништа могло видети. Прштао је камен;
у ваздуху било и пуно песка. Читави низови багремова
нестајали су за трен ока. Камене сеоске куће распадале су
се с треском, а камене ограде прштале као да су од непечене
цигле. Прве вести казивале су нам да Горица, Орљак и село
Затоње деле исту судбину као и Рам. После је телефонска
веза била прекинута и немогуће је било васпоставити је. Али
по грмљавини слутили смо шта се догађа. На свима лицима
питање: Када? Овда онда развучен презрив осмех који је значио: Опет ми из треће најдебљи крај!...
Својом акцијом групног гађања непријатељ – чија се
пешадија нигде није дала ни приметити, те је на левој обали Дунава све било пусто као и код нас – свакако је тежио
да изазове нашу артиљерију како би је, откривену, гађао и
уништио. Желео је да тим путем открије и трупе, али ни у
томе није успео. Јер артиљерија из позадине није излазила
на положај, а наша два сирота дебанжовца давно су већ били
затрпани. А и да нису, шта би? Ваљда да се носе са маринским топовима, који су нас засипали са Базјаша, или са хаубицама од Дубовца!... Пешадија се још није кретала из својих
кантонмана, трећопозивци су стојички ћутали припијени уз
дунавску обалу. Ми смо имали наређење да се не јављамо. У
Речици су остале три чете 2. бат. биле у строгој приправности. Зашто се откривати пре него што се непријатељ појави
и пешадијом? ... Због тога нико није тукао ни непријатељски
аероплан, који је кружио над Рамом коригујући ватру.
Трећа армија је о овој силној канонади известила Врховну
команду додајући да је на положаје Рам и Горицу избачено
преко две хиљаде метака, махом из најтежих калибара. Но
целокупно бомбардовање стало нас је мало. Побили cу во45

ловску запрегу већ неупотребљивих дебанжоваца са Горице,
потпуно разорили сталне осматрачнице (осматрачи су себи
одмах нашли друга погодна места, a током ноћи уништена
телефонска централа замењена је новом), у селу Раму побили заосталу стоку, а ранили у руку једног трећопозивца и
једног сеоског одборника који је дошао да обиђе село. Срушен је велики број кућа, па и у највећој близини места у коме
су се налазила два вода 3. ч., али је, срећом, место где су били
наши људи остало поштеђено.
На Речицу ни овог дана није избачен ни један метак – мада
су околину, Анатему и Липар, гађали – што је потврдило
уверење да наше присуство још није било запажено и да је
непријатељ био уверен да су сви наши истакнути делови на
Раму и Затоњу. Остали батаљони 9. пука нису напуштали
своја села. Прикупљени, чекали су у строгој приправности
слушајући канонаду, која се јасно чула надалеко.
Прва страшна проба издржана је добро. Људи, најпре
ошамућени, долазили су брзо к себи имајући једно ново искуство: да се и у ураганској ватри не мора пропасти. Али баш
овакви резултати дејства немачке артиљерије, баш ови мали
губитци уносили су неспокојство. Јер то нам је најбоље показало колико нас је мало на тако развученом фронту. На Раму,
на главној тачци прелаза: чета трећопозиваца и два вода првог
позива! Њих је, међутим, судећи и по самој артиљерији, морало бити врло много. Али нисмо били навикли да протестујемо,
да критикујемо. Кад нас је свега толико, значи толико мора
бити доста. И кад је пала ноћ, служба осигурања почела је по
старом као да се током дана није ништа догодило ...
Док је овако било на самој граничној линији, по штабовима се организовао отпор. На основу директиве, коју је добио 5. октобра од Врховне команде, командант III армије 6.
октобра изјутра издао је своју заповест за одбрану граничног
фронта. По тој је заповести десни одсек образовао Браничевски одред, средњи (од Ђураковачке реке до Мораве) Дунавска дивизија (IV прек. пук; 9. пук; коњички пук од три ескадрона; артиљеријски пук од 7 батерија; свега 12 батаљона,
3 ескадрона и 28 топова), а леви одсек Дринска дивизија I
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позива која је до 6. октобра у подне дошла на ново одређене
просторије и убиваковала се. У армијској резерви 12. кадров.
пук у Љубичеву, батаљон вардарског пешадијског пука у
Ћириковцу, специјалан вод артиљерије против аероплана у
Пожаревцу; свега 5 батаљона и 2 топа.
Задатак је био: „Спречити непријатељу прелаз на десну
обалу Дунава упорном и активном одбраном положаја, који
непосредно и најбоље запречавају прелаз преко реке и упорно задржавати даље непријатељево надирање ка позадним
положајима до доласка појачања са суседних одсека и из позадине“. „Покрет за заузимање одсека и нов распоред трупа
извршити у току 7., 8. и 9. октобра и што прикривеније како
од угледа са аероплана, тако и од осматрача са леве обале.
Маршовати у малим ешалонима, са великим растојањима и
крај ограда и шума, смену вршити у зору”.*
Извршујући армијску заповест, командант Дунавске
дивизије направио је овај распоред:
Десни одсек: од ушћа Ђураковачке реке до ушћа Млаве:
9. пук; шеста тимочка позицијска батерија од 6 оруђа; девета хаубичка батерија од 4 оруђа; једна брзометна пољска
батерија од 4 оруђа;
Леви одсек: од ушћа Млаве до ушћа Мораве: IV прек. пук,
четврта позицијска батерија од 6 оруђа; једна брзометна
пољска батерија из дунавског артиљ. пука од 4 оруђа; вод
градске артиљерије од 2 оруђа;
Дивизијска резерва: дунавски дивизијски коњички пук у
Љубичеву; 18. пук у кантонману у селима: Маљуревац, Братинац, Берања, Сираково и Ђураково.
Догађаји су, као и армијски, тако и овај распоред изменили
и натурили други, што је свакако имало и последица.
*
Ђенерал Миленковић у своме делу „Шумадијска дивизија I позива 1915“
(страна 49) констатује да је „непријатељ предухитрио извршење горње заповести и командаднт армије био је принуђен да 7. октобра по подне подели армијски фронт у командном погледу на одсеке без обзира на измешаност јединица, која је наступила утурањем Дунавске и Дринске дивизије у
дотадањи пространи фронт Браничевског одреда“. Затим: „На овај начин
изгубљена је иницијатива и наше трупе нису дале непријатељу онај отпор
који се према јачини могао очекивати“.
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Вече је донело дрхтавицу. Било је хладно. Док су они у Речици, са којима је ускоро опет успостављена телефонска веза,
били на опрези и брижно се распитивали како смо прошли
овог страшног дана, водови на Раму и Затоњу изишли су из
својих заклона да причекају смену. Но место нове чете, из
мрака су дошли кувари с вечером. Да нас утеши, потегао је
чак и официрски кувар Милија. Од смене није било ни трага... Трећа чета имала је да остане на положају на коме је
била. Најзад, и боље; била је већ упозната са током догађаја...
Због вечере није било гунђања. Велики кицош Душан Ивић,
из Мрчковца, чак је певушио.
Спустило се ближе граду. Батаљон је послао неколико
коња муниције те је сваки носио скоро дупли број. Видело
се тек сутра колико је то било добро. Патроле су почеле као и
обично да одлазе. Само, полазећи, људи су се крстили. Чак и
безбожни, спадало, регрут Станимир Пириватрић, из Селевца. Уосталом, за све се крстио доброћудни сигналиста Лалко
Илић из Зеленике, увек спреман да сваком помогне.
Ветар је неко време брисао да се није могло стајати крај
зидина старог града. Ипак се чуло како таласи бесно ударају
у камено подножје зидина. Патроле, које су ишле дуж Дунава, враћале cу се окупане пеном таласа који су обилато купали песковиту ниску обалу од града па низ воду... И рефлектор
се јављао ретко. Немогуће је било назрети ма шта на другој
обали. Али по оваквом времену не прелази се Дунав понтонима. Чак ни Немци!
Да не бисмо задремали, Немци су с времена на време, током целе ноћи, пуштали серије тешких граната. Падале су
око села и њихова експлозија кидала је нерве. Ипак су многи
мирно спавали.
Ни на телефону није било више занимљивости. На рамском одсеку. Али је овога дана Врховну команду известио
шеф ђевђелијске железничке инспекције:
„Данас, 6. октобра, стигао сам у Солун и ступио у везу са командантом француске дивизије ђенералом Бају. Један део дивизије
искрцао се из бродова и улогорио ce у близини Солуна, други
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део продужиће искрцавање сутра. Поред Француза искрцали су
се и Енглези око 3.000 са ђенералом Хамилтоном млађим. Прво
ће почети превоз француских трупа – дивизија за Ниш 8. ов. мес.
ујутру са једним делом дивизијског штаба и ђенералом Бају и са
105. пуком Француза. Раније превожење није ce могло предузети jep трупе нису комплетиране својом комором и муницијом.
Управљање овим преносима железницом мора се вршити из
Солуна и Ниша, зашта је учињен нужан споразум између Грка,
Француза и нас. За сад је у пројекту саобраћај од 7 војничких возова дневно са нашим вагонима између Ниша и Солуна, а грчким
локомотивама од Солуна до Ђевђелије“.

Али се крила вест да су 6. октобра прекинути дипломатски
односи с Бугарском!
Ноћни сати пролазили су тромо. Кад преста ветар, поче
киша да прска. Није се видео ни прст пред оком. У стану
командира трећопозивске чете, у коме је проведено толико
веселих часова, било је сада скоро пусто.
– С ветром је било лако, ово не ваља: могу прећи! – вајкао
се стари командир. – Оваква ноћ је само за вражје послове!
И сви су били због тога на својим местима, обилазили
војнике, стражаре. Киша је сада падала јаче. Патроле су стизале свакога часа са извештајима. Јављале су да се на острву
Чибуклији чује нека лупа. На супротној обали, код утоке реке
Караша као да се чује неки топот. Непријатељ је завршавао
припреме, трупе примицао ближе Дунаву.
Али се ништа није могло назрети, те се узалуд шириле зенице. Најзад, зора мора доћи. Трећопозивци су ћутећи чекали у својим рововима дуж Дунава, који су се све више пунили водом.
У селу није било ни паса...
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САСТАВ ДЕВЕТОГ ПУКА

У тренутку када је имао да ступи у борбу, 9. пук је био
комплетан. Имао је 4 батаљона – пети батаљон, прекобројни,
формиран још у Пољани, (командант акт. кап. I кл. Живојин
Тривунац) послат је већ првог дана увече у састав 12. кадровског пука – са по 4 чете и једно митраљеско одељење од 4
митраљеза. Укупно је имао: 67 офицпра, 220 подофицира,
4.481 редова, 517 коња, 17 магараца и 70 кола.*
Командант пука био је пуковник Добросав Павловић,
ађутант активни капетан Милорад Бркић (касније акт. поручник Душан Mapковић), аудитор рез. капетан I кл. Чедомир
Јанковић, судија из Пожаревца; пуковски лекар рез. санитетски мајор др. Миловановић, окружни физикус из Пожаревца; командир бојне коморе капетан I кл. Милан Јовановић;
командир трупне коморе рез. капетан 1 кл. Илија Ћеремилац,
учитељ; водник рез. поручник Павле Петровић, виши чиновник Железничке дирекције; благајник Павић, обвезник чиновничког реда; пуковски свештеник Радивоје Милојковић.
По батаљонима распоред је био овај: **
Први батаљон: – Командант, акт. мајор Милан Дамњановић.
Прва чета: командир рез. кап. I кл. Радиша Стефановић,
учитељ; акт. потпоручник Алекса Глишовић; рез. потпоручник
Воја Недељковић-Трифуновић, учитељ; рез. потпоручник Срета
Живојновић; ђак-наредник Душан Матић, техничар; рез. наредник Трајко Лазаревић, трговац из Пожаревца; рез. наредник Сима

*

Операцијски дневник 9. пука за 1915.
Списак је састављен према сећању официра из 9. пука и због тога није
могао да буде потпун; апсолутно потпун је само за 2. батаљон. Сви ђацинаредници унапређени су 25.октобра 1915. за резервне потпоручнике
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**

Кецић, који је знао напамет цео јединични списак и нумере свима
ножевима и пушкама који су припадали чети. Наредник Кецић је
погинуо на Солунском фронту.
Друга чета: командир рез. кап. I кл. Михаило Пантелић; акт.
потпоручник Добривоје Трифуновић; ђак-наредник Драгутин
Ђукановић, техничар.
Трећа чета: командир акт. поручник Лука Лукић; акт. потпоручник Никола Илић; акт. наредник Миљан Перовић; ђацинаредници Богољуб Милисављевић, правник, и Христо Мојсић.
Четврта чета: командир рез. кап. I кл. Стеван Петковић,
управник пореског одељења; акт. потпоручник Јован Митровић;
рез. потпоручник Павле Илић; ђак-наредник Никола Жунић,
техничар.
Други батаљон: – Командант акт. мајор Петар Маџаревић;
ађутант рез. потпоручник Васић, земљорадник; батаљонски лекар рез. сан. кап. 11. кл. др. Самуило Швиф.
Прва чета: командир акт. кап. 1. кл. Зафир Васић; рез. кап. II
кл. Душан Поповић-Цветковић, учитељ; акт. поручник Милисав
Бојић; ђаци-наредници Рајко Бркић и Радиша Аничић, економи.
Друга чета: командир рез. кап. I кл. Ђорђе Медурић, учитељ;
акт. потпоручник Никодије Маринковић; рез. потпоручник
Миливоје Недељковнћ, цариник; рез. потпоручник Милић Стевић,
земљорадник; ђак-наредник Стеван Веселиновић, правник.
Трећа чета: командир акт. кап. II кл. Дојчин Станковић; акт.
потпоручник Богомир Милетић; рез. потпоручник Михаило Леви,
трговац из Београда; ђаци-наредници Властимир С. Петковић и
Андреја Милићевић, студ. филозофије; рез. наредници: Милан
Рајић, трговац из Петровца, и Милован Атанацковић, земљорадник.
Четврта чета: командир рез. кап. II кл. Сава Пауновић,
учитељ; акт. потпоручник Мило Радуновић; акт. потпоручник
Света Цветковић; рез. потпоручник Љубомир Михајловић; ђацинаредници Милосав Бошковић и Радоје Ћосовић, техничари.
Трећи батаљон: – Командант рез. мајор Мијалко Антић.
Прва чета: командир акт. кап. II кл. Александар Димитријевић;
рез. потпоручннк Рафаило Алкалај, банкарски чиновник из Београда; ђак-наредник Мих. Вукићевић, техничар.
Друга чета: командир рез кап. II кл. Витомир Момировић.
Трећа чета: командир рез. кап. II кл. Светозар Савић; рез. поручник Божидар Марковић; акт. потпоручник Богомир Богићевић;
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рез. потпоручник Боривоје Димитријевић, ђак-наредник Бан
Нушић, правник.
Четврта чета: командир акт. кап. I кл. Богосав Катић; рез. поручник Стеван Ранковић, полицијски писар.
Овом батаљону припадали су и: рез. кап. II кл. Милисав
Рајчевић; рез. поручник Лазар Вељковић; рез. поручник Живојин
Мојсиловић-Муре; поручник Милојевић; акт. потпоручник Миле
Станичић; акт. потпоручник Станислав Стокић; рез. потпоручник
Добросав Пантић; рез. потпоручник Мирковић, правник; ђакнаредник Милутин Обрадовић.
Четврти батаљон: – Командант мајор Милорад Кузмановић;
ађутант ђак-наредник Коста Шапоњић, техничар.
Прва чета: командир акт. кап. I кл. Милорад Марковић; акт. поручник Милоје Томић; ђак-наредник Мика Обрадовић, техничар.
Друга чета: командир рез. кап. II кл. Милун Ивковић; акт. потпоручник Марко Марковић.
Трећа чета: командир рез. кап. II кл. Миливоје Стојићевић;
акт. поручник Тома Р. Анђелковић; потпоручник Сава Ивановић.
Четврта чета: командир акт. кап. II кл. Љубиша Живковић;
акт. поручник Милорад Шутић; рез. потпоручник Стеван Стокић.
Митраљеско одељење: Командир акт. кап. I кл. Мића Стојковић;
акт. потпоручник Милосав Цветковић; рез. потпоручник Ђурица
Муселиновић; ђак-наредник Воја Димитријевић, правник.
Трећа чета 2 батаљона имала је 6. октобра увече: 3 официра, 2
ђака-наредника, 2 рез. наредника, 10 поднаредника, 22 каплара,
238 редова; свега 277 људи.

Слично бројно стање имале су и остале чете у пуку.
Људи су у главном били одморни,* дотле добро храњени и
већ довољно обавештени да пред собом овога пута имају
непријатеља опаснијег него икада, те да због тога предстоји
огорчена борба...
*

Командант 2 бат. примећује у једном свом извештају пука од 6. октобра
увече: „Услед честих идења на предстражу и честог стајања у приправности, војници су као и старешине доста заморени”. Ово се свакако односи
само на 2 бат. који је заиста више од месец дана био на предстражи пре
осталих батаљона. Свакодневни радови на оправци путева и копање ровова,
чиме су се последњих дана занимали остали батаљони, нису били такви да
би изазивали јачи замор.
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РАМ

Код Рама је Дунав широк, па ипак је пружао непријатељу
пуно погодности за прелаз. Чак је то место имало све одлике једног ретко доброг места за прелаз. Јер ту је наше
земљиште улазило као клин у територију непријатељску, те
је тако непријатељ могао рамске положаје прегледно и лако
тући ватром са три стране. Висови изнад Базјаша давали су
одличне осматрачнице. Благодарећи железници, која долази
до Базјаша, могле су се лако довући трупе и лако привући
артиљерија па и најтежа. Дунав је био моћна брана да се под
његовом заштитом изведу несметано све припреме за напад,
а када дође час напада могао се мост не само лако изградити, него и заједно са мостобраном одлично бранити. Јер од
Рама до Затоња, одмах уз обалу, свуда погодну за пристајање,
дижу се две коте мале висине (Горица, 350, на чијем је левом
крилу стари рамски град и село Рам, и Орљак) које чине као
некакав зид према обали. Требало је само очистити падине
према Дунаву и гребен – а сва та места нису ни била погодна да бранилац са слабом артиљеријом као што смо ми
били, развије јаче снаге – па обезбедити пребацивање и, чак,
постављање моста. А цео тај простор од Рама, преко Горице и Орљака до Затоња, препун јаруга, не много дубоких ни
стрмих, и склонитих места, могао је да прими прилично велики број трупа без сметње да се правилно развију једна за
другом када то буде било потребно.
Уосталом, све погодне стране за непријатеља, односно све
незгоде за нас, најбоље је уочио и изнео аустријски коњички
ђенерал фон Тершћански који је, пошто су у првој половини
1915. Руси били тучени, те су Аустријанци имали слободне
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трупе, био израдио половином августа један елаборат који
је имао да служи као основа да се Србија потпуно сруши.
Тај елаборат, који се потпуно поклапао са намерама и плановима аустријске и немачке врховне команде – намере су те
постојале и пре овог елабората па се само чекало да се Бугари одлуче –- у погледу главног фронта од Мораве до Базјаша
предвиђао је ово:*
„У овом реону за извршење прелаза нарочито је подесан положај
код Базјаша, који одговара одлично како тактичким тако и техничким условима. Слободно се може тврдити да је ово место на
целом одсеку Сава–Дунав најподесније за прелаз.
Главно преимућство овог места сачињавају подесни положаји
за тешку артиљерију, јер дозвољавају обухватно дејство према
истакнутом делу српске обале Дунава. Врло су добре околности
за артиљеријско осматрање, нарочито висови јужно од Базјаша.
Може се претпоставити да ће вис Горица, који се са стране може
осматрати и артиљеријом потпуно тући, бити слабо поседнут.** На
тај начин превоз преко Дунава као и заузимање тога виса моћи ће
се извршити без нарочитог противдејства од стране Срба. Само пак
место за прелаз треба да буде од Паланке према Горици. У циљу
даљег потпомагања напада противу висова јужно од Горице (Анатема), требало би, непосредно после заузећа Горице, пребацивати
делове код Речице и Затоња, чиме би у исто време била започета
акција за обухват положаја Анатеме. Материјал за превоз код Паланке може се довести Карашом и Нером, ако водостој тих река
буде бар донекле повољан.
За место прелаза код Речице прикупљаће се превозна средства
позади острва Темешсигета, али се тамо морају довући колима.
Превозна средства за пребацивање код Затоња могу се довести
железницом до Базјаша где би се нод заштитом артиљерије,
и у ово доба већ заузете Горице, спустила у воду. За све ово би
се евентуално могао употребити и материјал који би стајао на
расположењу после извршеног прелаза код Паланке.
Снаге које би се употребиле на простору од Костолца до
Базјаша, имале би не само погодне околности за прелаз, већ би
*

„Рат Србије за ослобођење”, књ. VIII, стр. 219.
Није ни био поседнут.
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**

наишле на релативно слабе српске снаге, које се према садашњој
ситуацији могу ценити до једне дивизије. Сем тога може се претпоставити, да се српске снаге на томе одсеку и у даљем току
напада неће знатно ојачати, пошто ће све њихове код Београда
груписане снаге вероватно остати тамо везане, а трупе које се
налазе на Дрини, због оскудице у железницама, неће се моћи са
довољном брзином пребацити на тај простор. Али, и поред овог,
препоручљиво је да се овај простор, који је за прелаз тако подобан, темељно искористи. На њему употребити не мање од пет
до шест дивизија из којих формирати једну армију, јер би брзи
успеси у правцу преко Пожаревца врло повољно утицали на
операције београдске армије и на прелаз код Смедерева.
Офанзиву би требало отпочети дејством артиљеријске ватре
дуж целог фронта. Са оваквим дејством непријатељ се може
држати у неизвесности где ће прелаз стварно бити извршен. Ако
се у распореду српских снага не утврде никакве промене, треба
офанзиву отпочети код Базјаша где преовлађују најпогоднији
прелази и где се, према томе, најлакше може форсирати Дунав и
задобити простор на његовој десној обали”.

Да су се Немци врло много држали овог плана и да су
се њихова предвиђања испуњавала, показали су већ први
дани. Јер Немци су код Рама пребацили највећи део трупа
које су после оперисале у Стигу. Немци нису могли само
да предвиде, да ће нас код Рама бити мање него што су они
рачунали...
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7. октобар

Наши сатови показивали су да већ треба да сване.
Међутим, дан, четвртак, 7. октобар, тешко се рађао. Густа
магла обавијала је све. Грмљавина преко Дунава бивала је
све чешћа. По звуку смо познавали да нас туку сви могући
калибри са Базјаша, од Дубовца, са положаја код Беле
Цркве и са Чибуклије, шумовитог острва западно од Рама.
Смејали смо се због оних из дивизије: јер били смо у праву,
независно од ракије коју смо пили код „Офанзиве” у Речици.
На Чибуклији је било топова ...
Под заштитом магле по Раму се могло слободно кретати.
Али није било никога. Трећопозивци су били сви крај
Дунава, који је био притиснут густом маглом тако да се није
могло видети ни на три корака од обале. Наши осматрачи
артиљерци били су због тога очајни и нервозно су шеткали
пред станом командира трећопозивске чете где је била
телефонска централа . ..
Патроле са Дунава нису ништа јављале. Због тога су два
вода 3. ч. углавном били прикупљени на једној раскрсници у
горњем делу села, како би се у даном тренутку могли бацити
на страну на којој су најпотребнији. Није ни било илузије да
се прелаз може спречити ако до њега дође. Да се разредимо
од Рама до Затоња не би на педесет метара дошао по један. И
без артиљерије. Требало је само ометати и успоравати прелаз
код Рама док се пук развије...
Било је јако хладно. Цвокотало би се да није стида, јер
би се могло помислити да је од страха. После кише почео је
хладан ветар. Играо се маглом, те се терен почео на махове
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да чисти ... Али само са висова и над Рамом. Над Дунавом је
била још увек густа магла.
Око 6 часова – чекање нам је изгледало вечност и да нисмо
имали сатове мислили бисмо да је већ подне – одједном
кратко затишје, па онда над Рамом и околним положајима
као да је отпочињао страшни суд... Морало је гађати бар 50
цеви, те су небом летели злокобно певајући комади гвожђа и
камена. Село су тукли шрапнелима великог калибра, који су
уз смртоносни сноп куглица на све стране ширили и густ жут
дим који је силно гушио. Срећом, ветар га је одмах разносио
заједно с маглом.
Али се нико није макао са свога места. Камени зидови,
којима су дворишта ограђена и иза којих смо чучали
очекујући даља наређења, чували су нас одлично. Уосталом,
једино под заштитом тих зидова могло се и кретати у оном
пакленом вихору који је постајао све већи и већи ...
Тачно у 6 и по часова магла као да поче полако да се
расипа и из низина. Са врха пута који се стрмо спушта поред
црквице и града све до Дунава, назирала се већ велика река.
–Можда ни данас неће прећи? – шушкало ce у очекивању
Одједном, на непуних педесет метара далеко од водова,
громка експлозија једног рафала. Познали смо: марински
топови са Базјаша. Захуја ниско више глава страшно комађе
гвожђа. Чу се и један туп удар. А када отворисмо очи, док су
остали клечали ослањајући се на пушку, спремни да сваког
часа скоче, у средини првог вода лежало је једно тело. Комадина гвожђа, читава цигла, ударила га је посред прсију и
здробила их... Био је родом из Манастирице: редов Милан
Ђорђевић.
– Први! – рече командир гласно.
Шапатом се понови та реч. Затим, махинално, војници се
прекрстише. Двојица, из Манастирице, устадоше да га извуку устрану. Али не би времена. Јер у томе часу долете сав
задуван Лалко сигналиста.
– Иду! Понтони!... Ка царинарници!...
– Иду и са Чибуклије!... Већ су према кафани! – јављао је
Миливоје Стокић, из Триброда.
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Трећопозивац ордонанс јављао је, више мртав него жив, да
ће многи понтони пристати уз обалу на двеста метара испод
царинарнице.
Требало је неколико тренутака да се оба вода поделе и
упуте на своје место. Потпоручник Богомир Милетић одведе
у трку своје људе десно, да поседне вис изнад царинарнице
и према месту где је требало да се искрцају они „на двеста
метара испод царинарнице“ ... Две десетине одоше ка граду.
С њима и два артиљерца-осматрача. Шака људи оста као резерва на раскрсници . ..
Срећом, телефонска линија за Речицу још није била прекинута, те оде вест: Прелазе! To је било довољно да се тамо
стави све у покрет. У томе часу то се једино и знало тачно.
Рам је био сав у диму. Од страховите канонаде уши су
глунуле.
Киша је још увек ромињала.
– Дакле, ипак данас!
Дотле је с наше стране једва избачен по који пушчани метак. Сад одјекну плотун, туп плотун берданки, па затим брза
паљба. Њима се ускоро придружи и оштро, убрзано пуцање
наших брзометки. И деветаци су ступали у акцију...
У борби је била цела одбрана Рама. По ватри се јасно могло видети колико је јака и како је распоређена. Од целе дугачке линије Рам–Горица–Орљак–Затоње биле су поседнуте
само крајње тачке. Остало је било непоседнуто. Два вода на
Раму посела су линију за коју би требало две пуне чете. Тако
исто и они на Затоњу. Као да се рачунало да ће Немци прећи
само на тим тачкама.
Магла се дизала споро, али се сада ипак видело бар до
половине Дунава. К нама су журно пловили понтони; велики, пуни, набијени. .. Мете су биле сјајне, а да се гађало добро осећало се по дреци која је долазила с понтона и по све
убрзанијем веслању.
Затим су догађаји почели да се нижу муњевитом брзином.
Немачка артиљерија тукла је паклено Рам, Горицу и Орљак,
јер свакако Немци нису могли да замисле – то је и нама теш58

ко ишло у главу – да Рам, главну тачку прелаза, брани само
шака сјајног јада која се припила уз дунавску обалу и уз стење
недалеко од обале. Да смо бар имали један митраљез! Да je
пукао бар један топ! Овако се чекало с пушком и бомбом!
Први понтони отишли су до ђавола, нарочито они који cу
се приближили подножју градских зидина... Али су падали
храбро и лудо ишли напред. Познали смо одмах: нису то
били Аустријанци или Мађари.
– Немци! Дакле, ипак Немци! Макензенови Немци!...
– Ове досада нисмо имали на репертоару! – стигао је да
гунђа један ђак-наредник.
– Ко су да су, удри у месо! – викао је потпоручник Богомир
пуцајући и сам.
И било их на обали већ пуно; и њих и наших трећопозиваца.
Лежали су непомично. Али су за њима с пуно самопоуздања
стизали други. На гомили лешева наместили су свој први
митраљез... Са свих страна, из магле која је још притискивала леву обалу Дунава, клизили су нови понтони. Имао се,
због магле, утисак да их је безброј. Искакали су хитро и одмах се развијали у густе стрељачке стројеве чистећи пред собом обалу. Ускоро наших живих више није ни било на обали
већ само на узвишењима изнад царинарнице и код града. Пет
стотина метара испод царинарнице разбијени трећопозивци
из ретког стражарског ланца дуж Дунава, грабили су јаругама
било ка Затоњу било ка Раму. Сваки останак на обали значио
је смрт или ропство.
Ово нас није обеспокојавало јер није било времена да се
мисли. Није се губила хладнокрвност ни када се, телефоном,
сазнало да су наша два вода на Затоњу, заједно са 5. ч. 1. бат.
8. пука III поз., пошто су издржали страшну канонаду, били
такође приморани да напусте обалу и да се, после приличних
губитака, пред непријатељем који се журно искрцавао и нападао, задрже на првим брежуљцима око Затоња. Немци су,
уосталом, и на тој страни чистили обалу знатним снагама.
Није могло бити илузије да ћемо их зауставити, да ћемо
им спречити прелаз. Да је одбрана Рама имала тај задатак,
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свакако би била многобројнија. Али их је требало задржати
док не стигне батаљон из Речице.
A y Речици још рано изјутра, пре него што се разданило,
1, 2 и 4 ч. биле су потпуно готове. На прву вест са Рама да је
непријатељ почео да прелази, пук, до кога је дошла вест да
су Немци пребацили у 7.30 час. десет већих чамаца војника
и потисли чету из Рама, издао је наређење да „2. бат. одмах
крене преко Липара ка Горици и нападне пребачене делове, а
тиме прихвати и наше осигуравајуће делове III позива”.
И батаљон је журно пошао. Како је ураганска ватра засипала не само Рам, Горицу и Орљак, већ и све прилазе к
њима, било је јасно да би излазак батаљона по дану на ту
линију био не само опасан, већ и потпуно бескорисан. (Да
је батаљон већ зором био на тој линији, претрпео би страховите губитке и свакако се не би могао одржати.). И због
тога је командант 2. бат. донео одлуку да скрене удесно и да,
до доласка пука, са три чете поседне већ израђене ровове
на Липару (к. 300), положају који је паралелан са линијом
Рам–Орљак и који је основица оног троугла који заједно са
Дунавом засеца у Банат, те је према томе ипак мање изложен
унакрсној ватри него линија Рам–Орљак.
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После те одлуке команданта 2. бат., која нам је изгледала
логична, посада која је бранила Рам имала је наређење да
брани положаје и да упорно држи Рам док се на Липару не
развије цео пук чији су делови били у прилично удаљеном
кантонману у селима Мајиловцу, Берањи и Сиракову. Одреди на Раму и Затоњу били су жртвовани; главно је било да се
пук правилно развије.
И батаљон на Липару, и пук који је журно, усред бела дана,
ишао Стигом ка положају, у први мах нису добили ни метка. Јер непријатељ је, уверен да ћемо упорно бранити рамске и затоњске положаје и да су наши први одреди јачи, још
увек сипао смртоносну ватру из свих својих многобројних
батерија. Број Немаца на обали све је више растао a са њиме
и број лаких митраљеза. Одбрана, међутим, бивала је све
мања. Нарочито су трећопозивци, троми те због тога сигурна
мета, имали многе губитке приликом пребацивања са обале
на прве брежуљке...
Видели смо сада цео Дунав који је био обасјан сунцем.
Немци су се безбрижно шетали; било нас је премало и за оне
који су већ прешли. А празни понтони враћали су се журно за
друге. Јављало се да се према Базјашу појавила и једна лађа са
два шлепа. Тамо су се спремали да подигну и понтонски мост.
Ту им, уосталом, већ више нико није ни ометао искрцавање и
правилно развијање. Да су имали више одважности могли су
већ за један сат да завладају и Горицом и Орљаком на којима
није било никога. Али су Немци били опрезни и, пре него
што крену са Дунава напред на целој линији Рам–Затоње, желели су да савладају отпор на Раму и Затоњу. Због тога су
на Раму, милећи узбрдо, узимали под борбом стопу пo стопу,
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зид по зид. Нарочито су поразно дејствовали, више морално,
многобројни лаки митраљези због чијег су силног клопарања
уши глунуле те се споразумевало знацима.
Продиру најпосле и у порту порушене старе градске цркве.
Зачас су испунили цео простор ограђен високим каменим зидом. Јурили су да провале тешка дрвена врата. To је био тренутан застој који их је скупо стао. Трећопозивци су с пуно
смеха бацали бомбу за бомбом преко зида, те је у порти било
као у паклу. Од дреке дизала нам се коса на глави. Урлали су
као шрапнели којима су нас тукли.
Када попустише врата јурнуше на остатке трећопозиваца.
Гинули су старци; рањен им је био и командир рез. поручник
Јован Пешић, један стари сеоски кафеџија, и једва их је, десетковане, узела у заштиту једна наша десетина.
Заморени водови све су се више развлачили јер се фронт
ширио. Били смо већ на висовима на крајњој ивици села.
Увек су тешке борбе у самим селима, а извлачење из села
Рама било је и тешко и опасно, јер су узаним удицама, оивиченим каменим зидовима, брисали митраљези. Десетине расуте на све стране и због тога остављене саме себи, али свесне да се мора бранити свака стопа, јављале су да непријатељ
сваке секунде бројно постаје све јачи. Неколико колона већ
се пело ка Горици на којој није било никога. Долазили су и
лево од града. А већ на обали, према царинарници и граду,
морало је бити бар два батаљона ...
Међутим, из батаљона ништа. Телефонска веза била је
прекинута. Нова осматрачница на Горици била је потпуно уништена, а телефонска централа у Раму већ један caт
у рукама Немаца. А нисмо имали ни времена ни потребе
да шаљемо ордонансе и да их обавештавамо. Могли су и
сами доста видети, а остало чути од рањеника. Они су се
удаљавали полако, под заштитом једне увале лево од пута.
Превијали су се од болова, али нико ни гласа. Гранате су ретко кога дохватиле, јер су још увек више тукли положаје. Све
су то биле ране од пушчаног или митраљеског зрна.
Баш су износили из борбе стаситог каплара Ђурицу
Богдановића из Куле – зрно му је пробило груди – кад ваз62

дух потресе танак, оштар звук нашег пољака. Један вод прве
батерије дунавског артиљеријског пука био је изашао на Липар. Гађали су ђаволски, јер су већ другим метком нашли
понтоне код града.
И само ово је било довољно да се у нама пробуди нада да
ћемо стати и затим сатерати их у воду. Али је вод прве батерије
скупо платио своју смелост. Само неколико тренутака после
првих метака оба топа Немци су засули кишом граната. И топови су заћутали.* Војници су се само тупо згледали. Неравна
борба имала је да се настави у овој пакленој зони.
Извукли смо се, најзад, потпуно из села да бисмо на самој
ивици дали последњи отпор. Да бисмо извукли једну десетину изненада, у једној узаној улици, између високих зидова,
извршисмо контра-напад. Нису то очекивали те их на раскрсници оста доста. Али cу се тукли очајно, иако су били по
годинама скоро деца.
Тешко је било одредити време. Сунце је већ било прилично високо. Борило се сада већ у багремарима и врзинама изван последњих сеоских кућа. Немци као да се нису
журили; чували су добро своје људе остављајући да за њих
артиљерија чисти терен. Да су ишли само нешто брже могли
су нас похватати, нарочито они који су наступали лево од
града. Били смо тако разређени и тако нас је било мало да је
било немогуће да од артиљеријске ватре, ма како она била
јака, претрпимо велике губитке. Више смо водили рачуна да
не паднемо под митраљезе. Ипак смо рачунали да ћемо и у
таквој ситуацији моћи да издржимо најмање још један сат.
Но није било потребно. Одбрана Рама и Затоња – 3. ч. 2.
бат. 9. пука и 1. и 5. ч. 8. пука III поз. – одиграла је своју улогу. Пук је наређивао да се повучемо и ми и они са Затоња,**
*

Пошто је вод претрпео губитке и у запрези и у људима (рањен је и наредник Мијат Мијатовић) морао је убрзо да се повуче у правцу Анатеме.
**
Два вода потпоручника Левија држала су се на Затоњу до 8.30 часова.
Како су трећопозивци из 5. ч. 1. бат. 8. пука били одмах у нереду растурени,
један вод са наредником М. Рајићем послат је на крајње десно крило Липара. Потпоручник Леви остао је са своји.м водом у рововима више Затоња,
претрпевши приличне губитке, све до подне, док није стигао пук и док није
добио наређење да се повуче на десно крило Липара.
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јер је наше даље залагање било непотребно. Наши су већ
били на Липару; цела дивизија је била у покрету.
Погледали смо ка Липару и Анатеми која се дизала иза
њега. Но није се ни догледом дало ништа приметити. Пуста
је била блага падина која полази од пута Рам–Затоње, пусто
је било и на самом Липару. И као да је све спавало. Живо
пушкарање чуло се само са Затоња, јака канонада од Кличевца. Али ми смо знали да су наши тамо већ у рововима
и командир даде знак те, пошто су се најпре повукли сви
трећопозивци, десетина за десетином поче полако да се извлачи и спушта ка долини, пуној непосеченог кукуруза, која
раздваја линију висова Рам–Орљак од Липара и која је била
обилато прскана шрапнелима.
Ишло се ћутећи, тромо. Људи су тешко дисали јер су били
преморени. Сви суморни што баш први дан па овако да се
повлачимо. На сунцу, шињели у којима се јутрос цвокотало,
постајали су терет. Неколико рањених јечало је. Лалко сигналист, контузован, гласно је јецао док су га двојица вукли. Потпоручник Богомир Милетић, у заштитници, само с неколицином отреситих војника, мењао је последње метке с Немцима.
Једним згодним маневром капетана Станковића избегли смо шрапнеле који су били послати за нама, те се после
ишло полако за сноповима шрапнелским који су равномерно
одмицали а ми за њима. И баш када су изнурени водови 3 ч.
и јадни остаци трећопозиваца, тешко корачајући по песковитом терену, стизали у подножје Липара да ту, заклоњени густим шипразима, сачекају даља наређења, на Раму и Горици
појавили су се слободно густи стројеви немачке пешадије* на
коју није пао у тај мах ни један наш артиљеријски метак. Немачка артиљерија почела је да преноси своју прецизну ватру
на долину, на Липар и Анатему.
*

У извештају III армије Врховној команди каже се ово: „Отпочевши прелаз
на десну обалу Дунава код Рама у 7 час. под заштитом необично јаке и унакрсне ватре артиљерије разних калибара постављене код Дубовца, Паланке и
Базјаша, која је трајала преко целог дана, непријатељ је заузео Горицу и око
подне имао је на н>ој око три батаљона са митраљезима”. До тога тренутка,
међутим, 9 пук још није ступио у борбу већ су са овим деловима водиле
борбу две чете трећопозиваца и 3 ч. 2 бат. 9 пука.
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Сатови су показивали подне. Нису се више чуле ни пушке
заштитнице.
Борба на Раму била је завршена.
За оцену ситуације бранилаца Рама и Затоња није без интереса видети и извештаје немачке о овом првом дану борбе!
Јер тек после тих извештаја може се створити тачнија слика
свега онога што се одиграло на томе делу фронта 7. октобра.
А немачки извештаји констатују „да је пребацивање XI
немачке армије преко Дунава отпочело 7. октобра ујутру
пребацивањем X резервног корпуса код Рама. Први ешалон тога корпуса пребачен је 7. октобра око 7 час. у присуству Макензена... Пошто су трупе овог ешалона заузеле Горицу код Рама и потисле српске трупе са тога виса,* даље
пребацивање овога корпуса ишло је тако да су у току овог
дана све трупе овог резервног корпуса биле на десној обали
Дунава“.
Овај корпус био је јак 18 батаљона и њега је на Липару чекао 9. пук изложен убиственој ватри немачке тешке
артиљерије која је чинила пустош и у рововима и у души.
Поласку првог елитног немачког ешалона, чије је надирање,
срачунато и припремљено, било као гром и који cу на десној
обали Дунава, на фронту од скоро 7 километара, чекали две
чете трећопозиваца и једна чета првог позива, присуствовао
је Макензен! На левој обали дунавској Макензен а на десној,
према њему, око 7 часова изјутра 7. октобра 1915. године,
капетан Дојчин Станковић са половином своје чете и чича
Јован Пешић, трећопозивски командир и мирни паланачки
кафеџија, са четом трећепозиваца! Ко би нас сносио да смо
онда знали за овај значајан и речит детаљ. Јер имали смо права да кажемо да смо били баш према Макензену кога нисмо
видели само због густе магле...
Али нисмо знали, те се, пошто је очигледно било лудо под
оваквим условима бранити Горицу и Орљак, на којима је сваки метар био преоран гранатама великог калибра, хитало Липару, рововима раније ископаним и спремљеним за одбрану...
*
У самој ствари, као што је већ изнето, на Горици уопште и није било наших трупа, нити је Горица брањена.
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III

ЛИПАР, ПРВА ОДБРАНБЕНА ЛИНИЈА

ПРИПРЕМЕ ЗА ПРВИ НАПАД

						7. октобар
Вести да непријатељ прелази Дунав изазвале су живе покрете. У дотадањи фронт Браничевског одреда аутоматски и
постепено су утурене Дунавска и Дринска дивизија I позива,
што ипак није било ни приближно довољно. Јер само према
9. пуку било је 18 батаљона, цео X резервни корпус.
Пук је одмах добио наређење да из свог кантонмана,
удаљеног просечно од Липара око 10 километара у правој
линији, цео изађе – последњи батаљон кренуо се у 9 часова – на Липар и Анатему (кота 370 више села Речице, тачка
која доминира целој околини). На Анатему су упућене 2. и 9.
батерија.. IV прек. пук упућен је ка Петци са 7. и 8. батеријом
и дивизијском коњицом, a 12. кадров. пук упућен је у село
Поповац да служи као резерва рамском и градиштанском одсеку. 18. пук од Смедерева имао је доћи на лево крило Анатеме, више Кличевца, где је и стигао тек у 21 час.
Док су ови делови журно маршовали, одбрана Рама водила је жилаву борбу, а на Липару су биле три чете 2. бат. Овај
батаљон, пошто су му чете стално биле под оружјем, посео
је до 8 сати раније ископане ровове на Липару. На левом крилу била је 4. ч. рез. капетана Саве Пауновића, у средини 2.
ч. рез. капетана Ђорђа Медурића, а на десном крилу 1. ч.
капетана Зафира Васића са деловима трећег позива. (Tу је
касније дошао и потпоручник Леви са водовима који cу бранили Затоње). Линија је била и сувише развучена, око 4 километра, тако да се веза једва одржавала. Али се чекао пук.
Одмах су испослате напред патроле, које су наишле на Немце само према Затоњу. Ти делови у правцу Затоња добили cу
69

ускоро и артиљеријску ватру од које је 2 ч. имала 4 рањена и
3 контузована.
У пуку као да се није имала јасна ситуација о ономе што
се догађа на Дунаву и какве су теренске прилике. Јер у 11.15
(а Немци су почели напад у 7.30) командант пука упућује
команданту 2. бат. ове редове:
„Овога часа добих извештај да сте се задржали на положају Липар. Требали сте да поступите по наређењу па да нападнете и
протерате противника. Чим вам стигне 1. бат. покушајте са њиме
да противника протерате и даље пребацивање спречите.
Превијалиште је засада у Нимнику. Известите ме одмах о резултату. Ја се налазим на Анатеми, у рову источно од пирамиде“.

Уосталом, тако се на ситуацију гледало и у дивизији која је
наредила напад чим су батаљони стигли на Анатему (тачно у
подне). Задатак је био да се Немци врате на леву обалу Дунава. Требало је, дакле, спустити се са Липара, прећи у основи
песковиту равницу пуну непосечена кукуруза и попети се уз
голи Орљак и Горицу на којима су се Немци, несметани од
наше артиљерије, већ журно утврђивали. (У правој линији то
растојање износи око 3 километра).
Наређење за напад, које је 2. бат. добио из пука, гласило је:
„По наређењу команданта Дунавске дивизије I позива, наш пук
има задатак да што скорије нападне непријатеља на Горици и пребаци га преко Дунава. Код Душника биће 12. кадров. пук и 18. пук
I позива.
За извршење овог задатка одређујем 1. и 2. батаљон у први борбени ред, 1. бат. десно, 2. бат. лево; 3. и 4. бат. у резерви. Правац
напада Липар–Горица. Правац кретања резерве више за левим
крилом. Наредите командиру батерије на Липару да вам напад
ватром потпомогне. Напад да отпочне у 14.30 часова.
Превијалиште биће на изворном делу потока Курјачине у
шуми Целија. Бојна комора на истом месту; одатле попуњавање
своје коморе вршити. Ја ћу се налазити код резерве и на Липару
где ми што чешће шиљите извештаје“.

Према овоме 2. бат., који је служио за правац, имао је да
напада Горицу, 1. бат. Орљак. Припреме су одмах отпочеле.
2. бат. се рокирао улево уступајући десно крило 1. бат. Само,
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Немци су сада већ били начисто да тек на Липару има наших
јачих трупа, те су сву ватру, пошто је Рам пао, полако пренели на Липар. Припреме за напад вршене су под том ватром,
што је, наравно, отежавало и успоравало рад.
Први батаљон, који је у 8 час. пошао из с. Мајиловца, па
преко Нимника и Анатеме дошао на Липар, избацио је најпре
своју 2. ч. (кап. Мих. Пантелића) на положај изнад с. Затоња.
Остале три чете биле су у резерви на Липару. За напад на
Орљак одредио је 1. бат. 3. ч. (поруч. Луке Лукића) и 4. ч.
(кап. Ст. Петковића).
Други батаљон је за напад у први борбени ред одредио 1
и 4 ч., у други борбени ред 2. и 3. ч. Наређење је издато у
14.25; до тога времена водови 3. ч. који су били на Раму, искупили су ce у једној ували недалеко од пута Рам–Речица.
Пошто се прикупила и одморила, 3. ч. је полако изишла и
посела крајње лево крило пука (ранији положај 4. ч.) тако да
је једним делом била окренута ка Горици, а лево крило је заламала да је била окренута рамском граду и равници која се
пружала до Дунава.
Из ровова се није дало ништа нарочито приметити.
Непријатељ је своје пребацивање сада вршио делом отворено (са Чибуклије и код Затоња) те се јасно видели понтони и
дереглије, па чак и једна лађа*, а делом скривено од наших
очију под заштитом Горице и Орљака, на којима су вршили
груписање одреда. Пошто их није тукла наша артиљерија, a
ми смо били далеко за пушчану ватру, развијали су се потпуно слободно и утврђивали на свима заузетим тачкама.
Чета је имала патроле на самоме путу и то на месту где
пут скреће улево ка Раму. Немци су избегавали да се јаве
у равници, а када су почели да наступају од Рама ка Речици, поред патрола ватром их је тукла и 3. ч. те се стрељачки
строј распрштао. Командовало се као на стрелишту и људи
су гађали гајком. Добром расположењу помогло је и сунце,
јер је дан био пријатан.
*
„Лађа и 3 шлепа прошли су поред Рама око 16 сати“, извештај
мајора Маџаревића пуку
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НАПАД HA ГОРИЦУ И ОРЉАК

						7. октобар
Напад 9. пука са Липара имале су по првом плану да помажу 2., 4. и 9. пољска батерија и 9. хаубичка које су биле на Анатеми, Душнику и Перином Гробу. Само, због надмоћности
немачке артиљерије, дејство наших топова било је сведено
на најмању меру и „наша артиљерија није могла ни мало да
помогне нападу пука и овај олакша“.*
Први напад. Пошло се због тога пажљиво и тачно у
одређено време. Стрељачки ланац је био потпуно правилан.
У тренутно празне ровове на Липару дошао је одмах други
борбени ред, спреман да и сам крене даље чим устреба.
Као што се и могло очекивати, покрет ма колико био опрезан био је примећен, те се ураганска ватра сручила на цео
простор између Липара и Горице. Нарочито је био жестоко
тучен пут Рам–Затоње. Због песковитог терена дејство разорних зрна изгледало је још страшније. Као да је одједном
изникао црн висок зид. Чинило се да је под таквим условима
напад немогућан.
Но и поред ове ватре, стрељачки строј је ишао правилно
напред провлачећи се кроз кукурузна поља и потискујући
слабе немачке патроле. Пушкарање је било живо. На путу
Рам–Затоње кратак застој због прикупљања, па онда опет
напред у скоковима. Тако до под саму Горицу са које је долазила све јача пушчана и митраљеска ватра. Али се даље
није могло иако се било на јуришном одстојању. Трпела се
несносна ватра. Губици прилични. Из 4. ч. лако рањен потпоручник Светислав Цветковић. А затим, „1. бат. који је био
*
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под командом мајора Милана Дамњановића, оцепио се од
датог му правца и 2. бат. и зауставио се на јужним падинама
Орљака.* У висини 2. бат. десно, дакле, није било никога, a
немачке јаке патроле јављале су се и с те стране.
У 16.20 час. ситуација није била ни мало завидна. Тада
капетан Зафир Васић јавља:
„Са 1. и 4 ч. прешао сам пут Затоње–Речица. 1. бат. одступио је
и зато десно немам везе, а тако исто лево немам везе. Молим за
наређење.“

У 16.30 час. мајор Маџаревић извештава пук:
„Ја сам дошао под Горицу, али је десно крило, 1. бат. мало заостало и морам да га сачекам, а даље услед непрегледности терена
немам везе међу крајњим четама. Рад ћу продужити“.

Створена празнина између 2. и 1. бат. попуњена је одмах
3. бат. из резерве „но ипак се са 1. бат. тешња веза није могла
постићи”. 1. бат., под јаком ватром са Базјаша био је приморан да се повуче и обустави напад. 2. бат. је и левим крилом
висио јер сем патрола 3. ч. није било друге заштите. 2. ч.
2. бат. ишла је развијена за 1. бат. једно 300 метара и стала
је када и 1. бат. Трећи позив био је далеко и раштркан и са
њиме није било везе, a 18. пук, који је имао доћи, стигао је
тек увече. Због тога је командир 3. ч. и тражио да командант
батаљона према Речици „пошаље појачање ради осигурања
бока, јер трећи позив изгледа да се према Речици повукао“.
Поред тога, око 16 час. Немци пласирају своје прве брдске
батерије на Горици. Ипак се остало под Горицом, на којој
су већ укопани Немци мирно чекали наш напад, све до 18
час. уз живу борбу патрола. Немци су у један мах долазећи
рамским путем покушали да с јачим патролама зађу за леђа
нашој нападној колони. Намера је била осујећена и у једном
контранападу потпоручник Мило Радуновић успео је да
разбије једну од тих патрола која се жилаво борила. Оставили су на терену неколико мртвих војника и једног потпоручника. Из докумената смо видели да је то потпоручник
*
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фон Еренштајн из Магденбурга. Припадао је 32. пуку 205.
бригаде 103. немачке дивизије!... Имао је код себе књижицу
у облику срца. Испод зелених плишаних корица сви листови
били су пуни девојачких потписа и посвета. Жалили га наши
што је погинуо не хтевши да се преда иако је био рањен кроз
обе ноге...
Напад је био пропао на целој линији.* (Ни 12 кадр. пук
није успео да поврати Затоње; артиљерија му је онемогућила
напад). Због тога у 18 час. долази наређење да се делови који
су учествовали у нападу повуку позади пута Рам–Затоње. Ту
је требало да се сачека ново наређење. У овом затишју стигли су са Затоња и два вода 3. ч. у састав чете која је једнако
била у рововима на крајњем левом крилу пука. Сусрет водова био је срдачан. Тек тада се опазило колико је чета за један
дан борбе смањена. Губици нису били мали, јер је из строја
било избачено 26 људи.
(Погинуо редов Милан Ђорђевић, из Манастирице. Рањени: поднаредник Илија Топаловић, из Манастирице (жив и сада у своме
селу), каплари: Ђурица Богдановић, Кула; Траја Јаношевић; Јанко
Павловић, Старчево (ж.); редови: Драгиша Радовановић, Ђура
Станисављевић, Живадин Арсић; из Старчева: Мита Јанковић
(ж.), Драгутин Васиљевић (ж.); из Манастирице: Петар Траиловић
(умро касније), Траило Јокић (ж.), Риста Адамовић; из Рашанца Владимир Николић; из Дубочке Драгољуб Петровић (ж.); из
Крњева Јован Миловановић. Нестали (сви рањени па заробљени):
каплар Александар Рајић, из Манастирице (ни сада се не зна шта
је са њим било), каплар Стеван Пауновић, Рашанац (ж.); редови:
Милован Миловановић (умро), Димитрије Јовановић, Љубомир
Атанацковић, Лазар Пејкић, Живојин Пауновић; из Дубочке
Божидар Демић (ж.), Петар Миљковић (ж.); из Манастирице
Милија. Крајић.

Боље нису прошле ни остале чете: 1. је изгубила 15 људи
(14 рањено и 1 погинуо), 2. ч. 7 (4 рањено и 3 контузовано). У
4 ч. један официр рањен. Свега је батаљон изгубио 49 људи.
*
„Услед силне ватре артиљеријске која не да ока отворити“. (Дневник кап.
Мих. Пантелића, командира 2/1 ч.).
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Треба нешто приметити, јер нас је то пратило не само
после у крвавим борбама у Стигу, него и све док смо били
према Немцима. Немачка тактика је била врло проста. Наша
артиљерија је била слаба и по броју и по јачини; Немци су,
напротив, располагали страховитом артиљеријом, која је
увек дејствовала дотле док нас не би сатрла и онемогућила
на положају.* Чували cу људе, но муниција се није жалила.
Због тога смо били најчешће жељни да видимо немачког
пешака, који полази у напад развијеним стројем, и чујемо
пешачко зрно. Стално граната, шрапнел свих могућих калибара. А када бисмо под тим ураганом после великих губитака морали да се повлачимо, полазила је њихова пешадија
да једним налетом само изврши поседање наших положаја.
Немци су свуда чекали своју артиљерију. Ако напад није био
довољно припремљен, то јест, ако смо и после ураганске ватре неким чудом још били у рововима, обустављали су напад
и понова отварали артиљеријску ватру. Ту није вредела храброст, није ништа помагало срце, присебност. Живци су попуштали, ум се мутио, а животи губили невероватно лако и
јевтино. To је и било оно што нас је највише једило... Колико
смо пута, док смо се извлачили из затрпаних ровова, желели
да пођемо напред, да бомбом и ножем решимо ситуацију, али
је то било немогуће. А тамо где смо били једнаки, где нас
нису могли тући артиљеријом, па ма каква била пешачка и
митраљеска ватра, ту смо одолевали увек све док не стигне
*
На страни 191 свога дела „Шумадијска дивизија I позива” ђенерал
Миленковић каже: „Пешадијски напад код Немаца није почињао пре
него што се изврши груписање артиљерије и артиљеријска припрема у
потребној мери. За концентрацију ватре изабрани нападни фронт није био
велики, обично фронт једног пука. И на изабрани фронт сконцентрисан
је највећи број батерија. На овај начин Немци су штедели људске животе,
јер су били сувише надмоћни у артиљерији како по броју и величини калибара, тако и у огромној количини муниције. Немцима је тешко пало и
ово одвајање трупа за Балкан и, с обзиром на велике губитке на западном
фронту, морали су штедети. Крај рата се није могао сагледати. Обратно је
било на нашој страни, јер се материјал морао штедети, пошто га више нисмо могли надокнадити. Сем тога, сматрало се за грех изгубити оруђе и када
је оно испунило своју дужност до краја, и зато су оруђа често повлачена у
тренуцима када су била најпотребнија“.
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артиљерија... Отуда је наш контранапад код Рашанца, иако
смо га вршили само бедним остацима пука, био сјајан те су
бежали као некада Аустријанци новембра 1914. Ноћни контранапад на Врањевцу нису могли да издрже, али су нас већ
сутра дан просто одували артиљеријом... Тако се и на Раму
могао извршити, истина са много жртава, напад на Горицу и
Орљак, могли смо их сручити у Дунав када падне ноћ, али би
се сутра када сване опет поновило старо: опет би се просула
ватра из неколико десетина цеви и сви они који би били на
Горици или Орљаку морали би да се склоне као и ми са Рама
и они са Затоња. Али је уништење било неминовно. А ми смо
знали да нас чекају још толики задаци. Улудо се ипак није
смело гинути, ма колико се животи мало ценили...
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НЕУСПЕЛИ НОЋНИ НАПАД

						7. октобар
Иако се резултат сваког напада могао унапред знати, ипак
се није одустало од намере да се још једном изврши напад на
Горицу и Орљак. Овога пута под заштитом ноћи.
А ноћ је била занимљива... Било је јако хладно. И влажно.
Свакога часа очекивали смо да почне киша. У рововима се
цвокотало. Непријатељ је на Горици и Орљаку приређивао
прави ватромет својим зеленим и беличастим ракетлама. Са
Песковине 4 рефлектора упорно cу сијали шетајући се по
Липару и, нарочито, по долини између Липара и Горице. Повремено је серија граната долазила на Липар, али је пребацивала. Долину су на махове, бојећи се нашег напада, засипали
шрапнелима.
Патроле нису јављале за покрет. Знали смо где су им нама
најближи стражари. Од патрола смо чули да са десног крила
јављају да се подиже понтонски мост. Чуло се и свирање сирене једне лађе... Мрак је био велики. Цела наша линија била
је утонула у тишину. Пук се спремао за нов напад.
Други напад био је одређен за 21 час. Имао је да се изведе
јачим снагама: 1, 2, 3 и допунски батаљон, а све под командом команданта 2. бат. мајора Маџаревића, коме је из пука у
19 ч. послато ово наређење:
„Непријатељ је слабе јачине*с тога је командант дивизије наредио да се ноћним нападом протера са наше територије. Напад ће се
извршити са 1, 2, 3 и допунским бат. који се налази десно у правцу
Затоња. Командант 1. бат. да му саопшти и са њиме дође у везу. Нападом ћe руководити г. мајор Маџаревић.
*

У ово време већ је био пребачен највећи део X корпуса.
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Напад да отпочне у 21 час ноћи. Ако исти буде снажан и одважан,
успех је осигуран. Команданти батаљона одмах по нападу извештај
да ми пошаљу. 4. бат. је у резерви на коти 300 – Липар, где се и ја
налазим.“

Други батаљон је опет имао две чете у првом борбеном
реду (1. и 4.), а две у резерви (2. и 3.). 3. ч. је давала јаке
бочне патроле јер се улево ка Речици врло тешко одржавала
веза.
Није ишло све глатко.* Ипак се најпосле пошло напред.
У тишини. Предњи делови 2. бат. отишли су доста напред,
али се опет морало зауставити, јер није било везе са допунским ни са 1. бат. који су били десно. Није било везе ни лево
поред свих напора патрола 3. ч. Почела је и киша да пада.
По мокром песковитом терену мучно се корачало. Мрак је
био потпун; нарочито ништа нису могле да виде очи једнако
засењиване светлошћу рефлектора...
Како се веза није могла добити ни после пола ноћи, извештен је командант пука. У 20.40 мајор Маџаревић јавља пуку:
„Како 1. бат. ни до овога часа није предузео ништа за напад, бар
ми овде ништа не чујемо, то мислим да би доцнији покушај или
стао много жртава или био безуспешан, услед чега би повлачење у
утврђење било посве отежано. Остати на овој чистини тешко је за
трупу услед јаке и многобројне артиљеријске ватре. С тога молим
команданта за даље наређење.“

И командант пука наредио је око 2 часа изјутра да се
батаљони врате на Липар. Непријатељ није ништа предузео.
Чак ни патролама. Једино је неуморно пуштао ракетле.
*
Командант нападне колоне мајор Маџаревић шаље у 21 час извештај команданту пука: „Према вечерашњем наређењу командантовом да са 1., 3.,
допунским и 2. бат. извршим напад на Горицу, част ми је известити команданта да до овога тренутка нисам могао почети рад јер ми нису били при
руци команданти 1. и допунског батаљона. Са 1. бат. нисам могао дуго ухватити везу што сам известио и команданта, а када сам послао ордонанса,
командант 1. бат. одговорио је да ће тек у 22 часа почети напад. Самостално
опет и без везе као и данас. Шта је пак са допунским батаљоном непознато
ми је, јер је њему имао саопштити наређење за напад командант 1. бат. Стога скидам сваку одговорност са себе и молим команданта за даље наређење.
На обали се чује лупа грађе. И противник осматра целу долину рефлекторима. Местимично пушкарање без већег значаја.“
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Тако је остатак прве ноћи пук провео у рововима. 4. бат.
био је у резерви. 12. кадров. пук је, пошто није успео да поврати Затоње, са једним батаљоном био на коси северно од с.
Бискупља, a са остатком на Великом Брду. 18. пук се током
ноћи прикупљао у Нимничкој шуми. Хаубичка батерија била
је на Анатеми (на којој је једно време било и наше завојиште,
па је побегло од ватре); 4. батерије дунав. артиљ. пука на
Душнику испред Нимничке шуме...
Током ове ноћи дивизија је добила задатак да не дозволи непријатељу да се даље шири. Због тога је командант
дивизије наредио: да 9. пук, ако не успе напад на Горицу,
зором поседне Липар и Лађевиште, заламајући десно крило према Затоњу, са задатком да непријатељу пошто-пото
спречи продирање са заузетих положаја. 12. пук добио је
наређење да поседне са једним батаљоном косу западно изнад Затоња, фронтом према Затоњу, одржавајући улево везу
са 9. пуком, а десно повијајући фронт у правцу Кисељевачког
острва, са задатком да спречи надирање од Затоња ка Анатеми и Бискупљу.
Остатак пука да буде у резерви код Периног Гроба. 1. бат.
8. пука III поз. са 2. дебанжова топа имао је да брани линију
од ушћа Млаве па до близу Рама наслањајући се ту на 9.
пук. 18. пук је био у дивизијској резерви. 4 пољске батерије
на Анатеми имале су да спречавају снажном ватром даље
надирање непријатеља; са њима и једна хаубичка батерија.
Дивизијско завојиште у Курјачи.
Чекала се зора и да киша стане. Ровови cу се пунили водом
те се морала избацивати. Нису помагала ни шаторска крила...
Код Костолца се чула борба.
Ове ноћи, пуне кише и напора без резултата, још нико
није био свестан да је то почетак трагедије. Веровало се да
ћемо једним налетом, када за то дође време и када се прикупимо – првог дана били смо скоро без артиљерије, трупе
су се тек прикупљале, тешка артиљерија била је на маршу
– моћи да их бацимо у воду... У пропаст нисмо веровали; о
њој чак нисмо ни мислили. А и ко би мислио!? Ситуација
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према Бугарима била је нејасна, али се знало да су армије
обавештене да нам стижу у помоћ савезници. Док не дођу,
издржаћемо!
И заиста, Врховна команда је обавестила све армије:
„Сутра 8. ов. мес. отпочиње транспортовање француских и
енглеских трупа из Солуна за Србију. Велики транспорти
француских трупа укрцани су и на путу за Солун“.
Али док не стигну, знали смо да нам се ваља носити са
Немцима који су стигли на Дунав пре савезника! To су знале
и коморџије. И нико се није бунио, никоме није пало на ум да
ропће на судбину...
Пук првога дана борбе, дакле, није имао успеха: није могао да протера непријатеља. Код те констатације намеће се
потреба да се спомену још нека факта. Код Обреновца, Београда и Смедерева где је, као и код Рама, прелаз вршен великим масама, сама обала речне баријере била је поседнута
довољним снагама које су могле да приме и воде успешно
борбу имајући одмах иза себе јаке резерве. Рам је, међутим,
бранио стражарски низ коме није могло да приђе појачање
(Пук је на Липар стигао тек у подне). И код Обреновца, и
код Београда, и код Смедерева наша артиљерија је у одбрани
играла одлучну улогу. На Раму се дејство артиљерије уопште
није ни осетило. Пешадија је била потпуно остављена сама
себи.
Констатујући неуспех овога дана, операцијски дневник 9.
пука сматра да је неуспех дошао због овога:
„1) Што је у Рамском одсеку, користећи се луком кога Дунав ту
чини, непријатељ пласирао врло велики број својих оруђа разног
тешког и најтежег калибра, и са истим и пук и целу просторију,
нарочито просторију Липар–Горицу, са три стране целог дана
ураганском ватром тукао.
2) Што напад пука ни једним нашим оруђем није могао бити
потпомогнут или непријатељска пешадија или артиљерија овим
узнемирена, па чак ни тачке прелаза ни једним метком нису такнуте, и
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3) Што је непријатељ од почетка прелаза па до 12 час., кад је
пук из кантонмана стигао на положај Анатема и напад отпочео,
имао довољно времена да један пук пребаци и за заштиту прелаза
и нападајући пук дочека, а уз припомоћ многобројне артиљерије
овоме напад осујети“.

Пук је забележио да је овога дана имао 64 губитка: 1 официр, 1 подофицир и 46 редова рањено, 16 редова погинуло.
Погинуо 1 коњ... Исхрана редовна (хлеб и печено месо). Морал трупа одличан.
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HA ЛИПАРУ

						8. октобар
Друго јутро. Чекали смо да потпуно сване. На фронту
још увек само повремена артиљерија: тек по која пушка код
патрола.
Све је било увијено у најгушћу маглу. Она нам је
дозвољавала да се мало шетамо на смену испред и позади
ровова и да испружимо укочене ноге. Ровови су журно дотеривани. Јер било је више него сигурно да ће Немци, чим
се магла буде дигла, почети најпре с бомбардовањем, а затим прећи у напад. За ових 24 сата Немци су имали довољно
времена да пребаце не само све пешадијске делове, већ и потребне брдске топове. У погледу пешадије скоро цео X резервни корпус био је већ на десној обали Дунава ...
Патроле најпосле јављају за живљи покрет.
Чекао нас је жилав дан. Положај истурен имао је да трпи
јаку артиљеријску ватру. Само, није је трпео 2. бат. Јер када
је почела магла да се полако растура, 2. бат., који је већ 24
сата био у борби, а преко 50 сати на положају, повучен је у
пуковску резерву. Сменио га је 3. батаљон. 3. чету је сменила
3. ч. 3. батаљона.
Смена је извршена брзо, јер се магла све више дизала. И
на десетак минута пошто смо зашли за положај, дигла се сасвим. Одмах затим на фронту је почела канонада.
На фронту од 4 км. пук је био у овом распореду: десно 1.
бат. (имао добру везу са 12. кадров. пуком), у средини 4. бат.,
на левом крилу, на место 2. бат., 3. бат. са врло слабом везом
са батаљоном 8. пука III поз., који је имао задатак да штити
фронт од ушћа Млаве па низводно до Рама. (Међутим, није
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штитио даље од Речице, те је тако постојао један необезбеђен
простор од Речице обалом низ Дунав до близу рамског града). Допунски батаљон под командом кап. 1. кл. К. Тривунца
упућен је у састав 12. кадров. пука.
Други батаљон, јако заморен прикупљен је позади Липара, у једној јарузи која је ишла скоро паралелно са Липаром,
тако да је могао бити сваког часа изведен и на Липар, а тако
исто употребљен и као појачање одредима који су се налазили на коси Затоње–Бискупље. Батаљону је заиста било потребно да предахне. Замореност је била велика, губици знатни. Журно је извршена попуна муниције. Оружје умазано
блатом требало је брзо очистити.
Затим се чекало. Нико није волео што је у резервн. Јер на
фронту је страшно тутњило, а знало се из искуства да се резерва употребљавала само на најгорим местима. Но тешко
је било чекати. Било је јако хладно. Крупна киша је падала.
Показало се тек тада колико смо недовољно опремљени. Јер
док смо били у кантонману, шатори нису били потребни. А
сада је било тешко да се сви заклоне оним малим бројем који
се имао. Дрхтали су и они који нису били у летњем оделу ...
Збивени, војници су дремали и грејали се. Експлозија граната страшних маринских топова тресла је и подножје Липара. Наша артиљерија чула се само повремено. Нико их није
осуђивао. Шта су могли они са онако моћним противником?
Још када смо чули да се код 9. хаубичке батерије једно разорно зрно од заплењене аустријске муниције распрсло у цеви
и разнело лафет, а тачкове поломило, било нам је тешко. Погинуо је и 1 редов, a 5 послужиоца редова теже су рањени.*
Немци још нису нападали пешадијом. До 6 час. тукли су
артиљеријом само повремено, али од 6 час. отпочиње све
јаче бомбардовање, нарочито крила, из свих оруђа великог и
малог калибра. Са много тромости и као на маневрима које
прати киша, полазе најзад напред и таласи пешадије и долазе
*
На месту Перин Гроб нашао сам у лето 1929., обилазећи положаје, остатке
ове хаубице из вода Павла Барјактаревића. Налазила се сред једног кукурузног поља. Полако су је ништили време и сељаци, тако да је остао само
део лафета.
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релативно близу наше рововске линије. Али нема одлучних
напада јер су на прве наше метке застајали и укопавали се,
остављајући својој артиљерији остало. Пушкарање је било
изванредно живо и протегло се, страховито замарајући, на
цео дан не дајући никакве нарочите резултате.
Ситуација је била јасна: Непријатељ, пошто сматра да још
није довољно јак за снажан удар, привлачи нове трупе – сви
извештаји констатују живо привлачење немачких трупа – и
ломи нас артиљеријом. Зато су тешка оруђа немилосрдно
тукла Липар, Анатему, Душник, Велико Брдо и положаје
више Затоња. (Делови који су били на коти јужно од Затоња
–- 12. кадров. пук – морали су због овога да се повуку нешто). Немци су се на заузетим положајима утврђивали доста
слободно, нарочито на Горици, јер им наша слаба артиљерија
није могла много да смета. Хаубица с Анатеме безуспешно је
ометала пребацивање бродом код Затоња.
Трупе су превожене и са Чибуклије. У званичном извештају
о дејству Дунавске дивизије констатује се: „У ово време отпочела је дејство једна непријатељска батерија у правцу Липара која је у току ноћи 7. и 8. октобра непримећено пласирана на ади Чибуклији”. Овај извештај је могао потећи само
од трупа које су се први пут нашле на Липару (свакако од 3.
бат.). Али ова батерија на Чибуклији била је пласирана много
раније и о њеном пласирању постоје извештаји осматрача 2.
бат. Само, чак ни у дивизији није се поклањала пажња томе и
тврдило се да је то, ако не плод страха, а оно маште. И онда
је одбивено да се изда наређење да наша артиљерија туче
Чибуклију на којој је у то време био и многобројни материјал
за превоз преко Дунава. Међутим, још на Раму 3. ч. 2. бат.
трпела је ватру топова са Чибуклије чије присуство није била
тајна ...
У 10 час. непријатељ проширује своју акцију. Јављају
се и аероплани. 2. бат. у резерви добија наређење да буде
сваког тренутка спреман да се крене. Главна акција Немаца била је за овај тренутак управљена према с. Речици чију
cу обалу бранили врло слаби делови трећопозиваца. Свако
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попуштање на тој страни, међутим, било би опасно за 9. пук,
јер би му непријатељ у случају успеха дошао у бок и позадину. Због тога се са пуно пажње пратило шта се тамо догађа ...
„Око 10 час. једна група непријатељске артиљерије отворила је јаку ватру у правцу села Речице, а непријатељски
мањи делови у то време покушавају прелаз и код ушћа Млаве.
Чета III позива која је бранила тај фронт („Правитељствене
ливаде”), не давши готово никакав отпор, одступила је поред
Костолца у село Дрмно. Поводом тога наређено је команданту батаљона 8. пука III поз. да пошаље једну чету ка Дрмну
и да рашчисти ситуацију. У исто време командант батаљона
8. пука III позива јавља да се једно непријатељско одељење
креће од Рама ка Речици.
„У 13.45 командант Дунавске дивизије наређује команданту 18 пука да упути једну чету ка Костолцу и трупе III позива
врати на њихово место, а три чете да упути ка Кличевцу, пошто се батаљон из 8. пука III поз. почео повлачити ка Речици,
те да помогне овај батаљон и задржи наступање непријатеља
код Рама, а када то постигне да се цео батаљон врати у састав
пука.“ *
Док је 9. пук (1, 3. и 4. бат.) трпео ватру на Липару, извиђао
патролама, и пушчаном ватром задржавао немачку пешадију,
ситуација код Речице је постајала све тежа, иако ту нису били
велики и јаки делови. (Између осталог, поред трупа које су
ишле од Рама, са Чибуклије и од Нове Паланке несметано је
пребачено око 50 чамаца војника). Под заштитом артиљерије
стрељачки стројеви су прешли равницу (ливаде) од Дунава
до пута Рам–Речица и почели да се пењу уз падину Анатеме
на којој је Речица, и ка рововима на крајњем левом крилу 9.
пука. До 20 час. Немци су успели да заузму без велике борбе северну ивицу села остајући са главним снагама на путу
Речица–Рам. Због тога је 18. пук добио наређење да из пуковске резерве упути ка Кличевцу још један батаљон, a 2.
бат. 9. пука из резерве, у први сумрак, око 18 час., журно је
преко Анатеме упутио своју 2. ч. капетана Медурића да ојача
лево крило 3. бат. и да држи положаје више Речице. Ова чета
*

„Велики рат Србије”, књ. IX, стр. 93.
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остала је у саставу 3. бат. и током 9. октобра и стављена на
расположење капетану Богосаву Катићу распоређена је овако: у резерви 3. вод са 2 вода кап. Катића, 4. и 2. вод посели
су japуrу на левом крилу, a 1. вод је ухватио везу с водом поручника Мојсиловића.
Овога дана 2. бат. није имао губитака; пук је због артиљеријске ватре изгубио 20 људи (погинуо 1 редов, 19 контузовано) и 3 коња. У сукобима патрола жртве су биле минималне. „Морално стање одлично. Исхрана редовна: хлеб и
кувано јело“.
Дан је завршен тако да је за ноћ између 8. и 9. октобра званично могла бити констатована оваква ситуација:
„Непријатељ држи Горицу и Орљак које је преко дана
утврдио. Мањим снагама држи Затоње и Речицу. Према пожаревачком одсеку непријатељ је заузео Костолац и Запис.
Распоред трупа Дунавске дивизије је углавном исти, са том
изменом што је у 17.20 час. наређено команданту 9. пука да
батаљоне прве борбене линије смени батаљонима друге борбене линије“.
Како су се пред вече са Горице почели спуштати јачи
непријатељски стрељачки стројеви, било је више него сигурно да ће 9. октобра доћи до напада на Липар.
Замор велики*, али морал на висини. Веровало се да се
повлачењем, до кога ће опет доћи, жели да избегне страшна
артиљерија, изврши концентрација и згодан распоред, па да
се онда пређе у напад.
Ипак се преко мирне ноћи није одмарало. Док су немачки
рефлектори и ракетле осветљавали положај, вршило се грозничаво поправљање ровова и појачавање слабих места.

*

„Артиљеријска канонада за време сва три дана толика је била да је тешко описати. Није остало места које није било тучено“. – дневник кап.
Пантелића.
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ЈЕДАН КРВАВ ДАН

						9. октобар
Овога дана када је пао Београд и када је после 45 сати
бомбардовања и код Смедерева непријатељ почео да прелази
с успехом тукући трећопозивце и коњанике, 9. пук је имао
да издржи страшне часове на Липару, који је брањен упорно,
али који се увече морао да напусти, јер се више није могла да
издржи сконцентрисана ватра. Напад се предосећао и зато је
из армије, која је била у Пожаревцу, дата ова заповест (9/Х у
1.25 час.):
„Непријатељ је у свом надирању задржан упорном одбраном наших храбрих трупа на линији Дубравица–Петка–Лештар и Речица–Затоње. У духу армијске заповести наређујем да трупе упорно
бране додељене одсеке користећи сваку погодну прилику за прелаз у напад ради пребацивања непријатеља преко реке“.

А да се издржи у напорима обећавана су појачања. Моравска дивизија II поз. добила је наређење, са напоменом да
ситуација захтева брз превоз трупа, да из Књажевца дође у
Осипаоницу.
Густа јутарња магла била је притисла. Није се видело
ни на неколико корачаји. Чете у резерви, пошто су добиле
мало топле чорбе, биле су спремне ... И тек што се разданило непријатељ, пошто је целе ноћи мировао, отпочео је напад на Липар. Напад је изводио опрезно пуштајући напред
јаке, смеле патроле наоружане и лаким митраљезима. За то
време сви калибри истрајно су обасипали и Анатему, где је
била наша артиљерија, и Липар на коме је био 9. пук. Али
се јачина ватре и целокупне акције постепено преносила на
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крајње лево крило Липара и део фронта који је био више села
Речице, а који је бранио 3. бат. (појачан 2/2 ч. и половином
чете 4. бат.).
Бомбардовање је било такво да се чинило да са Липара
почиње смак света. Једино дубоко ископани ровови учинили
су да губици не буду катастрофални. Док се у први мах јачина
нападних колона није могла да оцени због непрозирне магле,
када се магла дигла видели су се густи стрељачки стројеви.
Спуштали су се са Горице и долазили равницом са Дунава
подилазећи положају Липару и положајима на Речици, које
су дан раније Немци већ били делом заузели слабим снагама.
Било је јасно да Немци главни напад изводе у правцу левог
крила 9. пука и да ће сва силина пасти управо на место где се
9. пук додиривао са 18.
Запажено је то одмах и већ у 7.30 пук наређује команданту
2. бат. који је у пуковској резерви:
„Са батаљоном помакните се улево да будете више позади левог
крила и известите команданта 3. бат. мајора Антића где се налазите. Нарочиту пажњу обратите левом крилу. Старајте се да ухватите везу са батаљоном III позива или још боље са батаљоном 18.
пука који је у Речици или на положају више ове“.

Наређење је примљено у 7.45 и хитно извршено, те већ у
9.40 мајор Маџаревић шаље пуку извештај:
„Резерву, три чете, довео сам позади косе која је продужење Липара, а паралелна са гребеном који се пружа над Речицом ка Раму.
Пред нама је јаруга која раздваја ове две косе. Батаљон је у удољу,
јужно од косе на којој сте ви. Послао сам патроле ради хватања
везе са нашим 3. бат. и III позивом као и са батаљоном 18. пука
у Речици. Чим добијем везу известићу вас, а тада и учинити потребна померања буде ли било потребно“.

У 10 и по часова канонада као да достиже кулминацију.
Батерије дејствују брзом паљбом. Линије тону полако у
дим граната и шрапнела. Гранате великог калибра засипају
увале позади Липара тражећи узалуд резерву. Земља се
тресла. Нико није ништа говорио. Људи стрепели да не по88

ремете памећу. „У случају потребе, према ситуацији, и без
наређења појачајте са којом четом, па и целим батаљоном
3. бат. са којим стално у тесној вези будите. Из Речице иду
два батаљона 18. пука“, наређује пук у 10.35. A у 11.15 мајор
Маџаревић шаље пуку нов извештај:
„Ја сам са батаљоном у долини лево од пука на средокраћи. Послао сам патроле у Речицу ради везе са 18. пуком. Сад сам добио
везу и са 2. ч. која је на левом крилу 3. бат. с обе стране јаруге која
иде од моста на друму до Липара.
„Одредио сам један вод ради штићења јаруге на случај да се
повуче 2. ч. Ја ћу обратити што већу пажњу на ту страну, јep Немци рокирају ка Речици поред Дунава. Непријатељ туче ровове над
Речицом. Изгледа ми да припремају напад на Кличевац.
„Према таквом стању, а на случај потребе, рокираћу и ја лево
да бих био још ближе тим положајима. Немам још извештаја како
је тамо на фронту“.

Надирање пешадије, ма колико снажно и правилно, није
било такво да се не би могло издржати. Јер и ту су били у
питању људи, а затим, из наших ровова тукло се срчано ватром која је Немцима наносила осетне губитке и успоравала
кретање. Добија се увек снага када се види како прецизна
ватра проређује непријатељски стрељачки строј. Али је и
артиљерија тукла тако јако, да је, поред тога што је наносила
знатне губитке, уносила у редове бораца и велику нервозу.
Срећом, око 11.30 непријатељска артиљеријска ватра почиње
да малаксава. Покушај наших батерија да тада јаче дејствују
на Немце који су се прибирали, остао је без великог резултата, јер су Немци били у несразмерној надмоћности. Али када
су гађале, наши пешаци имали су задовољство да посматрају
како се немачки густи стрељачки стројеви прскани нашим
шрапнелима растурају, беже ...
Око 12.30 ватра и притисак пешадије достижу кулминацију
те 1. и 4. бат. са Липара почињу да се колебају. Претрпели
су тешке губитке. Један за другим из строја су избачени као
рањени акт. кап. II кл. Александар Димитријевић, рез. кап.
II кл. Миливоје Стојићевић, акт. потпоручник Добривоје
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Трифуновић, рез. потпоручник Добросав Пантић. Тада 2. бат.
добија наређење да, ако би дошло до одступања, образује пуковску заштитницу. И батаљон се одмах живо развија мада
је сада артиљерија тукла паклено и позадину. Распоред овај:
4. ч. лево, први вод 1. ч. на десном крилу штитећи више
одступање трупа са линије Затоње–Бискупље, 3. ч., сва расута у стрелце, јер јој је поверен фронт био прилично велики,
у средини... Густи кукурузи учинили су, те су се чете из заштитнице могле несметано развити и избацити на положаје
одређене за поседање заштитнице...
А журно развијање је било потребно јер се делови на Липару, на које су око 14 час. Немци почели да врше и снажне
пешачке нападе, нису могли одржати, већ cу се почели повлачити. (Истина живо, али не у „приличном нереду“, као
што се констатује у „Рату Србије“ књ. IX, стр. 120). Ватра
је била невероватна и апсолутно је било немогуће остати у
рововима. И водови у заштитници, који су већ били на заузетим положајима и лежали у стрељачком строју, у заклонима
ископаним на брзу руку, осећали су како је земља дрхтала од
страшних експлозија...
Па ипак, они према Речици (3. бат. са 2/2 ч.) држали су се
још, мада је цела коса горела.
Покушати да се Липар врати? Могло се извршити само
трупама које нису до тога тренутка биле у борби. Напад би
сигурно стао великих жртава и после: После би дошао нов
ураган који би и те трупе одувао са тог истакнутог положаја
који су Немци тукли са три стране. И опет би се морало
повући. Изгледа да се тако мислило и у дивизији, јер до тог
контра-напада није дошло. Одлуке су биле другојаче:
„Како су у дивизијској резерви били свега четири батаљона – два
из 18. пука, два из 12. кадров. пука – и како је већ било доцкан да се
контра-нападом поврати овај истакнут положај, то ce командант
дивизије решио да поседне главни положај Анатема–Душник и
косу ка Бискупљу. У томе смислу наређено је да 1. бат. 18. пука
поседне Анатему, a 1. бат. 12. кадровског пука да поседне Душник и косу ка Бискупљу, a пo један батаљон да остане у пуковској
резерви које су у исто време чиниле и дивизијску резерву“.
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Пошто је избио јаким одредима на делове Липара,
непријатељ није гонио. Дочекан снажном ватром заштитница, одмах се зауставио и почео утврђивати. Чак ни артиљерија
није више била страшна; тукла је позадину, увале иза наших
леђа. Наш стрељачки строј био је танак: човек од човека 8
до 10 м. Задатак је био остати што дуже у заштитници пошто је ситуација постајала све критичнија. Батаљон 12. кадров. пука који је био код Затоња, обасут пакленом ватром,
морао се такође повући. За затварање тога правца, поред већ
упућеног батаљона упућен је и последњи батаљон из 12. кадров. пука. Док су они поседали одређене главне положаје,
правац је затварала 3. ч.
Други батаљон у заштитници био је разапет као у луку.
Сунце је било пробило облаке те су војници постали
расположенији. Са брежуљка био је величанствен поглед на
Дунав, Кисиљево и Кисиљевачко острво ... На нашу пушчану ватру Немци се нису много обазирали, као да су знали
тачно колико нас је. Журно су се утврђивали шаљући напред
само патроле са којима се живо пушкарало ...
Чекао се мрак и даље наређење. Речено нам је да се
положај организу.је на Душнику, који се дизао за нашим
леђима затварајући све приступе који су водили од Липара и
Затоња, односно Бискупља. Предвиђало се да ћемо се повући
тек у ноћ, али је повлачење дошло пре.
А зато што је око 16 час. најзад попустио и батаљон на
Речици. Немци, не могући да растерају артиљеријом одбрану
Речице, пошли су најпосле напред јаким пешачким деловима. Одсудан удар задао је један немачки батаљон који је дошао друмом од Кличевца (тај правац имали су да затварају
по један батаљон из 8. пука III позива и 18. пука), и поред
Речице зашао скоро за леђа 3. бат.
Борба је била крвава и сурова; 3. бат. осакаћен; контузован
и капетан Катић. 2. ч. је претрпела велике губитке: 4 погинула, око 50 рањено од којих сви нису могли бити извучени, те
су неки остали на положају. Никодије Маринковић, Нишлија,
потпоручник из 46. класе, тешко рањен у тренутку када се
почело повлачити, морао је да остане на положају. (Доцније
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је умро у ропству). Вод Арнаута у лудо упорној борби десеткован је...
Али је налет Немаца био неиздржљив те је дошло
одступање. Покушај да се ситуација поправи двема четама
из 12 кадров. пука, који је био у резерви на Анатеми, пропао
је. У 17.50 почињу се повлачити и трупе од Кличевца...
О крвавој борби која је вођена више Речице на крајњем левом крилу пука, кап. Ђорђе Медурић, командир 2/2 ч. поднео
је још истог дана увече исцрпан извештај:
„Борба је почела изјутра рано на десном нашем крилу, а одмах затим пренела се на цео наш фронт. Непријатељ је поступно подилазио под наше ровове испред којих је било доста мртвих углова.
Кад нам се непријатељ приближио на 200 до 300 метара, ми смо
отворили јаку брзу паљбу, a то су урадили и остали моји водови
лево и из јаруге као и вод поручника Мојсиловића. Непријатељ се
ломио око једног и по сата, а затим се повукао на ниже, оставив
митраљезе ближе јарузи с непознатом јачином пешадије (у први
мах нас је напало око два батаљона пешадије са осам митраљеза).
Одмах после тога непријатељ се искрцавао с наше речичке адице
и пребацивао ка Речици. Пребацио је такође око два батаљона
пешадије. У први мах они су ишли ка Речици, али су се свакако
после вратили и упутили отуд Лађевишту, где је увече био поручник Лука Лукић, а још десно капетан г. Рајичић.
Како је текла борба тамо непознато ми је, јер се ништа није
чуло од силне артиљеријске паљбе. Но одједном спазих Немце на коси до самог Мојсиловићевог и потпоручника Никодија
Маринковића вода. Одмах сам отворио на њих брзу паљбу и они
се пребацише преко гребена и легоше. Тада сам известио поручника Мојсиловића да обрати пажњу на ту страну, но Немци му
се појавише с леђа и бока и митраљезима и пушчаном ватром
почеше тући његове и потпоручника Маринковића војнике, који
одједном покуљаше из рова и почеше одступати низ косу. Потпоручник Никодије није хтео одмах наићи због митраљеске ватре,
од које је и рањен напослетку, али после тога није могао побећи,
јер су гa Немци обишли. Случај са њим нисам сам видео, већ ми
га тако описује његов вод.
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Због овог одступања почео је одступати и 3. бат., јер су му леђа
била окренута непријатељу који га је тукао митраљеском ватром.
Ја то нисам одмах приметио јер сам с капетаном г. Катићем био
на крајњем шиљку косе који се нагло спуштао, те наредим јуриш
и војници баце шест бомби на непријатеља који осу митраљезима
са свију страна и тада ми видесмо да ћемо бити заробљени, те се
брзо одатле повучемо. У тој борби утрошио сам 18.000 метака
и 6 бомби, а имао губитака: 1 официра рањеног и несталог. Листу губитака послаћу накнадно. У тој борби нарочито се истакли
храброшћу: сви регрути Арнаути (њих 18 последњи су одступили), три Старосрбијанца и оба ђака наредника*, које ћу, када се
буде тражило, предложити за одликовање. У тој борби покварило
ми се 8 пушака које сам после оправио“.

У оваквој ситуацији 2 бат. је добио наређење да се полако
повуче. Док су се патроле пушкарале**, вод за водом полако су
се повлачили у потпуном реду и према добивеном наређењу.
На самом подножју Душника, на месту где је почињала стрма
стаза која је водила на Душник, чекао је командант батаљона
мајор Маџаревић, примао рапорте и пропуштао водове 1. и
3. ч. да би се на крају и сам повукао са последњим водом 3.
ч. Са левог крила 4. ч. повукла се ка Курјачи, а одатле дошла
у састав батаљона.
Док је са фронта Анатеме долазила јака пушчана ватра,
док се са те стране чуле јаке експлозије, на Душнику је владао потпун мир. У рововима на ивици Душника био је већ
један батаљон 12. кадров. пука. Позади ивице, на благој коси
која се спуштала ка с. Курјачи и даље Стигу који се губио
у бескрајним кукурузима, било је неколико батерија. Крај
њих је била послуга, али нису дејствовали. Делом су били
окренути Бискупљу, делом ка Анатеми, на којој су још били
делови 18. пука и поред артиљеријске ватре.
*

Један од њих био је Стева Веселиновић, правник, сада судија нишког суда.

**

У овом пушкарању рањени су из 3. ч. редови кадровци: Владимир Савић,
из Лозовика, Сретен Јовановић, из Жабара, и редови резервисти, сви из
Манастирице, Милан Топаловић, Риста Васиљевић и Стојан Бицић (умро
касније).
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Вече се спуштало. Суморно. Пук одређен у дивизијску резерву (дивизија је у томе тренутку имала у резерви свега 2
чете 18. пука), прикупљао се у густој Нимничкој шуми више
малог манастира Нимника. Место пуно романтике коју нико
није приметио. Било је важније што је ту пук имао да заноћи
ван домета тешке артиљерије која је тукла све до првих стабала шуме...
Осећање мучно због неуспешног дана. После три дана
упорне борбе прво веће одступање!... Но могли су се подићи
шатори. Опет ватрица, те се седело и грејало. Шума је целе
ноћи била жива као зачарана. Кувари су донели вечеру,
хлеб. Попуњавала се муниција, бележили губици. А нису
били мали; 341 човек је био избачен из строја: 40 редова је
погинуло, 87 рањено, па заробљено, 203 рањено; рањено и
5 подофицира и 6 официра од којих је један тешко рањен
остао на положају; погинула и два коња. Од тога на 2 бат.
долази 65: 1 официр рањен, 7 редова погинуло (3 из 1. ч.,
4 из 2. ч.) и 57 рањено (3 из 1. ч., 5 из 3. ч., 47 из 2. ч., 2 из
4. ч.).
Мисли су у главном ишле сутрашњем дану. Наредним одступањем, а оно нам је изгледало неминовно, јер
се није имало довољно снаге да се напада Липар и ту туче
непријатељ, а на Нимнику се тек није могла примити већа
борба, значило је улазак у Стиг. A 9. пук је био највећим делом из Стига и Млаве...
У ово време, због уопште тешког положаја у коме је била
Дунавска дивизија, командант Дунавске дивизије чини представку да се дивизија повуче на другу одбранбену линију
„која ће поред осталог стајати у бољем односу са осталим
армијским групама и на којој би се избегла убиствена унакрсна ватра из непријатељских тешких оруђа коју трупе нису
у стању подносити’”.
Предлог је армија одобрила и издала наређење „да се
дивизија повуче постепено и заузме подесне положаје за одбрану на линији село Бубушинац – село Ђураково”. На основу овога дивизија је направила нов распоред по коме је
дивизија имала да поседне за одбрану положај Липовачу, ис94

точно од с. Берање (к. 250). У погледу 9. пука, наређење, дато
у 23.25 час. гласило је:
„9. пук кренуће се сутра 10. октобра зором и одмаршоваће преко Мајиловца на Липовачу, коју ће посести од к. 250 па улево до
наспрам Берање. Са једним батаљоном ћe посести к. 253 (североисточно од с. Сиракова) као предњи положај, a са једном четом
овај батаљон посешће к. 168, Медвеђак Поље. Десно одржавати
везу са 12. кадров. пуком, а лево са батаљоном 18. пука који ће
бити на Кику (источно од Бубушинца)“.

Пук се, дакле, повлачио док су на положају остали 18. и
12. кадров. пук. Са 9. пуком имала је да пође и поседне главни положај и 9. батерија, затим хаубичка батерија и вод дебанжове батерије.
Овога дана Врховна команда послала је извештај министру војном у коме има и ових редова:
„На дунавском одсеку Смедерево–Рам утрошене све резерве,
једва се одолева непријатељу“.
„Ако не будемо одмах са што већим снагама потпомогнути
од наших савезника, нећемо моћи одолети. Молим за дејство
да нам се што пре помогне, јер овако притиснути са два фронта
мораћемо сили убрзо попустити и здруженим Аустро-Немцима и
Бугарима отворити пут за Цариград“.
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Из релације немачких пукова види се да су дотадање
борбе, иако су Немци располагали многобројном и моћном
артиљеријом, због чега је дејство пешадије било сведено на
најмању меру, донеле толико замора да се осећала потреба
да се трупама да краћи одмор, без обзира што је констатовано да и српске трупе осећају известан замор. После упорних
борби непријатељ је овога дана могао да констатује ,,да су
трупе XI немачке армије заузеле толико простора на десној
обали Дунава, да је прелаз армије био довољно обезбеђен“.
Што се тиче X рез. корпуса, који је прешао на Раму, његове
трупе „заузеле су вис Анатему (370) јужно од Рама, а предњи
делови су избили код с. Курјаче. 103. дивизија је стигла до
Поповца, a 101. дивизија дошла је до Кисиљева“. „На фронту
X корпуса Срби су се овога дана повукли на линију Берања–
Мајиловац са предњим деловима на Душнику (320) ...“
Када се једном, ко зна кроз колико година, јер смо такви,
најпосле среде за историју подаци из страшне али и величанствене 1915., несумњиво ћe странице посвећене одбрани
Стига и Млаве бити блиставе. Јер бранила се родна груда у
правом смислу речи... Стишка и млавска села дала су борце
за цео 9. пук и делове IV прекобројног и 18. пука који су,
заједно са 12. кадров. пуком носили сав терет одбране Стига. И није фраза када се каже да их је много пало на самом
кућњем прагу ...
Стиг је вазда био богат. Јесен 1915. затекла је пуне амбаре
жита; кошеви су били напуњени кукурузом; лоза се повијала
под гроздовима. Дворишта пуна живине и стоке.
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Спремала се села да богато презиме; било је свега и за оне
код куће и за оне на фронту. Није постојала потреба да се
оброк мери ...
Знали су то Немци, који су већ онда све мерили на грамове.
И због тога је њихова снага којом су надирали уз Млаву стишким пољима била огромна, страшна, лавинска. И по броју и по
техници. А цела Дунавска дивизија – тако је уосталом било и
код свих осталих дивизија – имала само пушке, ножеве и бомбе. Наши митраљези на прсте су се бројали и чували као зеница, као крајња резерва. Батерије исто тако. Ескадрила пожаревачка изгубила се још првог дана пред страшним противником.
Имали смо срца, али је било голо...
Четири пука је имало да брани Стиг. Четири пука од Чачалице до близу Градишта. Ставиле се пред непријатеља само
груди, а он је слао страшан челик, кишу од челика, за којом
cу ишле његове чете да, обично, само покопају наше мртве ...
Знали смо таласасти Стиг попрскан честим оазама затворено зелене боје, које чине велика и богата села утонула у
хлад багремова и липа. Свуда докле око допире наизменично су се низала житна и кукурузна поља. Нарочито је било
много кукуруза, који није сав био посечен те је представљао
опасност да се у њему изгуби не вод, него батаљон. На запад
нам је хоризонат затварала Чачалица, далеко на југу зелено,
пуно винограда Кулско Брдо и Бубањ. Из средине равнице,
од берањске воденице у правцу Градишта, полазила је блага коса обилато покривена зеленилом. To је берањска коса –
чијим гребеном иде, полазећи од берањске воденице, пут за
Средњево – која даље на исток прелази у висове изнад села
Сиракова и Мајиловца и још даље на исток у голу затупасту
Липовачу (к. 250). Знали смо да се у јарузи, у густом зеленилу, иза пута Пожаревац–Градиште, скрива село Сираково
и да се, иза низова багремова који оивичавају винограде и
њиве, на вису, налазе прве берањске куће. А све то, цео тај
низ брежуљака испресецан многим јаругама, означавао је
место за нове положаје који су у правој линији од Анатеме
били удаљени око 12 км. и потпуно доминирали равницом
између Анатеме и висова изнад Сиракова и Мајиловца.
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Ноћни одмор је пријао, тим пре што нас нису дигли зором. Значило је много ноћити у близини коморе. Могли
смо на миру да добијемо топло јело. А када се добро разданило, најпре је добила наређење комора да се крене. Тек
тада смо сазнали да дивизија заузима нову линију Бубушинац–Ђураково, и да ће 9. пук бити сконцентрисан код села
Берање, западно од главног положаја Липоваче.
Комора је упућена поред манастира Нимника, па преко с.
Мајиловца у позадину нових положаја, а пук је, пошло се у
5.30, колоном двојних редова ударио путем преко поља, поред с. Курјаче, тако да је избио на друм Пожаревац–Градиште тек код берањске воденице.
Колона је одмицала у веселом жагору. Батаљон за батаљоном, као када се иде у ратну службу. Од сељака, које смо
сретали, чуло се да је на Пожаревцу била страшна битка и да
су четвртаци преполовљени. Нарочито су страдали официри.
Смедерево се још држало. У Осипаоницу су стигле некакве
наше трупе (први ешалон Шумадијске дивизије: 19. пук).
Кукурузи су нас штитили, иначе би нас опазили. Јер у висини Кличевца, на нашој обали, високо у ваздуху лебдео је
један балон, те је, поред свих мука, пало пуно шала на рачун
„Швабине кобасице“. А када су наишли аероплани, пук је већ
био прешао берањску воденицу и журио путем за Средњево
који је с једне и друге стране имао густ дрворед, те су бомбе
бацане на с. Сираково, које је лежало у јарузи лево од колоне
у маршу, и Липовачу на коју cу нека одељења (делови 1. бат.)
већ била стигла и копала ровове.
Док се 9. пук кретао новим положајима маршем са кратким застанцима (дан је био леп, пуно сунца, те су многи поскидали шињеле; ишло се лако и нису били потребни дуги
одмори), Немци су ,,од Речице и Анатеме наставили да надиру јачином од око 3 батаљона, од Затоња ка Душнику са 3
батаљона најмање, и од Затоња ка Кисиљеву око 1 батаљон”.
По извештају команданта 18. пука на Липару су се налазиле
и 4 брдске хаубице које су такоће дејствовале на Анатему. 18.
и 12. кадров. пук имали су наређење да се на тим положајима
задрже што дуже и да одступе тек у највећој нужди.
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„Око 9.30 јачина непријатељске ватре достигла је највећу
висину. Због овога и због притиска непријатељских делова 18
пук је отпочео повлачење правцем преко Курјаче ка Берањи, да
би се развио лево од берањске воденице. Надирање непријатељево настављено је и по подне тако да су патроле већ дошле до Нимничке шуме. А дан је завршен тиме што се дивизија
увече налазила на новој линији Бубушинац–Ђураково, тако да
је 18. пук био од Берање до Кика (источно од Бубушинца), 9.
пук од Берање до Липоваче; даље је био 12. кадров. Пук“.
Немци су се показали изванредно опрезни. Иако су господарили снагама које су биле знатно веће од наших, ишли
су напред пажљиво не желећи да се одвајају од своје тешке
артиљерије. Поред тога, Немци су имали обичај, кога су се
стално држали и касније, да гоне до ивице каквог села како
би, истуривши слаба одељења испред села, могли ноћ да
проведу у кућама, па да тек изјутра, када се потпуно раздани,
дакле када је могућно да се одлично управља артиљеријом,
наставе надирање.
Тако су и овога дана заузели само села Курјачу (дакле и
Нимничку шуму у којој смо ноћили), Бискупље и Поповац
и ту заноћили. За Мајиловац, испред кога су биле само наше
патроле, требало се ипак борити и зато га нису дирали. Ово
је донело могућност нашим трупама да се учврсте на новим
положајима. На њима cу углавном постојали ровови који су
раније копани, па су само доправљани и поправљани према
ситуацији.
Девети пук је у први борбени ред, висина друма Пожаревац–Градиште, као предстражу истурио 4. бат., а два батаљона
била cу позади образујући другу, главну линију, која је ишла
од берањских (северна ивица с. Берање) до мајиловачких
положаја. 3. батаљон је са митраљеским одељењем био
у резерви. 2. бат., који је пред собом имао 4. бат. мајора
Кузмановића, своју линију био је посео тако да је на левом
крилу, у исто време и крајњем левом крилу пука, имао 1. ч.
капетана Зафира Васића,* чији је левокрилни вод једном десе*
У 17.40 кап. Васић је послао мајору Маџаревићу овај извештај: „У 17.15
посео сам одређени ми реон са четом и то: 2 вода у први борбени ред, a 2 у
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тином долазио до пута који води ка Берањи, а до ње десно 4.
ч. капетана Саве Пауновића. Између ових чета била je пласирана једна пољска батерија. 2. и 3. ч. биле су у резерви и то на
месту где почиње плато више села Берање. Најпре се лежало
у кукурузу позади берањског забрана, а затим је резерва прешла на место где пут за Средњево излази из Берање. 3. ч. је
преноћила на источној ивици села код последњих кућа...
У 17 час. 2/1 ч. упућена је као појачање 4. бат. код с. Сиракова. Та је чета преко ноћи била као батаљонска резерва, а
изјутра се вратила у састав свог батаљона.
Одмор, који је био дат, био је јако потребан. Војници су
једнако лежали у заклонима ископаним у великим камарама
сламе. Друмом су пролазила кола бегунаца из предњег дела
Стига, из Речице, Кличевца, Курјаче. Престали су тек по подне када је диван плато берањског забрана одједном постао
пуст. Шетали се њиме само официри из резерве 2. бат. и пролазили журно ордонанси на коњима.
Пред вече је дошла хаубичка батерија и пласирала се позади пута за Средњево, под дрвећем. Вукли су је волови;
било би нам милије да је имала коњску запрегу... Њен командир био је некуда напред и телефоном је издавао наређења.
Батерија се спремила за сутрашњу борбу.
Како је 3. ч. била чак у резерви другог борбеног реда, могла је мирно да проспава у слами. Неколико ноћних патрола
било је све што је чета те ноћи дала. Ништа значајније није
се догодило ни код осталих батаљона. Пук је искоришћавао
затишје да се што боље одмори.
Тако су за живу пушчану ватру, која се током ноћи чула
у даљини, негде око Градишта, а затим око села Брадарца и
Дрмна, знали само дежурни.
Нико није ни приметио да је била недеља...
четну резерву. Четна резерва налази се позади левог крила првог борбеног
реда. Лево добио сам везу са 18. пуком, десно са 4. ч. овог батаљона. Испред
првог борбеног реда одредио сам објавнице. За осматрање и одржавање
везе са 4. бат. овога пука послао сам две патроле у правцу с. Сиракова да
се известе код 4. бат. о кретању непријатеља. 3. бат., који је копао ровове
у одређеном реону ове чете није их завршио. Наредио сам да се доврше.“
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ДОК СУ СЕ НЕМЦИ СПРЕМАЛИ

						11. октобар

Интересантни су извештаји непријатељски из овог дана.
Ови признају да је прелаз код Смедерева, Костолца и Рама, у
поређењу са прелазом код Београда био лакши, али се одмах
додаје да су почев од 11. октобра „настале и на фронту XI немачке армије тешке борбе. Требало је доста времена да се дефинитивно сломије отпор српских трупа на добро утврђеним
положајима. Српске трупе држале су се веома упорно; у борбама су врло често учествовали и мештани.* Напредовање XI
немачке армије било је сем тога нарочито отежано пространим кукурузним пољима, мочарним земљиштем и долинама
пред III и IV корпусом и планинским тереном на фронту X
корпуса.** Пошто су Срби пред десним крилом XI немачке
армије били груписали јачу снагу него пред левим крилом,
тo су III и IV корпус имали да савлађују јачи отпор. Срби су
најјаче били посели положај код Смедерева и Пожаревца на
обема обалама Мораве“.
У самој ствари главна тешкоћа за Немце је била у томе што
нису могли лако да вуку тешку артиљерију или артиљерију
уопште, а када ње није било, наше трупе увек cу нашле начина, и поред све надмоћности Немаца, да се на неки начин
извуку. Уосталом, више су волели и да застану у операцијама
него да нападају без довољно артиљерије. А имали су разло*

Ово није тачно и свакако је да су Немци наше трећопозивце, који највећим
делом нису имали униформу, сматрали као наоружане сељаке мештане.
**
Претерано речено, јер је X корпус наступао у првим данима таласастим
Стигом, дакле тереном за који се не може казати да јe планински.
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га да не нападају само својом пешадијом. Јер у заповести команданта III армије од 11. октобра у 14 часова констатује се:
„У досадашњим борбама показало се да непријатељску пешадију
образују ново формиране јединице попуњене регрутима са
недовољном обуком и да сама пешадија не представља велику
вредност. Резултати, уколико их непријатељ постигао досада, последица су само његове далекометне тешке артиљерије. Исто тако
показало се да непријатељска пешадија апсолутно не може да издржи наш напад бомбама”.

И факат је био да смо увек излазили на крај када смо имали посла само са пешадијом. Упорна борба, до које је дошло
на Берањи, могла је бити само због тога што нисмо имали
да трпимо јачу ватру тешких топова, већ обичну пољских и
брдских батерија.
На фронту дивизије није било великих новости, јер је
непријатељ свом снагом надирао на Смедерево које је, после очајне борбе овога дана после подне успео да заузме. 9.
пук је углавном задржао свој положај од 10. октобра, то јест
4. бат. је био на предстражи, 1. и 2. батаљон у главном борбеном реду, 3. бат. и митраљеско одељење у резерви. Бојна
комора на ивици с. Берање, трупна комора у с. Смољинцу;
превијалиште код бојне коморе. Десно, на Липовачи, један
батаљон 12. кадров. пука и једна позицијска батерија; лево
18. пук. Десно од пута за Средњево хаубичка батерија. 2. бат.
у ранијем распореду: 1. и 4. ч. у линији, 2. и 3. ч. у резерви.
Иако је овога дана добио појачање – овога дана је преко Дунава пребачена и 107. дивизија ђенерала Мозера и упућена на
лево крило IV корпуса – непријатељ није нападао. Једва да је
током дана бацио десетак граната на истакнуте делове. Утврдило се рекогносцирањем да није имао намеру да ове положаје
напада, већ да их изманеврише обиласком и искоришћавањем
многобројних јаруга које се налазе око Липоваче. Једном колоном је због тога наступао од с. Поповца, преко пута Пожаревац–Градиште, па уз Ђураковачку реку, како би се увукао
између Браничевског одреда и Дунавске дивизије.
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Како Немци нису нападали, слате cу из резерве официрске патроле, које су утврдиле да непријатељ до подне овога
дана није заузео целу Курјачу, (налазио се на северној страни
села), а да се на Анатеми и Душнику утврђује. Осматрачи
cу могли целог дана да прате кретање непријатељских колона. Били су далеко да би их наша артиљерија могла да гађа
успешно. Дивизија је осматрањем дошла до закључка да се
пред њом у току овога дана налазило свега 2–3 пука. Напад
се очекивао за сутра, 12-Х. (Стварно је дошао тек 13-Х).
Ситуација на пожаревачком фронту бивала је сваког часа
све гора. Већ су предузимане мере за напуштање Пожаревца.
Јаки одреди Немаца груписали су се и спремали да у Стиг
упадну преко села Маљуревца (на томе је правцу била 107.
немачка дивизија) на линији Бубушинац–Костолац. Због
тога је командант III армије у 14 час. издао заповест којом се
Дунавској дивизији даје овај задатак:
„Дунавска дивизија упорно задржава надирање непријатеља, који
је прешао код Рама, користећи се свима земљишним погодностима
(бранећи поступно подесне положаје на десној страни реке Млаве)
нарочито на вододелници реке Пека и Млаве, одржавајући тесну
везу са Браничевским одредом и Дринском дивизијом; нарочито
се стара да акцијом на своме правцу олакша и омогући што дужу
одбрану Пожаревца, дејствујући активно кад год се укаже подесна
прилика, како фронтално тако и у бок непријатељских трупа, које би
се са свога правца упутиле ка Пожаревцу“.

На основу ове заповести издала је дивизија у 20 час.
заповест:
„Непријатељ се спушта у долину Курјачке реке. Вероватно ћe нас
сутра напасти. За поседање положаја наређујем:
1) 12. кадров. пук посешће косе између Лесковачког потока и
Саставака, између Саставака и Печенице реке и Медвеђак поља,
и то све са једним батаљоном. Остатак пука у резерви позади Липоваче (к. 250). Једно извиђачко одељење поставити на Шуме (к.
360). Одржавати везу десно са трупама Градиштанског одсека на
Купљевом Брду, лево са 9. пуком. Један батаљон из резерве стоји
на расположењу команданту дивизије.
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2) 9. пук са два батаљона посешће одсек од Биковице (преко пута Братинац–Мајиловац) до испадног угла подигнутих
стрељачких заклона према Стигу (к. 253, северна ивица с. Сиракова, с. з. ивица овог села и даље преко пута до поменутог испадног угла); са једним батаљоном држати гребен: Безимена коса
источно од с. Берање–Липовача до на 700 м. западно од к. 250.
Четврти батаљон у резерви код берањске шуме. Овај батаљон не
употребљавати без дозволе команданта дивизије.
3) 18. пук држаће одсек од пута Мајиловац–Братинац наспрам
Берање, па линијом подигнутих стрељачких заклона до испадног
угла ових према Курјачи, одржавајући везу десно са 9. пуком.
4) Четврти батаљон 8. пука III поз. са дунавским коњичким
пуком држаће одсек: Кик и источно од Бубушинца – Бубушинац
одржавајући десно везу са 18. пуком, а лево са трупама Дринске
дивизије с оне стране реке Млаве. Батаљон ћe у тактичком погледу стајати под командом коњичког пука.
5) Распоред артиљерије да остане по досадањем с тим да се
прва батерија пласира на левом крилу положаја у близини 2.
батерије.
6) Непрестано слати унапред, а крилни пукови и са стране, патроле што даље непријатељу, и о свему што се буде приметило
одмах ме извештавати.
7) Утврђивање са подизањем настрешница продужити докле
буде било могуће.
8) Положај се мора бранити најупорније. Све остале установе
и јединице остаће на досадашњим местима. Ја ћу се за време борбе налазити на Липовачи“.

Распоред пука одмах је саображен дивизијском наређењу:
1. бат. је посео северну ивицу Сиракова, а лево од њега,
прелазећи у равницу ка Курјачи, 4. бат., 3 бат. из резерве дошао је у други ред поседајући део Липоваче улево, a 2. бат.,
који се није смео употребити без одобрења дивизије, 1. и
4. четом посео је линију висова изнад Сиракова. 2. и 3. ч.
биле су у резерви сакривене у слами да их не би открили
непријатељски аероплани који су једнако летели. Цео дан у
ишчекивању и утврђивању положаја. Али без много ларме и
много кретања, да се положаји не би открили.
Цео браник код резерве био је пуст. Понеки ордонанс.
Село Берања је потпуно замрло. Хаубичка батерија је гађала
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повремено некуда на велику даљину. Команда се понављала
и чула чак код пешака. По команди видело се да гађају трупе
које су у покрету...
Дан јесењи, хладан. Иако доста сунца ипак суморан. Као
пред буру, те људи лежали натмурени и ћутећи. Официри
нервозни.
Увече је почела да пада киша. Срећом, камаре сламе биле
cу велике па је сваки могао да себи ископа рупу и склони
се од кише. Мрак је био потпун. Због тога целе ноћи патроле, у првом реду ђаци-наредници. Патроле су, спуштајући се
са берањских положаја прелазиле Сираково и на више места допирале и до пута за Градиште. Пушкарали се до зоре
они који су ишли у правцу Ђуракова и јаруге која је од с.
Ђуракова водила на Липовачу. Од патрола се сазнало да су
Немци допрли до Мајиловца. Пушкарали се баш тамо где је
раније била батаљонска касапница. У забрану, зборном месту батаљона, били су немачки коњаници. Измењали су са
њима неколико метака...
						12. октобар
Припремања Немаца за одлучнији напад на фронту 9.
пука и Дунавске дивизије још нису била завршена тако да је
и овај дан прошао углавном без великих заплета. Сујеверни
су били задовољни; волели су да прође уторак. Као да нам и
сутрашња среда није донела црне вести!...
Непријатељ је превлачио артиљерију. 107. немачка
дивизија, која је имала задатак да на левом крилу IV корпуса заузме јако утврђене положаје источно и западно од
Пожаревца, наступала је десном обалом Млаве и заузела
село Маљуревац и Бубушинац где се налазило крајње лево
крило Дунавске дивизије.* Ђенерал Мозер наредио је напад
*
„Рат Србије“, књ. IX, стр. 182 погрешно бележи „да јe X корпус вршио
припреме за напад на Душник“. Душник је већ био пао раније, а тада се X
корпус углавном налазио на линији пута Градиште –Пожаревац и спремао
се да нападне положаје који су били десно (источно) од тога пута.
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на Маљуревац без претходне артиљеријске спреме под заштитом јаке магле. Све је било припремљено за извршење
ове заповести када се око 10 час. пре подне магла одједном
дигла. Ово је изменило заповест, те је прво артиљерија отворила ватру, а пешадија после подне прешла у напад. „Увече
су Срби, после храброг отпора, избачени из оба села. Губици
107 дивизије мали“.*
Док се водила борба код Бубушинца, Немци су почели
да надиру и на линији Мајиловац–Ђураково. Гађала их је
успешно наша артиљерија и успоравала кретање. И батерије
са Берање. Око 14 час. Немци долазећи од с. Курјаче почињу
да нападају 1. бат. Прет- постављало се да у Курјачи и шуми
манастира Нимника има јачих делова, вероватно два пука.
По осмотреним коморским деловима било је јасно да cу
знатне снаге и на Анатеми.
Напад се преносио полако и на добро укопани 4. бат. Наша
хаубица је живо гађала. Само, тај напад је постепено малаксавао. Али су зато бесно гађали артиљеријом не само први
борбени ред, већ и позадину те је и други борбени ред имао
губитака (неколико рањених из 1/2 ч.).
Да се поправи ситуација код Бубушинца, са осталим деловима, према телефонском наређењу команданта дивизије,
тамо је упућен и 3. бат. мајора Мијалка Антића. Трупама
код Бубушинца командовао је командант 9. пука. Ноћу је извршен напад (Ђенерал Мозер каже: „У току ноћи Срби су
извршили два жестока али и узалудна контра-напада“) али
није успео те је добивена заповест да се више не напада већ
да све те трупе заштите правац ка Братинцу и ка Сиракову.
Батаљон мајора Антића остао је код Братинца да тек сутра
дан издржи страшну борбу и претрпи велике губитке.
Све те борбе око Бубушинца испољиле су да се Пожаревац неће моћи још дуго да брани. У армији се већ спремало
повлачење на нову линију Липовача–Милово–Морава коју је
раније утврђивао 9. пук. Повлачење је наређено у 21 час и
извршено је током ноћи између 12. и 13. октобра.
*

Ђенерал Мозер у своме делу „Скице са похода 1914.-1918.“
110

Пред нападима на прву борбену линију, а и због магле која
се дуго није растурала, појавила се потреба да се и друга
линија јаче поседне. Како је реон осигурања 1. ч. био сувише
велики, у 5.20 капетан Васић извештава мајора Маџаревића:
„Осигурање реона 1. ч., које је и сувише велико, извршено је онако као што се командант лично уверио, а и према мојим ранијим
извештајима. За осигурање јаруге између 18. пука и ове чете као и
за заштиту артиљерије потребно је појачање још два вода“.

Због овога су на лево крило упућени најпре 1. вод 2. ч., а
доцније цела 2. ч. да попуне празнину између 1. ч. и 18. пука.
Само, празнина је била и сувише велика тако да је остало до
600 м. непоседнутог простора на терену равном и непрегледном. Резерва је, међутим, била на крају браника и села, 2 км.
далеко од левокрилне чете.
У 8.40 час. мајор Маџаревић шаље пуку извештај:
„Обишао сам ровове на левом крилу. Био је велики празан простор између мога левог крила и 18. пука, а на ком су међупростору
и два брзометна топа. Ради тога осигурања послао сам један вод
тим више што ћe он фланкирати и јаругу. Одсек је сувише развучен тако да је веза између појединих водова доста слаба. Сада се
довршава копање и праве настрешице, уколико је могуће“.

Питање попуњавања празног простора између 2. бат. и 18.
пука било је отворено целог дана, јер је било и сувише мало
снаге, а сваког часа је могло да дође до напада. 4. бат. у првој
линији није имао задатак да прими борбу и зато, чим је почео да трпи јак притисак, добио је наређење да се повуче у
висину 2. и 1. батаљона.
„Саопштите војницима да ће 4. бат. одступити преко Сиракова
путем за Берању и то по нашем наређењу те да војници не мисле да
је непријатељ јак“, – известио је командант 2. бат. своје чете.

Због промењеног распореда 4. ч. је повучена у резерву (на
њено место дошла је једна чета из 1. бат.) наређењем које је
издато у 14.55, док је остатак 2. ч. из резерве упућен на лево
крило. Ипак се слабо помогло, те у 16 час. командант 2. бат.
наређује капетану Медурићу:
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„Образујте резерву макар један вод и без исте никако не остајте,
а празан простор осигурајте стражарећим одељењима или патролама. Извештај о ситуацији и свему што се догађа на том делу
фронта шаљите што чешће. Одмах предузмите укопавање.“

У 17 час. следовао је одговор од кап. Медурића:
„Пошто је на левом крилу већ било пушкарање то је незгодно извлачити вод. С тога сам мишљења да пошаљете што пре још најмање
два вода из резерве да међупростор до 18. пука што пре попуне ма и
ретко, јер је и сувише велики размак.“ – „На крају моје чете – јављао
је кап. Медурић у 18.11 час. – имам два топа, а десно од њих и нас
далеко је 18. пук. С тога молим да резерву приведете овом крилу или
пошаљете бар два вода нека дођу као резерва улево. Овде су мало
даље улево биле неке резерве 18. пука, али су отишле даље улево“.

Но са том мучном ситуацијом и заноћило се; строј је био
развучен до максимума како код 2 бат. на левом крилу, тако и
код 1. бат. који је био на десном крилу, на Липовачи, и код 4.
бат. у центру према селу Сиракову. (3. бат. је био на положају
код Братинца, а митраљеско одељење у резерви. 2. бат. је у
рововима имао 1. и 2. ч., у резерви 3. и 4.).
После кишне ноћи и јутра пуног магле, сунце је пријало.
Исушило је терен и допринело много да се лако издрже честа рокирања у првој линији и многобројно патролирање из
резерве. Нимничка шума и шума код Курјаче, које су се са
берањских положаја виделе као огромне црне пеге на зеленој
благој падини Душника, били су одлично скривалиште за немачке трупе, те су даљне патроле морале истрајно да мотре
на та места. Артиљерија, ма да је тукла јако причињавала је
мале губитке (из 2. бат. 1 рањен). Притисак пешадије био је
слаб, те пешачка ватра само повремена.
Изгубиле се и последње избеглице. Није их ни било, уосталом, много, јер је било издато наређење да се погранично становништво не исељава, како би се избегло оно што
је било 1914... Овда онда наишао би само по који старији
сељак тражећи своје сељаке, војнике. Наишао је тако и Живан Миловановић, из Сараораца, држећи чича. Рече нам да
има пет синова (имао је и шестог који је био у хаубици па је
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умро) у пет разних пукова (12, 9, 18, 13 и IV прекобројном).
Чича је био велики оптимиста. Вукао је собом један велики
шиљати немачки шлем којим су се војници играли. Жалио се
само што не може да нађе своје синове, али се задовољавао
што је нашао неколико сељака из Лозовика које је познавао.
Уверен је да ћемо ипак победити. Био је код Пожаревца баш
када су се водиле најјаче борбе. Сиромах, није знао да су то
последњи покушаји да се не изгуби Пожаревац!... Војници,
стално на окупу јер је сваког часа могла доћи наредба за покрет, писали су журно писма својима и давали чичи да понесе и да их разда када прође кроз села. Чича је то примао
са осмехом:
– Mope, ако су Аустријанцима дошле у помоћ Швабе, нама
помажу Арнаути! смејао се док се око њега било скупило
неколико Арнаута војника преосталих из арнаутског вода 2.
чете.
Заноћило се са пуно опрезе и пуно предосећања. Патроле
су слате чешће него иначе. Али овога пута нису могле да се
приближе Мајиловцу. У њему cу већ били немачки одреди.
Пушкарало се око Сиракова.
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ПАД БЕРАЊСКИХ ПОЛОЖАЈА

						

13. октобар

Дан леп, ведар. Среда. Ваздух чист, те се видело на далеко. Са ивице села гледали смо далеко у стишка поља која су
се од берањског забрана, преко с. Берање, спуштала ка Братинцу и Млави. На Чачалици, испред Пожаревца, око чесме
Јанка Кобиљанина, одакле почињу да се шире пожаревачки
виногради, видели су се већ снопови шрапнела. Пожаревац
је бројао последње часове.
Ситуација се оцртавала јасно: Берања на висини; с друге
стране Чачалица; средином Стиг. Ту долину употребиће већ
груписани Немци сигурно за наступање, пошто најпре дође
јак напад на висове који су левом обалом Млаве ишли Чачалицом, а од Берање линијом више села Баре и Смољинца
до Шапине. Перспектива ни мало утешна јер је за равницу,
пуну непосеченог кукуруза, требало више снаге но за таласаст терен.
Али није било времена за размишљање. Већ рано јутро показало је да ће Немци овога дана најпосле предузети напад.
X корпус са 103. дивизијом заузео је Мајиловац и сада ишао
ка Берањи и Сиракову; 101. дивизија ишла је од Кисиљева ка
Поповцу.
Око 6 час. почела је јака артиљеријска ватра да туче линију
Берања–Липовача. Најпре је тучен терен пред 18. пуком, дакле од берањске воденице ка Братинцу, а затим се ватра пренела и на линију 2/2 ч. и батерију која је била код ње, па на
1/2 ч., па најпосле на делове 4. и 1. бат. Наше батерије одговарале су живо тукући првенствено колоне у кретању. Нарочито је дејствовала хаубичка батерија у забрану, мада су је
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живо тражили. У берањском забрану било је пусто; пушила
се прашина усковитлана гранатама.
Отпочиње одмах и акција пешадије. У 8 ч. командант
1. бат. извештава да су његове патроле силазиле до друма
Мајиловац–Градиште код с. Ђуракова и да су тамо наишле
на мање немачке патроле. Отуда живо пушкарање. Немци се
крећу затим и мањим одредима. Вођа патроле из 1. бат., наредник Војислав Домановић подноси извештај:
„У 9.20 час. када сам пошао у патролу видео сам испред села
Сиракова на 500 м. непријатељску пешадијску патролу у јачини
5–6 војника и једну непријатељску коњичку патролу у јачини 3
војника такође испред Сиракова али мало даље, на 800–1000 м.
У исто време пешачке патроле отвориле су ватру на нас и позади њих почела су стизати непријатељска мања одељења ка
Сиракову“.

У 9.25 капетан Медурић, који је са свога положаја имао
пуну прегледност Стига у правцу Братинца, јављао је да је
патрола која је ишла до 4. бат. видела код Мајиловца 1. бат.
непријатељске пешадије у неком кукурузу како се креће да
нападне наше десно крило. Када су наше батерије почеле да
туку тај простор, сакрили cу ce по кукурузима.
Око 10 час. цела линија је у ватри. Немци брзом паљбом
туку ровове 18. пука. Чују се непрекидно и митраљези. Интензивна ватра преноси се и на 2. бат., затим на цео пук. Но
то није било најгоре. Опасност је била што су Немци у густим колонама наваљивали равницом између Чачалице и
брежуљака на линији Берања–Касидол. Код Братинца је због
тога дошло до очајне борбе у којој је 3 бат. претрпео знатне губитке.* Мајор Мијалко Антић, командант 3. бат. преструган је митраљезом; рањен је и рез. кап. II кл. Витомир
Момировић, командир 2/3 ч. Ту је пао и ђак-наредник Бан
Нушић.
Други бат. је био на изванредно осетљивом месту. Осетио
је то најбоље када је дивизијска линија почела да пуца под
*

„Овога дана у зору Срби жестоко и у густим масама нападоше на истакнути 52. рез. пеш. пук, али бише крваво одбијени“ – ђенерал Мозер у свом
већ поменутом делу.
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притиском Немаца. Као што се и могло очекивати, Немци су
свом силином били навалили не на висове, већ на равницу.*А
када је равница очишћена до потребне дубине, пошли су десно и лево ка висовима, приморавајући наше трупе да хитно
постављају нову линију која је секла стару, дотадању, под
правим углом. Око 11 час. јаче снаге пошле су и ка малом селу
Касидолу, које лежи на путу Смољинац–Берања, на подножју
косе која од Берање иде до Шапине. To је представљало опасност не само за леви бок, већ и за позадину 9. пука. Немци су
претили да опколе пук од стране Стига. („Непријатељ нас туче
бочно и прети опкољавању. Јача артиљер. ватра са фронта“.
– 11.40, извештај мајора Маџаревића команданту дивизије).
Како у то време делови 18. пука почињу да попуштају, лево
крило пука остаје разголићено. Да ситуација буде још тежа,
ни 1. бат. 9. пука није могао да издржи снажно надирање Немаца, те се под живом борбом почео повлачити на последње
положаје на Липовачи. Тако су на линији Берања–Сираково
били само 4. бат. и 2/2 ч. издржавајући сву силину немачке
артиљерије и трпећи и јаку немачку пешачку ватру на коју
су огорчено одговарали. Под командом мајора Маџаревића
била је од 11 час. и 2/1 ч.
Две чете (3. и 4.) у резерви, груписане по водовима, очекивале су свакога часа да интервенишу. По интензивности
ватре видело се да је тај час близак. Све више се испољавало
да ће се добити нови фронт према Млави...
У берањском забрану већ се ништа није видело; преоравале су га гранате тражећи хаубице. Почео је да дува јак ветар
носећи дим и прашину право на водове постројене иза камара сламе. За неко време није се видело ни на два корака.
Требало је много напора па господарити собом...
Обухватање пука било је све јаче. „Десно и позади мене
чује се пушчана ватра и по причању војника непријатељ
се спушта у јаругу источно од „Гајића“. Један батаљон из
*

„Код нас се остало при застарелом схватању да положаји морају бити само
на висовима, а не и у равници, а заборављало се да су положаји на висовима
сувише изложени савременој артиљерији, нарочито када је бранилац сувише слаб у артиљерији“, констатује ђенерал Миленковић на стр. 70 свога
дела „Шумадијска дивизија I позива 1915“.
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18. пука повукао се из с. Баре ка бр. „Гајића“ по причању
војника који га траже.’’ (14.35, извештај Majopa Маџаревића
команданту дивизије).
A с. Баре налази се на југу од Берање, у подножју косе...
Требало је неколико тренутака да се развије цео 2 бат.
2. ч. журно је повила своје лево крило. Водови из резерве
трчећим кораком, кроз дим и прашину, развили су се у стрелце и заузели место у продужењу 2. ч. тако да је фронт правио скоро прав угао. До 2. ч., више саме берањске кафане, на
путу којим се спушта ка берањској општини, 4. ч., до ње 3.
ч. Лево је бок имао да штити, када стигне, један батаљон из
12. кадров. пука.
Терен из Стига, од Млаве, постепено се пење ка благој
коси која на своме северном крају, на западним падинама
и ивици косе, носи село Берању, а на југу се завршава Точковим Брдом више с. Шапине (линија око 9 км.) Берањске
куће посејане су по падини и 3. и 4. ч. биле су сада на самој
највишој ивици села. Иза првих врљика, које су имале да служе место крстила, грозничавом брзином подизани су заклони. Tу је, по првом плану, имао да се сачека напад. Ускоро.
Јер из те линије ровова који су ницали чудном брзином,
мада се у главном укопавало ножем, био је изванредан поглед на Стиг. Поље је бескрајно и иде све до с. Салаковца и
осталих села на подножју косе која иде левом обалом Млаве
од Костолца до Жабара. Свуда скоро сам кукуруз и врло чести багремари. Села утонула у зеленило. Видик ка Братинцу
био је заклоњен косом која се спушта ка берањској воденици
и шта се тамо догађало дало се назрети само по пушкарању и
јакој артиљеријској ватри. Али се према Барама и даље према Касидолу видело јасно. У равници, подаље испод села,
разговетно су се сада указивала три стрељачка строја који
су правилно наступали зеленим пољима. Гађали су их наши
шрапнели, али се они нису узнемиравали, већ су подилазили
нашем положају. Снаге су биле јаке. Видело се и неколико
коњичких одељења...
Врзине и сеоске куће скривале су истурене пешачке и
коњичке патроле. Непосечени кукуруз на неколико места
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прилично је сметао, те више група оде да чисти предтерен.
Ho само за кратко време; немачки коњаници били су стигли...
Одмах за њима и немачке пешачке патроле. Прикупљали су
се као осице, тако да су се наше патроле једва провукле до
линије ровова. Налет је био тако нагао да их је задржала
само брза паљба. Али берањска кафана – типска сеоска кафанска зграда – оста у рукама немачких коњаника a са њоме
и цео доњи део села. Кријући се иза кућа, спремали су се за
нов скок. Из масивно зидане кафанске зграде тукли су као
иза бусије и били напаст за цео тај део фронта. Био је то
сада моћан ослонац за даљи напад. Већ су нове групе хитале кафани. Било би зло да се и оне дефинитивно утврде у
кафани...
Предухитрио их је потпоручник Мило Радуновић са
својим водом из 4. ч. He са много људи, али са много елана.
У берањској кафани, изрешетаној као после какве велике вашарске туче, били су опет људи са шајкачама...
Сада су се већ кретали на целој линији. Иза јаких сеоских
плотова пуцало се у сигурне мете. Плитко ископани ровови
служили cу ипак као добар заклон. Јер уколико је више надирала пешадија, утолико се артиљеријска ватра више преносила на позадину у којој није било никога... У паклу је била
цела линија од Липоваче до краја Берање.
Нове масе почеле су да пристижу путем од села Баре. Грабили су Берањи користећи се шумовитом јаругом која је из
села водила гope на плато. Срећом, ивица јаруге била је тако
поседнута (вод ђака-наредника Властимира Петковића) и са
ње је сипана тако прецизна киша зрна, да је пребацивање
јаругом обустављено. Али су отишли на другу страну да траже погоднији пут.
Око 14 час. 2. бат. добија наређење од команданта дивизије
(пошто се овај батаљон још увек није смео употребити без
одобрења дивизије) да предузме напад јужно од с. Берање косом на друм Баре–Берања. Напад је имао да буде управљен
непријатељу у бок и да олакша тешку ситуацију пука. Већ
развијени батаљон (2, 3. и 4. ч.) имао је само да изиђе из ровова
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и заклона и пође напред. Чекао се само још батаљон 12. кадров.
пука који је имао да штити бок. Он се развио у берањском забрану, па је са много хуке дошао у висину 2. бат. наслањајући
се на вод 3. ч. који је под својом ватром држао јаругу.
Спуштање низ косу имало је да отпочне у 14.35. Наређење
је већ било издато. Чете су још само чекале уговорени знак
за покрет...
Одједном, хаубичка батерија из берањског забрана почиње
нагло да се купи. Имала је воловску запрегу и њено нагло
повлачење био је речит предзнак како ће се дан завршити.
Цео берањски забран понова је био у диму. Артиљерци с муком купили телефонску линију. Далеко, на врху Липоваче видели се растурени делови, карактеристичан неред...
Од Сиракова надирале су моћне колоне те се 4. бат. једва
држао. Јаке снаге кретале су се сада и са те стране ка Берањи.
Пут за Средњево био је обилато засипан гранатама; десно и
лево од њега, од берањске воденице до Берање, све је горело.
Немци су долазили са свих страна. У самом селу било их
је већ врло много. Били су насртљиви, кидисали су жучно.
Берањска кафана, кључ положаја за центар 2. бат. прелазила
је неколико пута из руке у руку, те је изгледала као после
земљотреса.* Око ње се сада тукао и један вод 1. ч. 2. бат.
Каплар Милан Стокић, из Кнежице код Петровца, видно је
учествовао са својим сељацима... Многи рањени, погинули...
Мали, увек ведри каплар-добровољац, трговачки калфица,
Никодије Павловић, родом из Старчева, још дечко, али срчан,
погођен у главу баш када је из једног заклона прелазио у други. Јер зрна су падала као град!...
Није ни било мислити да се под таквим условима врши
напад. Требало је чак много жилавости и за колику толику
одбрану. Били су све ближи и све јачи, ма колико наша ватра
била јака...

*

Такву, пусту и срушену, затекао сам и у лето 1929. Када сам, обилазећи
Стиг, био и на берањским положајима. Село другу кафану ни до данас није
хтело да подигне.
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Све узалуд.
Око 15 час. чете су још на својим местима, али крајње заморене. Држало се са огромним пожртвовањем и са много
свести да сваки неопрезни потез може критичну ситуацију
претворити у катастрофу. У резерви батаљона био је још
један једини вод из 4 ч. Како су губици код 2. ч. велики, чета
се колеба, те се ту хитно баца у линију и последњи вод из
резерве да би се одржала веза између 1. и 4. ч. Па ипак, 4.
ч. у центру јавља да „трпи губитке и с леђа; непријатељ је
изгледа опколио с. Берању“. Но село још није било потпуно
опкољено; да то буде, требало је још врло мало времена...
Помоћ се није могла добити ни са које стране, јер су, као и
увек, сви делови били ангажовани. И, по фаталном правилу,
излаз је једино био у опрезном благовременом повлачењу на
нове положаје. Понављала се историја са Липара...
Наређење је издао пук у 15 час. и 5 минута: „Под јаким
заштитницама одступите ка селу Шапини на Точак, к. 225
(224) источно од с. Смољинца. To је наређење од команданта
дивизије. По заповести команданта, ађутант пука поручник
Душан Марковић“. Одмах затим мајор Маџаревић упутио је
наређење мајору Дамњановићу, команданту 1. бат:
„По наређењу команданта дивизије повуците се одмах чим пропустите 4. бат. Остаћете у заштитници. Заштита да буде што јача.
Издајте оним двема четама наређење да одступе путем Точак – к.
225 – Шапина. На Точку се задржите док се ситуација не извиди.“

Искоришћен је тренутак када су Немци вршили ново
груписање за даљи напад. Тако су сви делови у целини и
реду извучени из борбе остављајући само врло слабе заштитне делове док 1. бат. не прихвати потпуно заштитницу. У 16
час. није било више ни једног нашег војника у берањском забрану. Немци су били господари наших ровова на берањским
положајима.
Нови неуспех деловао је мучно, нарочито на официре. Тешко се мирило са мишљу да је тако морало да буде
и веровало се да би само један батаљон појачања поправио
ситуацију (Касније, у још горим данима прижељкивали смо
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помоћ и од једног вода, али ни њега није било!). Срећом,
војници су били већи филозофи. С Берањом је било свршено
и зашто сада мислити!? Боље је што пре и за видела стићи на
Точак и посести га.
И зато cу грабили не успоравајући корак ни онда када је
било јасно да Немци не гоне. Јер се небо мутило, крупне
капи кише падале су на махове. Ишло се сеоским путем гребеном косе од берањског забрана до Точка северно од Шапине. Десно од тога пута терен се изванредно благо спуштао у
равницу. У подножју косе, десно, утонула у сумрак, остала
су нам редом села Баре, Касидол и Смољинац.
У 18 час. већ су први делови стигли на нов положај
(последњи у 21 час.). Поседнута је северна и северо-источна
падина положаја. Поседање је извршено доста тешко јер је
фронт био развучен, а веза се тешко хватала и десно и лево.
Командант заштитнице, мајор Дамњановић извештава пук у
18.15 часова:
„По наређењу повукао сам се са батаљоном на Точак, кота 225,
источно од Смољинца. Са двема четама посео сам северну и северо-источну падину положаја, а једну чету имам у резерви (располажем са 3 чете, јер се 3. ч. данас приликом свога повлачења са
берањских положаја повукла другим правцем, а не за батаљоном
као што је имала наређење, и сада не знам где је). Послао сам патроле ка Смољинцу и источно до Точка ради хватања везе, јер ни
са ким немам везе. Приликом повлачења изгубљен је контакт са
непријатељем, јер није надирао. Само су још аероплани кружили
док се још видело. Положај на коме сам и сувише је велики за
овако непотпун батаљон и потпуно обезбеђење немогуће је извршити. Молим за наређење.“

На ово је командант 1. бат. добио наређење, у 21.40, од
мајора Маџаревића:
„Пошто непријатељ не надире то се према наређењу команданта
дивизије повуците у с. Шапине до 18. пука. При овом повлачењу
бити обазрив да не би произишло пушкарање.“
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Батаљон у заштитници био је дакле изгубио додир с
непријатељем, што је такође отежавало ситуацију. Рачунало
се много на ноћ; до зоре ће свако већ доћи на своје место.
Други бат. је заноћио на десном крилу пука; у линији је
имао три чете (с лева на десно: 3, 4. па 1. ч.), a у резерви
једну (2. ч.).
Једна гадна ноћ сва проведена у оријентисању и очекивању
заповести о распореду за сутрашњи дан. Пребројавањем је
утврђено да је овај критичан дан донео пуку осетне губитке. Укупно је било избачено из строја 191 и то погинуло 25
(мајор М. Антић и 24 редова и каплара), рањено 124 (рез.
кап. II кл. Витомир Момировић, 4 подофицира и 119 редова);
нестало, углавном рањено, па заробљено, 42 редова.
Други батаљон је изгубио 63 човека и то: 1. ч. 4 (2 рањена
и 2 нестала); 2. ч. 31 (4 погинула, 14 рањено, 13 нестало,
међу којима и један наредник водник), 3. ч. 3 (погинуо каплар
Никодије Павловић и рањени редови Александар Брашић, из
Манастирице, и Љубомир Атанацковић, из Куле), 4. ч. 25 (4
погинула, 13 рањено, 8 нестало).
Притисак је био толико јак да је морало да дође до
повлачења целе дивизије. Оно је извршено са прихватним
положајима Старо Брдо–Точак–Точково Брдо. Даљи рад
дивизија је овог дана одредила тек у 21.50 час. наређењем:
„Непријатељ је својим предњим деловима допро до линије:
Трњани–Смољинац–М. Градиште. Дивизија има задатак да
поседне и брани линију: Салаковац–Точково Брдо– Забрегу–
Шћубеј. Десно су трупе Браничевског одреда на платоу од М.
Градишта и Гарева, лево Дринска дивизија I поз. на Булином Брду
са предњим деловима на Чачалици.
Наређујем:
1) 12. кадров. пук посешће одсек од раскрснице путова Забрега–Диван и сеоски пут што преко грабовачког потока иде за
Смољинац до платоа северно од Шапине (до слова р у речи Точково Брдо); једно одељење осматра Шћубеј.
2) 18. пук посешће одсек од 12. кадров. пука лево до друма који
из Смољинца изводи на пут Шапине–Селаковац. Овај пук добиће
122

још ноћас своја два батаљона из Дринске дивизије који ћe доћи
у Шапине; ухватити с њим везу, један батаљон овога пука биће у
дивизијској резерви десног крила пуковског распореда.
3) 9. пук посешће од 18. пука улево повијајући лево крило ка
друму Салаковац–Смољинац (од прилике испред слова ц у речи
Салаковац) један батаљон тога пука биће у дивизијској резерви, а
позади пуковског распореда десног крила.
4) Салаковачки одред (дунавски дивизијски коњички пук,
батаљон 8. пука III поз. и једна чета 9. пука I поз., све под командом коњичког пука) посешће и браниће Салаковац.
5) Дунавски артиљ. пољски пук са 3 брзометне пољске батерије,
са 2 хаубичке батерије посешће Виноградарско Брдо; једну брзометну батерију пласирати јужно од Шапина на коси, а дебанжов
вод пласирати на најпогоднијем месту по оцени команданта пука.
Задатак је артиљерије да туче: све приступне положаје на простору Малог Градишта па лево преко Смољинца до Салаковца.
6) Пионирски полубатаљон има задатак да оправља путеве по
упутству која је добио од команданта инжењерије.“

У даљим одредбама, које се односе на позадинске делове,
важно је да се ово ново поседање има извршити пре сванућа,
да се положај утврђује докле год је могуће и слати што већи
број патрола и то на што већу даљину. ,,Када се непријатељ
на појединим деловима фронта приближи, употребити
бомбе и контра-нападе; утврђено је да то он не може да издржи“. Имати сталне осматраче који ће непрестано пратити
непријатељске покрете.
А верујући чврсто да ће доћи савезничке трупе, било је
овога дана издато наређење да се коњичка дивизија из долине Нишаве транспортује у правцу Александровца и стави на
расположење команданту III армије.
Ђенерал Сарај се од јуче налазио у Солуну...
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У СРЦУ СТИГА

						14. октобар
Са зором хладан јак ветар, који ће нас тући целог дана.
И било је боље и то јер је свакад, када би мало умањио
своју јачину, почињала киша. Ноћ, које смо се бојали због
недовољно поседнутог положаја, прошла је на миру. Дан
исто тако. И то је било скоро на целом северном фронту, јер
је овога дана, у саму зору, отпочео и напад Бугара. Немци
су чекали резултате тога напада. А затим, XI немачка армија
морала је тренутно да застане због отежаног снабдевања. Дунавом је беснела кошава те је дотурање потреба било могуће
само помоћу бродова, што није било довољно. Због кошаве ни сви позадински делови 107. дивизије нису могли бити
пребачени преко Дунава, муниције није било довољно, те је
и то утицало на застој.
Затим, трупе које су биле према Дунавској дивизији (101.
и 103. дивизија) спремале cу се за напад на положаје јужно
од В. Градишта, те је сектор у Стигу био у затишју. (Око 17
ч. непријатељ је рокирао 2. батаљона од Берање ка Липовачи; извиђао је аеропланима и бацио 6 бомби). На фронту дивизије, која се налазила на линији: Шапина– Забрега–Макци, непријатељ је само извиђао патролама и мањим
одељењима. X корпус је имао наређење да само извиђа ка
југу и да избегава сваку озбиљну борбу. Сва наша извиђања
потврђивала су да до напада може доћи тек сутра. Због овога живо припремање за одбрану и са задовољством се примало к знању да ће долином Мораве оперисати и Коњичка
дивизија која је дошла од Пирота.
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У 6 часова изјутра пук је већ посео нов положај који је
раније заузимао 18. пук. Распоред пука био је следећи: 1. бат.
поред друма Шапина–Смољинац; 4. бат. на предстражи на
Точковом Брду; 3. бат. у дивизијској резерви. Десно је био 18.
пук, лево Салаковачки одред. Бојна комора и превијалиште
на јужној ивици с. Шапине. Трупна комора у с. Божевцу.
Други бат. је рано у зору најпре у резерви пуковској (на
линији на којој је заноћио), а затим је добио наређење да поседне положај лево од 1. бат. тако да се својим левим крилом
наслања на пут Смољинац–Салаковац! Поседање је извршено око подне тако да је 1. ч. била на десном крилу батаљона,
одмах до 1. бат., до ње 4. ч., a 3. ч. на левом крилу батаљона
и у исти мах на левом крилу пука. 2 ч. у резерви.
Било ce у срцу Стига. Земљиште таласасто и испресецано не јаким јаругама али толиким да је прегледност била отежана. Видик су сужавали још и густи и високи кукурузи.
Из неугодног положаја извлачило се само на тај начин што
су војници били мештани и што су сами знали одлично терен. Уосталом, надзор је био једва могућан и над десетином:
војници су морали бити остављени сами себи; кукуруз је
онемогућавао јединство команде. Утицај официра, и поред
свих напора, сведен на минимум. Имала ce у руци потпуно
једино резерва, па и она док се не развије у стрелце. Зависило је, дакле, све од тога како су војници били припремљени
за овакву службу.
Трећа чета је била крај једног од многих сеоских путева
који пресецају са истока на запад море кукуруза. Напред се
скоро ништа није могло видети. Чак ни, десно, црква богатог
великог села Смољинца! Одржавање везе врло тешко. Десно
са 4. ч. још се некако и ухватила веза, али лево... Патролама
је требало доста мука док су пронашле у кукурузу, на ивици
једног багремара, који иначе није био далеко од чете, један
ескадрон дунавске дивизијске коњице. Коњаници су били
сјахали и укопали се за пешачку борбу. Лево од њих даље,
код с. Салаковца, био је трећи позив.
У таквој ситуацији додир с непријатељем није се смео ни
часа изгубити. Због тога су све чете из прве линије упућивале
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често и многобројне патроле које су се живо пушкарале с
непријатељем, али није било борбе с јачим одредима. Није
помогло много ни око, ухо још мање. Пуцањ се слабо чуо,
јер је дувао ветар и шум кукуруза био толики да се једва
говорило.
У мору од кукуруза положај је био слабо поседнут. Командант 2. бат. мајор Маџаревић у 17 час. извештава пук да је
строј и сувише разређен и да би командант 1. бат. требало
да упути један вод за јачу везу чета 1. и 2. бат. А командир
3. ч. кап. Станковић у 15.20 у свом извештају каже између
осталог: „Поседање мога положаја прилично је пространо
(стрелац од стрелца пет метара) тако да личи више на предстражарски низ него на борбено поседање“.
Дан је завршен тако да је командант батаљона могао да
пошаље (носио ордонанс Мијаило Милошевић) пуку овај
извештај:
„На фронту овог батаљона све је мирно. Данашње спољне патроле имале су борбу са противничким код Смољинца. Вечерас се
на левом крилу на брегу чула јака артиљеријска пуцњава. Наше
коњичке патроле налазе се испред мојих објавница. Фронт ми је
посве дугачак и слабо поседнут. Резерве су ми удаљене 600–700
м. Данас је 1 активни поднаредник погинуо, 1 редов рањен. Утрошено 280 метака.“

Слична ситуација била је и код 1. и 4. бат., сем што нису
имали губитака. У 19.25 дошао је и 3. бат. у састав пука. Овим
батаљоном сада је командовао кап. 1. кл. Богосав Катић.
И цела дивизија остала је овога дана на истом положају.
Из Ниша је ђенералу Сарају хитно достављено „да је потребно присуство француских трупа у Нишу што пре“.
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15. ОКТОБАР

						15. октобар
Небо пуно облака обећавало је опет кишу. Ипак смо били
задовољни и што је ноћ проведена на миру и што је одмах по
сванућу почело пушкарање патрола. Тако се бар нисмо кочили дремајући. Отимало се ко ћe у патролу јер је заиста било
тешко лежати у плитким рововима; овако се бар загревало
и ноге испружале. Кукурузи су још увек несносно шумели;
ветар је ледио срж у костима.
Пук је у старом распореду. И батаљон је у јучерашњем
распореду само је 2. ч. из резерве помакнута да се нађе
ближе левом крилу. Опрезност до максимума; јер су патроле потврђивале да се непријатељ са главнином налази код
Смољинца. Једна од патрола 3. ч. ишла је до близу цркве
у Смољинцу, но после се једва извукла. Неколико патрола
из 2. бат. било је стално на Змајевцу, лепом пољу испред
Смољинца. Очекивање и опрезност изазива живу измену
извештаја. У 6.30 мајор Маџаревић опомиње командире:
„Наш се цео батаљон налази на левом крилу. 2. ч. је у резерви
и према правцу надирања послаће се појачање. Синоћ је 1. бат.
дао 15 војника ради осигурања нашег десног крила и њиховог
левог крила. Ми смо позади вас до друма. Осматрајте терен.
Извештавајте често.“

A у 6.40 мајор Маџаревић извештава пук:
„Резерву сам привукао ближе левом крилу између моје 3. и 4. ч., а
недалеко позади њих те према потреби могу потпомагати и једну
и другу чету. Лево од мене види се једно одељење Салаковачког
одреда. Послао сам патролу ради хватања везе са њима. Послао
сам вам једног војника 4. пука, једну жену и једног младића који
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су ухваћени пред стражарским низом. Патроле извештавају да се
противничке патроле налазе пред Смољинцем.“
„Спољне патроле извештавају ме – извештај пуку у 7.40 – да
се непријатељ утврђује од Смољинца па на запад целом долином. Испред ровова види се по један њихов стражар a остали се
укопавају. Наше коњичке патроле су напред, али је коњица несигурна и лако ју је пробити и загрозити левом крилу.“

Због неповерења према коњици командант 2. бат. обраћа
се у 8 час. командиру ескадрона који је био источно од
Салаковца:
„Известите ме с киме одржавате везу лево од вас и каквих трупа
има ту. Достављајте ми извештаје ваших спољних патрола. Ја сам
са 2. чет. у резерви а остале су чете у стрељачком строју.“

Непун сат касније, у 8.43 командир ескадрона дунавског
коњичког пука, капетан Милан Јордановић, одговара команданту 2. бат:
„Са ескадроном овога часа кренућу се напред ка непријатељу
ради извиђања, а ради одржавања везе на положају где је ескадрон
досада био, оставио сам једно одељење које ћe одржавати везу
патролирањем дуж саме линије на коју ћу се ја повући у случају
притиска непријатеља. Лево од нас су трупе трећег позива и једна
чета 9. пука I поз. Тај фронт се протеже до реке Млаве. На том
фронту има и 4 митраљеза. Испред нас досадашњим извиђањем
није се приметио непријатељ већ више ка Трњану, где ми овога часа
јавља патрола да је приметила један вод пешадије и 6 коњаника
који се крећу у правцу Салаковца. Друга наша патрола послата ка
Смољинцу јавља да је приметила једну коњичку патролу и колико
су могли да оцене једну чету пешадије на излазу из с. Смољинца.“

Пре него што се пређе на даље излагање догађаја везаних за овај дан, потребно је зауставити се и на овоме: У
операцијском дневнику 9. пука за 1915., под 15. октобром,
налази се и ово место:
„У 11 час. пре подне, према наређењу команданта Дунавске
дивизије 1 поз. Обр. 5778 један батаљон (други) са једним водом
артиљерије и два митраљеза полази у насилно извиђање преко
Стига између пута Смољинац–Касидол–Берања–Мајиловац ка
Кику, источно од Бубушинца.“
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Ово насилно извиђање није изводио ни 2. бат. нити који
други батаљон 9. пука. Одмах затим у операцијском дневнику за 15. октобар забележено је још и ово:
„У 12.15 часова у подне наређен је напад. 1. бат. са задатком да
напада с фронта, 2. бат. напада бочно и тиме олакшава напад Салаковачком одреду. 3. бат. је дошао на место 2. бат., a 4. бат. је остао
на свом ранијем месту (на Точковом Брду). Напад је почео у 14 час.
После једночасовне упорне борбе, 2. бат. се повукао, а затим и 1. бат.
Губици: рањено 51 редов и капетани II кл. Дојчин Станковић и Сава
Пауновић. Морално и здравствено стање добро.“

Тај напад, међутим, и по своме постављању и по своме
свршетку имао је другојачи изглед. Тек догађаји постављени
по правом реду дају праву слику и омогућују да се цео овај
дан, фаталан по 9. пук, а нарочито по 2. бат., правилно схвати
и оцени. Јер 2. бат. је тога дана не својом кривицом изгубио
преко сто људи и два командира.
Уколико је дан више одмицао, утолико је на фронту
постајало све нервозније. Патроле се пушкарале на целој
линији. Коњичке патроле биле су све многобројније и извештавале су да се непријатељ са главнином налази код с.
Трњана, а да су његови мањи делови код с. Смољинца и да
линију Трњане–Смољинац (равница Стига покривена густим и високим кукурузом) образује не густ стрељачки строј.
Линију коју је пук држао, ма колико тешка, требало је по сваку цену одржати и спречити даље надирање. И због тога је
требало да се протерају снаге које су се купиле у околини
Трњана и које су могле бити опасне за нашу линију.
Какав је план био створен за то протеривање, најбоље се
види из наређења које је пук послао команданту 2. бат. у 13
час:
„Да би Салаковачки одред успешније протерао непријатеља
који се налази у Трњану, упућује се тај батаљон да нападне
непријатеља у бок у истом времену кад Салаковачки одред буде
напао с фронта. Кад се непријатељ буде протерао, батаљон ће се
задржати на коти 110 западно од Трњана и служиће као ослонац
Салаковачком одреду који има даље да се креће. Рад мора бити
најенергичнији. Ако се не стигне до одређене тачке задржати
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се где се стигне. Повлачити се може само онда ако борбом буду
принуђени. Одржавати сталну везу са Салаковачким одредом и
извештај ми што чешће слати, а извештај о извршеном задатку
одмах ми послати.“

Једновремено наређење за напад добио је и 1. бат. који
је имао да напада у правцу с. Смољинца. 4. бат., готов за
акцију, остао је на свом утврђеном положају Точково Брдо,
на крајњем десном крилу пука.
Наређење за напад деловало је повољно. Шапутало се да
је то, можда, почетак офанзиве. Смелији, који су се сећали
офанзиве са Левајског гробља, рачунали су колико ће нам
дана требати да дођемо до Рама, до Дунава. Правио се рачун
шта све непријатељ у своме повлачењу мора да остави на
положајима. Плен је имао да буде богат!...
Прикупљање батаљона извршено је врло брзо. 3. бат. је
својим не много јаким деловима заузео место 2. бат. Све је
ишло тако брзо да се већ у 13 и по могло поћи напред. У 14
час. је стварно отпочео напад целе линије.
Када се полазило, сунце је пекло несносно. Било је више
него сигурно да ћемо до мрака имати кишу. Ho о томе се није
водило рачуна. Од стране Салаковца и од Трњана чуло се
живо пушкарање. Борба је почињала правилно да се развија.
Батаљон је имао да нападне непријатеља у бок. Извештаји
који су добивени, гласили су да је непријатељ подаље. Због
тога се ишло колоном двојних редова. Ишло се весело, иако
се знало да свакога часа може пасти команда „У стрелце!”. 1.
ч., која је била на челу, имала је један вод развијен у стрелце
и избачен напред. Са стране су биле бочне патроле.
Вод у претходници наишао је врло брзо на мања немачка одељења на благој коси која се пружа од Шапина. После
неколико метака непријатељ се повукао, а батаљон је застао
неколико тренутака па је после опет продужио. Морало се
ићи тако у колони двојних редова јер се било сред кукуруза
који се ширио надалеко десно и лево. Добијало ce у заштити од ока, губило у прегледности које апсолутно није могло да буде. Свако прерано развијање водова могло је да буде
опасно јер би се сигурно изгубила веза у кукурузу. Уоста130

лом, извештаји коњичких патрола говорили су изрично да је
непријатељ још далеко.
Нажалост, ти извештаји нису одговарали стварности.
Иако се било још доста далеко од Трњана, где се већ водила борба, челни вод је одједном пред собом нашао јаку
немачку линију. Дочекала га је брза паљба стрелаца који
су без много нервозе гађали из својих сигурних заклона.
To још не би било најгоре. Али батаљон, који је пошао да
непријатеља нападне бочно, почео је да трпи одједном и
сам моћну митраљеску ватру и то с бока. Чете, међутим,
нису биле развијене. Тек се сада показало да извештаји
коњичких патрола нису тачни и да се баш у Смољинцу не
налазе слаби делови већ врло јаки одреди снабдевени обилато митраљезима и артиљеријом. Пристизала су им чак и
појачања.
У потпуној равници, без заклона, неразвијени а под кишом
зрна која су фијукала злокобно. Тренутак када је могла да наступи катастрофална паника. Уз то и киша је почела да пада
крупним топлим капљицама...
Али до катастрофе није дошло. Најпре што је митраљеска
ватра скривеног непријатеља била висока, те је за први моменат наносила мале губитке, а затим што су се у овој врло
мучној ситуацији старешине тренутно снашле. Пале су команде које су послушане.
За трен ока водови су развијени у густ стрељачки строј и
отворили паљбу. Но непријатељ се није задовољио нападном
ватром, већ је пошао и напред. Био је далеко надмоћнији и
потпуно уређен. И врло близу. О неком нашем нападу није се
смело ни мислити. ..
Под тим тешким условима морало се само повлачити.
Непријатељска ватра постајала је све прецизнија; наносила
је сада осетне губитке. Крупне кишне капљице претварале су
се у танке млазеве. Топал пљусак обилато је натапао црницу.
По раскаљаној њиви, у недогледном пољу густог и високог
кукуруза тешко се корачало, још теже оријентисало. Командни елеменат, и поред свег напора, губио је снагу, власт.
Војници су почели да се колебају...
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На левом крилу била је 4. ч. кап. Саве Пауновића. Држала
се док се једно зрно не зари капетану у руку. Тада колебање
поста јаче и пренесе се и на остале, на 2., 1. и 3. ч. која је
била на десном крилу. Све се одигравало муњевитом брзином. Није било ни трага од расположења у коме се пошло.
Батаљон је био спреман да и без наређења потражи спас од
убиствене ватре у којој се налазио...
Требало је на неки начин повући се до првог брежуљка, a
он је био далеко 500 м., ту се зауставити и дати отпор који
је био немогућан у потпуној равници. Тада паде команда
и отпоче повлачење. Тих пет стотина метара кукурузног
поља били су кобни. Падало се много; свака бразда заливена је крвљу. Митраљези су косили и кукурузе и људе. Кроз
фијуке шрапнела чула се дрека рањених Арнаута и пригушено јечање Стижана у ропцу. С муком се извлачиле ноге из
раскаљане црнице. Био је тежак и сопствен терет те ни брат
рођеног брата не би могао изнети. Због тога рањени, највише
у груди и трбух, осташе посејани на тој краткој крвавој стази.
Како су били срећни они који су пали још на Раму и Липару!
У том тешком тренутку, у 15.30, командант извештава пук:
„Батаљон је пошао у 13.25 час. на извршење задатка. У 13.30 наишао је на мања противничка одељења која је протерао са косе
која се пружа од Шапине. У то време чула се борба код Салаковца*, а од Трњана њима су пришла појачања са митраљезима
и артиљерија је почела косити, услед чега су се војници почели
растурати по кукурузу и батаљон је одступио. Непријатељ надире
за нама. Морал код војника врло рђав.“

На првој коси, која се једва и осећала у равници, официри,
са командантом мајорем Маџаревићем, успели су да задрже
људе и васпоставе какву такву линију. Отворена је одмах
ватра на густе редове Немаца који су смело ишли за нама.
Ватра је имала успеха и непријатељ је стао. Затим се нешто
повукао верујући можда да су нас прихватиле свеже трупе.
*

To је на Салаковац нападао ђенерал Мозер са својом 107. дивизијом.
Бомбардовање је почело у 9 час., око 13 час. дато је наређење за напад, a у
16 час. Салаковац је био у немачким рукама.
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Било је добро што нису знали да смо увек сви у борби и да
потиснути има увек да рачуна само на – себе ...
У то време 3. ч. извршила је и један контра-напад. У
повлачење на косу, командир чете кап. Дојчин Станковић
пао је рањен. Метак му је пребио десно колено. Стрељачки
строј Немаца био је сувише близу да би му се помогло.
Војници су још имали толико времена да га гурну у један
шанац и покрију шашом. Затим су одступили још педесетак
метара, до косе на којој се већ био искупио већи број из чете.
Рањени командир се тек није смео оставити непријатељу!
Људи, иако преморени борбом и још више сломљени због
толико губитака, заборавили су на све. И само неколико тренутака касније аутоматски образован стрељачки строј пошао
је без команде напред. Немци су већ били дошли до места
на коме је лежао капетан Станковић. Изненађени снажним
налетом овог импровизованог вода, побегли су не опаливши
ни метка. Док су се прибрали, војници су изнели рањеног и
онесвешћеног командира и пренели га позади стрељачког
строја...
На душама је било много горчине. Јављало се да на целом
фронту напад није успео јер су непријатељске снаге биле далеко јаче и са много митраљеза и моћном артиљеријом. Морали су се повући и 3. и 4. бат. такође потискивани. Киша
је почела да пада још јаче. Небо је било црно. Земљиште
каљуга, а људи прљави као страшила.
Али је непријатељ заустављен. Било је 16.50 час. Тада
мајор Маџаревић успева да пуку пошаље и други извештај
о несрећи:
„Непријатељ се укопава према нама на коси источно од с. Салаковца. Његове коњичке патроле крстаре испред нас. Он је у јачини
најмање једног батаљона и једног ескадрона. Ја сам се наслонио
на 1. бат. десним крилом код дрвета на коси, а левим код шумарака. Лево од мене немам везу. По извештају патроле непријатељ
рокира на југ. Молим за наређење и да ми се пошаље муниција.“
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А десет минута касније, у 17 часова:
„Непријатељ наступа од с. Салаковца друмом ка Шапини са обе
стране. Водим заштитничку борбу, али се не могу одржати. Молим за наређење, јер је морал код војника спао, а муниције немам.
Коњи су залутали“.

Људи су се прикупљали, изнемогли, заморени, убијени.
Пораз после очекиваног успеха деловао је јаче него да нас
је непријатељ напао и потиснуо. И код свих питање: Зашто
је тако испало? Зашто да будемо неочекивано нападнути?...
Али се слушало. А пук је наређивао у 17.30:
„Понављам вам да, ако непријатељ завлада Салаковцем, имате
да се повучете испред Црнућа и да ово одсудно браните. Левим
крилом наслоните се на реку Млаву, а десним на пут Салаковац–
Шапина, где овај пресеца пут са северне стране Црнућа. Десно
ухватите везу са 1. бат. Позади вас на к. 90 – пут Салаковац–Шапина налази се један батаљон у резерви.“

Следовала су због тога у потпуном реду нова повлачења
све док се у 18 час. није посела блага коса која се пружа од
Шапине ка Салаковцу. У ово време батаљон није имао везу ни
десно ни лево. Веза је ухваћена тек касније и то само удесно,
а улево не. Улево су биле послате патроле ка с. Црнућу јер
је непријатељ рокирао трупе ка Млави, због чега ce у 18.40
мајор Маџаревић обраћа пуку:
„Са предстражом сам на коси која се пружа од Шапина ка Салаковцу нешто западније од к. 90 на друму. Са обе стране немам
везе ни десно ни лево. Моја 2. ч., која је требала да ухвати везу,
повукла се за 1. бат. Пред нама је и противник истурио предстражу. Он наступа косом на којој је био стрељачки низ 1. и 4. бат. а
дошао је за 6–8 м. од пута Смољинац– кота 90. Он рокира уз Млаву ка Црнућу. Ја сам одбачен са тога правца још у 15 час.
„Муниције је утрошено око 40 хиљада. Молим за наређење да
ми се пошаље муниција, јер је моја бојна комора залутала при
одступању“.

Питање муниције је заиста било важно јер је батаљон
у току дана утрошио највећи део муниције коју је имао.
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Батаљонска бојна комора није се могла наћи и батаљон је
заноћио на положају са неколико метака на пушку. Ипак
је ово питање решено срећно. У сами сумрак у пук – штаб
пука је био у селу Шапини – службеним послом је дошао
из батаљона ђак-наредник Властимир Петковић. Њему је
наређено да до батаљона спроведе троја кола муниције, те је
до поноћи батаљон и без своје бојне коморе опет био снабдевен муницијом.
Ноћ је била жалосна. Као после погреба. Нигде једног
мештанина. Из кућа је избијала пустош и мрак; ни пси се
нису чули. Каљавим и пустим сокацима села Шапине одмицали cу само споро, у дугом низу, каре и топови. Последње
батерије повлачиле су се и ишле на нове положаје. И
артиљерци су били мрачни и нису псовали већ посустале коње. Јахали су само возари; послуга је ишла ћутећи
задижући дугачке шињеле ...
На пуковском превијалишту, у једној сеоској кући,
превијани су последњи рањеници. И болничари су уздисали.
Евакуација се споро вршила. Рана капетана Дојчина задавала
је бригу...
У пуковском штабу дубока депресија. Телефон је био
као за инат нем. Батаљони су јавили шта су имали па су
сада ћутали. Због тога живо распитивање како је дошло до
несреће. Сва се кривица сваљивала на коњицу. Под утисцима мучног причања свако је гледао да се што пре дочепа
постеље. Онима у линији и тако се није могло помоћи; нека
хвале Бога што још и киша не лије!
Коморџије су се љутиле када су чуле наређење. Троја кола
муниције друмом до батаљона у линији! Док се на путу не
чује стражар са „Стој!” Узмували се силно јер су знали да
се место „Стој!” могло чути – непрозирна је ноћ – и „Halt!”
Али се морало напред. Познато је и њима било да је од 11-Х
функционисао преки суд и да је суд већ петорицу судио. А не
однети муницију батаљону, исто је што и издати га.. .
Кишом испран друм водио је средином поља којима
је брисао хладан ветар. Није се видело апсолутно ништа.
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Чуло се само клопарање кола. Коњи су ишли инстинктивно. Најпре касом, па онда ходом. Најзад бојажљив предлог
тројице коморџија: да се врате јер ко зна где је стражар.
Можда су у ноћи коњи помели пут! Помогли су не разлози
већ карабин. Коморџије су веровале да иду у сигурну смрт.
Са резигнацијом су ошинули коње. И заиста, као да се силазило у пакао. Да бар није било хладно! Трнуле ноге на ниско
спуштеним шарагама. Жуљали сандуци с муницијом.
Као да се ишло у вечност. Ко би рекао да у Стигу има тако
бескрајно дугих путева!... Од напрегнутости око је већ сузило, ухо пиштало. Ако смо прешли линију?!
Најзад, у мраку нешто као свитац: цигара опрезно затворена у песницу. Одмах затим, кроз ветар: „Стој!” и неколико
сенки. Ордонанси 2. батаљона чекали су ипак на путу. Две
стотине метара даље, на истом путу, били су немачки стражари! ...
Тешки сандуци с муницијом стоварили се брзо на сред
друма, па cу коморџије одјуриле с празним колима као да
су их ђаволи терали. Код батаљонског штаба, у заклону крај
пута, чекали су људи да разнесу муницију четама ... Затим
слика која се не заборавља: Мрачним пољем на коме је било
раније жито брисао је помамно ветар. На свака три корака,
десно и лево од пута, црнило се једва приметно нешто на
земљи. У ископаном плитком заклону, умотан и увучен у сламу, лежао је по један стрелац. Спавали су дубоко дишући.
Били су будни једино командири и водници са по којим отреситим капларем!
To је била нова, у сами мрак поседнута линија .. . – Спава
цела линија! Тако је код свих батаљона. Без сна ни за шта су;
ако се испавају, сутра опет имамо батаљон! – правдао их је
потпоручник Богомир Милетић, нови командир 3. чете.
Заборављао је само да каже да од пре подне нико ни залогај
није окусио. Срећом, по таквој ноћи Немци нису волели да
шетају, те је батаљон до поноћи на миру извршио попуну
муниције.
Ноћ је била жалосна. Као после погреба ...
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Током ноћи ситуација се споро поправљала, те ни у
извештају који је мајор Маџаревић упутио пуку у 22 часа
нема много ведрине:
„Ја сам помоћу патрола ухватио везу са својом 2. ч. која треба да
има везу са 1. бат. Биле су и патроле из 3. бат. те и са њима имам
јаку везу. Послао сам патролу у Црнуће да извиди има ли тамо
непријатеља и докле је дошао како бих се могао рокирати улево ради поседања с. Црнућа и да добијем везу са Салаковачким
одредом, коју сада немам на левој страни. Непријатељске патроле
долазиле су до мога левог крила и вероватно ће и даље пипкати.
Леви ми је бок несигуран. Где је сада Салаковачки одред, непознато ми је, а чим се патрола врати известићу и поступићу по
ранијем наређењу, у колико буде било могуће“.

Биланс овог мучног дана био је: око 50 рањених међу
којима и два командира чете (капетани Дојчин Станковић и
Сава Пауновић); погинуло 10, а нестало 79. Од овог броја
један мали део је сутра дошао у батаљон, а за највећи део је
касније утврђено да је или изгинуо или рањен, па заробљен.
Дан је на морално стање јако утицао. Сумор је владао
душама...
Овог фаталног дана, 15. октобра, чете 2. бат., према
извештајима командира чета који су поднети сутра зором,
имале су губитке: 1. ч.: погинуло 7 редова, рањено 22, нестало 27; свега губитака 56. 2. ч.: 18 рањено, 2 погинула, 45
нестало, свега 65. 3. ч.: рањених 5, нестали 7 свега 12.* 4. ч.:
1 редов мртав, 2 рањена; свега 3. Укупно избачено из строја
136 људи: 10 погинуло, 47 рањено, 79 нестало...
У тренутку када је ђак наредник Петковић стигао са
муницијом која је журно раздата, стигло је из пука наређење
које је послато у 22.55:
„Сутра рано прикупите батаљон и доведите га у троугао који
чине путеви између к. 90 и к. 100 и пут Салаковац–Шапина, и то
тако да на томе месту будете са батаљоном тачно у 4 часа изјутра.
У то доба оставите батаљон у заклону и мени се јавите лично“.
*

Рањени су, поред капетана Станковића, поднаредник Станиша Јоксимовић,
трговац из Петровца (ж.) и редови: Спасоје Милошевић, Славко Стевић, из
Куле (ж.), Живко Илић, из Рашанца (ж.), Остоја Јовић, из Црљенца (ж.).
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Оваквом ситуацијом било је јако угрожено стање фронта
десно и лево од Млаве. Због тога је током ноћи формиран
специјалан одред (по један батаљон из Дунавске – узет је 4.
бат. 9. пука и он је у 2.30 упућен у одред – и Дринске дивизије
и по једна батерија) са задатком „да упорном одбраном на подесним положајима на десној обали Млаве спречи надирање
непријатеља уз Млаву, одржава везу између ових дивизија и
чува њихове бокове“.
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У ПОЉУ КОД ШАПИНЕ

						16. октобар
Непрекидно учешће у борбама које су, и поред свег напора и пожртвовања људи, завршаване сталним повлачењем и
великим губицима, имале су за последицу не само рапидно смањивање бројног стања већ и постепено али стално
опадање борбеног духа. Изнемоглост је била из дана у дан
све већа. Међутим, са таквим трупама имали су из часа у час
да се свршавају све тежи и тежи задаци. Терен је, истина,
војницима био добро познат, али није био довољно прегледан, те је требало много више снага за поседање и одбрану
него што се имало на расположењу.
Према директиви команданта III армије од 16-Х главни
је циљ „у предстојећим нашим операцијама да се заустави
непријатељско надирање и напредовање на југ долином Мораве и Млаве, a у крајњем случају, да му се ово што дуже
успорава и задржава, те да добијемо потребно време док нам
савезници не притекну у помоћ са довољно снаге“. Колико
је, међутим, тешкоћа у себи крио овај задатак, јасно се види
из факта да су овога дана Немци већ били потпуни господари Дунава, док cу Бугари са одредом пуковника Бошњакова
продрли у долину Јужне Мораве, прекинули железнички
саобраћај и са коњицом већ ушли у Врање. С друге стране,
ђенерал Сарај још није имао одобрење да своје трупе сме
послати у Ниш, а јављано је да ће се тек један француски
батаљон послати ка Струмици, сутра још један, а кроз три
дана и један коњички пук, што све скупа није представљало
никакву помоћ чак ни за фронт трупа нове области.
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Према овој директиви Дунавска дивизија је имала задатак
да „зауставља надирање непријатеља на југ на простору од
Млаве до западне вододелнице Пека, правцем ка Жабару и
Петровцу“.
Даље се наређивало:
„Одбрана одсека и положаја има се изводити најупорније и увек
активно, са контра-нападима, да би се положаји што дуже одржали до доласка помоћи са суседних одсека или из позадине“.
– „Повлачење се не сме предузимати без изричног наређења команданта армије. У том случају повлачење је само на први одбрамбени одсек тако да се поступном и дугом одбраном сваког
доброг одсека добије што више у времену“*

Задатак тежак и за потпуно одморне трупе, а камоли за
јединице изнурене до крајњих граница. О „доласку помоћи
са суседних одсека или позадине“, није наравно могло бити
речи – знало се то из искуства – пошто су на свима секторима
увек биле ангажоване све снаге.
Ноћ је прошла на миру и то је врло добро деловало на људе,
ма колико да је ноћ била временски рђава. Немци још увек
нису хитали и сваки су потез изводили лагано рачунајући
да са што мање жртава постигну што веће резултате. Затим,
зором је следовао покрет, те су се сви раздремали и мало
загрејали.
Пошто је 4. бат. отишао у састав Млавског одреда, остала
три батаљона, на 5 км. јужно од Смољинца, посела су нову
линију која се од Точковог Брда пружа улево у правцу с. В.
Црнућа. Десно крило пука чинио је 3. бат., лево 1. бат., a 2.
бат. је по ноћашњој наредби команданта пука у 4 час. изјутра
дошао у троугао који чине путеви између к. 90 и к. 100 (Пут
Салаковац–Шапина). Ту је батаљон био у пуковској резерви
сем 4. ч. која је одмах била послата у појачање 3. бат.
*

Ђенерал Мозер због тога долази до закључка да се Срби боре потпуно по
руском методу. Он налази да су Срби подигли паралелно са Дунавом неколико одбрамбених положаја на које Немци морају фронтално да нападају,
па додаје да фланкирање у већем стилу могу да изврше само Бугари, на шта
су Немци тада много полагали.
140

Пук је, дакле, опет био сав у равници и сред кукуруза у
рововима ископаним у зору на брзу руку. Десно је био 18
пук, лево коњички пук, односно Млавски одред. Ситуацију
je олакшавало време кoje се било колико толико поправило.
Цело пре подне сијало је сунце, а дувао је ветар.
Борба је почела врло рано. Немци су нападали на целој
линији. Уз Млаву, на Млавски одред, нападала је 107. дивизија
која је имала прилично губитака од наше артиљерије.* Активна је била и немачка артиљерија. Но, већ око 10 час. пук
трпи не само јаку артиљеријску ватру, већ у то време почиње
и јак напад непријатељске пешадије. На целој линији. 2. бат.
је био у резерви позади једног ћувика који се једва дизао над
равницом. Немци су морали опазити ову резерву (а то је било
могуће јер се патроле слате из батаљона, по свом обичају,
сигурно нису довољно криле, те је запажен њихов одлазак и
долазак). Отуда су многобројни шрапнели тукли непрестано
цео простор.
Ветар je у то време брисао јако. Није било довољно алата
за копање заклона те се користило кукурузним копама којих је
било доста. На махове је изгледало да на пољу нема никога већ
да су само без реда пообаране копе кукуруза. Оне су, уосталом, биле довољне да заштите од шрапнела. Али је ипак било
доста жртава, те су се људи јежили. Није помагало ни присуство команданта батаљона – у један мах је ту био и командант
пука – па ни шале потпоручника Левија коме је један шрапнелски темпирач пао између ногу не повредивши га ни мало.
Утеху је донео ађутант 2 бат. поднаредник Лаза Милошевић,
саопштавајући да је, најпосле, стигло наређење да се кренемо
са тог опасног места. Говорио је то баш када се вратила једна
патрола. У томе тренутку над батаљоном није се видело небо
од шрапнелских праменова. Да се склоне скочили су у један
тек ископани али још непокривени заклон. Но само што су
ушли, пошкропио их је шрапнел; тројица нису ни мрднули.
Tу cу их одмах и закопали. Били су из 3. чете. Звали cу се:
*

Ђенерал Мозер за овај дан констатује да српска артиљерија туче дан и ноћ
немачку пешадију наносећи јој губитке. „Али срећом, високи и непролазни
кукурузи донекле скривају немачку пешадију“.
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Ђорђе Здравковић, Теодосије Денић (обојица из Дубочке) и
Паун Цветковић из Осанице. Четврти, Траило Павловић, из
Дубочке, тешко рањен, остао је на положају па су га сељаци,
рођаци, пренели у Дубочку где је ускоро и умро...
Из резерве се све јасније чуло да борба узима маха. Напад
је морао бити јак. „Око 10 час.* лево крило 18 пука одмах
се безразложно повлачи, али је одмах и враћено, само не на
своје пређашње место у висини борбеног реда пука, но на
200–300 м. позади овога. Ово је учинило да се десно крило
3. бат., које се на те чете 18. пука наслонило, узнемирило.
У 10.35 пре подне и непријатељска артиљерија почиње да
дејствује концентришући своју ватру ка средини и десном
крилу 3. бат. Овај батаљон напушта своју линију и повлачи
се на линију у висини левог крила 18. пука, но одмах се успело да се батаљон врати на своје место”.
Била је усталасана цела линија. У 10.35 то констатује и
командант 2. бат. (у резерви) обавештавајући пук:
„Трећи батаљон одступа. Послах му 2. ч., али и она оде са њима.
Катић (командант 3. бат.) ми рече да и 1. бат. одступа. Молим за
наређење да ли да поседнем позадне положаје ради прихвата.
Иначе овде се не може одржати“.

А капетан Медурић, командир 2. ч., послат у помоћ 3. бат.
затекао је ову ситуацију:
„Част ми је известити команданта да сам напред послао потпоручника Миливоја Недељковића да види празнину у рововима и
он ми јави да је лево од циглане све попуњено, а десно се вратила
већина војника и официра 3. бат. и да је где где празно, па да тамо
треба послати један вод, како сам и учинио. Два вода сам скинуо
испод пута у заклон да не трпе узалуд губитке. Трећи вод оставио
сам окренут путу ка Салаковцу да отуда осматра друм. Хоћу ли
ова два вода да вратим у састав резерве или ће овде остати као
стража за бегунце?“

Дивизија живо прати догађаје код 9. пука те јој командант
пука у 11.10 час. јавља:
*

Операцијски дневник 9. пука.
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„Трећи деснокрилни мој батаљон, услед артиљеријске ватре,
изузимајући једну чету, поколебао се и одступио. Предузео сем
мере да растурени батаљон вратим на своје место. Остали сви
батаљони на својим местима. Ја се налазим код пуковске резерве
која је северо-источно од к. 90”.

Но после тога ситуација, из часа у час, постаје све тежа.
Тешко је стање и код батаљона који је у резерви, јер је био
једнако обасипан шрапнелима... A у првом борбеном реду
„чим је 3 бат. заузео своје раније место непријатељски налет
се појачава концентришући своју митраљеску ватру, као и
артиљеријску ватру на овај батаљон који попушта и повлачи
се.“ *
„У рововима 3. бат. – извештава мајор Маџаревић пук у 12.30 –
готово све одступа и моја 4. ч. која је била тамо одступила је. И
ја овде трпим од артиљеријске ватре. Имам и губитака. Ако продужи овако не може се издржати. Морално стање тешко.“

И заиста, даљи останак у резерви могао је бити кобан по
морал батаљона. Због тога је батаљон добио наређење да то
фатално место остави и да постепено поседне положај позади 3. бат. „како би се овај усколебани батаљон могао повући
и скупити у пуковској резерви“. У међувремену ситуација се
толико поправља, што се успело да се 3. бат. задржи с леве
стране друма Шапина–Салаковац. Ту 3. бат. добија наређење:
„Са батаљоном останите на месту где сте сад док се 2. бат не
распореди позади вас. Кад ово 2. бат. учини, ви се са батаљоном
повуците позади гребена (позади левог крила 2. и позади десног
крила 1. бат.) где ћете бити у пуковској резерви“.

У вези с овим, командант 2. бат. издао је наређење, у 15.45,
да се и 2. ч. повуче.
„Оставите заштитнице, па се постепено и у реду повуците право
к мени и овде ћe ce поставити предстража. Ово доставите свима
деловима и скрените им пажњу на добро вођење својих делова.
Ове ће заштитнице остати тамо док се делови овде не распореде
и утврде о чему ће бити благовремено обавештене. Јавите команданту 3. бат. да он остане тамо док се ви не повучете“.
*

Операцијски дневник 9 пука.
143

За време свих ових померања држана је веза десно и лево.
Да не би наступило понова критично стање, 2. бат. је журно
посео одређену му линију позади 3. бат. Положај ,,Смрдан”.
Опет сред кукуруза. Лево 1. бат. са којим је било везе, десно
је требало да буде 18. пук. Поседање је извршено око 17 час.,
дакле по дану. Ho у ово време и непријатељ – 103. немачка дивизија – обуставио је даље напредовање. Борба је престала. Било је и време, јер се већ малаксавало. Уз то је опет
почињала киша.
Журно се укопавало и тражила веза десно и лево. Шапина
је већ била у рукама Немаца. У даљини се видео пут Салаковац–Шапина. Њиме су полако ишле дугачке колоне немачке
артиљерије. Могли смо лепо избројати сваки топ, сваку кару.
Били су пољаци и једна хаубичка батерија. Затим митраљези.
Ишли су безбрижно и, због кише која је падала, тромо. Нико
их није гађао...
Испред батаљона, средином поља, ишао је сеоски пут на
чијој су ивици била предња одељења. На читава 2 км. далеко, одмах испод пута Салаковац–Шапина, испред једног
забрана постројавао се један немачки батаљон. Напред у
кукурузима свакако су им била предња одељења те је зато
батаљон и могао да буде безбрижан. Пратили смо им сваки покрет. Читали су им нешто, вероватно дневну заповест.
Једна батерија је могла да их растури све. Али ње није било.
Због тога су се мирно спремали да заноће на ивици забрана.
Гледали смо их са ивице сеоског пута све док их мрак није
потпуно обавио.
Било је некорисно дирати их. Шта бисмо и могли онако
слаби!? Али због њиховог присуства и због ветра – у сумрак
је киша престала – који је брисао Стигом, те је шум кукуруза био несносно јак, тако да се једва могло споразумевати,
била је највећа опреза целе ноћи. Уосталом, били смо сред
равнице.
У сами мрак, 18.45 час., мајор Маџаревић је послао пуку
извештај о ситуацији у којој је заноћио:
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„Поставио сам предстражу на одређеном ми простору и напред
истурио 2 и по чете, па ипак је редак стражарски низ. Везу лево
имам са 1. бат. а десно немам. Патрола је ухватила везу са 18
пуком, али је он био у кретању и није хтео да остави ништа и сад
ми је бок откривен и грози опкољавању. Молим да се или осигура
бок или за накнадно наређење.
У с. Шапине ушле су 3 чете, а пред нама је један батаљон. Према вечерашњем пуцању изгледа да је противник привукао и неки
топ тежег калибра или њиме бије са неког другог положаја“.

Срећом, ноћ је прошла на миру. Имали смо осећање
усамљености и остављености...
Током дана пук је изгубио 126 људи (13 погинуло, 54 нестало, рањено 53 редова и 6 подофицира) од чега на 2. бат.
долази 24. 3. ч. je изгубила 23 човека: 7 погинуло, 14 рањено,
2 нестало:
Погинули: из Дубочке редови Траило Павловић, Петар Милојковић,
Гаврило Илић, Теодосије Денић, Ђорђе Здравковић; из Осанице
Паун Цветковић и из Манастирице Драгутин Јовић. – Нестали:
Адам Јанковић, из Старчева, Илија Стефановић. – Рањени: из Дубочке: поднаренник Тома Бабић (ж.), каплар Љубомир Живковић
(погинуо после на Солунском фронту), Ђорђе Мајуцић, (сада
крманош), Стеван Антоновић (био лако рањен, па се сутра вратио
и погинуо између Шанине и Божевца), Стојадин Павловић (умро
касније од ране); из Старчева: каплар Илија Милошевић (ж.), редови Раденко Јаношевић, Милан Јефтић (ж.), Стојадин Јанковић
(ж.); из Манастирице Станоје Топаловић (ж.); из Рашанца Богосав Јовановић (ж.); из Осанице Јован Пујкиловић (ж.); из Куле
Сава Гајић (ж.); Стеван Павловић.

На страни 100 десете књиге „Велики рат Србије“, забележен је извештај који је армија о овом дану послала Врх.
команди (О.бр. 7566 од 17-Х у 2.30 час.). Између осталог ту
се констатује и ово:
„Око 11 час. непријатељ је артиљеријском ватром поколебао један
батаљон (трећи) 9. пука 1. поз. који је напустио ровове у које je
враћен, па ватром артиљерије понова истеран повукао је за собом
цео 9. пук“.
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Пошто ћe се на основу ових података писати касније
историја, потребно је констатовати да догађаји нису имали
овакав крај. To се уосталом јасно види и из онога што је с
документима напред изнето: Иако у тешкој ситуацији, чак
невероватно тешкој ситуацији, 9. пук (имао је тада само 3
батаљона) успео је сам да паралише тренутно растројство
свог трећег батаљона и да углавном задржи своју линију. О
повлачењу целог пука није било речи.
Даље се каже:
„Око 16 час. командант дивизије извештава о критичном стању
и намери да се повуче на положај јужно од Куле. Пошто би ово
повлачење довело у питање држање Дринске дивизије I. поз. на
њеним положајима, наредио сам да се Дунавска дивизија I поз.
задржи на линији: Мало Црнуће–Смрдан–Парлози – северно од
Божевца. Држање ове дивизије је уопште слабо“.

Неопрезност и неоправданост ове последње реченице демантовали су сами догађаји. Званични извештаји утврдили
су да је у тај мах Дунавска дивизија била на главном правцу
напада и да је трпела баш у ове дане нападе главних немачких снага. Како је била из дана у дан у борби без смене још
од Рама (специјално 9. пук), ипак се држала до крајњих граница. Положаје код Црљенца држала је 48 сати, а код Рашанца прелазила чак и у успешне контранападе.
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БОЖЕВАЧКИ ВИНОГРАДИ

						17. октобар.
Овога дана када су Немци дефинитивно загосподарили
Савом и Дунавом и тиме сматрали да је форсирање речних
баријера од стране аустро-немачке војске дефинитивно извршено, могли су се наставити живљи напади. И нова лавина сручила се и на Дунавску дивизију у којој је овога дана
најстрашније прошао 18. пук. Ово је било утолико теже што
је и ситуација код Браничевског одреда, десно, била изванредно осетљива због једне немачке колоне која је од Голупца,
преко манастира Тумана, кренула ка Кучеву, чиме је грозила
опасност позадини. У томе правцу је одмах упућен батаљон
8. пука III поз. који је био код Млаве.
Покрети су почели већ зором. Пук је о томе добијао
извештаје нарочито од 2. бат.
„У току ноћи – извештавао је мајор Маџаревић – није се догодило
ништа ново! Положај који осигуравам посве је развучен за снагу
коју имам. На десном крилу немам везе, а већ се чују пушке и
тамо вероватно ћe они ићи напред и, пошто немају отпора, тиме
ћe ме обићи и доћи за леђа. Стрељачки ми је строј посве редак и
није за отпор. Услед овога будимо спремни на све.“

Одмах затим, у 6 час. следовао је нов извештај:
,,Једна непријатељска батерија улази сада у с. Шапину и кад заузме положај винограде, она нас туче у бок. А како немам везу на
десном крилу, можемо бити одсечени јер њихове патроле већ су
по гребену у нашој висини“.
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Командир 1. ч., капетан Зафир Васић, слао је још детаљније
извештаје у 6.35:
„На предњу ивицу с. Шапине, према нашем десном крилу на 800
м., непријатељ је у јачини од једне чете почео да се утврђује. У
6.15 час. непријатељска бојна комора од 20–30 коња прошла је
насипом у правцу Раброва. У 6.30 један ескадрон коњице прошао
је путем Смољинац–Шапина где је јуче било наше митраљеско
одељење и упутио ce у правцу ка нашем десном крилу. Са 18.
пуком ни до овога часа нисам добио везу. Према овоме није осигуран десни бок пуку, односно батаљону. Наша артиљерија не
дејствује; у покрету је.“

Како још једнако није добивена веза удесно и како је у 6.45
кап. Васић, који је био на крајњем десном крилу, јављао да
Немци „у јачини једне колоне иду у правцу нашег десног
крила“, те је према томе бок био незаштићен, 2. бат., а затим
и остали, добио је наређење да се из кукурузног поља помери још удесно ка једној шуми (цео терен удесно пео се постепено) и да ухвати везу са 12. кадров. пуком који је имао бити
на вису Мећар.*) Ово померање било је у вези са наређењем
које је пук добио у 6.15 час. да поседне косе Смрдана, јужно
од села Шапине. Поседање је одмах извршено тако да је 2.
бат. остао на десном крилу, лево од њега долазио је 3. бат.,
а на левом крилу пука 1. бат.** Како је положај био очевидно
и сувише важан, упућени су позади 9. пука два батаљона IV
прек. пука да служе као резерва свакако и за позадину Божевца. Лево је био Млавски одред (коњица), десно ce у први мах
није ни знало да ли је 12. или 18. пук и чињени су покушаји
да се са њима дође у додир.
Други бат. је имао овај распоред: до 3. бат. 4. ч., до ње
3. ч., па онда 1. ч. и на крају тако да је била скоро под пра*

Деснокрилној, 1 ч., упућено је у 6.55 ово наређење: „Командант пука наредио је да се овај батаљон помери удесно и изнад шуме. Десно да ухвати везу
са 12. кадров. пуком на вису Мећар. Стога крените одмах стрељачки строј у
означену страну, не скупљајући га, a пo могућству покривено, и поседните
ћувик више густе шуме“.
**
Рокирали смо удесно према с. Шапини тако да сам са четом био лево
од Шапине, а на једном ћувику удаљен од непријатеља око 1000 метара.“
(Дневник кап. М. Пантелића, командира 2/1 ч.).
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вим углом заломљена, 2. ч. У резерви су чете имале само
врло слабе водове, јер су природа положаја и дужина фронта изискивали што веће снаге у првој линији. 2. бат. је био
у виноградима на једном седлу које се предњом страном,
прилично прегледном, спуштало доста благо ка Млави, а
задњом стрмо у једну котлину на крају које ce, с друге стране налазила у подножју Кулског Брда варошица Божевац,
чија се црква јасно видела.
Хватање везе удесно ишло је доста тешко јер је батаљон,
чим је ступио на нови положај, немајући ни довољно времена да се честито укопа и оријентише, био нападнут. Немци
су имали и више митраљеза. Напад су најпре вршила мања
одељења, али је нападни талас бивао све јачи. „Непријатељ
се спушта између нас и 12. пука – извештавао је пук мајор
Маџаревић у 10.55 – Везу нисам могао да ухватим, јер чим
сам стигао, почео сам да водим борбу са њиховим патролама
и јачим одељењима. Нападају ме са митраљезима. Имам и
једног заробљеника из 71. пука. Непријатељ ће нас одсећи
ако не бисмо били одбачени“. Пук је на то слао утеху: Држите се упорно! Добио сам још два батаљона IV прек. пука.
Ангажоване су одмах све чете 2. бат. Живо пушкарање се
полако преносило на целу линију пука. Ситуација на отвореном десном крилу задавала је бригу те се упорно радило
да се веза створи. Најпосле, око 7.30 утврђено је да се испред
Божевца на брежуљцима ка Шапини налази 18. пук* и да је
десно од њега 12. кадров. пук.
Око 10 час. на левом крилу према 1. бат. Немци почињу
да се јављају већим снагама дејствујући јако митраљезима;
ту је и артиљерија интензивна. У ово време 2. бат. још не
трпи артиљеријску ватру, али га тако засипају пушчана и
митраљеска зрна да су све снаге и сва пажња ангажовани. Но
*

Командир 2/1 ч. кап. Зафир Васић у 7.30 јавља: „Још једна непријатељска
колона у дужини 200 м. улази у с. Шапину са источне стране и пролази
даље друмом. Овога часа дошле су ми две патроле које су тражиле везу са
18. пуком. Донеле су извештај да је 18. пук на предњој ивици с. Божевца. У
исто време дошла је патрола из IV прек. пука коју сад шаљем код вас. Они
извештавају да cу два батаљона IV пука дошла позади Божевца вероватно
у помоћ“.
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сем врло јаких патрола, Немци с већим одељењима не полазе
одлучније напред.
Довођењем нових батерија Немци су у стању да ватру пренесу са левог крила на десно, тако да око 11 час. цела линија
трпи ватру, јаку и прецизну. Ипак, Немци још не предузимају
напад. Наша пушчана ватра била је још дисциплинована и толико моћна да паралише сваки покрет. Положај је
дозвољавао да командири и водници потпуно држе своје
људе који су се уосталом добро борили. Само, часови су и
сувише споро пролазили...
Први ударац дошао је с левог крила. Коњица Млавског
одреда разбијена артиљеријом повукла се остављајући 9.
пуку у равници сасвим отворен леви бок. Како се веза са
коњицом никако није могла да ухвати, упућен је одмах из
резерве један батаљон IV прек. пука. Он је помакнут позади
левог крила пука за заштиту левог бока пука.
Срећнија ситуација није била ни на десном крилу. Док је
9. пук успевао да онемогући сваки покушај Немаца да му се
приближе, док је издржавао заиста убиствену артиљеријску
и митраљеску ватру, дотле су трупе десно од њега под сталним притиском, почеле најпосле да попуштају.* И 12. и 18.
пук тражили су излаз из ситуације у повлачењу ка Божевцу.
Ако се 18. пук у свом повлачењу не би задржао на самој
северној ивици Божевца (висина божевачког гробља), a
пoстојало је много вероватноће да ће се то догодити и да ћe
се повлачење продужити, Немци би се одједном нашли у позадини 9. пука. Због тога се одмах врше извесна померања,
3.ч. уводи у први борбени ред скоро сву своју резерву
и баца је улево тако да поседа добар део положаја који је
држала 4. ч. A 4. ч. хитно је извучена и пребачена на десно
крило да поседне широку јаругу између положаја 9. пука и
положаја 18. пука испред Божевца. Очигледно, место је било
јако осетљиво! To је запажено благовремено и у пуку, те је
журно упућен вод митраљеза са рез. поручником Ђурицом
Муселиновићем.
*
Утврђено је касније да је непријатељ нападао дивизију са три јака пука и
јаком артиљеријом и многим митраљезима.
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Немци су постајали све активнији. Пуцњава је била несносна. Ма и најмања неопрезност могла се јако осветити,
те је сва пажња била сконцентрисана на кретање немачког
стрељачког строја. О другоме се није водило рачуна тако да је
неосетно дошло подне. Командант 2. бат. мајор Маџаревић,
увек хладан и присебан, јурио од једне чете до друге. Обавештавао, наређивао, подстицао. Уосталом, у томе тренутку
он је једини и знао из батаљона да Немци потискују све више
18. пук и да постепено залазе пуку за леђа. Он је знао једини
да су сви његови предлози да се пук повуче благовремено
били одбијени и да је стално понављано наређење, које je
свима саопштено, да се положаји имају бранити упорно.
У томе обилажењу положаја, у жељи да свуда стигне, све
види, у подне је мајор Маџаревић био на најкритичнијој тачци, на месту где су се додиривали водови 1. и 2. ч. Живо
надирање и пребацивање Немаца изискивало је пажљиво
осматрање. Било је преко потребно уочити сваки детаљ те се
није могло довољно чувати. Због тога је мајор Маџаревић догледом посматрао тражећи тачку са које су Немци успешно
митраљезом засипали нашу линију.
– Повуците се мало уназад! – саветовао је капетан
Медурић, који је и сам неуморно и не штедећи се пратио сваки потез Немаца.
– He могу, јер не видим сву шуму.
Тренутак касније мајор Маџаревић је нагло спустио
доглед.
– Мене cу ранили! – а одмах затим: – Мене су опет ранили!
Тражећи непријатељске митраљезе, мајор Маџаревић је,
не штедећи много себе, јер се другојаче и није могло радити, пao у један митраљески сноп. Једно за другим рањен је
у леву руку и десну ногу. Ране су биле теже природе, али је
мајор Маџаревић ипак остао у линији толико да је са свима
потребним обавештењима предао дужност командиру 1. ч.
кап. I кл. Зафиру Васићу. Тек после предаје дужности дозволио је да га војници 2. ч. изнесу из линије.
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Но то није била једина жртва. Ускоро затим рањен је, из
4. ч., и рез. потпоручник Љубомир Михајловић, инжењер из
Београда.
У томе критичном часу распоред чета 2. бат. био је овај: на
десном крилу, a у исто време и на десном крилу пука, била je
1. ч. (командир акт. поручник Милисав Бојић), лево од ње 2.
ч. (командир рез. кап. I кл. Ђорђе Медурић), па 3. ч. (командир акт. потпоручник Богомир Милетић). Лево од 3. ч. био је
3. батаљон. 4. ч. капетана II кл. Душана Поповића штитила је
јаругу која је делила батаљон од 18. пука.
Ситуација је постајала све критичнија. Немци су били све
ближе, људи све заморнији, дотурање муниције све теже.
О каквом појачању ни трага. А наређење послато г.з пука у
12.10 час., било је јасно:
„Одступање не сме бити без наређења. Имате на десном крилу два митраљеза; узмите их под вашу команду. Ви сте ту јачи
него непријатељ. Од бочне ватре штитите се заломом крила.
Фланкирајте међупростор између вас и десних трупа“.

Колико само јачи од непријатеља осећали смо по његовој
ватри. Дејство наших митраљеза је помагало, али не и спасавало. Ипак је фронт био и сувише развучен и изломљен.
Држање 2. бат. било је упорно ту Немци нису могли да продру нити да усколебају линију. Наша ватра није малаксавала.
Али су Немци због тога сву јачину свога напада, нарочито
сву јачину артиљеријске ватре, пренели на 18. пук који се око
16 час. налазио на северној ивици Божевца. Нове снаге су
биле неопходне. Зато се упућује из резерве и други батаљон
IV прек. пука. Но он није могао ни да стигне да поседне
положај, па је враћен по наређењу команданта дивизије, да би
био употребљен на другој страни где је био још потребнији.
18. пук, на кога је у овоме тренутку (16.30 час.) био
управљен главни напад, под ужасним притиском, морао је
најпосле да одступи носећи на својим леђима противника.
Одступање је непријатељ пратио јаком ватром, те је било у
нереду. Немци су у масама улазили у Божевац. A то је било
тачно за леђа 9. пуку који је био без резерве.
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У 16.30 час. тежина ситуације била је на кулминацији.
Спас је био још у томе што је за право стање знало врло мало
људи. Због тога се наша линија у божевачким виноградима
држала упорно одбијајући све нападе с фронта. Док су се ови
предњи делови батаљона овако држали, у позадини батаљона
догађаји су се развијали изванредном брзином. Позади гребена, на стотину корачаји иза борбене линије, слаби делови
чета који су чувани као крајња резерва, одједном су добили наређење да хитно поседну подесну линију за одбрану
с леђа. Стваран је фронт који је био потпуно паралелан са
првим, само окренут у супротном правцу. Пред тим деловима била је слика која је изазивала ужас. У долини, која се
пружала до самог Божевца, било је као у паклу. У Божевцу
се чула убрзана паљба. Делови 18. пука били су растурени;
војници су се бегством спасавали из села. Трчали су равницом док су их Немци гађали рафалима. Разговетно се видело када у гомилу упадне граната. Тада је увек по неколико
остајало на ливади, док би се остали распрштали као преплашене препелице. Над долином је било безброј шарених
шрапнелских облачића. Одступало се на целој линији код
Божевца. Направљен продор није био мали. У даљини се
нејасно примећивала непријатељска одељења...
Испред овнх водова који су били у овој чудној резерви,
која је сада образовала нову линију, журно је прошао батаљон
из IV прек. пука. Био је послат да затвори простор који је
остао празан повлачењем 18. пука. Само, ова ситуација, која
је својом озбиљношћу запрепашћивала војнике из водова у
резерви, није се могла дуго сакрити и од оних који су били
у првом борбеном реду. И то је утицало на морал. Настало
је колебање и што су војници и у таквој ситуацији остали
на положајима, има се захвалити само пожртвовању старешина. Наређења су понављана да се не сме одступити. И
није се одступило иако је чета на десном крилу већ почела да
добија ватру и с леђа. Питање је било само колико се у таквој
ситуацији може издржати.
Но до панике није дошло – иначе је била неминовна – јер
је „у најкритичнијем моменту, када је 3. бат. већ почео да се
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повлачи у нереду, 2. бат. добио наређење да се повуче заједно
са целим пуком“.*
Наређење је дошло у најкритичнијем часу. Нешто касније
било би питање да ли би се већ са три стране обухваћени
2. бат. могао извући. Овако је повлачење извршено у реду.
Непријатељ је само делимично избио на положај и тукао –
уосталом без последица – пешачком ватром делове који су
одступали. Свакако је рачунао да нас сигурно има у рукама, те је био изненађен када је констатовао да смо се ипак
извукли. Вероватно због тога није ни гонио. Водови који су
на неколико места били развијени да прихвате одступајуће
делове, повлачили су се постепено, када су се сви делови повукли, и без борбе.
Пошто је цео пук био употребљен у овој мучној борби није
се могло ни помишљати да се изврши контра-напад и поврате положаји. Исто тако није се могло извршити ни поседање
нових положаја непосредно иза ове борбене линије. Због
тога је командант пука издао наређење да се цео пук повуче
на Кулско Брдо. Повлачење је извршено у реду. Сви су се
делови постепено повукли ка Кулском Брду.**
Друга чета 2. бат. капетана Ђорђа Медурића није била
обавештена о одступању. Ордонанс који је био послат са
наређењем био је рањен, те се чета одједном нашла потпуно сама на положају.*** Командир чете умео се, међутим, одмах снаћи. Када је констатовао да је сам на положају, послао
је одмах патроле десно и лево. Није било у близини нигде
никога, па ни непријатеља који се сав прикупљао удесно,
рачунајући да су се сви наши делови већ повукли. Правац
*

Из релације 2. батаљона.

**

У операцијском дневнику 9. пука стоји: „Непријатељ који је потиснуо 12.
и 18. пук стиже до села Божевца, одатле једном четом туче пешадијском
ватром позадину и леђа десном крилу (другом батаљону). Ово учини да
овај батаљон па и пола трећег батаљона попусте и повуку се“. Међутим,
2. бат., па и 3. бат. углавном, повукли су се тек када јe дошло наређење за
повлачење ма колико да је ситуација била очајна. Борба је текла онако како
је изнето. A то се поклапа и са нашим белешкама, и са релацијом 2. бат. и са
подацима добијеним од официра 2. бат. учесника у овој борби.

***

Подаци о овоме потичу од капетана Медурића.
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одступања пука био је непознат. Остати на месту на коме се
било, значило је чекати Немце да дођу и заробе чету. Због
тога је кап. Медурић одлучио да пође ка Божевцу. Пошао је
развијеним стројем. Кроз кукурузе се ишло ћутећи. Ако се
наиђе на Немце, кап. Медурић је забранио да се пуца. Имало
је да се брани и отвара пут само ножем...
Свуда наоколо морали cу бити Немци. Међутим, кукурузи и сумрак учинили су те је чета до Божевца прошла
неопажено. У делу Божевца кроз који је чета прошла није
било још Немаца. Неочекивано, одмах иза Божевца чета
је одједном наишла на батаљонску комору од које је узела
хлеб и, како је комора носила неке кожухе и грудњаке, део
који је припадао чети. Комора је затим враћена да је Немци
не би похватали.
Чета је затим избила више Божевца у један забран. (Ту је
касније било велико немачко војничко гробље) истуривши напред један вод. Командир је био решен да ту прими борбу, ако
би био нападнут. Потпоручник Милић Стевић, који је био из
Куле и знао добро целу околину, послат је у патролу да нађе
пук. У зору чета се повукла без сметње у село Црљенац. У то
време вратио се и потпоручник Стевић који је нашао батаљон
и дошао по чету. Он је чету и довео до батаљона где је радосно
дочекана, јер се већ било сматрало да је заробљена...
И овај дан је донео велике губитке*: 100 рањено, 14 погинуло, 14 нестало. Рањени су командант 2. бат. мајор Петар
Маџаревић, поручник Божидар Марковић, потпоручници Рафаило Алкалај и Љубомир Михајловић, затим 1 подофицир**
и 95 редова. Највећи део губитака пада на 2. бат. Из 3. ч.
рањено је 7 редова, a 1 је нестао.
*
Командир 2/1 ч. кап. Пантелић забележио је у свом дневнику: На овом
положају добијем јаку артиљеријску ватру па све у ров тако да сам у року за
два сата имао 34 губитака и то 5 мртвих и 29 рањених. И поред извештаја за
извештајем да изгубих толико људи, а да се непријатељ подвлачи под брдо
јер је мртав угао, остало је све без успеха. Наређење је да се положај мора
одржати. Тамо останем до 16.30 час. када се наредило да се повучем назад,
јер је непријатељ пробио десно крило и већ улази у Божевац. И тако се повучемо под артиљеријском ватром.
**

Ђак-наредник из 2/1 ч. Драг. Ђукановић.
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(Нестао је Станислав Павловић, из Манастирице (ж), a рањени
су: Угрин Вујичић из Рашанца (ж), Јанко Јовић из Манастирице,
Јосиф Јенић из Кладурова (ж), Манојло Милошевић из Дубоке
(касније умро), Милоје Вујичић, Донча Ристић из Петраљице,
Љубомир Станковић из Лозовика).

Што је пук дао овако упорну борбу, треба знати да се
од Божевца 9. пук налазио на својој територији. Одатле па
на југ, где су се водиле борбе следећих дана, била су села
војника 9. пука. 4. ч. 2. бат. била је највећим делом баш из
Божевца, а највећи део 2. бат. из Куле, Црљенца, Рашанца,
Старчева, Манастирице ... Искључено је било да се у одбрани родне груде не да последња снага. Али је она била мала, a
непријатељско надирање страшно.
Пук се, дакле, прикупио и заноћио на Кулском Брду (к.
240) изнад села Куле, сред кулских винограда западно од
пута Кула–Божевац. Стигла је и комора са вечером.
Цела дивизија је била „прилично заморена и растројена
због тешке борбе коју је имала“. Због тога је командант
дивизије сумњао да ће сутрадан моћи да одржи Кулско Брдо.
На основу таквог мишљења командант III армије издао је
наређење: „Са главнином дивизије заузети положај Бубањ (к.
395) – Врањевац–Црљенац–М. Брдо на левој обали Витовнице. Повлачење извршити ноћас. Заштитницом и даље бранити Кулско Брдо – Церов Гај док не буде борбом принуђена на
повлачење“.
Млавски одред, у чијем је саставу био и 4. бат. 9. пука, овога дана био је успео да се одржи пред нападима 107. дивизије
чији се штаб, на велико негодовање ђенерала Мозера, пет
дана није могао кренути из Братинца.
Божевац и околне положаје заузела је 103. немачка
дивизија.
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ПОСЛЕДЊИ СТИШКИ БЕДЕМИ

						18. октобар
„Дунавска дивизија борила се целог дана са надмоћнијом
непријатељском снагом. Њена заштитница потиснута је у
подне са Кулског Брда на главни положај Бубањ–Врањевац.
Око 18 час. непријатељ је избио на источни део положаја
Врањевац (заузела 103. дивизија). Наређено је да се
непријатељ са тога положаја ноћним нападом протера.“*
Ноћ проведена у позадини и на миру имала је за последицу
да су се трупе колико толико опоравиле и прибрале. Добивена
је и топла храна. После толико времена пук је бар за неколико
ноћних сати био на окупу (4. бат. је још увек био у саставу Млавског одреда). За официре је било важно да су се бар
једном могли да нађу на окупу. Ту је био и командант пука.
Преко ноћи је само слабим деловима било извршено
осигуравање Кулског Брда, али везе није било ни десно ни
лево. Изјутра је поседање положаја извршено гушће. 2. бат.
је био на положају Церов Гај иза Божевца. Десно је имао
бити 18. пук. На крајњем десном крилу 3/2 ч. која је ухватила везу са 5. ч. трећег позива. Тако су известиле патроле,
које су нашле групу чичица у прописним рововима. Чудили
се сви откуда они ту! После се видело да их је уопште и било
свега неколико. Чичице су сматрали да треба да се боре до
последњег...
Већ у 8.30 Немци су почели јако да туку Кулско Брдо
артиљеријом која је била очигледно многобројна. Затим је
пошла напред и пешадија. Предња одељења носила су лаке
*

„Велики рат Србије”, стр. 117, књ. X.
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митраљезе. Гађали су и са дрвета и са кровова кошара, што
је код наших војника, због ретке употребе митраљеза, изазивало импресију да Немци нападају јаким снагама чим су
и митраљезе довукли. Јер своје митраљезе виђали су дотле
само у изузетним приликама.
Немачке патроле безобразно су надирале. Чичице из 5.
чете просто су одували. Пушкарање је било живо. Крај доста
шумовит, пун багремара и високе живе ограде, сводио је прегледност на минимум. Срећом, време је било тихо, не хладно, на махове чак топло. 2. ч. послата још крајем ноћи испред
батерије капетана Гавриловића. Пред њом је било пространо
поље којим су се кретали Немци. Батерија их је живо и успешно тукла; због тога су и наступали брзо и смело с намером да
јој онемогуће дејство. 2. ч. је била једина заштита ове батерије,
те је имала да издржи оштру борбу која није престала чак ни
онда када су почели да се повлаче делови десно и лево. Издржавало се све јер је позади била батерија која није ћутала...
За време ове борбе командир 2 ч. рез. кап. I кл. Ђорђе
Медурић погођен је шрапнелом. Једна куглица сломила му је
кост у десној нози. Батаљон је тако изгубио и трећег командира. Био је тежак тренутак. Немци су били врло близу. Командир је лежао на земљи грчећи се у јаким боловима. Ипак
се чета одржала, а кап. Медурић је изнет из борбе. Помогло
је доста и присуство капетана Зафира Васића,* команданта
батаљона, који се никада није збунио, већ је и у најтежим
тренутцима пуцкао својим корбачем, гладио бркове и савршено мирно издавао наређења.
Кад је напад постао већ и сувише јак**, следовало је
повлачење према ранијем наређењу команданта дивизије.
*
Капетан Зафир Васић, активан официр без Војне академије, био је одличан
ратни официр. Чету, затим батаљон, водио је савршено хладно и исправно,
уживајући пуно поверење својих потчињених. Погинуо је на Солунском
фронту 10. септембра 1916. , на положају „Чука“, између Крушограда и Сетипе. Сахрањен је код старог манастира поред пута који води од Крушограда ка Сетипи. После смрти одликован је Карађорђевом Звездом.
**

Дневник кап. Пантелића: „Непријатељ нас је тукао брзом паљбом и тако
разрио положај, да се то не да описати. Избацује из батаљонског строја око
50 бораца“.
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Повлачење је ишло постепено и извршено је у највећем
реду, мада је немачка артиљерија тукла пук све до уласка у
село Кулу. 2. бат. пошто се искупио одступао је даље путем
и спустио се у велико село Кулу, које лежи на крају Стига, у
рупи између Кулског Брда (са севера) и Врањевца и Бубња
(са југа). Прошло се кроз село без задржавања, иако је доста
војника 2. бат. било баш из Куле, и одмах наставило путем
који преко Црљенца (3 км.) води за Рашанац.
Кроз Кулу протиче речица Витовница. Скоро из њеног
корита уздиже се брдо Врањевац (к. 229) чије се шумовите падине (које ближе реци носе крајње сеоске куће) стрмо
спуштају у Витовницу. На исток, у истој линији, почињући
на крају села, диже се плећати Бубањ (к. 395) сав испресецан
шумовитим јаругама.
Бубањ и Врањевац дижу се као прва озбиљна баријера
којом се на југу завршава Стиг и делимично затвара сужена равница која одатле носи назив Млава. Делимично, јер
Врањевац не затвара равницу потпуно, већ се постепено
спушта благом косом ка реци Млави тако да већ и пут Кула–
Црљенац иде скоро подножјем Врањевца.
За време док се вршило ово померање, 4. бат. који је са
једном батеријом био дивизијска резерва, посео је положај
„Главницу”. Преко Бегуновца је одржавана веза са 18. пуком. У самој ствари када се у подне 9. пук повукао са кулског положаја, у првом борбеном реду био је 18. пук на
положају Бубањ–Врањевац, а удесно 12 кадров. пук. Ти
положаји, којима је завршавана равница Стига, били су одлично утврђени јаким рововима и препречним средствима,
те се сматрало да ће дуже моћи да се успешно бране, нарочито од фронталних напада. И пук је због тога, образујући
другу линију, само делове послао на Шумер, прву косу на југ
од села Црљенца, док су 2. и 3. бат. били на одмору на месту
званом Старо Поље. Даље ангажовање 9. пука зависило је од
ситуације у првој борбеној линији.
Врањевац (к. 229) и Бубањ (к. 395) били су по природи јака
брана даљем надирању Немаца, јер су доминирали свима
околним положајима. Несравњена осматрачница за највећи
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део Стига и добар део Млаве. На Врањевцу је била и пољска
артиљерија па чак и једна хаубичка батерија. Постојао је и
густ низ препрека од жица. Па ипак, иако је овај положај био
добро утврђен, добро и на време поседнут деловима 18. пука
и довољном артиљеријом, непријатељ га je у сумрак препадом освојио. Како је до тога дошло, како се то одиграло на
Врањевцу, изнеће ваљда једног дана историја. Онда нисмо
знали...*
Главно је да су, чим је пао мрак, на Врањевцу примећене
непријатељске сигналске ракетле. Ово је изазвало разумљиву
узбуну. Пук је живо тражио обавештење, али је телефонска
веза са 18. пуком била прекинута. Ни дивизија у томе тренутку није знала тачно шта се догађа...
Стварност је била врло проста: Немци су били на једном
делу Врањевца рушећи тиме све наде које су полагане у
Бубањ и Врањевац. Ситуација је, сасвим разумљиво, захтевала да се поврати изгубљени део Врањевца. Добио је
наређење 18. пук с тим да у ноћном нападу учествује и један
батаљон 9. пука. Одређен је 3. бат. И он је одмах пошао са
Старог Поља извештавајући мало затим да је непријатељ
на северном делу Врањевца. Због тога дивизија наређује да
командант 9. пука лично са још једним батаљоном (одређен
je 1. бат.) оде и помогне 18. пуку да отера непријатеља са
Врањевца.
О самом нападу операцијски дневник 9. пука бележи ово:
„Ноћни напад отпочео је око 21 часа увече. Батаљони
овога пука у нападу добро су се држали. 1 бат. је успео
да непријатеља из рова истера и у ове ускочи отевши и 2
*
Јула 1930. када сам обилазио Стиг, питао сам и у Црљенцу и у Кули којим
су путем Немци избили на Врањевац и како је то било могуће, када су и
Врањевац и Бубањ били добро поседнути. Старији сељаци, који се одлично
сећају трагичних догађаја из 1915. Одговорили су ми да су Врањевац, а
нарочито Бубањ испресецани многим јаругама, којима је, само ако се зна,
могућно неопажено прећи са оне стране гребена. Немце је кроз јаругу звану
Зебац, која се налази изван села, провео Ђорђе Милутиновић из Куле, коме
је онда било око 60 година и чија се кућа налазила на крају села. Нико га
доцније није оптужио за ово дело, али је све до смрти био презрен од свих,
а о његовом издајству пева се једна песма у целом оном крају.
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митраљеза*. Но крилни батаљони 12. и 18. пука, чим је
непријатељ отворио ватру зауставили су се, па одмах и повукли што је причинило да ce и 1. бат., из већ заузетих ровова, повуче успевши само један митраљез собом да понесе.
Цео положај Врањевац те ноћи је изгубљен и батаљони овога
пука пред зору враћени су на свој положај Шумер. Ноћним
нападом је управљао командант 18. пука“.
Званично је забележено да је пук овога дана имао ове губитке: рањени рез. кап. I кл. Ђорђе Медурић, рез. поручник
Живојин Мојсиловић, потпоручник Богомир Богићевић,
4 подофицира, 54 редова. Погинуо рез. потпоручник Бора
Димитријевић, Београђанин (на Врањевцу приликом јуриша)
затим 2 подофицира и 17 редова. Нестало 3 обвезника. Укупно избачено из строја 84. (2 бат. рањени: 1 поднаредник, 1
каплар и 4 редова. 3. ч. није имала губитака).
После неуспеха дивизија је имала задатак да ce у току ноћи
прикупи на положају Шумер–Бела Главица–Знамењ са задатком да 19. октобра брани положај Кулине–Висока– Сиљевица.
Кулско Брдо, затим Бубањ са Врањевцем, били cу последњи
бедеми одбране Стига. Од Анатеме до Куле углавном је била
равница; одатле је настајао јако таласаст терен који је даље
од Петровца постајао све брдовитији. И зато се ту, где је
престајао Стиг и почињала Млава, застало са стрепњом.
Стиг се бранио упорно. Дванаест дана је требало моћним
Немцима док су нас сабили на последње редуте Стига. И све
до тих последњих позиција постојала је нада да ће се једнога
дана ипак поћи у напад.
Сада се било на прагу сумње ...
Немци су напред ишли само дању. Ми смо се дању бранили, а ноћу покушавали да повратимо бар нешто или да се
још боље утврдимо под заштитом мрака, када су нас страшни немачки топови могли мање тући. Није било положаја
који се није бранио. Подвиге су чинили и појединци и читаве
јединице. Зар више Речице није сјајно изгинуо читав један
вод Арнаута, зар се код Пожаревца IV прек. пук није тукао
*
У ров је први ускочио и отео митраљез каплар Никола Стојадиновић из
2/1 ч.
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као на Брегалници, зар се од Рама, преко Берање и Божевца,
до ових положаја на Врањевцу деветаци нису трудили надчовечанским напорима да противстану непријатељу који је
тукао не срцем већ челиком, тако да се рађало кобно уверење
да се тој страшној ватри не може внше одолети? Зар се кадровци 12. пука нису тукли на Градиштанским положајима
као стари војници?!... Зар се чак и коњаници нису тукли као
пешаци!... А колико је трећопозиваца пало на Дунаву!...
Немачки заробљеници понављали су нам уверење Немаца
да располажемо јаким и свежим снагама. Међутим, борили
се увек исти људи. Из ноћи у дан и без роптања. Иако се овда
онда попуштало, није била криза духа већ што се падало под
теретом физичке изнемоглости. Јер за мали одмор знали су
само водови који су на смену чували пуковску заставу, око
које су све чешће остајали само ордонанси...
Помоћ се није могла очекивати. Знало се врло добро да cу
Бугари продрли већ дубоко у слабо брањене јужне крајеве
и да снажно надиру код Врање. Осећало се да је цео фронт
захватио вихор. Па ипак се није веровало да ћемо даље од
Петровца; ту почињу планине. Ко је могао у Старом Пољу и
мислити да их честито нећемо ни бранити!...
A у овим мучним данима стишки сељаци били су дивни.
Најтеже је било када су остављана села у којима су раније
били кантонмани. Спремало се за нас, а сада долазе други.
Но стојички се трпело све; немо подносио бол када су ноћи
биле обасјане пожарима који су гутали толики зној и труд.
Дискретан је био плач и када су стизале вести да кућа има
један гроб више. Тешили се: Бар су ту близу, можда на нашој
њиви, а не као некада далеко, на Једрену или Битољу!
Било је код њих много вере да ћемо се брзо вратити. Давали нам све. Носите децо! Али се могло понети мало, јер је
сваки метак био скуп, те их је требало носити што више.
Долазећи са Кулског Брда, 2. бат. је прошао најпре кроз
Кулу, затим кроз Црљенац, испод црљеначке цркве, па најзад
узбрдо путем који води, подножјем Шумера, за Рашанац. Застало се у шумарцима на месту Старо Поље где су сада вино163

гради (3. ч. је била на месту где је сада виноград Светозара
Антонијевића, из Црљенца). Стигло се у сами сумрак те се
имало времена да се баци поглед преко Стига.
У даљини, преко црљеначког гробља, видео се Бајлонов
млин у Црнућу; у близини је из једног шумарка вирио велики оџак Бркићевог млина. На више места дизали се стубови
дима...
Ове ноћи, између 18. и 19. октобра, у Старом Пољу није
се спавало, иако је 2. бат. био у пуковској резерви а ноћ без
кише. Судбина Бубња и Врањевца узнемиравала је све. Нико
није знао шта се тамо одиграло. Слутило се најстрашније.
Јер у један мах кроз ноћ се чуло громко „Ура!”, паклена
пуцњава пушака, туп прасак бомби, па се онда све утишало...
Дуго се седело ћутећи, потпуно спремни да се сваког часа
дигнемо и кренемо у помоћ куда треба. Није било храбрости
да се говори о будућности, јер је најближа прошлост била
више него мучна. Нас није било скоро ни половина од оних
који су 5. октобра били у Речици и седели у хотел „Офанзиви“. Листа погинулих и рањених била је предугачка.
Мучно су пролазили сати у скоро потпуној тишини и пуној
неизвесности. Пољима је владао потпун мрак. Из чета се некуд био изгубио приличан број људи, но нико није правио
питање, јер се знало да ћe их зора опет затећи у чети. Били су
све то људи из Црљенца, Старчева, Куле који су искористили
ноћ да „отпадну“ до својих кућа и виде своје. Многи, врло
многи последњи пут...
Најпосле, почело је да свиће. Командант, капетан Зафир
Васић, нервозно је шетао и на првој јутарњој светлости читао кратке извештаје поручника Бојића, који је са 1. ч. више
црљеначког гробља вршио осигурање батаљона. Но поручник Бојић није јављао ништа о судбини ноћашњег напада
на Врањевац, већ само „На фронту осигурања 1. ч. ништа
ново“, или „Три коњаника непријатељска појавила су се код
раније споменутог багремара“.
Седело се крај малих ватра које су догоревале. Главни
предмет пажње био је Јанко телефониста који је неуморно
шапатом реферисао шта се све догађа око нас:
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– 18. пук иде десно од нас!
– Девета батерија прима наређење да нас прати!
Свитало је све јаче. Лево, у Стигу, вероватно чак код железничке пруге за Петровац, још се дизао густ дим са места на коме је синоћ био огроман пожар. На јутарњем ветру
лелујало се море непосечене шаше, те је шумило као монотона песма. Тишину је прекидао, овда онда, по који далеки
пуцањ или још удаљенија експлозија гранате.
Свежина октобарског јутра растеривала је дремеж. Спавао
је једино каплар Алекса Јовић, из Старчева, са шесторицом
војника, јер су се тек били вратили из једне даљне патроле.
Комесари су прикупљали податке о оделу које су ноћас издали војницима. Младен ћата гласно је пребројавао примљене
ствари и – администрација је администрација – ревносно је
задуживао војнике иако је знао да ће многе ускоро морати да
„расходује“ заједно са оделом и спремом. Кувар Никодије је
обећавао гласно да ћe донети и ручак. Војници су дотеривали
копоране, чакшире, руске гуњеве и слушали другове који су
се ноћас вратили из Куле, Црљенца, Старчева, Манастирице.
Јер добра половина батаљона била је из ових села и из села
око њих ...
– У Кулу су ушли још синоћ, a у Црљенац су се спустили
јутрос зором. Једва сам умакао кроз Јовићев виноград. Долазили су од Стокићеве куће. Јасно су им се познавали шиљци
на шлемовима!...
Отресити каплар Славко Милић, из Црљенца, детаљно је
причао како су Немци целе ноћи били више села у које су се
спустили тек када је почело да се раздањује. Његово причање
допуњавао је Драгић Стојановић, примаш, који је донео новости из црљеначке циганске мале. Увек озбиљни Радисав
Игњатовић, чији је специјалитет био да за време затишја
буде посилни код канцеларије, а за време борбе да стално иде
у патролу, био је натмурен јер је из своје куће изашао неколико тренутака пре него што се од циганских кућа појавила
прва немачка патрола ...
Жалили се многи и на наше из 18. да су пролазећи начинили доста чуда. Радисав је сломио кундак тукући једног
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несрећника који му је направио лом у кући. Затим се дубоко
ћутало и јело оно што се донело од куће, можда последњи
пут: сир, пиле, погача и лепо полуосушено грожђе.
Официри, мргодни због ноћашњих догађаја и свесни шта
значи упуштање Бубња и Врањевца на чије се жичане препреке
много рачунало, седели су збијени крај неколико ватрица које
cу догоревале. Сви су били резигнирани; у души су сви носили
слику страхота последњих дана. Причало се, затим, о скором
доласку Моравске дивизије II поз., која би имала да нас истрошене прихвати, и о савезницима који cу већ у Солуну и који
нам хитају у помоћ... Веровало се још у ту могућност. Само је
потпоручник Леви правио вицеве на рачун тих комбинација и
неуморно пио чај. Али се осећало да то није његова уобичајена
веселост од срца, већ колико да се други разгале.
Донекле је и палило. Вајкали се већ неки што је брица
рањен, јер би иначе могао да брије у доколици.
– He волим браду која се накостреши када човек погине,
па када га Швабе нађу, мисле да је дивљак!...
Два наредника, Милан и Влада, из Петровца, погађали су
се да играју карте. Наредник Мита се на све смешкао својим
девојачким осмехом. Потпоручник Мило из 4. чете гледао је
некаквог коња и грдио кувара Жикића. Неки су се удешавали, чистили пропале ципеле и похабано одело као да ће на
пожаревачки корзо.
Најзад свану. Поручник Бојић вратио се са својом четом
у састав батаљона. Донео је неколико детаља о ноћашњем
јуришу. На Врањевцу је био пакао. Налет је био као гром.
Повраћена је и батерија која је била у докторовом винограду.*
Заробљен је и један немачки митраљез. Али је пало много ...
много! Командант је плакао. Но са Врањевца и Бубња ипак
се морало повући јер напад није успео на целој линији. Општа ситуација није била ни мало повољна. Дан је обећавао
само најгоре. Борбу је требало примити на неутврђеним косама јужно од села Црљенца.
*

„Докторов виноград“ је виноград др Милутина Живковића, који се налази
скоро на гребену Врањевца, а према црљеначкој цркви. Од „докторовог винограда“ Врањевац почиње да се спушта ка Стигу.
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Тамо ће и батаљон. Сами смо пошли тамо када командант
прими наређење за покрет и командова: Дижи се!
Свануло је потпуно.
Командант III армије овога дана у поноћ известио је Врховну команду, између осталог, да се према Дунавској дивизији
налазе две немачке дивизије (103. и 107.), па је затим следовало ово:
„Дринска дивизија I поз. Дунавска дивизија I поз. због непрекидних борби већ су толико ослабљене да имају само по 5.000–6.000
пушака и једва одољевају навали непријатељској. Ситуацију чини
још тежом околност што се Дунавска дивизија I поз., као врло слаба бројно и по квалитету, налази не само на десном крилу армије,
но и целом северном одбрамбеном фронту и што се позади ње налази на најкраћем одстојању наша основичка тачка и прелаз преко Мораве–Ћуприја, тe сталним попуштањем Дунавске дивизије I
поз. доводи се у питање како комуникације ове армије, тако и цео
северни фронт. Ни врло јаки положаји на које би се ова дивизија
ослонила не могу дати жељену отпорност. Вечерашњи случај да
је положај Врањевац врло лако делимично изгубљен на источном
делу гребена, говори убедљиво да се на даљу одбрану на томе
правцу не може рачунати. Неопходно је потребно с тога да се ово
армијско крило појача бар са још једном дивизијом како би се
са поузданошћу могло противстати надирању две непријатељске
дивизије“.

Због историјске истине потребно је и овде направитн једну
примедбу. У овом тренутку 9. пук је био најјачи у дивизији.
Напомена о квалитету не може се односити на 9. пук који је
баш на Шумеру и Коси на дан 19., 20., затим 21. и 22. октобра показао да је, иако истрошен силно страшним борбама,
био на потребној висини* и да се повлачио само пред да*

Капетан Пантелић забележио je у своме дневнику ово о нападу на
Врањевац: „Око 2 сата после пола ноћи стижемо на положај Врањевац, издамо наређење за јуриш и кренемо се. Биле су две чете једна позади друге,
али је непријатељ поставио митраљезе и отпочео косити. И поред највеће
непријатељске ватре 1. бат. је успео да поврати ровове и отме непријатељски
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леко надмоћнијим непријатељем и тек по наређењима која
је диктовала ситуација. Факат да се дивизија налазила на
најважнијем правцу непри јатељског надирања и да се налазила на најосетљивијем делу целог северног фронта, намеће
питање да ли је било опортуно ову дивизију без смене и
помоћи држати из дана у дан у борби на великом фронту, када
се знало шта брани? Очигледно, других трупа није било, те
сви накнадни приговори, ма с које стране долазили, отпадају
сами по себи. Затим, јак положај Врањевац упустио је 18.
пук. А да је помоћ била потребна види ce по томе што се, иако
је на свима странама било подједнако зло, ипак одвојила Моравска дивизија 11. поз. и послала у помоћ. Уосталом, када
су се неколико дана касније Шумадијска и Дринска дивизија
нашле на главном правцу надирања моћних немачких снага,
које су се на томе делу фронта прикупиле, показало се да
надирање непријатеља није било могуће спречити те је и те
дивизије задесила иста судбина као и Дунавску. Само тада, у
армијским извештајима, нема закључака о оваквом или онаквом моралу...
Ове ноћи, између 18. и 19. октобра, наше трупе вардарског одсека замењене су француским трупама у јачини 7.
батаљона са артиљеријом под командом ђенерала Бају.
Снабдевање преко Прахова прекинуто је.

митраљез. Али лево крило није могло успети, услед чега смо и ми морали
да се повучемо.
Жалосно је било погледати разбојиште када непријатељ обасја ракетлама. Све је било прекривено лешевима и рањеницима који кукају јер не могу
да се извуку а нико не може да им приђе и да их изнесе. Два пута је вршен
јуриш, али без успеха ...“
У овом јуришу имао сам 2 мртва, 19 рањених и 7 несталих. У 4 часа
изјутра 2/1 ч. вратила се на Шумер.“
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V

БОРБЕ ЗА СПАС МЛАВЕ

ШУМЕР И КОСА

						19. октобар

Испод Старог Поља, где је батаљон ноћио, налази се једна
узана долина којом тече Бољетинска река. На самом почетку,
уз реку, лежи велико село Црљенац, а још даље на исток село
Старчево. Са севера ову долину затварају Врањевац и Бубањ,
на којима се шире кулски и црљеначки виногради, a са југа
брежуљци Шумер (к. 222) и Коса, пуни жита и кукуруза. На
тај начин село Црљенац налази ce у једној рупи и потпуно се
види како са Врањевца и Бубња, тако и са Шумера, у чијем
подножју лежи, и Косе која долази мало на исток од села.
Наређења су већ пала. Батаљон се спремао. Комора је одмицала у позадину. Једна коњичка патрола показивала је команданту батаљона багремар с оне стране гробља, у даљини:
ту су Немци са митраљезом. Но ми смо се спремали на другу
страну. . Затим још један тренутак чекања. Јер сред тишине
вод пољака с хуком пројури у касу. Један мали потпоручник
јахао је једног огромног коња, махао корбачем и нешто викао
нареднику на зачељу изазивајући смех код војника. Дан је
почињао смехом!...
– Полази! ...
Ишло се сеоским путем дуж косе паралелно са селом. Захладнело је и лака магла сужавала је видик који је и тако био
скучен у колико се више улазило у долину Бољетинске реке.
Сунце још није успело да се пробије. Црљенчани, било их
је доста у 3. ч., показивали су нам у коме се правцу тачно
налази чија кућа, где је Бубањ, а где се одваја пут за Рашанац и даље за Дубочку. У колону су постепено улази, и и
последњи војници који су се враћали од својих кућа. Чудили су се што смо још ту, јер су немачке патроле већ биле
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сишле до црљеначке кафане. Док су потанко препричавали
последње новости из села и док су се војници шалили на рачун Црљенчана, причајући како су црљеначки цигани појели
бело окречену цркву мислећи да је од сира, с десног крила,
кроз долину Бољетинске реке, тамо са огранака Бубња, дође
одјек једног топовског рафала ...
– Аха, почиње!...
И инстинктивно се убрзао корак, а разговор занемео за
неколико тренутака. Би нам чисто криво што нас је једна
батерија, која нам је долазила у сусрет, приморала да застанемо и да се склонимо с пута да бисмо је пропустили.
Батерија пројури и изгуби се у облаку магле.
–Биће густо! Има доста артиљерије! Нешто се много
шетају! – вртели су главом сумњајући они исти који су раније
говорили: Биће густо; нема артиљерије!. ..
За батеријом наиђе ордонанс официр, беспрекорно чист –
како смо му се чудили ми који смо били неугледни и прљави
и поред свег чишћења! – саопшти нешто команданту па
одјури за батеријом.
Одједном, би наређено да се поседа и ћути. Били смо сред
винограда у коме смо јуче примили грудњаке. Док се чекало,
прокаса путем пуковски штаб. За штабом неколико граната.
–Гле ти, господе, шетају, а нас да туку! – мрмљали многи.
За штабом оде капетан Зафир. Официри су чекали у групи.
Потпоручник Богомир у плавој шајкачи објашњавао је да му
се ништа не може догодити када на глави има плаву шајкачу,
иако је она одлична мета. Поручник Бојић је гунђао што још
нисмо посели положај, а дан већ увелико: „Побиће нас као
стоку!”
Чекало се док не дојури командант. Ударао је нервозно мамузама своју кобилу „Милку” и вртео своје увек уфитиљене
бркове. Био је то рђав знак јер је кобилу увек чувао више
него себе...
Два минута касније батаљон је пошао натраг да заузме
своје место у линији. Готово сви прекрстише се. Четврти
батаљон, крај кога прођосмо, развијао се такође и полазио да
поседне положај...
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Овоме дану пуковски операцијски дневник посветио
је само десетак редова, да би, између осталог, забележио:
„Дан прошао на миру. Непријатељ врши прикупљање своје
пешадије за напад“.
Међутим, у историји 9. пука овај дан и дан за њим остаће
свакако као најтежи, као дани када се показала невероватна издржљивост и када су се претрпели велики губици. Уосталом, тај дан био је фаталан на целом фронту. 19. октобра
пао је после дуге борбе и Обреновац, a у јужним крајевима
ситуација је била све тежа и тежа...
Пук је био одређен да брани Шумер и Косу, прве положаје
позади Црљенца (десно 18. пук, лево IV прекобројни). У
првом борбеном реду, на десном крилу, на Коси, 4. бат.; до
њега, на Шумеру тачно позади села Црљенца, 2. бат. који је
на своме левом крилу имао и две чете 1. бат. Друге две чете
1. бат. налазиле cу се позади левог крила у одсечној резерви. Командант левог одсека командант 1. бат. мајор Милан
Дамњановић. 3. бат. у пуковској резерви позади средине
првог борбеног реда.
Било је већ 8 часова. Од зоре права вечност. 12. кадров.
пук држао је још делове Бубња (али су на Врањевцу били
Немци), те је једино због тога још и било могуће изићи на
положај. Могло се критиковати што се положај, на коме одмах треба да се прими борба, поседа дању и пред очима противника! Али ко зна каква је све ситуација била ноћас!?
Ишло се сада брзим кораком. Тако се стиже до ретке багремове шумице*, где је већ била пласирана једна пољска
батерија. Сваки артиљерац стајао је на своме месту. Коњи
на стотину метара ниже, у потоку, мирно су чекали. На ивици гребена командир батерије равнодушно је осматрао терен
пред собом. У доста дугим размацима прелетале су гранате
и падале у поток. Магла се полако разређивала.
Из села Црљенца, које je у рупи, на Шумер се пење сеоским путем који после преко Косе води до села Старчева. Тај пут је био углавном линија коју је пук посео. Терен
пред том линијом спуштао се доста стрмо до села Црљенца,
*

Забран Стојана и Живка Андрејевића из Црљенца.
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чије су се куће јасно виделе када се магла дигла, односно
до Бољетинске реке за делове који cу били на Коси источно
од Црљенца. Сам Црљенац пун је багремара, а на источном
крају, иза последњих циганских кућа био је већи забран до
кога cу већ биле допрле немачке патроле.
Линија није ишла самим гребеном Шумера и Косе, него
је била спуштена за стотину метара испод гребена. Са
Врањевца и Бубња, где су сада већ били Немци, линија на
Шумеру и Коси видела се одлично.* Позади линије, односно
позади гребена, терен се благо спуштао ка потоку Стрчинога, иза кога се терен, под шумом, стрмо дизао ка селу Рашанцу. На тој благој падини пуној кукуруза и, на неким местима,
младе багремове шуме, били cу распоређени водови који cу
служили као четне резерве.
Други батаљон одредио је у први борбени ред три чете.
Батаљонски јахаћи коњи и бојна комора били cу у потоку.
Трећа чета избацила је три вода у први борбени ред
одржавајући десно везу са 1. ч. 4. бат. Деснокрилни вод, на
ивици забрана Живка Живковића, из Црљенца, који је и сам
као поднаредник био у томе воду, имао је задатак да брани
терен пред собом; средњи вод да бије шумицу и падину ка
селу; левокрилни вод да пази на пут и држи везу са 2. ч. која
је била испред шумице у којој се налазила наша артиљерија.
Цела чета углавном се налазила на њивама, пуним кукуруза, Радисава Игњатовића и Живадина Јовића, који су били
војници 3. ч.; Игњатовић је ту и контузован.
Ордонанси су јављали да је цео пук већ на своме месту.
Искоришћавали су се и последњи праменови магле да се под
њиховом заштитом изврши укопавање. А копало ce с неколико ашовчића и ножевима; земља се избацивала рукама.
Срећом, ораница наквашена кишом није била много отпорна.
*

У јулу 1930. био сам на Бубњу и Врањевцу и посматрао сам Шумер и
Kocу. Путем за Старчево, позади кога су некада били ровови (трагова има и
сада) ишла cу једна кола и крај њих два сељака. Са Врањевца, без догледа,
могао сам да видим апсолутно јасно сваки њихов покрет. По овоме је лако
закључити шта су могли да виде немачки осматрачи снабдевени одличним
догледима и телескопима. Са Бубња и Врањевца доста јасно се види и Рашаначка коса.
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Копало се на смену; они који нису копали стражарили су
и одлазили у патролу. Црљенчани су се постарали да буду
добро затворени сви пролази из села.
– Брже, брже! – наређивао је командир потпоручник Богомир Милетић. – Већ су нас видели. – Ето, шрапнелима траже
одстојање.
И вод у резерви, десетак метара испод гребена који је носио један ред младих багремова, журно се укопавао крај кукуруза. Спремао се по свима знацима мучан дан, те се клела
судбина која је одредила да се баш тада буде у резерви.
– Само брже док не отворим ватру! – поручивао је командир батерије, те се копање убрзавало.
– Што дубље! – понављали каплари команду водника.
Фронт чете био је прилично развучен. Тако је уосталом
било код свих чета. Једноставан ров није се могао ископати. На саобраћајнице се није смело ни мислити. Није било
времена. Копали се само заклони за појединце, а за везу се
искоришћавао мали јарак крај пута. Образоване су групице
према терену. Водници код најјачих десетина. Унапред је издато наређење да се нико не јавља из заклона док непријатељ
пешадијом не почне да напада. А тада: што тачнију ватру штедећи муницију која се на откривеном терену тешко дотура.
Најпосле, магле је нестало. Познало се то и по канонади
која је постајала све интензивнија. Гранате су све ређе одлазиле у поток, а све више падале на гребен Шумера. Отпоче
да дејствује и наша батерија из шумарка. На десном крилу и
пушкарање ...
Све то укочи рад. Укопало се колико се могло и како се
могло, што ће рећи плитко, без саобраћајница. Ордонанси са
наређењима и евентуална појачања могли су прићи линији
једино под заштитом густих кукуруза. Шала, која се још одржавала док се копало, занеме. Укочено се гледало преда се.
Многи у кровове својих кућа, салаша. Доста улево видело се
јасно кубе црљеначке цркве. Поднаредник Луле из Црљенца*,
*
Поднаредник Милисав Лукић-Луле, из Црљенца, био је изванредно храбар војник. Одликовао се и на Мачковом Камену, и 1915., a тако исто и на
Солунском фронту где је одликован Карађорђевом Звездом. Био више пута
рањаван. Сада скромно живи у своме селу Црљенцу.
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као најбољи познавалац целог краја, спремао се да са капларом Милићем и редовом Перићем пође у патролу.
А Перић, ca лулом коју je носио још са Сувобора, за сваки
случај узимао је још по једну бомбу од регрута.
Чекало се у потпуној неизвесности. Канонада све јача.
Понављала се стара историја. Уз паклени прасак пуцали су
више глава шрапнели остављајући густ облак жутог, црвенкастог, плавог или црног дима. Прасак је силна деловао на
живце као и сазнање да већ почињу прецизно да туку и саму
линију. Због тога водници неуморно понављају: He дижи се!
He откривај положај!
Нарочито тутњи на левом крилу батаљона. Ускоро чујемо
од ордонанса да најјаче туку нашу 2. ч., лево од нас, која је
баш на самом месту где пут из Црљенца избија на Шумер.
Имају већ и доста губитака.
Но већ први рањеници и код нас ... први мртви ... Један
регрут из Дубравице: Цветко Животић.
Кратко пушкарање на дну косе, у селу. Знамо: наша патрола. He дише се. Да ли ће се вратити сви? Срећом, враћају
се сви. Поднаредник Лукић рањен у главу, а рањен и каплар
Славко Милић, – у Сојкиној авлији побили су десетак Шваба – али су се бар добили многи тачни и потребни подаци о
Немцима. Поднаредник Лукић, који је допро скоро до половине села (до куће Радисава Игњатовића) извештава да се на
ивици шумарка, у подножју косе, налази немачки стрељачки
строј и да је шумарак већ пун. Прикупљају се и као да чекају
да посао најпре сврши артиљерија. А она је расипнички сипала челик.
У рововима тишина, око њих пакао.
Време је одмицало и сувише споро. Од срца се желело да
се што пре спусти ноћ. Четне резерве у тај мах трпеле су
јачу ватру него прва линија, али се нико није мицао. Било је
изрично забрањено, а затим оне су биле успеле да се боље
укопају, те је свако мицање ван рова значило смрт. Због тога
се стрпљиво згрчено седело и без гунђања чекало. Тежина ситуације била је занимљива... Пратио се сваки шушањ.
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Ипак, они који су целу ноћ провели код својих кућа, спавали
су као да око њих не игра смрт. А многи су имали храбрости
да по ордонансима, који су ишли до батаљона, поручују себи
чај који је ордонанс Брка целог дана кувао у потоку. Пили га
више да прекрате време...
Лево од резерве, на ивици младе багремове шуме, батерија
у правилном поретку, била је засипана, али се ни један човек није макао са свога места. Пуцала су сва четири топа. За
једним рафалом следовао је други. Командир је још увек са
ивице багремара командовао гласно, а релеји су, не обзирући
се на шрапнеле, мирно преносили команду...
Тако док су немачке батерије узалуд шарале свуда и тражиле батерију. Та опасна игра трајала је подуже, док се најпосле
читав рафал сручи управо међу топове. Претрнули смо. Но
никаква забуна јер сваки оста на своме месту. Рањене изнеше
мирно као што износе празне месингане чауре. Командир би
једино приморан да промени место, па опет сва четири опалише. Оте нам се: Ура!
Но опет све утону у густ дим који се полако спуштао на
раскаљану земљу; гушио је тако да се после задуго није могло правилно дисати. Немци су неуморно и добро гађали.
Земља и младо багрење летело је на све стране... Батерија
је била откривена. Још један рафал па све умуче у шумарку.
Чула се само команда: „Прежи!“ И кроз дим, вод у резерви
гледао је како предњаци дојурише из потока. Мало затим уз
пригушен топот батерија се изгуби преко ораница. Батерија
је журно мењала место да би наставила дуел са страшним
непријатељем.
Одлазак батерије изазва нервозу. Срећом, ускоро се опет
јави с оне стране потока, из шуме испред Рашанца.
Немци још не нападају пешадијом, те се узалуд напрежу
очи и прати свака промена на ивици шуме. Али је киша граната све јача. Сигурно већ туку ровове тако да је тешко прићи
им. Све су чешћи погоци у саме ровове. Као да су збрисали
пола другог вода 3. ч. Пала граната на каплара Алексу Јовића,
из Старчева, и разнела га, а још неколико ранила и убила.
Рањен и поднаредник Живко Живковић, из Црљенца. Баш
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у своме забрану... У рововима савршен дармар. Све испретурано, засуто. Рањене је скоро немогуће изнети, те њихово
присуство још више узнемирава, иако само јече, а не кукају.
Просута крв шири тежак задах.
Да се не изгуби дух, почиње и пешачка борба. Јављају се
патроле, те се чују и пушке. И неколико бомби тупо одјекну.
Ha десном крилу дејствује живо митраљез. Његово равномерно пуцање силно освежава. Али вести из суседне чете
леде. 2. ч. је јако настрадала. Очигледно, Немци су спремали да направе брешу на окуци коју је поседала 2. ч. и други
вод 3. ч. (ту избија пут на Шумер). На тученом месту ускоро
није било способних за борбу. А напад је очекиван сваког
часа. Због тога 1. вод 1. ч., из резерве, развијен долази журно
и попуњава кобни левак. Али само за најкраће време. Неколико нових рафала, прецизних и страшних, слистило је и
овај вод. Што није пало, морало је да се бегством спасе. Било
је немогуће опстати; мутио се ум ... Страшно место остаје
најпосле празно, а суседне чете заламају крила. Био је то
једини излаз.
Тачно. Немци хоће да искористе брешу. Први, доста редак
стрељачки строј полази управо ка томе јако тученом месту,
али се топи под живом пушчаном ватром суседних водова. Полазе и на другим местима, али у борбу понова улазе
митраљези те се топи и други и трећи покушај. Још нас има
доста у рововима. Констатују то најпосле и Немци и одустају
од напада, а њихови остаци брзо се повлаче на ивицу шуме.
Али се канонада удвостручава. Дејство наше артиљерије све
је слабије.
Тек подне. Да се не верује сатовима. Слика изазива
очајање. Ровови засути раскомаданим лешевима, рањенима
који нису могли бити изнесени и земљом. Људи прљави,
поцрнели, знојави иако је хладно, с дивљим пламеном у
очима и отеченим уснама. Чисти су још једино затварачи на
пушкама. Официри мирни, но резигнирани, свесни да ће се и
са овог положаја одступити. Само када и после колико жртава!? Бар да хоће да се смркне што пре! Ордонанси су једно
за другим доносили наређења да се ни по коју цену не сме
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одступити. Најпре усмено, а затим то исто на листићима ратног блока. И на потпис. И строго „Пов“. Прелазило је већ у
монотоност: армија наређује... дивизија наређује ... пук строго наређује... Ни стопе назад, до последњег човека! А после
сваког наређења сваки командир је имао мање људи у рову.
Сви су од срца желели да оно „до последњег човека’“ буде
што пре. Никада ваљда није било теже бити жив!
Уздисало се за јуришима. Колико су лакши и човечнији!
Лом, окршај али за кратко време, па онда одмор, споредно
какав, вечни или други, тек одмор ... А овако, не макнути се
и чекати полако сигурну смрт!
Да нам даду снаге, иако се Дринска дивизија тога дана
налазила на линији село Пољана – село Топоница, јављају
нам да Пожаревац још није пао. Као да ми нисмо видели где
се распрскавају шрапнели! А затим да je у Петровац стигла
Моравска дивизија II позива која ће нас сменити. Ово друго
било је донекле тачно, јер је овој дивизији Врховна команда издала наређење да се, без једног пешадијског пука и без
две батерије, упути железницом до Велике Плане, a затим
преко Жабара ка Петровцу. Од Петровца дивизија је имала
наређење не да смени Дунавску дивизију, већ да форсираним маршем крене ка Кули у помоћ Дунавској дивизији и
да је потпомогне у енергичном нападу који има за циљ да се
поврате положаји Врањевац, Бубањ и кулски положаји. Због
овога, казало се, и постоји наређење да се Шумер и Коса бране до последњег човека...
– Далеко су, док стигну побиће нас као пацове!
– Божја воља!
Да не би дух замро, наредник Влада из Петровца прича
о својим авантурама са једном рођаком те се смеју сви око
њега. Али када на два три корака од рова тресне граната, па
земља почне да пада као град те се чује топот као да ескадрон јури у касу, или када више рова, из белог шрапнелског
прамена засвирају куглице страшним писком, псовао би као
кочијаш. Али би опет наставио причу да се сви тресу од смеха... Милија кувар када је донео официрима ручак – било је
ту и вина и грожђа – мислио је да је пола вода полудело...
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Но Милијина пажња пресела је. Одмах после његовог одласка једна фугасна напипа ров у резерви. Лупи у саму ивицу
рова, који је био покривен кукурузном шашом, засу земљом
пола вода, скоро одби ногу једном ордонансу – и он је долазио с наређењем: до последњег човека! – али чудом никога
не повреди у рову. Ипак су сви псовали Милију, бедећи га да
је својим лонцима и шерпама „открио положај“...
Одржавање везе било је сваким часом све теже. Из
батаљона једва се овда онда довукао по који ордонанс. Увек
са великим закашњењем. Веза између водова и командира
била је потпуно прекинута. Ни један послати ордонанс није
могао отићи. (Телефон онда једва да је имао и пук!). Свако је
био остављен сам себи с оним: До последњег човека...
И остало се у месту. Стрпљиво се чекао ред, мада се ка
„последњем“ ишло брзим темпом...
Тако до самог мрака. У сумрак пуцњава одједном преста.
На целој линији завлада неприродна тишина. Само је преко
Стига, са брегова више Топонице допирала канонада... Тамо
су били Дринци.
Небо се тмурило. Најпре магла, па најзад ноћ. Под њеним
окриљем ровови оживеше. Оно што је још преостало жудно
је удисало ваздух. Опружале се ноге; пила вода. Напред су
биле избачене објавнице јако појачане. Шумовитој падини
која је у себи крила Немце, није се смело веровати.
Препричавало се оно што се преживело. Од оних који су
износили рањенике па су били чак до превијалишта, прибирали се подаци ко је све рањен, те се вртело главом и уздисало. Пук је тражио бројно стање и утрошак муниције. Раскомадана тела чинила су те је број мртвих изгледао страшнији
и већи, а дуго присуство рањених у рову – било је тешко,
често и немогуће евакуисати рањенике – стварало је утисак
да је број рањених огроман. Ипак стварни губитци нису били
мали: батаљон је изгубио 48, пук 218 људи.
Чистили се журно ровови; од земље и од делова тела.
Спирала се и прекопавала крв да се не би газила... Целу
батаљонску линију обиђе и командант капетан Васић. Хва180

лио је војнике, давао савете и упутства. Понављао свима
да Врховна команда наређује да се положај има бранити
до последњег човека. „Непријатељ сме прећи само преко
мртвих тела и официра и војника!“
–Остало нас је пола!– смејао се потпоручник Леви. – Дакле, бићемо готови сутра увече!..
Јео се сув хлеб и хладно кувано месо које cу кувари донели у мањеркама, а дежурни разнели у мокрим шаторским
крилима. Муниција се живо попуњавала. Киша је била раскаљала ораницу, те се тешки сандуци с муницијом с муком
вукли преко поља и дуж раскаљаног пута на чијој је задњој
ивици била чета. Багрење крај пута било је делимично сатрвено; од багремара на гребену остали су само патрљци...
Неколико зеленкастих ракетла одједном сукну на ивици
шуме. У рову дограбише пушке. Кувари и коморџије утекоше као без душе. Код 2. ч. поче и паљба.
– Нападају! – шапутало се.
Чекало се да патроле и објавнице дотрче и јаве оно старо:
„Ево их!“, па да се отвори паљба. Но није био напад. Пуцњава
одједном преста и свуда завлада тишина. Ракетле су бацане
још с времена на време.
– Није напад! Када су Швабе нападале ноћу! – гунђао је
неко у мраку. – Господа су то!
После се објаснило да је то командант, обилазећи линију
сишао мало ниже с пута и наишао на једну немачку патролу.
Овај сусрет дао је повода да дође до обостране пуцњаве.
Један вод из прве линије био је јако заморен. Замењен је
делимично људима из резерве. Одвео их је наредник Влада Маринковић. Свега 46 људи. (Сутра их је остало једва
десетак).
– Пази да се цигара не види! Командант ми рече да
ноћас свакако неће бити ништа, али сутра. .. биће свашта! –
упућивао је командир наредника Маринковића.
– Покварише ми друштво. Немам коме да довршим причу
шта сам са рођаком радио у Пешти, – и опет се смејао.
Ноћ је одмицала, али сна није било. Отпочела је киша;
најпре слабија, па онда прави пљусак. Увијени у шаторска
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крила војници су лежали на грању и чекали да сване. Њиве су
биле јако раскаљане. Патроле с муком су ишле шљапкајући
по блату. Командир, испод једног шаторског крила и при
светлости запаљених машина, једва написа извештај: да на
фронту чете нема ничег новог, да је поступио по наређењу и
да је лично обишао линију.
Људи које је, у потпуној тишинн и реду, сменио наредник
Маринковић, долазили су у резерву; вукли се као фантоми
кроз мрак и једва cу ce наместили у рову. Људе је хватао тежак сан. Јежили се при помисли да се, када на њих дође ред,
мора ићи у патролу до објавнице. Али ни у рову није било
више добро. Пунила их вода полако.
Као код треће чете тако у целој линији. Тако код целе
дивизије која је углавном остала на истом положају. Једино
је на почетку дана 12. кадров. пук био приморан да се повуче
са Бубња, на који је нападала 101. немачка дивизија, на леву
обалу Бољетинске реке.
Дан се био чинио предуг; ова ноћ без краја. Немци cу свремена на време пуштали ракетле зеленкасте боје.
– Овим нас плаше док спавају у нашим кућама! – нервозно
је шапутао један каплар из Црљенца...
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ДО ПОСЛЕДЊЕГ ЧОВЕКА

						20. октобра
Извештаји патрола дозвољавали су да се пред зору продрема који тренутак. Требало је прикупити колико толико снаге
за сутра. Било је очигледно да ће Немци, после једнодневног
систематског бомбардовања наших линија, а после једне
хладне и кишне ноћи коју смо ми провели у рову, а они
највећим делом по топлим сеоским кућама, данас извршити
напад. Најпосле, мораће ипак да нападају пешадијом. A то је
будило нејасно наду да ћемо можда на неки начин моћи да
одолимо. Јер гори дан од јучерашњег није се дао замислити.
У саму зору, док је још владао мир – из села се чуо само
по који петао, по који пас – морало је да се устане. Ноге се
кочиле од хладноће, цвокотало се као на мразу. Шињели
скупљени и отежали притискивали су као панцир. Упртачи
од фишеклија секли су месо. Зевало се, цвокотало и цупкало
у месту. Проклињао се дан рођења. Киша је најпосле била
престала да пада, али је густа магла притискивала. По њој је
још једном извршен преглед ровова ...
Душа се ледила. Огрнути скореним шаторским крилима,
умазани блатом и крвљу, необријани, неиспавани, подерана одела, с обућом која се распадала од влаге, с натученим
шајкачама из којих се полако низ лице цедила вода, људи су
изгледали као авети. На коленима су држали пушке. Неки су
порцијама избацивали воду из рова. Понеки је грицкао хлеб
колико да прекрати време. Трљали су руке да се загреју јер
сви нису имали ракију. Али нигде жалбе. Та било се на домак
кућа! Водила се борба за спас Млаве!
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Цео пук је био у јучерашњем распореду; тако и 2. бат.;
тако и 3. ч. Наредник Влада Маринковић попуњавао је само
са једним делом својих људи онај страшни простор који су
Немци највише тукли. Тешили се да ваљда данас неће бити
као јуче. За сваки случај било им је наређено да никако не
пуцају, да се не јављају све док Немци не дођу на двадесет
метара. Под команду кап. Васића долази и 2/1 ч., која поседа
положај лево од 2. бат.
У 3. ч. у првом реду били су за овај дан: потпоручник Леви,
наредници Милићевић, Маринковић, Рајић; у другом борбеном реду командир потпоручник Милетић са наредницима
Петковићем и Атанацковићем.
На целој линији пука мир. Патроле најпре нису јављале
ништа ново, затим да се чује комешање у шумици и селу.
Пушкарање је отпочело на десном крилу код 4. бат. У
даљини заклокота митраљез; с обе стране. Кад у мутно јутро
маглу проби слабо јесење сунце, отпоче и артиљерија. Поступности није било. Од првог метка почео је ураган гори од
јучерашњег. Тукли су само велики калибри, нарочито са Широког Рита. Наши су повремено одговарали. Није се могла
чути ни реч те се споразумевало мимиком. Багремове шумице, крај које је јуче била наша батерија, полако је нестајало;
у високом кукурузу рафали су правили читаве ходнике. Густ
шрапнелски дим падао је све ниже земљи и гушио; сузе су
ударале на очи, кашљало се промукло.
Требало је само пола сата па да ордонанси почну доносити
вести о новим тешким губицима. А пук је упорно понављао
наређење Врховне команде: До последњег човека!
У пуку су, међутим, схватили ситуацију. „Како је већ
добивено наређење из дивизије – каже ce у пуковском
операцијском дневнику – којим се авизирају положаји које
дивизија, односно пукови, имају да заузму у случају да се на
садашњим положајима не можемо задржати, а очигледно је
да се Висока и Шумер не могу задржати, пошто непријатељ
има у својим рукама доминирајуће и заклоњене положаје
Широки Рит, итд. И поред тога положај Висока, а нарочито Шумер потпуно су голи и отворени и врло добро туче184

ни уздужно артиљеријском ватром. Учинио сам представку дивизији и молио да се повучемо одмах, иначе на нове
положаје изнећемо непријатеља на леђима. Дивизија је и
даље остала на томе да се на истим положајима остане“.
И остало се, мада је сваки тренутак доносио све гopу и
гору ситуацију. Тукли су са свих страна, па чак и са Дивана. Извештаји које су ордонанси доносили били су очајни. А
бити ордонанс било је херојство. Толико их је овога дана пало
на путу. Тако је уосталом и морало да буде, јер је организација
везе била слаба и није одговарала модерном рату, нарочито
у погледу везе између артиљерије и пешадије. Од телефона
ни трага: ордонанси су били све и сва. Због тога су многи
важни извештаји стизали касно, а многи ретко погодан тренутак пропуштен. Јер ордонанси су били људи, а кретали
cу се у главном отвореним пољем и у најтежим тренутцима.
Богињави трубач Траило Марјановић, из Манастирице, успео
је да се довуче и јави да је други вод збрисан... Остала гомила меса ... Потпоручник Леви је јављао за велике губитке и
тражио наређење шта да ради, јер се у забрану пред његовим
водом примећивало јако кретање Немаца. Исто је јављао и наредник Рајић са напоменом да ћe ускоро остати без људи. Но
појачање нису тражили. Како да приђе и како да се одржи?!
Ефикасна би била само помоћ од неколико батерија.
Ипак командир пише извештај за извештајем и тражи
појачање, јер са ово људи што има неће моћи да издржи напад који је неминован. Али су такве извештаје слали сви командири те је пук место појачања слао увек исти монотони
одговор: Држите се! До последњег човека! ...
Од ордонанаса се сазнало да цео пук трпи знатне губитке
и да је ситуација свуда подједнако тешка. Сада је горела цела
линија. Слика је издалека морала бити језиво величанствена.
Неугодно је само било бити на њој један детаљ. Детаљ који
су Немци својом ватром полако брисали.
Најпосле су се кренули. Видела су се њихова одељења
како се опрезно пребацују од врзине до врзине, од дрвета до
дрвета, уз доста стрму Косу. Већ се гађало сталним нишаном. Но на место палих долазили су одмах други. Наши се
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редови, међутим, нису могли попуњавати. Цео пук је био у
борби. Понављало се наређење: До последњег човека! Шта
смо знали; можда је од нас зависио почетак победе!..
Онима у рову морало се дати неко појачање. Бар да се попуне потпуно празна места. У резерви је био крњ трећи вод.
А постојало је наређење да се резерве само у крајњој нужди
употребе.
Пакао све већи. Из крвавих погледа људи видело се да
многи нису далеко од лудила. Живци као да су код свих престали да постоје. Све се већ примало равнодушно. Није било
ствари која је могла да узбуди. Нико и не окрену главу на два
избезумљена човека који испадоше једновремено из кукуруза. Били су то два ордонанса.. . Једног је слао потпоручник
Леви: „Нападају ме живо из шумарка. Једва се држим!“
„Држите се још неколико тренутака па ће стићи наређење
шта да радите”, јављао је по другом батаљон.
Вод из резерве био је спреман.
– Прва десетина, каплар Петар, напред! На лево крило...
опрезно... један по један!
Десетина се диже и изгуби у кукурузу кроз које је хтела да
се привуче до линије. Али само неколико тренутака доцније
четворица су се враћала пробијени шрапнелским куглицама.
Каплар тешко рањен. Једва их је неколико стигло до рова.
Као и увек, најопасније је било бити у резерви.
– Друга десетина, поднаредник Владислав!
Ударише на другу страну и са бољом срећом. Било је и време. Немци су пребацивали све јача одељења. Њихов јуриш
имао је да буде страшан. Осећало се то.
Из потока, из батаљона, јурио је ордонанс Бранислав
Раденковић, из Селевца, млад, црномањаст деран. Махао је
руком.
Наређење из штаба? Какво? За даљу борбу „до последњег“
или за излаз из тога поља смрти? Брзим повлачењем могло се
бар нешто спасти; пре јуриша могле су се чете у реду повући,
неразбивене, и на суседном положају зауставити опет бар за
24 часа... Овако, још по сата и Немци ће бити господари свега. Било је мало изгледа да се ма ко нзвуче. И онда...
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Био је петнаестину корачаји од командира. Журио је.
Одједном, четири гранате се сручише и мали ордонанс се изгуби у лому кобног квадрата... Трљали смо очи као у бунилу.
Ho страх није био оправдан до краја. Испребијан као пас,
остацима последње снаге, јер га је земља силно изгрувала,
а дим скоро угушио, довукао се до рова. Имао је још толико
снаге да пружи наређење које је носио...
Било је око 15 часова. На целој линији је било критично.
Малаксавао је и последњи отпор. „18. пук, сем батаљона
који се наслањао на овај пук, по батаљонима у нереду одступа. Пук и даље остаје на положају испод непријатељске
пешадије на 300 метара.“*
Најпосле, ситуација је наметнула повлачење. Пошто су
Немци снажно надирали, пук је имао да се повуче и на новом
положају под бољим условима настави борбу. Наређења су
издата. Ордонанси су појурили на све стране. ..
„Повлачи се прво 3. бат. из резерве, и када је батаљон
прешао поток Стрчинога (јер више времена није било), повлачила се и остала три батаљона, али се овим створила
оваква ситуација: непријатељска пешадија одмах избија на
положај Шумер и врло јаком и брзом ватром пешадијском
туче одступајуће батаљоне који су се услед овога растројили
и место да избију, како су добили и писмено и усмено
наређење, на положај Кулину и коту 175, 1. и 2. бат. иду
улево и избијају чак на ј. з. крај села Рашанца. Командант 4.
бат. избио је на авизирани му правац, али свега са око 200
војника. Положај Кулине држао је 3. бат. који је раније у
пуковској резерви био. Непријатељ искористи ово и избија
код к. 175 и потисне две батерије које су раније код Рашанца биле пласиране.“ **
Наређење које је донео ордонанс Бранислав било је за
повлачење. Сваки тренутак је био скупоцен.
– Журно онима у ров док још није касно!
*

Операцијски дневник 9. пука

**

Операцијски дневник 9. пука
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Наређење за повлачење послато је хитно свима водовима
са напоменом да се неопажено извуку из ровова, а да оставе
по неколико војника да „маркирају“. Само, док је код највећег
дела чета наређење стигло ипак на време, код једног дела 3.
ч. оно је дошло касно...
Кроз дим ce видели погнути редови како грабе дуж врзина
и кроз кукурузе ка потоку трудећи се да се што пре дограбе суседне косе. Пук се повлачио, док су заштитна одељења
грозничаво пуцала.
Тешко је наћи поређење за брзину којом се све одигравало. И поред блата, и поред тога што су имали да иду узбрдо,
одморни Немци надирали су тако брзо и тако јако да није
било времена да се свуда сви делови извуку из рова. Уз то су
Немци најпосле опазили наше повлачење; ватра је достизала кулминацију. Пешадија је јурнула одважније, те дође до
борбе и у рововима. Наредник Милан Рајић, тешко рањен
у обе ноге, није се могао ни маћи. Потпоручник Леви и наредник Милићевић, на десном крилу чете на ивици забрана
Живка Живковића, били су и сувише далеко да би могли да
се пребаце преко гребена. И густ стрељачки строј немачки
појавио се на гребену између патрљака од багремова пре
него они. Наредник Атанацковић једва је жив изишао...
Преко делова који су се повлачили прелетале су са страшним фијуком гранате, прштали шрапнели. Концерат који је
цепао још преостале живце. Није имало ни шта да се мисли. Командир је пуштао десетину за десетином командујући:
„Правац топола у дну јаруге; само што пре ...“
Прве је водио наредник Милован Атанацковић. – Чудним
случајем остао је жив у једној ракљи од пет црних граната;
од потреса три пута се претурио – са последњима cу били
потпоручник Милетић и ђак-наредник Петковић. Чекали су
са десетином пробраних људи да отворе паљбу ако би Немци
пре времена избили на косу. Само, не избише одмах те се и
последњи делови несметано повукоше у поток Стрчинога.
Тада одступи и последња десетина са командиром. Прескакало се преко многих лешева и рупа од граната док се дошло
до ордонанса који је имао да води даље.
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Тек што и последњи дођоше близу потока, а Немци избише
на гребен. За нама брза паљба, – тачно по ратној служби – али
су зрна летела високо. Једва се чуо фијук...
На коси на којој је неколико тренутака пре тога била наша
линија, сада су били Немци. Јурили су тамо амо. Видело
се како укопавају један митраљез. Затим су почели да се
утврђују сви. Ваљда да би сачекали наш контра-напад! ...
Пук је био у пуном одступању ка новим положајима.
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НАЛЕТ ИЗ РАЈЧИНОГ БРАНИКА

						20. октобар

Борба код Црљенца била је свршена. На Шумеру и Коси
били су Немци. Но пук је, иако са фаталним завршетком,
ипак испунио свој задатак. Десетковане чете, после тридесет и неколико сати борбе одступале су сада без много реда.
Киша је почела понова да пада. Немачки шрапнели били су
све ређи. Пушке се више нису чуле. Више нас, на ивици Рашанца једна наша батерија срчано је гађала Немце који су
били на нашим положајима и спремали се да пођy за нама
даље. Видели смо како гранате падају у њихов строј...
Ишло се јаругом у потпуном заклону. Чуло се само јаукање
рањеника који су дотле били довучени. Чете су биле измешане. Делови 2. бат. били су отишли са 4. бат., делови 4. и 1. бат.
били су измешани са главнином 2. бат. Неизвесност је била
потпуна... Веза изгубљена... Ишло се по инстинкту.. .
Стрмом стазом, кроз шумарицу, попело се до косе на којој
леже прве куће села Рашанца. Јесењи пејзаж суморан сам
по себи. На блатњавом путу, крај једног воћњака, стајало је
десетак кара из којих су артиљерци живо носили муницију
– црвенкасте дугуљасте метке у месинганим чаурама –
батерији која је била скривена у дубину воћњака. To је била
она батерија која је онако срчано гађала.
Кад би која кара била празна, одлазила је у галопу уз вику
возара и наредника правећи дубоку бразду у блату. Мало
даље у блату леже коњаник и коњ са разнетом утробом: сеиз
команданта 1. батаљона. Пала граната баш испод коња и убила и коња и сеиза.
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Гинуло ce већ данима немилосрдно, доживели се многи
порази, претрпела многа мука. Само, као да су сви осећали да
овакав удар још није преживљен. Људима је владала потпуна
депресија. Питало се да ли ћe ce пук моћи искупити? И да ли
ће дивизија опет нешто значити? Бојало се да више нећемо
бити способни да једнога дана пређемо у контра-офанзиву...
Јер још нисмо били свесни колика је снага ишла противу нас.
Нисмо знали да је тога дана по подне пало Куманово, да су
се трупе I армије живо повлачиле са Дрине, да је предузета
евакуација заробљеника и да је Врховна команда извештавала тога дана наше војне изасланике на страни: „Ситуација је
код нас озбиљна... јер наш отпор, мада је херојски, ипак има
краја“.
Морало се ипак прикупити на једно.ј тачци. Којој? Неко је
споменуо дубочку шуму, Рајчин браник који се налази позади
села Рашанца, а више села Дубочке (к. 254). И то је било доста. Тамо су пошли сви... Војници су се прикупљали око официра. Групе су постајале све веће. Ишло се кроз Рашанац који
је већ знао за наш слом. На једном бунару војници у тишини захватали воду; са једног сењака артиљерци чупали сено
и нико није протестовао. На капијама преплашене сељанке
унезверено су гледале, хватале се за косу и питале шапатом
када ће Шваба да уђе и шта да раде. Саветовао како је ко умео.
На једној капији неколико баба и два старца нудили ракију:
– Прихватите се, децо наша! ... Ex, ех... страшно је било!
Сви се распитивали за своје, за познанике. Крстили се и
брисали сузе на глас о чијој смрти или неизвесној судбини.
Но на многа питања војници нису ни одговарали. Нико не
хтеде рећи да су баш тога дана из Рашанца рањени Тома и
Петар Јефтић, Јован Стефановић... Ишли су журно за официрима који су, погнуте главе и брижни, грабили све полулево
ка кафани и школи пред којом је већ била већа група. Хитало
се свима. Тело је још горело, дрхтало, уши звониле, очи једва
гледале, у гуши пекло и гушило, уста била пуна неке љуте
слузи која изазива кашаљ и загрцњавање. Вода није могла да
угаси жеђ, а јело није пријало, нити се било гладно, иако се
дуго није јело...
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Она батерија у воћњаку још је дејствовала и то је колико толико умиривало. .. Стиже нас неколико кара; један
ордонанс у касу пројури прскајући блатом, но нико не
протестова.
Било је 16 и по часова. Киша је опет почела да пада...
Пред затвореном кафаном неколико сељака и већа група
војника са капетаном Марковићем и поручником Стевом
Ранковићем. Капетан Марковић изгледао је као окупан у блату; поручник Ранковић је био још гори; једва су га извукли
испод земље када га је граната затрпала. Сада се чистио и
грдио све на свету.
Прикупљало се пред кафаном. Пристигло је још неколико официра. Војници су се чистили и грицкали коре које су
нашли у џеповима или које су добили успут од сељака.
Неизвесност прекиде ордонанс из пука који донесе
наређење да капетан Марковић има да прими команду над
4. бат., пошто мајор Кузмановић прима команду над пуком.
У исто време наређење да се са свима окупљеним војницима
дође у дубочку шуму, у Рајчин браник.
После слома јављала се помисао да нема спаса, да је
немогуће опет саставити пук. Душевна депресија била је велика, јер је сваки придошли војник доносио вест за пропаст
овог или оног пријатеља. Последњи који стигоше причали
cу: једни да су Рајић, Леви и Милићевић заробљени, други
да су изгинули, јер су их видели када су пали. Сава Илић, из
Старчева, који је био крај њих и сам се чудио како је умакао,
јер су га Немци гађали брзом паљбом.
Корачало се прилично брзо. Сада се бар знао циљ: Рајчин
браник. Војника је било све више и више. Сустиже нас и
батерија која је дејствовала у воћу, затим ордонанс официр
праћен неколицином ордонанаса на коњима. Он је на сва
питања одговарао: Верујте, не знам!
Од рашаначке школе и кафане која се налази према њој пошло се опег полулево, путем више дубоке шумовите јаруге
која велико село Рашанац дели на два дела. (Други део, преко ове дубоке јаруге зове се Прибић). Затим сеоским пу192

тем више села Дубочке, које се као и Рашанац губило међу
многобројним дрветима. Лево нам је остајао голи положај
Висока на коме је имао да буде 18. пук, а још даље улево,
више села Старчева, велики забран у који су Немци овда
онда бацали по коју гранату.
За нама су и Рашанац и Дубочка као по команди постајали
празни. Мештани, уколико их је још било у селима, журно
су се скривали или бежали на салаше ван села. Толико их
је промакло поред нас и не питајући за судбину многих Дубочана којих је било много у 3. чети и који су, уколико су
још били у животу, пошто су се раније опростили са својима,
сада погнуте главе корачали са осталима и не усуђујући се да
баце поглед ка својим домовима. Због њих смо ћутали и ми,
због њих нам се чинило да дубочки шумарци јецају.
Кад и Дубочка оста за леђима, пред нама је био таласаст
плато пун ретких врзина. Ипак се имао приличан преглед
те видесмо како са свих страна хитају војници ка великом
Рајчином бранику којим се завршавао плато. Овај плато, који
је на своме јужном крају носио велики и густ Рајчин браник,*
има с леве, источне, стране велику и доста широку јаругу,
која се спушта са Високе и завршава чак код друма за Петровац, или тачније речено код трновачке железничке станице,
и у којој се налази село Трновча. С десне, западне, стране
спушта се таласасто до друма за Петровац. Њиве на падини
ка петровачком друму зову се Црно Поље, терен ка Трновчи
зове се Владић.
У близини браника у сусрет нам дође ордонанс и поведе
ка зборном месту. Други поведе војнике 18 пука ка Високој,
њиховом зборном месту. Престала је била свака ватра и само
је понекад допрла по која граната бачена насумице за нама.
Али се на то није нико обазирао.
Око 18 часова у Рајчином бранику је већ био на окупу
највећи део пука. У томе тренутку стање на дивизијском
положају било је овако:**
*
Рајчин браник је сада јако проређен, јер је за време окупације много посечен, те онај који га је видео 1915. г. сада једва може да га позна.
**

Операцијски дневник 9. пука.
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„Положај Висока–Сиљевица–к. 254 од стране 18. пука непоседнут. Тај се пук прикупљао и неки његови делови силазили су и преко положаја Висока те је изгледало да ce и
положај Висока напушта. Кулине држи 3. бат. и од Кулине у
правцу к. 175 двеста људи, 4. бат. и једна батерија. Селиште,
Рит и закључно до к. 175 које је требало да поседне IV прек.
пук остао је непоседнут. Тај се пук прикупљао чак на ј. з.
крају Рашанца. Код овакве ситуације и кад је 4. бат. почео
да добија пешадијску ватру са к. 175, наредио сам да се пук
прикупи код Соколова. Тек када је пук почео на Соколову да
се прикупља и кад сам већ поднео извештај о стању, почео
је 18. пук да се помаља и у борбеном поретку да излази на
положај Висока, наредио сам, те је и 3. бат. понова заузео
Кулине“.
Заморени, задувани, каљави до гуше прикупљали смо се.
Ситна киша је прскала. Пристизале су гомиле и окупљале се
око својих командира и водника. Команданти и командири
били су у групи; стајали су или лежали на густом слоју опалог лишћа. Пушили чак и они који никада не пуше. Капетан
Зафир Васић вадио је цигарету за цигаретом, нервозан; мајор
Кузмановић, напротив, потпуно хладан, као да је хтео да покаже да је био и у горој ситуацији. Неки су грдили куваре
што ништа нису донели за јело, не зато што су желели да
једу, већ што им је било лакше да бар некога изгрде. А било
их је који су имали храбрости да сред ове несреће уживају
у величанственој слици која се пружа са ивице браника. У
даљини, на југу, видели се огромни масиви Хомољских планина. Јасно се видели гломазни Вукан и Јежевац између
којих је уклесан улаз у Горњачку Клисуру. На запад, преко
питоме долине Млаве, све до села Орљева утонуло у густо
зеленило и тишину...
И 2. бат. се прикупљао с муком; сви они који су дошли потврђивали су да је претрпео велике губитке. На брзу
руку формиране су привремене чете. Прву поручник Бојић,
трећу потпоручник Милетић, делове четврте ђак-наредник
Петковић.
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– Ex, ех, шта се направи од нас! – вајкали се многи. Официри су тешили да ће ипак све добро бити.
И остали батаљони одмах су формирали привремено чете
од људи и старешина који су већ стигли. Затим се чекали
извештаји од делова који су били напред, од патрола, и даље
наређење из дивизије. Војници из 12. и 18. пука одмах су
упућивани својима и они су, суморна изгледа, одлазили даље.
Било је много живости у целом Рајчином бранику. Сељаци
из Трновче с муком су стрмим путем (који из Трновче води
до браника и затим даље до Високе) заједно са артиљерцима
извлачили једну батерију. Друга је под заштитом шуме
стајала упаркирана и крај ње артиљерци потпуно мирно као
да се ништа није догодило, као да су на батеријској обуци.
Инжењерци, развијени у стрелце, одоше некуда полудесно да
поседну некакву празнину и копају нове ровове. Попуњавала
се муниција из бојне коморе. Узимао је свако колико је стигао. Коморџије су препричавале последње вести: све детаље
о паду Београда, затим да су напали Бугари, али да их је Степа сатро код Врање. Дошли и Моравци у Петровац. (Младен
ћата клео се да су Јаков Симоновић и Станко Миловановић,
коморџије и људи вешти да у позадини виде и чују све, видели Моравце у Петровцу). Ускоро ће доћи и савезници са
тешком артиљеријом. Даље од Петровца неће се одступати...
To последње иако сумњиво, освежи мало...
Препричавале се тужне историје; износили предлози за
даљи рад. Питало се шта да се ради са светом: да ли је боље
да бежи или да остане где је? И сви били за то да не бежи.
Умор је био велики. Бојазан да нас Немци не гоне и питање
да ли ћемо моћи да издржимо нови напад, узнемиравали су
јако и будили жељу да се што пре нађемо понова у линији,
јер је боље чекати у рову него овако у забрану.
На нове потезе није се чекало ни пола сата. Немци мора да
су се приближавали. Батерија која је полудесно од нас, крај
једне врзине, стајала мирно, отвори одједном паљбу. Почеше
одмах да је траже немачки шрапнели...
Тачно у то време дошло је наређење из дивизије да се
изгубљени положаји нападом одмах поврате...
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У храстовој шуми где су обично мали дубочки и трновачки свињари јурили прасце, пук, једва једном на неки начин формиран, понова се усталаса. На једној коси, десно
од села Дубочке, првој благој коси иза Дубочке у правцу
Рашанца, из кукуруза појави се танак немачки стрељачки
строј. У правилном размаку: официр је ишао позади. Виде
се јасно када људи попадаше по земљи и када сенуше пушке. Зазуја неколико метака. На предњој ивици забрана два
војника падоше. Један метак погоди у колено наредника
Владу Маринковића...
Био је тренутак да се види да ли пук нешто вреди.
– Први батаљон полудесно, у стрелце! – паде команда.
Пригушени гласови командира поновише команду и 1. бат.
зачас се нађе у стрељачком низу на ивици забрана.
Било се на крају снаге, али је побеђивало уверење да је
ипак боље бити у строју и рову него одступати брзо и у нереду. Да се одступи требало је још више снаге...
Једно за другим развише се и остали прикупљени делови
пука и непријатељ, који ово свакако није очекивао – да је ово
могућно нисмо ни ми сами мислили неколико тренутака пре
тога – нађе се пред новим стрељачким ланцем који је грабио
напред... За мало, па одјекну грозничаво „Ура!”. И с десна, и
с лева... Трчало се напред у правилној линији и с времена на
време пуцало. Већ смо на кишом натопљеним њивама налазили шлемове ... пушке ... ранчеве ... па онда лешеве.
Простор до Рашанца као да се прелетео. Нико се није обазирао ако би когод пао. А поднаредник Раденко Тодоровић*
из другог вода, из Дубочке родом, паде рањен у бутину баш у
своме имању. Превили га у кући у којој се родио и одрастао!
Стизали смо их код првих кућа сада потпуно пустог
села Рашанца. Бранили су се. Два војника водили су путем
рањеног капетана Љубишу Живковића. Највећи део косе на
којој се налази Рашанац био је убрзо у нашим рукама. Цео
пук се вратио више од три километра уназад. После онако
страшног дана они су опет, увече, бежали пред нама. Бежали,
иако их није било мало.
*

Тодоровић је сада председник дубочке општине.
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Други батаљон је ударио најпре источном ивицом Дубочке, па затим полулево, све до рашаначке основне школе. Зауставио се крај врзине одмах више школе из чијег cу подрума
изишле многе преплашене жене. Радовале се што нас виде
понова и причале колико је Немаца било прошло и како су
се у нереду вратили бежећи пред нама. Борба је могла сваког
часа да се настави, али cу оне упорно остајале задовољне
што смо се вратили. Срећом, пошло се још мало напред, да
би се зауставило крај једне врзине иза групе сеоских кућа
које су се налазиле скоро на крају села.
Даље се није могло. Чекала нас је јако поседнута линија, а
већ се било пало од умора. Уз то је дошла и ноћ која је смирила и нас и њих. Покушаји неких делова пука да пођу ноћу
даље, нису дали резултате. Непријатељ се био добро утврдио
и био на опрези. А да би се добила солиднија линија, пошто је батаљон – јако развучен и у незгодном положају јер
се налазио сред сплета сеоских кућа, a даље се није могло, –
за собом имао шумовиту јаругу, батаљон је добио наређење
да се постепено повуче на Прибић, косу с оне стране јаруге.
(Ова коса клизи благо све до друма за Петровац). Сеоске
куће првог дела Рашанца спуштају се до саме јаруге, док је
стрма падина која води на Прибић без кућа и јако шумовита!
Прибић је попрскан разбацаним кућама које се спуштају чак
до друма где се налази и велика позната рашаначка друмска
кафана. *
Под заштитом мрака и сеоских кућа, 2. бат. се спустио у
јаругу и брзо испео на Прибић, поседајући пажљиво његову
ивицу, тако да се са те нове линије могла успешно тући цела
коса на којој је први део Рашанца. Немци cу одмах ове ноћи
потпуно и дефинитивно заузели прву Рашаначку косу.
Опет је почела да прска киша, али о томе нико није водио рачуна. Иако уморни, били смо ведри. Живо се радило
на осигуравању нове линије и до дубоко у ноћ вршено је
померање удесно и улево. Изгубљени војници, чим је престала борба, упућивани су у своје јединице тако да је зора
*
Цео овај крај сада изгледа доста другојаче него што је изгледао 1915., јер
су многе куће порушене и са Прибића пренете ближе друму.
197

затекла скоро све чете са свима људима који су преостали
после Шумера и Косе.
Шта се мислило, осећало, очекивало? Задржани су на
целој линији! Заборављали смо Шумер и Косу. Вера је расла.
Немци, који су овога дана били допрли до Рашанца, а на
правцу ка Рановцу до линије Чукерин–Знамањ, били су целе
ноћи нервозни. Повремено су гађали из митраљеза без икаквог повода и целе ноћи бацали су ракетле. После толико дана
и они су највећим делом били не у сеоским кућама да се на
миру одмарају, већ за сеоским врзинама без сна. Јер били смо
одвише близу. На појединим местима од наших до њихових
стражара није било ни сто метара...
Дивизија је заноћила на линији Кулина–Висока са задатком да се упорно држи како би се Моравска дивизија II поз.
могла прикупити у Петровцу током ноћи 20. – 21. октобра.
Једва једном на миру могли смо се пребројати. Два дана на
Шумеру и Коси – 19. и 20. октобра – и напад на Рашанац направили су пустош у пуку. Јер пук је за ова два дана изгубио
486 људи: 3 официра рањена (капетани Лазар Вељковић и
Љубиша Живковић и поручник Сава Ивановић), 2 официра нестала (потпоручник Михаило Леви и Никола Илић).
Рањено 8 подофицира и 315 редова; погинуло 3 подофицира
и 106 редова; нестало 2 подофицира и 47 редова...
Други батаљон је изгубио укупно 133 човека и то рањених
66 (61 редов, 1 наредник, 3 поднаредника и 1 каплар), погинулих 37 (32 редова, 4 каплара, 1 поднаредник), нестали 30
(1 официр, 2 наредника и 27 редова). Трећа чета је изгубила
укупно 67 људи: 11 нестало (1 официр, 2 наредника и 8 редова), рањено 44 (1 наредник, 3 поднаредника, 3 каплара и 37
редова), 12 погинуло (1 каплар и 11 редова).
Из треће чете на Шумеру нестао је потпоручник М. Леви, затим наредници Милан Рајић (тешко рањен) и А. Милићевић.
Сва тројица заробљени. Нестали су и редови: из Манастирице
Јанко Бунчић (доцније умро) и Божидар Станојловић (ж); из
Дубочке: Милутин Илић (умро за време окупације); из Орешковице: Војин Петровић; из Осанице: Иван Докић; из Старчева:
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Миљко Будимировић (ж); Петар Станојловић. – Погинули: каплар Алекса Јовић из Старчева, и редови: Здравко Петровић из
Брзохода, Цветко Животић из Дубравице, Алекса Здравковић,
Илија Јовановић, Риста Васиљевић и Петар Ристић из Манастирице, Живко Петриловић, Нестор Станојевић из Старчева (тешко
рањен; умро у ропству у Немачкој), Лазар Павловић из Дубочке,
Никола Радуљевић из Аљудова. Рањени: поднаредници: Милисав
Лукић (ж) и Живко Живковић (ж) из Црљенца, каплари: Алекса
Јовановић (ж) из Дубочке, Славко Милић (ж) из Црљенца, Петар Мукуљевић (ж) из Манастирице; редови: Никола Цветковић,
Љубомир Стаменковић, Јанко Јовановић, Петар Радоњић, Милан
Јовановић, Лазар Јовановић, Тодосије Дејановић, Милан Јовић;
из Манастирице: Јанко Марковић (умро), Павле Драгојевић
(умро), Марјан Микуљевић (ж), Димитрије Марјановић (умро),
Петар Ницуљевић; из Старчева: Илија Марковић (ж), Илија
Трајић (ж), Димитрије Миљковић (био рањен па заробљен); из
Жабара: Милутин Марковић (ж), Владимир Благојевић, Ранко
Милетић; из Дубочке: Тома Јовановић (ж), Михаило Ђурић (ж),
Милутин Траиловић (ж), Станојло Стефановић (ж); из Рашанца:
Тома и Петар Јефтић (ж) и Јован Стефановић (умро); из Лозовика
Милутин Калинић; из Станчева Јован Величковић.
На Рашанцу су погинули редови Сава Николић из Црљенца и
Милутин Перић из Дубочке. Нестао је редов Стојко Јаћимовић
из Старчева (кумановски). Рањени су: поднаредник Раденко
Тодоровић из Дубочке, наредник Влада Маринковић из Петровца (убијен 1918. у Сомбору) и редови: из Старчева: Никодије
Адамовић (ж), Миљко Јаношевић (ж), Петар Трајић (ж); из Манастирице Најдан Јовановић (ж); из Куле Милан Перић (ж); затим
Михајло Марјановић, Донча Ристић, Петар Станимировић.

Сву тежину борбе на Рашанцу показује и велико немачко
гробље које се налази у самом Рашанцу, недалеко од рашаначке школе. Ту су сахрањени Немци пали у борбама 20., 21.,
22. и 23. октобра. Највећи део је пао 20. и 21. октобра, и из
натписа на крстовима види се још и сада да је у борби код Рашанца учествовало шест пукова немачке пешадије (45., 71.,
32., 85., 59. и 116.). Заступљене су скоро све чете из 45. и 71.
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пука. Највећи губитак као да је имао 71. пук јер на рашаначком немачком гробљу почивају и три официра из тога пука
који су пали 20. октобра. To су: резервни потпоручник Гер
Стекнер, из 8. чете 71. пука; потпоручник Херман Штихел,
из 3. чете 71. пука; потпоручник Ханс Кох, из 4. чете 71. пука.
Поред њих су сахрањени и поручник Ролф Томсон, из првог
вода четврте брдске батерије, потпоручник Валтер Мицке,
из 12. чете 59. пука, и већи број војника из 211., 220. и 224.
митраљеског одељења (Постоје и гробови четворице наших
непознатих војника и једног нашег непознатог наредника).
Наравно, све ове немачке јединице очигледно нису учествовале у целини у овој тешкој борби, али сам факат да су
ма и делимично учествовали сведочи колику је снагу имао
према себи 9. пук који се углавном и борио на рашаначким
положајима. А велики број погинулих Немаца показује колики је морао бити губитак у рањенима, јер је код Немаца увек
било, по њиховим подацима, несразмерно више рањених
него погинулих. Све то је опет сигуран знак да су наше трупе, које су биле на рашаначком положају, дале жилаву и срчану борбу...
Током ноћи неколико пута је понављано наређење да се
нови положаји не смеју ни по коју цену напустити пошто
нам Моравци долазе у помоћ ...
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УСПЕХ КОД РАШАНЦА

						27. октобар

Напад извршен прошле вечери знатно је поправио морал,
подигао дух; јавило се и поуздање да ће се моћи бар нешто
да учини. Ноћ проведена у главном на миру, и поред ситне
кише, употребљена је да се војници из привремених чета, образованих у Рајчином забрану, врате сваки у своју чету. Отуда је целе ноћи позади линије било врло живо, но без нереда.
У зору 21. октобра јучерашњи дан био је само још ружан
сан; очекивала се боља будућност...
Током ноћи Немци су вршили извесна померања. Ноћ
их је затекла на положајима који су им били наметнути нашим нападом. Преко ноћи су сами потражили боље. Ново
померање и поседање извршено је и код нас. У 4 часа изјутра
пук је потпуно посео положај који је делимично држао и
дан раније увече: Од Високе преко Кулине до села Рашанца
тако да се лево крило наслањало на село Рашанац. Распоред
батаљона био је овај: 3. бат. на десном крилу (одржавао је
везу са 18. пуком), 4. бат. на средњем одсеку, 2. бат. на левом одсеку са задатком да одржава везу са IV прекобр. пуком.
(Ова веза ухваћена је тек касније). 1. бат. је био у резерви, а
митраљеско одељење код 4. бат.
На крајњем левом крилу пука била је 3/2 ч. Требало је да се
дође у везу са IV прек. пуком, али ни једна од многобројних
патрола послатих улево није могла да ухвати везу. Нарочитим подофицирским патролама (наредник М. Атанацковић и
други), утврђено је да се IV пук налази далеко од левокрилне
чете скоро два километра, чак код друма који води за Петровац. Због овога је 3. ч. морала нарочито да се осигурава. Под
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заштитом ноћи извршено је померање и специјално одељење
избачено је улево и посело једну кућу згодну за одбрану као
каква караула. Чета је сада била на оном делу Прибића, скоро
на самом гребену, којим је ишао сеоски пут из села све до
главног друма Петровац–Пожаревац, до велике рашаначке
друмске механе, више које је старо гробље на коме je IV пук
имао крваву борбу. Немци су с јаким снагама били у селу и
даље удесно где је била главнина 9. пука. На простору између
9. и IV пука, који није био поседнут, нису примећени. Због
тога су напред упорно слате патроле, а вод ђака-наредника В.
Петковића добио је наређење да образује стражарски низ од
рашаначке друмске механе до левог крила чете. Линија дужа
од једног километра...
Ово је и извршено до сванућа. Друм који води за Петровац
још у зору био је жив јер је било пуно кола са избеглицама!
Али када грану сунце, потпун мир. Пролазиле cу само патроле. Преко Млаве је била главнина IV пука, који је имао
истурене делове за одбрану пута...
Осигурање фронта било је очигледно слабо и зато је
тражена помоћ. IV пук, ангажован на другој страни, није
могао да издвоји ништа за попуну празнине. 9. пук имао
је пред собом велике снаге, те се ни ту није могло ништа
издвојити. Најпосле је авизиран долазак инжењеријског
полубатаљона...
Ова празнина, коју је слабо поседао један вод и коју је
било тешко попунити, могла је да буде опасна, јер се и у
армији очекивало да ће непријатељ одсудно напасти Дунавску дивизију. Због тога је, према армијској наредби, Дунавска дивизија имала овога дана да се упорно брани на својим
положајима привлачећи непријатеља на себе (у случају да
буде потиснута, имала се повући на положај Панково–Велико
Поље). За то време Моравска дивизија II поз. имала је задатак
да непријатеља који се буде јако ангажовао противу Дунавске
дивизије „изненадно и енергично нападне у леви бок и потуче и да својим нападом омогући Дунавској дивизији евентуално уредно повлачење на прихватни положај на левој обали
Млаве.“ У нападу је имао да суделује и Браничевски одред.
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Ho, yколико ce доласком Моравске дивизије поправљала
ситуација, код Дунавске дивизије (подигнут је морал и спречено да Дунавска дивизија буде бачена на реку Млаву), у
толико је постајала тежа ситуација на фронту осталих делова III армије. Ковитлац је био захватио цео армијски фронт.
Коњичка дивизија јако притиснута код Сараорца, тражила је
хитну помоћ. Шумадијска дивизија водила је тешке заштитничке борбе. Дринска дивизија, која је била у центру, пред
јаком навалом Немаца налазила се сада у положају у коме је
дотле била Дунавска дивизија. Претила је опасност да фронт
код Жабара буде пробивен. И зато је од Врховне команде тражена помоћ.*
Оваква ситуација морала је наметнути живу акцију и
Дунавске дивизије. Пошто је Моравска дивизија Од 9 час.
предузела напад ка селу Старчеву, – због чега су Немци
бесно тукли велики забран између Старчева и Високе иако
у њему није било наших трупа, јер је Моравска дивизија
нападала источно од тог забрана, – издато је наређење и
за напад Дунавске дивизије. (У 12 час.; правац к. 198 за
Кулине).
Спремало се. Од Старчева долазиле само добре вести.
Помишљало се да ће се можда прећи у општу офанзиву и
да је Рашанац последње место до кога је на овом правцу
непријатељ дошао...
Авизиран долазак инжењераца учинио је, те је вод 3 ч.,
развучен на линији од преко једног километра, прикупљен
постепено. Требало је пре општег напада извршити поправку линије и 3. ч. заједно са целим батаљоном полази нешто
удесно и напред, да би понова дошла на ивицу Прибића. На
првом скоку погођен у груди регрут Живота Мојић. Повио
се, помодрео и пао без речи. Стрељачки строј је одмицао
даље... Немци изненађени појавом нашег стрељачког строја,
повлаче се, али искоришћавају сваку кућу, сваку ограду те је
наступање кроз село било мучно, споро и скопчано са доста
жртава. Ипак, под борбом се стиже на ивицу косе. Поседају
се ограде од високих врљика, тако да се под пушчану ватру
*

Упућен је из Зајечара 8. пук I поз.
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ставља дубока јаруга преко које се наставља опет село Рашанац. Али се за тај тренутак није могло даље...
Развучено село Рашанац није било погодан терен за борбу. Уз то, пук је још увек имао леви бок отворен. Улево од
места до кога је дошла 3. ч. пут се спуштао кроз шумарицу
косом до друма. На целом томе делу, више од једног километра, још увек није било никога. Патроле опет констатују да
је IV пук стигао тек до друма. Али констатују и присуство
немачких патрола, које је једино прилично густа шумарица
спречавала да буду активније.
Ни тренутка мира, јер сада и Немци патролама пипају
наше снаге. Ако напипају да до друма нема никога?!
Најзад, стиже инжењерски полубатаљон са капетаном
Гођевцем и потпоручником Тоболарем. После Сувобора
1914. сада их опет уводе у борбу. Нама је због тога било
мучније него њима. Знали смо шта значи кад се инжењерија
уводи у борбу...
А они су озбиљно схватили задатак, брзо су се снашли и
журно посели празнину, ивицу пута улево од 3. ч. Укопали
су се само боље од нас. Јер ми смо чекали нов скок напред.
Поред тога, војници су били гладни и, очекујући даље покрете, крепили се оним што су нашли у напуштеним сеоским
кућама које су решетала зрна и наша и немачка...
У подне долази нов напад. Активно је цело десно крило
пука, центар и део 2. бат. Има се успех, јер се после живих
борби по сеоским улицама – Немци нас овде нису тукли
артиљеријом– заузима углавном највећи део села Рашанца. Пук је још исправио линију, чиме је скраћен фронт, а
појачана резерва.
Пушкарање пуно нервозе није престајало целог дана.
Пусто село и салаши око села давали су и сувише добре
заклоне за смеле патроле. Могао би се забележити читав
низ личних истицања... У једном изненадном налету, на
крају једне сеоске улице, читава једна група Немаца сатерана је у једну малу јаругу... Даље нису могли. Када су их
позвали да се предаду, одговорили су брзом паљбом, те им
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неколико смелих војника у кратком размаку посла десетак
бомби...
Ниједан није изишао. Покупили су војници и изнели само
њихову спрему и преписку коју су нашли. Било је ту карата
из свих крајева Немачке. Једном је писао брат из Кила. Служио је на једном сумарену и јављао када ће доћи на осуство.
Желео је да се виде...
Али су нам се осветили. На десном крилу 3. ч. пут је правио истурен лакат који је као клин улазио у нашу линију. На
самом лакту била је кућа ограђена зидом. У њој су били Немци с једним митраљезом на крову куће. Кочили cу нам сваки
даљи покрет.
– На имању су Стевана Михајловића! –обавештавао је Петар Николић, звани „Пасуљ”, из Рашанца.
Сви напори да се протерају и кућа заузме, остали су безуспешни. Као са какве куле примећивали су сваки наш покрет и одмах тукли митраљезом. Нисмо имали ни један топ.
Сви захтеви да се гађа кућа топили су се ко зна где. A морали
се протерати; тражио је то батаљон, затим пук...
Од оних бомбаша који су пошли тој ватреној кући, ниједан
се није вратио. Неке смо чули како тешко рањени цвиле.
Пошао је најпосле и наредник Милован Атанацковић, из
Куле, са неколико својих сељака. Пошао је са својим ведрим
осмехом.
Но прошао је и поред све опрезности као и остали. Прикрадао се опрезно, но када је хтео да претрчи између две
стаје, спазили су га и погодили. Тешко рањен у груди лежао
је на отвореном простору између две стаје... Редов Милан
Илић, из самог Рашанца, чија се кућа налазила у подножју
Прибића, на пет стотина метара од положаја који је држала 3. ч., покушао је да се приближи рањеном нареднику и
да га извуче. Добио је метак у главу. Потрчао је тада стари
војник Радисав Игњатовић из Црљенца. Зграбио је снажно
рањеног наредника и понео га... На њих се сручила нова
киша из митраљеза. Меци су изрешетали наредника и он
је мртав клонуо, док се Радисав једва извукао ... А затим су
Немци то место систематски тукли, тако да нико није смео
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да се приближи. Увече смо наредника Атанацковића и редова Илића нашли изрешетане мецима као да су били мета за
бојно гађање.*
Смрт једног доброг и честитог друга унела је жалост у
чету. Али се баш због тога држало добро.
Сумрак није донео мир. Напротив, предмети који су тонули у таму, те се добијале фантастичне слике, појачавали
су само нервозу. Били смо на опрези. Због тога је, када су
Немци око 20 час. покушали да своје људе крену у напад,
ватра била одмах тако јака и прецизна на целој линији пука,
да су се Немци вратили већ после првих корака. И сви нови
покушаји да пођу напред пропадали су. Сеоске куће и ограде
били cу чврст заклон иза кога се поуздано тукло. Деветаци
Рашанчани нарочито су се одликовали одлучним држањем.
Њихова одлучност и смелост у борби за кућни праг била је
изванредна, али их је зато доста и пало. Само из 3. ч. погинула су два Рашанчана (Гаврило Михајловић и Милан Илић), а
два су рањена (Ђорђе Јанковић и Ђорђе Арсић).
После једног сата Немци више нису ни покушавали да нас
узнемиравају, те је над Рашанцем завладао мир. Пук је чврсто
држао своје линије. И поред великих губитака, инжењерци
су били на својим местима...
Били смо господари положаја које смо у току дана заузели. 101., 103. и 107. дивизија овога дана нису имале среће. У
својим извештајима признају да су Срби, благодарећи контра-нападима које су вршили и поред јаког притиска, успели да се одрже на положају... Немци су морали да заноће у
отвореним рововима и ђенерал Мозер с тугом бележи да је
његова дивизија морала да заноћи „без топле вечере“... Ми
се нисмо ни сећали када смо је последњи пут добили...
Заноћило се с много мирноће, јер су вести са свих страна
биле повољне.** Моравци су целог дана имали успеха и до
мрака су избили на Периш – к. 230; Браничевски одред је
*

Цео овај крај, у коме је погинуо наредник Атанацковић, данас је знатно
измењен, јер cу куће са имања Стевана Михајловића пренете ближе путу.
**

Овога дана издато је наређење да се Скопље напусти, иако јe за команданта дошао војвода Бојевић. Наравно, ово нам није било познато.
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заробио два брдска топа и два митраљеза, две пољске кујне,
неколико војника. IV пук је својим нападом заробио два
митраљеза, 28 коња, 4 мазге. Код 9. пука непријатељ је у свима подухватима имао велике губитке. Било је и заробљеника.
Али је пук имао и губитке. Рањен је кап. II кл. Милисав
Рајчић и 39 редова; погинула 2 подофицира и 5 редова. Нестало 6 редова. (Свега губитака 53). 3. ч. је изгубила: 1 рез.
наредник и 6 редова погинули, 12 редова рањено и 6 редова
нестало.
Погинули су: наредник Милован Атанацковић и редови: Никола Максић, Живота Мојић, Милан Мишић из Куле, Милан
Илић и Гаврило Михаиловић из Рашанца. Нестали су редови:
Стојадин Рајић из Манастирице (погинуо за време окупације),
Василије Пантић из Куле, Станојло Влајић из Трновче (ж), Петар
Милошевић из Рашанца (умро), Миљко Трујић из Дубочке (ж.),
Љубомир Благојевић. Рањени редови: Војислав Николић (ж.), и
Благоје Мишић (ж.) из Црљенца, Недељко Траиловић (ж.), Михаило Петровић и Лука Тодоровић (убили га доцније Бугари) из Дубочке; Ђорђе Јанковић (ж.) и Ђорђе Арсић из Рашанца; Александар Мучиловић из Манастирице (ж.), Радисав Стефановић (умро
од рана у болници) из Старчева; Милан Павловић, Александар
Рајић, Стојмир Шајковић.

У Стигу и Млави трагови рата углавном су се изгубили.
Многобројна препречна средства однета су. Ровови, чак и велики артиљеријски пласмани, потпуно су засути. Преко њих
је највећим делом прешао плуг, тако да је под житом и кукурузом тешко наћи трагове борби. На Душнику и Липару једва
могу да се нађу трагови некадашњих дубоких ровова. Да на
дунавској обали код Рама, ниже рамског града, не стоје још
остаци некадашње царинарнице коју је немачка артиљерија
запалила и највећим делом порушила, ни на Раму, који је видео једну од најкрвавијих борби, не би било никаквих трагова. Нема трагова ни на Шумеру и Коси... У шуми код манастира Нимника могу се само наћи појединачни стрељачки
заклони, а на Бубњу се јасно види на неким местима где је
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била линија. Ни у Рашанцу нема више трагова жилавог отпора деветака и срчаних напада Немаца. По селу, крај сеоских
путева и у многим двориштима и воћњацима налазе се само
растурени многобројни још очувани гробови. Неки имају и
лепе споменике. To је све што је остало од очајних борби по
рашаначким улицама...
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НЕОЧЕКИВАНО ПОВЛАЧЕЊЕ

						22. октобар

Армија је имала задатак да се упорно брани на својим
положајима. Делови који су јуче предузимали нападе да их
наставе. Дунавска дивизија наређењем команданта армије за
овај дан „стараће се да протера непријатеља са гребена к 175
и Кулине“.
Према наређењу Макензеновом* од 22. октобра, XI немачка армија имала је задатак „да продужи наступање у јужном
правцу обема обалама Мораве, тежећи да наступањем левог
крила ка Ћуприји што је могуће пре добије везу са десним
крилом I бугарске армије. Док позади левог крила XI армије
не стигну на војиште нове јединице (немачки алпијски корпус; дефинитивна одлука да се он пошаље у Србију пала је
20. октобра) које ће предузети заштиту њеног левог бока,
овај бок треба обезбедити сопственом снагом“.
Нову директиву, на основу које је наређен напад на целој
линији, Макензен је издао „у циљу да се главна снага српске
војске потисне у правцу центра Србије и тамо одсудно
потуче“.
Како су се положаји имали одржати по сваку цену, током
ноћи извршено је извесно померање. Тим померањем сужен
је фронт 9. пука, тако да је на десном крилу остао само 3.
бат. (веза са 18. пуком), а на левом 2. бат. и то у свом ранијем
распореду. 1. и 4. бат. са митраљеским одељењем служили су
као резерва.
*

„Велики рат Србије”, књ. X, стр. 212.
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Утврђивало се и пред зору и пушкарало. У 6 час. изјутра
заступник команданта пука, мајор Кузмановић, упућује команданту 2. бат. ово наређење:
„Према наређењу начелника штаба, на заузетом положају утврдите се и ту добро држите. Известите ме јесте ли лево ухватили везу
са IV пуком, а њему је наређено да изиђе на вашу висину.“

Овога дана Немци постају знатно активнији. Нарочито
туку артиљеријом која се јуче слабо јављала према 9. пуку, и
више узнемиравају лево крило. Због тога доста велики губици (у 2. бат. рањено 45, погинуло 18; рањен рез. потпоручник
Милић Стевић из 2. ч. коју је овога дана примио потпоручник Јован Митровић; 3. бат. имао је 2 мртва и 2 рањена).
Да би изишао у висину 9. пука, IV пук је нападао. Напад
је потпомагао и 2. бат., али је терен био такав да је нађено за
боље да батаљон остане на старом већ утврђеном и добро
познатом положају, него да поседа нову линију до које су дошла предња одељења. И тако ce углавном остало где се било
дан раније.
Немци су целог дана тражили слабо место на нашој
линији, те пушкарање није престајало. Напади су били нарочито живи у близини Млаве, на фронту IV прекобројног
пука, који је вршио и контра-нападе, тако да је десно крило
103. немачке дивизије, које је наступало у овоме правцу, морало да помишља на повлачење, а од 107. дивизије која је
била на левој обали Млаве тражена је помоћ.* Ова дивизија
одазвала се позиву и одмах је издато наређење да артиљерија
107. дивизије помаже 103. дивизију „према селу Рашанцу“. У
исто време резерва 107. дивизије, неколико батаљона и једно
одељење брдских митраљеза са једном аустријском брдском
батеријом, упућена је „да нападне у бок српске трупе према
Рашанцу“.
Овај напад Немаца био је толико јак да су се истакнути
делови IV пука морали повући са истакнутих положаја десно
*
Ђенерал Мозер, командант 107. дивизије са своје осматрачнице гледао је
„како Срби источно од Млаве у густим масама предузимају напад противу
десног крила 103. дивизије, због чега ова дивизија телефоном извештава да
повлачи своје десно крило“.
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и лево од друма за Петровац. Ово повлачење изазвало је и
повлачење левог крила 2. бат. 9. пука (3. и 2. ч.), који је сада
држао сеоски пут село Рашанац–рашаначка друмска механа,
дакле, линију коју је 3/2 ч. држала једним својим водом у
зору 20. октобра.
По подне је било бурно, јер је немачка артиљерија жестоко
тукла. Повлачење наших истакнутих делова на стару линију
Немци су схватили као почетак општег повлачења и живо су
пошли напред, отварајући интензивну артиљеријску ватру.
Морали су бити разочарани када су констатовали да главнина стоји чврсто на својој линији ...*
А главнина се одржала. Била је, уосталом, тако разређено
посела положај**. да јој ни најјача артиљеријска ватра није
могла да нанесе велике губитке. Срећом, Немци нису били и
с пешадијом до краја толико агресивни, те су оба батаљона,
3. и 2., иако крајње заморени, заноћили на својој линији
Имало се задовољство да је пук још један дан успео да се
одржи на положају који је било тешко бранити. Како се знало да су два батаљона у резерви, чврсто се веровало да ће се
рашаначки положаји, тако скупо плаћени, моћи одржати док
се не пређе у напад.
Кад је сунце залазило и кад су од уморних људи истуране
објавнице, нико није ни сањао колико ћe разочарења донети
ноћ...
Као што је раније рђава ситуација код Дунавске дивизије,
када је на њу био управљен најјачи напад, кочила рад на
другим странама, тако је сада и сувише рђава ситуација на
*

Ђенерал Мозер, у своме већ цитираном делу, ово је записао о нападу који
је његова резерва извршила у бок трупа код Рашанца: „Гранате и шрапнели
погађају непријатеља и убрзо га нагоне у дивље бегство са великим губитцима. Терен источно од Млаве покривен је мртвима и рањенима“. Губитака
је било сигурно доста, али „дивље бегство” могло је бити само коју стотину
метара до сталне линије. Осетили cу то, уосталом најбоље баш војници 107.
дивизије када cу пошли даље.
**
„Када се повукао IV прек. пук добијем наређење да поседнем положај у
продужењу 2. бат., од дубочког гробља па улево до Млаве. Фронт и сувише велики, али ја сам помоћу патрола одржавао положај пошто није било
надирање. Опет је 2/1 ч. била под командом кап. Васића“. - дневник кап.
Пантелића
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левом крилу армије код Дринске и Шумадијске дивизије, на
које је пренета силина напада, компромитовала и учинила
некорисним све оно што је Дунавска дивизија извршила
за ова два напорна дана. У центру је овога дана Дринска
дивизија била разбијена на линији Александровац–Орљево
(немачки извештаји тврде да су тога дана Немци заробили
600 Дринаца), Шумадијска дивизија I поз. није овога дана
добро прошла на линији Азања–Голобок. Због овога је наступило повлачење и I армије и Одбране Београда, и због
тога су и трупе на десном крилу III армије морале да напусте положаје које су упорно браниле и које би сигурно и
даље успешно могле да бране.
Ситуација је била отежана још и тиме што је ђенерал Сарај
изјавио да и поред најбоље воље не може да предузме офанзиву, док не добије довољно трупа. Самим тим наша судбина
била је запечаћена. Имали смо да се повлачимо док год нас
буду гонили... *
Тако је следовало наређење за хитно повлачење. Моравска
дивизија II поз. ка селу Вошановцу да образује армијску резерву, а Дунавска дивизија на леву обалу Млаве на положаје
Ђула–с. Панково. Наређење за повлачење пук је добио у 20
час. Имало се повући преко Соколове и Лекова на положај
Жедне Воде са заштитницама на линији Велико Поље–В.
Поповац–Млава.
Кренуло се у 22 час. под заштитом 4. бат. У 1 час по поноћи
стигло се у село Панково где се и заноћило...
Било је наређено да се повучемо у највећој тишини и што
брже. Ако се на време не бисмо повукли и до зоре посели
нове положаје, могло би бити рђаво. Имало смо да пређемо
и Млаву.
Зар после два дана отпора? Из Рашанца? Било нам је
нејасно, али се осећало да је на другој страни зло.
*

Манифест руског цара од 19. Октобра, којим Русија објављује Бугарској
рат и који је имао да се достави трупама, штабови сасвим умесно нису доставили ни војницима, ни официрима. Сентиментални манифест у томе
тренутку деловао би само неповољно.
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Као са гробља брзо се сишло на друм на коме није било
никога. Колоном двојних редова ишло се ћутећи. Ноћ је била
црна. С муком се оријентисали и Петровчани....
Тако до Каменова. У поноћ пређосмо мост заједно са
последњим избеглицама. За нама га инжењерци запалише и
бацише у ваздух. Са Стигом и равнијим делом Млаве било је
свршено. На десној обали Млаве није било више ни једног
деветака...
Десетом резервном немачком корпусу требало је пуних
шеснаест дана да с Дунава дође до Петровца...
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VI

ОД МЛАВЕ ДО РЕСАВЕ

HA БРЕЖУЉЦИМА OKO ПАНКОВА
И БРЗОХОДЕ

						23. октобар
Преласком на леву обалу Млаве 9. пук је, као и цела
дивизија, углавном изашао из круга великих свакодневних
борби. Ситуација је била јасна* и казивала је да о некој одбрани положаја и припремама за контра-офанзиву не може
бити речи, већ да се улази у период повлачења под борбом
само у толико уколико је потребно да повлачење буде у реду.**
Ho у тај период заштитничких борби 9. пук је ушао тек шест
дана касније, 29. октобра. До тога дана положаји су упорно
држани као и у Стигу и у Млави...
Долазак у с. Панково изазвао је мучно расположење код
војника. Оно што се видело морало је утицати на морал трупа. До тога времена пук је стално био на положају и није долазио у додир с позадином. Имало се посла само са војницима.
*

24. октобра Врховна команда је из Крагујевца прешла у Крушевац. Пало
је Скопље; напуштено Ваљево. Због немачког напада код Оршане цео
Крајински одред био је у повлачењу. Трупе које су браниле Јужну Србију
биле су на издисају.
**
Ђенерал Мозер констатује у својој књизи: „По оцени Немаца, српска
пешадија није била више способна за озбиљан отпор. Срби се повлаче
користећи се теренским приликама. Срби остављају за заштитничку борбу
на високим тачкама мања пешадијска и коњичка одељења са митраљезима и
са неколико лаких топова под комадом одлучних старешина. Срби отварају
ватру на фронт и бок Немаца, при чему их помаже и тешка артиљерија.
Овако вештим борбама Немцима је јако отежано извиђање, наступање се
отежава и успорава, а артиљеријска се ватра распарчава.“
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У колико се и пролазило кроз насељена места, она су била у
главном пуста јер се и у њима најчешће водила борба.
Али Панково је било препуно избеглица. Пред кафаном
безброј кола и стоке. На сваком кораку невоља. Маса која
није знала шта ћe и куда ће. Нашли се, затим, многи познаници, рођаци, родбина. Чула се многа болна историја, многе
кобне вести. Тако одмор, иако ван борбене линије, није могао
пријати. Многи преседели читаву ноћ крај ватре.
Срећом, одмах зором се пошло даље из села да се поседне
положај Жедне Воде. Стигло се већ у 6 часова. Поседање је
извршено одмах и журно. Због овога се заборавило на метеж
који је настао када је батаљон журно прошао покрај кафане.
Неколико шрапнела је пало и недалеко од кафане, те је паника код избеглица била потпуна. Испразнили су село невероватно брзо, јер је нова линија била близу.
Утврђивало се под ватром немачких топова који cу почели
да дејствују још зором. Наша артиљерија је живо одговарала; дуел је трајао целог дана. Поседање положаја извршено
је у овом распореду: На левом крилу пука 1. бат. (веза са 18.
пуком), на средњем одсеку 2. бат., на десном крилу 3. бат.
(веза са IV пуком). У резерви 4. бат., који је из заштитнице
стигао у зору. Један вод митраљеза на десном, један на левом крилу.
Други батаљон је имао у првом борбеном реду три чете
(1., 2. и 4.). 3. ч. је била у резерви и укопавала се на прихватном положају. Артиљерија и пешадија непријатељска
дејствовали су преко целог дана, али најпре без великих резултата. Око 16 час. сконцентрисаном артиљеријском ватром
Немци су успели најпосле да поколебају једну чету 3. бат.
која је тренутно напустила ров, али је ова ситуација одмах
поправљена доласком једног вода из резерве, те се чета понова вратила на своје место.
И 2. бат. је имао да издржи јаку артиљеријску ватру од које
је рањен 1 каплар и 4 редова. У живом пушкарању са немачким предњим деловима батаљон је утрошио 8.000 метака.
Ситуација није била неиздржљива и пук је могао и даље
да брани поседнуте положаје. Горе није било ни код оста218

лих делова дивизије. Званичан извештај потврђује да су
трупе Дунавске дивизије упорно задржавале непријатеља
целог дана. И немачки извештаји признају да су наше трупе
на овој линији давале огорчен отпор и да су касније на тим
положајима нашли велики број покопаних мртвих. Ангажованост III армије била је толика да није могла да одвоји ни
један пук када је тражено да да пук, који би се употребио код
Владичиног Хана где је ситуација била најгора.
Међутим, због повлачења Дринске дивизије, дивизија је
добила наређење да се под заклоном ноћи повуче на линију
Чукер – Голо Брдо остављајући заштитницу на линији Ђула
– Панково. У 20 час. пук је примио наређење да се повуче на
подожај „Чукер”. 4. бат., који је био у резерви, остављен је да
заузме ровове 2., 1. и 3. бат. па да се повуче тек сутра када на
повлачење буде приморан. И 4. бат. Је неприметно сменио
остале батаљоне, те је повлачење пука отпочело у 23 часа
увече у најбољем реду.
Око пола ноћи III армија, због јаког притиска на Дринску
дивизију и Браничевски одред, који се под тешком борбом
повлачио ка Петровцу (због чега је на затварање тога правца
била упућена Моравска дивизија II поз.), да би се 24. октобра
избегло повлачење под борбом, наређује, у погледу Дунавске
дивизије „оставити заштитницу на садашњим положајима,
a са главном снагом повући се још ноћас на положај од пута
на Коси (Дунегаћа) јужно од Брзохода, узимајући и њега до
села Добрња на Љутом потоку закључно.“ Десно је била Моравска дивизија II позива.
						24. октобар

Коморџије су донеле вест да је Петровац пао. Чуло се и
за критично стање код Шумадијске дивизије и за огорчене
борбе које је Дринска дивизија имала овога дана. Лево је пао
Лазаревац, десно евакуисан Неготин. Одступало се сада и на
фронту Ужичке војске.
На старим положајима 9. пук је оставио свој 4. бат. који је
био у вези са заштитницама 18. и IV пука.
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„У рану зору, – констатује операцијски дневник 9 пука – пук се
већ био повукао, отпочиње пребацивање непријатељске пешадије
ка нашим положајима које је сад заузимао 4 бат. Непријатељска
артиљерија дејствује с времена на време и врло слабо. Пушкарање
је живо и непријатељ је наместио наспрам наших ровова велики
број митраљеза којима је од 6 час. изјутра силном ватром обасипао нашу утврђену линију. Наше заштитнице, иако несразмерно
бројно слабије од непријатеља, брзом паљбом коче пребацивање
непријатељских одељења и повлаче се под најстрашнијом ватром
непријатељских митраљеза и артиљерије која почиње да дејствује
тек када је опажено наше повлачење од стране непријатеља“.

Док је заштитница водила ову упорну борбу, главнина
пука већ је била стигла на нови положај (Чукер–Мачији поток–Дунегаћа). Прошло се кроз село Брзоходе, затим на к.
213. До 8 час. положај је поседнут и то тако да je 1. бат. био
на Чукеру, 2. бат. на положају Мачији поток (источно од села
Брзоходе), a 3. бат. на положају. Дунегаћа, 4. бат. по свом доласку из заштитнице имао је да буде у пуковској резерви.
Десно 12. пук, лево Дринска дивизија.
Други батаљон је био на ивици једног винограда. Куће с.
Брзоходе нису биле далеко и вириле су из зеленила. Село
је било још пуно сељака који су доносили храну. Много
пилића и погача; пуно грожђа и ораја. Нису се љутили што
упропашћавамо винограде. Са страхом су питали да ли код
Брзоходе неће бити као што је било код Рашанца. Чудили се
када им се наређивало да се удаље. Та били су расположени
и хтели су да нам помогну! Али нестајало их је све више
уколико су се праменови шрапнела приближавали, а ми све
дубље укопавали. Срећом, растресита земља се лако копала.
До 11 час. Немци су дошли надомак наших нових ровова.
Одреди су им били јаки и одмах су почели да нас шкропе
шрапнелима, али не онако убиствено, јер је артиљерија одговарала живо,* а ровови нам нису били плитки. Као да су
желели да што пре имају чисту ситуацију, јер су убрзо пошли
*

Овога дана од артиљеријске ватре, која је била прецизна, тешко је рањен у
главу парчетом наше гранате и командант 232. резерзног пука потпуковннк
Цицевиц
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напред и с пешадијом. Напад је био управљен свом силином
на 3. бат. који није могао да га издржи,те је изгубио положај
и повукао се нешто уназад. Два покушаја да се првобитни
положај поврати остали су без резултата. Али ни покушај
Немаца да успех код 3 бат. прошире на цео фронт, није могао да успе. Сви напади су одбивени тако живо да су Немци
најпосле одустали од даљег надирања. Остатак дана протекао је у монотоном пушкарању, које није мењало ситуацију
а страшно замарало, и повременој артиљеријској борби. На
том положају је дочекана и ноћ, али са авизираним покретом* за нове положаје: Виногради–Садови.
Борбе 3. и 4. бат. биле су праћене приличним губитцима.
Пук је укупно изгубио 10 мртвих (3 подофицира и 7 редова),
92 рањених (4 подофицира и 88 редова), 102 је нестало (4 подофицира и 98 редова). 2. бат. је од тога изгубио само 8 људи:
рањена су 2 поднаредника и 6 редова.
За командира 3/2 ч. дошао је потпоручник Мило Радуновић,
који је у овој чети остао свега три дана па се опет вратио у
своју 4/2 ч.

*
За следећи дан око поноћи, армија је око неповољне ситуације код
Шумадијске и Дринске дивизије, издала наређење, које у погледу Дринске дивизије, гласи: „Дунавска дивизија I поз. на досадашњим положајима
оставиће заштитницу која ће се само под бробом повлачити, а са главнином
ће се још ноћас повући на линију Коњушница до пута на Вуковој Орници
закључно ради упорне одбране.“
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ИЗМЕЂУ МЛАВЕ И РЕСАВЕ

						25. октобар
Ново повлачење пука почело је још по мраку, у 2 и по
часа изјутра. У заштитници су били 1 и 2 бат. На одређеном
положају Садови–Виногради пук је имао да буде у
дивизијској резерви. Положаји су се налазили у висини Старог Аџбеговца, (на косама источно од пута који из Свилајнца
води за Жабаре), а северно од села Дубнице.
Други батаљон је без борбе пошао у 4 часа изјутра
остављајући са 1 бат. само своју 4 ч. Преко села Вошановца
и Орешковице дошло се до положаја Садови северно од с.
Дубнице. 1 бат. и 4/2 ч. повлачили су се, међутим, под борбом тако да су у састав пука дошли тек у 16 час. по подне.*
Целога дана јако облачно (киша тек предвече), те суморност јака. Повлачење које војници нису умели да објасне,
јер Немци нису надирали толико да се није могло одолети,
изазивало је депресију. Замореност је била већа од стварног
умора. Тешку ситуацију у којој се налазила земља почели су
да схватају и прости војници. Истина се, уосталом, није могла ни крити...
Из 2. бат. губитке је имала само 4. ч. (рањено 4 редова и 7
нестало), али је 1. бат. имао веће губитке, тако да је пук овога
дана укупно изгубио 85 људи: погинуло 20, рањено 26, нестало 39.
*

„Око 8 час. непријатељ надире са Дунегаће и од Бошњака. 12. пук се повлачи и непријатељ се целом снагом баца на моју (другу) и прву чету. Због
тога се повлачимо. У томе нас артиљеријска ватра обасипа тако јако да је
чету сасвим разбуцала, те смо се једва искупили позади Орешковице“. –
дневннк кап. Пантелића, командира 2/1 ч.
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У 21 час дошло је наређење из дивизије да три батаљона
(били cу одређени 2., 3. и 4.) потпомогну повлачење 18.
пука (евентуално изврше и прихват пука), а један бата.Ђон
(1. бат.) да одмаршује одмах на нови одређени положај Главицу (к. 369). Због овога је одмах 2. бат. по мраку посео
положаје Липарчић и Трновак више села Дубнице. Како је
у међувремену отпала потреба да се 18. пуку помаже, 3. и 4.
бат. добили су ново наређење да одмах пођу за 1. бат. на нови
положај, док је за заштиту остао 2. бат. распоређен тако да
је био на путу који из Орешковице води за Дубницу. У самој
ствари дуж тога пута био је постављен низ стражарећих
одељења, јер су чете биле окупљене крај пута.
Док се чекало и слушало живо пушкарање удесно код 18.
пука, одједном паника код бојне коморе. Неко је био случајно
окинуо пушку, те је метак просвирао изнад коморџија који су
то схватили као појаву Немаца. Друмом су затутњали товарни коњи таквом брзином да је паника, која је могла да има јак
утицај и на батаљон, изазвала само смех. Срећом, ускоро се
све објаснило, те се сви смирили. Батаљон је остао крај пута,
сред густог мрака, да чека даље наређење.
Борба је вођена на целом армијском фронту. На левом крилу Марковац је био у рукама Немаца. На десном крилу Немци су дошли до села Ждрела, до улаза у Горњачку Клисуру.
Према томе, фронт Дунавске дивизије био је јако истурен и
ново повлачење било је неминовно.
						26. октобар

За овај дан дивизија је имала, према армијском наређењу,
задатак да „заузме утврђени положај Главицу, од Старог
Брда северно од с. Седлара (на Ресави), преко Орнице,
Баре од Бусурске реке закључно. Заштитница остављена на
досадашњим положајима повлачиће се постепено и само под
борбом ка главном положају“. Десно је Моравска дивизија
II поз.
Наређење је било да се „назначени утврђени положаји
имају најупорније бранити. Према томе допунити утврђивање
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својих одсека. Пред својим одсецима добро извиђати патролама све јаруге и потоке који воде ка положају и исте првенствено стављати под јаку ватру. Положаје треба тако посести
да се може прећи у напад у подесном тренутку или када се
нареди“.
После напорног ноћњег марша, пук је стигао на одређени
положај и већ у 6 час. изјутра посео је ровове: 1. бат. на
утврђеном положају десно од Главице на Голом Брду, 3. бат.
на Главици, 4. бат. удесно.
Друти батаљон, који је одређен за резерву када се врати из
заштитнице, повлачио се – са доста напора, јер је на махове падала киша – постепено са пута Орешковица–Дубница
правцем Проштинац–Ђуринац задржавајући на пет места
непријатеља који га је упорно гонио јаким одељењима. На
сваком од тих погодних положаја батаљон је развијао потребну снагу тако да је непријатељ, који је сматрао да се нашао пред нашом новом линијом, примораван да се потпуно
развије. Тиме је непријатељ, наравно, много губио у времену.
Батаљон је био за све време овог заштитничког повлачења у
сталном шкрипцу, јер се увек чекало да се непријатељ потпуно развије и пође у напад, па се тек онда даље повлачило. Благодарећи пожртвовању војника и официра задатак
је одлично изведен. Пожртвовање се, уосталом, видело и
по губитцима које је батаљон претрпео у овом заштитничком повлачењу, јер је изгубио 27 људи (погинула 2 редова,
рањена 2 поднаредника и 14 редова, a 9 редова нестало).
Из 3. ч. рањен је редов кадровац Павле Марковић, а нестао
редов кадровац Ранић Ђурић из Жабара (умро). Избачено
13.000 метака.
У тренутку када је 2. бат. стигао близу наше нове линије
пук је био потпуно спреман за одбрану. Имао је довољно
времена да се на новој линији утврди и оријентише. С тога
је 2. бат. добио наређење да се повуче у резерву. Идући за
2. бат. Немци су одмах навалили на први борбени ред и то
прво на линију 4. бат. Најпре слабим снагама, а затим јачим
када су осетили да није у питању обична заштитница. Пред
подне стиже и немачка артиљерија и туче десно крило 4.
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бат. Положај овог батаљона као да је био изабран за главни напад јер јачи делови немачке пешадије, под заштитом
артиљерије и митраљеза, одмах почињу пребацивање ка 4.
бат. С наше стране артиљерија је дејствовала повремено, а
наша пешадија плотунима и појединачном ватром хтела је
да омете ово пребацивање, али без успеха. Немци су ишли
одлучно напред.
Око 17 час. ситуација код 4. бат. постаје критична. У
јаругама десно и лево разговетно се видело пребацивање
најмање два јака батаљона немачке пешадије, док су са
фронта шест немачких митраљеза засипали нашу борбену
линију. Није се било у могућности да се пребацивање спречи, нити да се митраљези ућуткају. Уз то је на десном крилу артиљеријска ватра постајала све интензивнија, док се с
наше стране одговарало слабо.
Сустизао је умор понет из Стига и Млаве. Напуштање
родног краја изазивало меланхолију и смањивало отпорност
духа и тела. Због тога је поражавајућа ватра и могла да делује
толико на 4. бат. До вечери једва је одржао положај, те je у
мрак морао бити повучен у пуковску резерву позади Главице. Пук је први пут записао у своме операцијском дневнику:
морал трупа поколебан.
Позади Главице у сумрак је доведен и 2. бат. Како је немачка артиљерија још увек гађала, 2. бат. је заноћио у рововима које је ископао на подножју брега. Застава је била код
батаљона. Али се није спавало. Киша. А затим, коморџије
су биле донеле вест да су Немци ушли у Свилајнац чим је
зашло сунце.
Били смо преморени; на целој линији. Помоћ се ни са које
стране није могла очекивати. Дивизије су биле мале, а фронтови и сувише развучени. Људи је било сваким даном све
мање, задаци све већи и тежи. Иако у операцијском дневнику
пука стоји да је исхрана била редовна, то је најчешће значило
да су кувари негде у позадини скували месо, чорбу просули,
па кувано месо потрпали у прљаве џакове, који су често ношени по цео дан на коњима док би комора увребала згодан
тренутак, најчешће ноћу, и пришла својој јединици са том
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,,редовном храном“ и хлебом. Врела чорба је била ретка и
сматрала се као особита срећа. О каквом другом јелу ни говора кад је реч о борцима. Није било времена ни да се
скува, ни да се једе, јер се било стално у покрету.* Одмарало се само толико колико је потребно да се издржи борба или
да би се могло ићи даље. И ово је почело да даје резултате.
А Немци cy, међутим, имали наређење да убрзају са
наступањем како би се Срби спречили да на изабраним
положајима (код Крагујевца) организују одбрану. Једна немачка официрска патрола у Јабуковцу ухватила је везу са
крајњим десним крилом I бугарске армије.
Немци су били на линији Свилајнац–Луковац–Бобово–Проштинац–Парлог – Ђуриначко Брдо–Станчилово
Брдо–Возичево–Ћовдин–Шетоње. Како се очекивало да ће
сутрашњи дан донети напад на Дунавску дивизију, наређено
је да сви њени делови приближе своју резерву и да дивизија
држи резерву ближе левом крилу ...

*

Супротно томе, Немци су сваког дана добијали топлу храну; јединице које
на време не би добиле топло јело истицане су као да су биле изложене нарочитим напорима достојним да буду подвучени.
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HA БУСУРСКИМ САЛАШИМА

						27. октобар

Јесења киша која пробија до сржи падала је скоро целе ноћи,
те се није могло тренути. Несаница, влага и блато убијали су.
Када је свануло киша је мало престала, али је густа магла
притискивала толико да се није видело ништа. И та магла, и
то мочарно време са час јачом, час слабијом кишом, трајала
је целог дана односећи и последњу снагу, уништавајући и
последње ведро расположење. Душевна депресија је расла
из часа у час. Апатија је освајала и најтрезвеније. Људи су
ишли као аутомати; команде су извршиване без одушевљења,
тромо. Мисли су биле с оне стране Млаве.
Овакав дан није могао донети ништа добро. Нико то, уосталом, није ни очекивао... Како је 4. бат. дан пре тога имао
да издржи један суров дан, због чега је и повучен у резерву, у
први борбени ред послат је пред подне 2. бат. Тако су у подне овог суморног дана на положају била три батаљона: 2. на
десном крилу, 3. у средини, 1. на левом крилу. 1. и 3. бат. на
својим јучерашњим положајима, a 2. бат. на новом положају
Плешанско Брдо (Положај Врба).
2. и 3. ч. у првом борбеном реду; 3. ч. између Бусурске
реке и Бусурског потока, на десном крилу пука, у вези са 3.
бат. 2. пука Моравске дивизије II поз. Питали смо где смо?
Казаше: На бусурским салашима... По томе је већина људи
знала тачно где се налази. Остали cу узалуд покушавали да
се оријентишу у густој магли.
Када је батаљон изишао из резерве (3. ч. је добила новог
командира: потпоручника Танасија Стојановића), борба је
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већ била почела. Немци су Дунавску дивизију нападали долином Бусурске реке и долином Ђуриначког потока, а главне
снаге прикупљале су се око села Рочевца и на северозападној
ивици села Седлара у долини Ресаве. Наша артиљерија је
упорно гађала, али није била у могућности да спречи ово
прикупљање Немаца по дубодолинама. Прецизно гађање
отежавала је још и киша и магла, која је скоро целог дана
обавијала све положаје.
Надмоћнији у артиљерији Немци су насумце обасипали
цео простор на коме су рачунали да се налазе наши ровови.
Тако су обасипали и шумицу у којој се батаљон прикупљао.
Њихове патроле, иако спутаване маглом, биле су изванредно
активне. Тражиле су празнину да њоме продру у позадину.
Из батаљона је најпре упућена 2. ч. Изгубила се убрзо у
магли, али се шљапкање по блату чуло дуго. Затим, баш када
је канонада достизала кулминацију, пошла је и 3. ч. Ишло се
журно под заштитом врзина јер је свакога часа магла могла да се дигне. На отвореном терену било би нам рђаво, јер
су нам и овако јако досађивали тражећи нас шрапнелима по
магли...
Избија се на малу зараван. Ретка шумица, али погодна
да се, ако устреба, правилно развија. Улево оронули зидови
једног запуштеног салаша...
– Полулево! одјекује команда док се хитало.
Одједном митраљез. Коси... С које стране? Тешко је било
оријентисати се, али је био близу. Осећа се и присуство
једног слабијег одељења ... Док се први вод хитро развија и
одлази у правцу једне немачке патроле, митраљез „штепује“.
Но због магле је гађао насумце, отуда високо, јер се јасно чуо
фијук. Али је гађао страшно дум-дум мецима чија је двострука експлозија уносила пометњу. Као да је неко отварао
брзу паљбу за нашим леђима.
Тренутак критичан. Но они који су ишли напред били су
дурашни. Немачко одељење морало је да се уклони, патрола
је утекла. Са њима и митраљез. У реткој шумици завлада опет
тишина, док је чета одмах пошла журно напред остављајући
крај једне букве редова Милана Перића, из Куле. Зрно му
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пробило груди, те су га после једва пренели до запуштеног
салаша.
Затим гребеном стрме обале Бусурског потока поред неколико пустих салаша... Најпосле се дошло до одређене
линије коју је чета имала да поседне и брани попуњујући на
тај начин последњи већи отвор на пуковском фронту. Улево је била 2. ч. Сам фронт је донекле улево ишао у правој
линији, па се затим заламао опет улево. На томе делу водила
се најупорнија борба; ту је био 3. бат.
Линија коју је чета посела ишла је самом ивицом једног
малог платоа са кога се блага падина пружала напред. Кад
се магла на махове дизала, видео се терен који је благо падао
пун шумарака и кукурузних поља. Десно, у даљини, планине на улазу у Горњачку Клисуру, а мало ближе таласаст терен све до села Возичева. Тамо је била у борби Моравска
дивизија II поз. Видели се лепо и наши и немачки шрапнели.
Линија је поседнута брзо. Фронт није био развучен. Због
магле колико толико укопавање – претешко је било копати у
блату јер је земља била изванредно натопљена и раскаљана –
извршено је на миру. Имала се прилично једноставна линија,
а било је довољно заклона за везу са позадином. Официрима
је било омогућено да пред оком имају своје људе.
Но мир није дуго трајао. Чим је констатовано присуство 3.
ч., Немци су почели да је узнемиравају. Најпре артиљеријом,
затим митраљезима који су слали невероватно велики број
метака тако да је било опасно појавити се из рова. Једна граната начини читаву брешу у грудобрану направљеном од
блата и шаше. Потпоручник Танасије Стојановић пође одмах да види шта се догодило (био је рањен Лука Траиловић,
из Старчева, умро касније од рана). Требало је врло мало, па
да плати главом своју ревност. Обасули су га из митраљеза
и један метак ударио га је у чврсту јаку од блузе баш код
гркљана. Неким чудом метак га није ни окрзнуо, иако је требало мало па да га закоље...
Објавнице избачене на згодним местима испред линије
онемогућавале су Немцима да приђу ближе. Због тога су
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нас упорно узнемиравали. Сваки покушај да дође до напада већих пешадијских група одмах је паралисан јаком
пешадијском ватром. Напади cу нарочито били енергични у
правцу 2. ч., али су исто тако енергично одбијани. Из пука
је стално скретана пажња да до главног напада може доћи
сваког часа. Због тога је фронт у два три маха обишао и капетан 3. Васић, командант, а резерва je примакнута ближе,
у висину оног салаша код кога су нас тукли из митраљеза
дум-дум метцима. Но до главног напада овог дана није
дошло.*
Само, и без тога дан је био очајан. Људи су били прљави и
мокри као чуда, а прозебли да су једва мицали. Ровови давно
пуни воде. Више нису помагале ни гомиле шаше. Да су били
шири могло би се њима пловити. Чињени су надчовечански
напори да се служба колико толико правилно врши и што је
линија и поред свега одржана, има се захвалити само оним
незнаним људима, појединцима, који су физички још били
способни да се крећу и издржавају нове напоре. Добра воља
није било доста.
Због тога је, ваљда, пуковски операцијски дневник забележио: „Морал трупа опада рапидно“. Ништа се, уосталом,
није ни имало да се подигне. Из даље позадине само црне
вести. – Овога дана пали су Зајечар, Брза Паланка, Салаш,
Качаник. – За леђима пука била је Ресава; сви извештаји су
потврђивали да због великих киша нагло надолази. У рововима се већа пустош и беда није дала замислити. Било
је уопште чудо како су се људи и поред свега тога држали.
Они који су били у рову овог мучног дана и ове страшне
ноћи ни појма нису имали да њихово упорно издржавање
свих невоља значи „морал опада“, нити им је падало на ум
да ма шта кажу што храна није стигла. Једина жеља била је:
ватрица...
Но, пре би се наложила од леда него од премокрих грана и
раскисељене шаше!...
*

,Непријатељ је прелазио у нападе, долазио пред ровове на 300 м., али је
пушчаном и артиљеријском ватром задржаван целог дана и целе ноћи.’“ –
дневник кап. Пантелића.
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Губитци нису били мали: Пук је изгубио 98 људи. Рањени
су: 1 официр, 4 подофицира и 22 редова: 1 подофицир погинуо; 70 редова нестало. 2. бат. је изгубио 21 човека: 8 редова
рањено, 12 нестало, 1 поднаредник из 2 ч. погинуо. Утрошено 4.000 метака.
Из 3. ч. нестали су овога дана: редов Илија Васић, из Црљенца,
свирач бас и виола; Драгић Стојановић, из Црљенца, примаш који
је знао ,,и по нотама“ и Љубисав Радојчић из Црљенца. Тако cу бусурски салаши, између осталог, упропастили и четни оркестар!...

231

ПРЕЛАЗАК РЕСАВЕ

						28. октобар

Киша је лила; пробијала је и хавелоке. Ипак те речи не
могу да изазову слику коју је на бусурским салашима затекла
зора овога дана. Искрено се желела смрт. О непријатељу се
није ни водило рачуна јер је ипак, у овом блату где је била
вештина и крајње пожртвовање одржати чист затварач на
пушци и не запрљати метке, представљао најмање зло. Магла
је гушила и растрзала и оно мало људи способних за службу. Требало је пазити на сто страна, било је и сувише много
јаружица којима су нам се Немци приближавали.
Дан донесе артиљерију која је гађала са блиског одстојања.
Тукли су расипнички, али, због магле која није престајала, са
старим нетачним елементима. Због тога cу губици били минимални, али су страдали и иначе претргнути живци, што је
било опасније, јер је ватра с малим прекидима трајала целог
дана.
До очекиваног одлучног напада, међутим, није дошло.
Према извештајима који су стизали преко пука, главни напад
је вршен на Дринску дивизију (ту су Немци избили на линију
Грабовац–Хумови–Бат; висина Лапова). Овај снажан напад
захватио je и лево крило Дунавске дивизије. На тој страни
изгубљени су око подне положај Јежевац и село Седлари.
Немци су после тога продирали ка Запису, положају с. и. од
села Седлара, дакле прилично у бок линији коју је држао 9.
пук. Како је, међутим, 9. пук ипак изванредно упорно бранио
свој сектор, јер је свака појава непријатељске пешадије дочекивана сложном ватром и митраљезима, Немци почињу да
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делују и са севера ка Главици, западно од Бусура, и ка Ђипу,
источно од Бусура. Овај последњи правац затварала је Моравска дивизија II поз.
Код 9. пука нападано је највише лево крило на коме је био
1. бат. Само, док су трупе које су биле улево морале да попусте, јер помоћ нису могле добити, нападање Немаца није
могло да поколеба 1. бат., тако да је пук, иако у врло мучним
приликама и на ивици снаге, дочекао вече на положајима на
којима је био.
Губитака релативно није било много: 1 официр нестао
(рез. потпоручник Стеван Стокић), рањен 1 подофицир и 18
редова; 1 редов погинуо. Из 2. бат. рањен 1 поднаредник и
8 редова. Из 3. ч. рањени су редови Милош Јосић и Милан
Стојановић.
Но није се могло и даље остати код Бусура. Ситуација код
Дринске дивизије је постала критична. Код знатног дела
трупа потпуно је загосподарило уверење да се не може одолети немачкој надмоћнијој артиљеријској ватри. Издавана
су наређења старешинама „да се морал поправи“, али се
то није могло постићи само наређењима... Због свега тога
армија доноси одлуку да се Дунавска и Моравска дивизија
пребаце на леву обалу Ресаве, да не би биле одсечене од
комуникација, а преко мостова који су ноћ раније подигнути.
По томе наређењу Дунавска дивизија имала је током ноћи да
се повуче на положај Међа (закључно)– Облогар–Игриште
(закључно) на левој обали Ресаве.
Пук је имао наређење (дато већ око 16 час.) да се повуче
преко Лазиног Брда, Урејкићевог Брда, Голог Поља и Антонинског Брда на косу западно од села Медвеђе. Ту је највећи
део пука имао да пређе Ресаву преко понтонског моста. У
заштитницу је остављен 4. бат. који тек касно увече излази
на положај. Први делови пука почели ла се повлаче око 17.30
часова.
Сумрак је падао када је дошло наређење да се батаљон
искупи и почне повлачити. Киша је још прскала на махове.
Ваздух је био одвише влажан, те је гушио. Терен ђаволски
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раскаљан... Борба је углавном била престала, јер ни Немцн
под оваквим теренским и временским приликама нису могли
даље. Једва по који шрапнел насумце избачен, по који метак наших стражара да покажу да смо још ту и да прикрију
повлачење.
Прикупљање је извршено у највећој тишини у реткој
шумици са запуштеним салашем. Журно, но не због непријатеља, већ да би се искупили још за видела. Чете
остављају капларе са по два три војника да маркирају и да
сачекају док се не јави да су заштитнички делови 4. бат. на
своме месту.
Тек искупљени видели смо сву своју беду. Скупа узев
гори него после Црљенца. Зарасли у браду, блатњави, до
коже прокисли, јако физички изнемогли, суморни, разочарани до апатије. Јер још са положаја на бусурским салашима
на којима се провело два пуна дана, када се дигне магла,
видело се чак до Ждрела. Многи су видели своја родна села
... А поласком са тога места губило се све то. Прелазак преко Ресаве значио је напуштање и Горње Млаве, одлазак далеко од кућа, губљење последње наде да ћe ce моћи ускоро
видети...
Било је и сувише јасно да о нашој офанзиви нема ни помена! И многи људи су се поколебали. Реч старешина је могла
доста да помогне, али не све. Тешко је било у томе часу продрети у душу тих суморних људи, а требало је имати много
храбрости па покушати давати им утехе. Ситуација је била
прејасна, наша немоћ очигледна. Чак и званични извештаји
бележе: „Трупе су јако уморне и потресене двадесетодневном борбом без смене и помоћи“ ...
Када се најпосле искупило, пошло се. Освртали се многи једнако, мада се од магле често није видело ни десетак
корачаји. Освртали се и онда када је мрак дошао у помоћ
магли...
Чинило се: никада горе ноћи. Ни прст пред оком се није
видео. Земља раскаљана. Падало се безброј пута. Старешине неуморно понављале: „Држи везу! Пази на везу!“ Да није
било вођа мештана, никада се не би ни прошло, или би се
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отишло ко зна куда. Сваки прекид ланца, ишло се колоном по
један, значио је опасност да се залута.
Прелазило се преко раскаљаних њива, кроз густе забране у
којима се свакога часа губила веза. Сан и умор почели су да
море, те се колона вукла као низ фантома. Један стари сељак
на челу носио је фењер и више се суљао но што je ишао.
Светлост из фењера треперила као звезда. Тешко је било контролисати како се иде, ко иде. Онај с фењером је једини знао
куда ... Али све без псовке, без уздаха. Мисли су биле и сувише заузете Стигом, Млавом...
Морало је бити ту негде, крај тог страшног пута којим се
ишло, и села. Многи су знали и имена. Али се ништа није
видело. Нигде зрачка. Села утонула у мрак и гробну тишину.
Ни паса...
Тако до Роанде. Ту неколико зрачака десно и лево од пута
да стаза буде још невидљивија. Упадало се у блато до колена; једва се ишло и крај плотова. Почела је, поред свега
тога, и кишица понова да ромиња. Стаза страшна и за муке
на оном свету... И тада, у томе критичном часу, први пут
се нашло људи који су поставили питање: Куда? И зашто?
Докле? Исто питање многи поновили и мало даље код села
Суботице.
Резултат овога видео се тек када се прешла Ресава. Из пука
је те ноћи изостало око стотину људи.* У кризи, малодушности, исцрпени умором, потражили су одмор у селима па
ту и остали сутра и били похватани од непријатеља. To cу
били први људи који су били на ивици снаге, а нису имали
расположење да направе и последњи напор, одоле искушењу
и пођу даље...
To је деловало као олово... И када се пред зору прелазило
понтонским мостом преко Ресаве, када нас је јутарња свежина и близина воде освежила, били смо као тргнути из једног
*
Из 3. ч. заостали су на овом ноћном маршу: поднаредник Никола Стевић
из Црљенца (ж), каплар Константин Давидовић из Куле (умро), редови:
Војин Стојковић, Гвозден Јовић, Марко Јовић, из Црљенца: Славко Јовић
(ж), Сава Јовић (ж), Константин Јефремовић (ж), Живко Митић (ж), Радисав Игњатовић (ж), Љубисав Миловановић (ж); из Куле Огњан Јовић; из
Старчева Миљко Аврамовић (ж); из Манастирице Јосиф Павловић (умро).
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ружног сна. Ноге као штапови. Ипак се преко села Медвеђе
догегало до Великог Поповића, који је био препун избеглица
и војника. У једном пољу, недалеко од ове туробне паланке,
делови пука који су пре нас стигли покушавали су да се одморе. Кујне су биле ту и кувале топлу храну којом је требало
да се поврати тело. Али је душа били убијена...
Били смо на Барицама, између села Брестова и Великог
Поповића.
Док смо се одмарали на влажној ледини и чекали наређење
за даљи покрет, пролазили су крај нас делови Моравске
дивизије II поз. Ништа нису били бољи од нас. Због тога их
скоро нико ништа и не запита, иако су они последњи изишли
из Петровца и околних села...
Није требало да се нарочито каже. Било је очигледно да је
преласком Ресаве завршен један мучан период. Завршен је
био период борби из дана у дан, период у коме се без смене,
без одмора, са крајњим напором снаге, бранила свака стопа,
када се помишљало, мада сваким даном све мање, да још
није све изгубљено и да ћe се бар негде моћи да да отпор,
који ће зауставити надирање са три стране... А почињао је
период, опет тегобан, који је значио: сачувати колико толико људе и успоравати наступање непријатеља што је више
могуће, јер се за борбу више нема ни моћи ни средстава...
X немачки резервни корпус, који је сада оперисао на десној
обали Мораве, више није имао пред собом пукове којима је
био задатак да положај бране до последњег човека... Имао је
само остатке пукова који су се у реду повлачили.
Уосталом, тога дана Врховна команда саопштила је и
ђенералу Сарају да су српске трупе, због велике бројне
надмоћности Аустро-Немаца са северне стране и Бугара са
истока, на оба фронта у повлачењу. To констатују и немачки
извештаји који кажу, да су Срби огпочели стално да се повлаче дајући свуда жилав отпор, али избегавајући сваку одсудну
битку, коју нису дали касније ни код Крагујевца, како су то
Немци очекивали.
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Почињало је тегобно и мучно повлачење које ће се завршити тек на Крфу...
Овакви нисмо били способни за већу борбу. Пукови су
били десетковани, ратна спрема дотрајала или упропашћена.
Исто и с оделом и обућом. У целини су били само неборни
делови (разне коморе и тренови); борни делови били су сведени на смешно мали број. И 9. пук, као што је у почетку већ
изнето, имао је на Липару 7. октобра 67 официра, 220 подофицира, 4.481 редова, 517 коња, 17 магараца и 70 кола. А на
дан када се нашао на левој обали Ресаве, – тада је одмах по
четама извршена нова подела на водове и десетине – пук је
имао 46 официра (од којих су неки раније, у почетку, били
рањени или у болници па се понова вратили у строј,* 52 подофицира, 183 каплара и 2.090 редова, 494 коња, 16 магараца
и 70 кола.
Значило је да је пук од 7. до 28. октобра у борбама изгубио скоро половину својих људи, јер губитак људи износи 2251. Рањено је 1280, погинуло 311, нестало 660. Ти
огромни губици претрпљени су само у борбама пре дана
када је отпочело повлачење без великих борби. Треба запамтити ове страшне, али речите цифре које су биле непознате
кафанским стратезима, о којима често нису водили рачуна
ни они којима је то била дужност. Са тим крвавим бројевима
историја 9. пука остаје светла.
Други батаљон, који је у борбама изгубио око 677 људи (379
рањено, 100 погинуло, 198 нестало) рачунајући ту и 7 официра (међу њима 3 командира чета и командант батаљона),
имао је само око 400 бораца. Приближно јаки били су и остали батаљони. Но овај број је нагло опадао, иако није било
борби, тако да је само два дана касније по преласку Ресаве,
батаљон имао стварно свега 265 бораца. Чете су ce у будуће
полако, али стално топиле.
Трећа чета, а такву судбину углавном имале су и остале
чете у пуку, изгубила је у борбама више од две трећине
*
Стваран губитак у официрима износио је 28: рањено 23, погинуло 2, нестала 3.
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својих људи. Јер док је на Раму, у часу када је ступила у
борбу, имала на лицу места 3 официра, 4 наредника (пети је
дошао неколико дана касније), 10 поднаредника, 22 каплара
и 238 редова, дакле свега 277 људи са 245 пушака, имала је,
када је прешла Ресаву, свега 85 људи: 2 официра (активне
потпоручнике: командира Танасија Стојановића и водника Богомира Милетића), 1 ђака-наредника (Властимира С.
Петковића), 1 поднаредника (Владислава Тодоровића), 9 каплара, 72 редова. Од овога броја у чети је било само 77 људи,
јер су 7 били на служби у батаљону, a 1 у пуку.* Пушака је
било свега 64, а бомби 7. Чета је према томе изгубила 192
човека. (119 рањено, 27 погинуло, 46 нестало). Изгубила је
командира, 1 водног официра, 4 наредника, 9 поднаредника,
13 каплара и 166 редова.
Код Великог Поповића, у равници код Барица, где је пук
био у резерви, дошло ce у додир не само с великим бројем
војника других дивизија, већ и са многим избеглицама.
Дотле највећи део људи није знао тачно шта се збива на
другим фронтовима. А ту се сазнало да се борбе с Немцима
воде око Крагујевца, да су Сувобор и Рудник пали, да су
Аустријанци дошли до испред Ужица, да су Бугари ушли у
Зајечар и да је стање у јужним крајевима очајно, јер су трупе
*

Чета је због тога била сада подељена само на два вода. У првом је био
водник потпоручник Богомир Милетић, у другом ђак-наредник Властимир
Петковић. Састав тога вода, који је имао 36 људи, био је овај:
Водник ђак-наредник Властимир Петковић, поднаредник Владислав
Тодоровић (из Куле), каплари: Милан Грујић из Манастирице, Живко Давидовић из Црљенца, Стојадин Јовић из Куле, Алекса Траиловић
из Дубочке. Редови: из Манастирице: Максим Вујић, Милан Вујић, Риста Адамовић, Јанко Вујић; из Дубочке: Стојадин Босиоковић, Милан
Јанковић, Милан Петровић, Раденко Пауновић, Јанко Ђурић, Вујица Савић,
Траило Павловић, Јован Илић; из Старчева: Сава Илић, Траја Илић, Јанко
Пауновић, Паун Јанковић, Мита Јанковић; из Рашанца: Мита Илић, Живота Арсић, Петар Николић, Јован Алексић, Милосав Јефтић; из Зеленике Лако Илић; из Барића Станоје Живковић; из Куле Милан Митровић; из
Мрчковца Душан Илић; из Селевца Бранислав Раденковић; затим Теодосије
Миљковић, Светозар Антић.
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које бране Јужну Србију преслабе те ћемо бити опкољени
са свих страна ако Моравска дивизија I позива, која је тамо
хитно упућена, не спасе на неки начин ситуацију.
Отуда су људи у подне, када се са Барица понова пошло на
положаје, били као сатрвени.
Јер то је био први корак на мучном путу дефинитивног
повлачења које је, преко Албаније, довело до Крфа...
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