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САЖЕТАК
Рат Аустроугарске против Србије (српско-аустријски рат)
помно је припреман више од деценије. Сарајевски атентат послужио је као добродошао casus belli. За напад на Србију Аустроугарска је припремила казнену експедицију којој је циљ био уништење српског народа. А по привременом запоседању српске територије (Подриње, Мачва, Поцерина), у лето 1914. године припадници аустроугарске војне силе, не обзирући се на Хашку конвенцију, починили су непојмне злочине о којима се говори у овом
раду. По протеривању непријатеља са окупираних територија,
српска Влада успела је да о свим тим збивањима прикупи обимну
документацију, која ће касније пресудно утицати на доношење
одлуке руске Владе о формирању добровољачких борбених јединица, од припадника словенских народа, словом још увек аустроугарских поданика. Насупрот бестијалном понашању припадника
аустроугарске војне силе, стоји поштовање Хашке конвенције и
човечно понашање српске војске и санитета, према непријатељским ратним заробљеницима и рањеницима.
Санитетске последице злочина аустроугарске казнене експедиције су непосредне и посредне. Непосредне се тичу санитетског збрињавања преживелих, али су посредне биле знатно теже.
Приликом другог продора непријатеља и запоседања готово трећине тадашње Краљевине Србије, покренута је велика маса избеглица. Катастрофалне хигијенске прилике том приликом, изазваће запат вашију, и допринети настанку и ширењу епидемије пегавог тифуса и рекуренса.
Кључне речи: Први светски рат, 1914. година, злочини
аустроугарске војне силе на тлу Краљевине Србије.
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SUMMARY
The army of killers1 – crimes2 of the Austro-Hungarian military
force in Mačva, Pocerina (region of western Serbia) and Podrinje (the
Drina river basin) in 1914
The Austro-Hungarian war against Serbia (the Serbian-Austro-Hungarian war) was prepared in detail for more than a decade. The Sarajevo
assassination was welcomed as a casus belli. To attack Serbia, AustroHungary prepared a penal expedition, the aim of which was to destroy
the Serbian people. Upon temporary occupation of the Serbian territory
(Podrinje, Macva, Pocerina) in the summer of 1914, the members of the
Austro-Hungarian military force, committed inconceivable crimes, disrespecting the Hague convention, and this is the subject of this work. Having driven out the enemy from the occupied territories, the Serbian government managed to collect many documents about all these events,
which later had a determining impact on the Russian government in its
decision making about the establishment of volunteer combat units, made
up of members of the Slavic nations, all of them still being Austro-Hungarian subjects. Contrary to the bestial conduct of the members of the
Austro-Hungarian military force, the Serbian army and medical corps
showed due respect of the Hague convention and humane conduct towards the enemy prisoners of war and their wounded.
__________
1

Наслов „Војска убица“ преузет је из поглавља књиге Анре Барбија „Са
српском војском“ која је 1915. године објављена у Паризу. (Барби А.: Са
српском војском, Дечје новине, Горњи Милановац, 1988, стр. 94–123).
2
На овом месту би, по савременим схватањима, прикладнија била реч
„геноцид“, која је у то доба још непозната у међународном праву.
Геноцид је као међународно правна категорија дефинисан одредбама
Женевске конвенције о спречавању и кажњавању злочина геноцида, која је
усвојена у Уједињеним нацијама 9. септембра 1948. године. Према одредбама
2 и 3 ове конвенције под геноцидом се подразумевају радње почињене у
намери да се потпуно или делимично уништи национална, етничка или верска
група. У те радње спадају: убиства чланова групе, тешке повреде чланова
групе, намерно подвргавање групе условима који доводе до њеног потпуног
или делимичног унуштења, мере усмерене за спречавање рађања, принудно
премештање деце. Међународне конвенције о ратном праву и ратној
сигурности, Завод за опћенародну одбрану и друштвену самозаштиту СРХ,
Збирка прописа 5, стручна библиотека Загреб, стр. 361.

310

The medical consequences of the crimes of the Austro-Hungarian
penal expedition are direct and indirect. The direct ones are related to
the medical care given to the survivors, but the indirect ones were significantly more severe. During the second enemy penetration and occupation of almost the third of the kingdom of Serbia at the time, a big mass
of refugees fleed to escape. Catastrophic hygienic conditions caused a
bout of lice at the time and contributed to the occurrence and spread of
an epidemic of spotted typhus and v. febris recurrens.
Key words: World War I, year 1914, crimes of the Austro-Hungarian military forces on the soil of the kingdom of Serbia.

311

Увод
Није први пут да се српски народ, у својој новијој историји, среће с оним што би се данас могло подвести под над њим вршене геноцидне радње,3 у најмањем.4 Године 1813. против устаничке Србије покренут је Свети рат (Џихад).5 Тих година српско
робље продавало се све до Александрије. Године 1876. у првом
српско-турском рату, страх и трепет по цивилно становништво
представљали су Черкези, што је описано у „Дневнику једног медицинара“, др Лазe Илићa (1). И у том рату било је случајева злостављања ратних заробљеника, особито официра, од стране турске војне силе. Године 1912. Арнаути (данас кажемо Шиптари
или Албанци) користе прилику да уочи самог уласка ослободилачке српске војске на простор Косова и Метохије, затру читаве
српске породице, и побију што више свештеника. Године 1913.
током српско-бугарског рата, чињени су злочини и према цивил__________
3

„За оне који су остали у поробљеној Србији... наступили су црни дани.
По изричитој наредби Порте, београдска, смедеревска, рудничка, крагујевачка
и јагодинска нахија налазиле су се на посебном списку за истребљење свих одраслих мушкараца“. (Стојанчевић В.: Милош Обреновић и његово доба. Просвета, Београд, 1966; стр. 46).
4
Беатовић Ђ. и Милановић Д.: Велеиздајнички процеси Србима у
Аустроугарској, Књижевне новине, Београд, 1989.
Лист Политика је 1915. године, објавила сведочење једног Србина члана
Дубровачког позоришта, које се у време атентата са осталим члановима групе
затекао на турнеји у Градишки (Хрватска). Ту је ухапшен заједно са својим сународницима члановима истог позоришта, а потом депортован у Нежидер,
претечу каснијих нацистичких канцелара. Одатле је успео да побегне, и да са
шпанским пасошем доспе у Србију.
Но већ од окупације Босне и Херцеговине (1878), Аустроугарска царевина испољила је нескривено неповерење и мржњу према српском живљу.
По једнострано проглашеној анексији (1908) стање Срба у Босни и Херцеговини, постало је несношљиво. После атентата, проглашењем ванредног
стања, Аустроугарска заводи терор над свим што се у Босни и Херцеговини зове Српско. Само се Србима укидају права на сваки облик организовања. Забрањује се рад само оним организацијама и публикацијама које Срби организују
(„Соколи“, „Побратимство“, „Просвета“, „Преглед“...).
5
Члан 50 гласи: „Никаква колективна казна, новчана или друга, не може
бити изречена против становништва због дела појединаца за које оно не може
бити сматрано солидарно одговорним“. (3 – стр. 25)
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ном становништву и према ратним заробљеницима, особито официрима, од стране Бугара. У свом знаменитом, данас сасвим заборављеном делу „Алкохол у балканском рату“, др Милош Ђ. Поповић је свирепства бугарске војске, у оба балканска рата, како
против Турака у првом, тако и према Србима и Грцима у другом,
приписао дејству алкохола. „Рат је велико зло, али рат удружен с
алкохолом је зло коме нема равна.“ Гласио је његов закључак, који је тада (1913) одјекнуо Европом (2). Његов закључак ипак не
може да пружи објашњење и за понашање припадника аустроугарске војне силе која је 1914. године заратила с Краљевином Србијом, и привремено запосела део њене територије.
Рат Аустроугарске против Србије (српско-аустријски рат),
помно је припреман више од деценије. Сарајевски атентат послужио је као добродошао casus belli. Још исте вечери су у самом Сарајеву опљачкане све српске радње, што је у био знак за погром
Срба аустроугарских поданика, широм царeвине. Уследила су
хапшења најугледнијих Срба, потом суђења на такозваним „велеиздајничким процесима“ на које је изведено неколико хиљада Срба, и депортације у концентрационе логоре (Арад, Нежидер, Болдогасоњ) до тад неслућених размера.6
__________
6

„Браћо војници, ми ћемо се ускоро наћи у једној земљи чији је народ
гори од најгрознијег варварина... носеви и уши биће вам одсечени, очи ископане, вода ће тамо бити затрована, такође и храна. Зато вам наређујем да према
овој банди немате никакве милости, већ да све што је српско уништавате и
свакога ко српски говори, без милости стрељате. При уласку у српске градове
и села дужност вам је да у првом реду похапсите све високе и најугледније
личности... и у присуству свих одмах обесите из сваке групе по тројицу...“.
Командант батаљона у 3. босанскохерцеговачкој бригади, Перо Блашковић издао је у лето 1914. године наређење војницима: „Наређујем вам да према
тој банди немате милости. Сваког ко спрски говори, без даљег, стрељајте“.
Ова јединица ушла је у Шабац и Клење. У Шапцу је муслиманска јединица ове
бригаде покупила сва одрасла мушка лица и затворила их у цркву која је претходно тешко оштећена бомбардовањем. Почело је стрељање тако што су једна
за другом извођене групе из цркве. Исти овакав метод биће употребљен у Другом светском рату, од стране усташке војне силе у Петрињској цркви.
„Капетан Ајзенхут из 78. пука издао је наређење да се у Србији поубија све
живо. Мађари су тако опустошили сва села у Срему ... Из Зворника су отишли до
Љубовије. Официри су им рекли да пуцају у све што је српско ... „Наређено нам је и
(наредба је прочитана) да убијамо и спаљујемо све што је српско ... Висока команда
издала наређење да ништа не сме бити поштеђено ... За ово што радим имам наређење претпостављених ... да се убијају и новорођенчад у колевкама ... да се без милости убије све што је српско ... да се српски рањеници докрајче ...
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За напад на Србију Аустроугарска је припремила казнену
експедицију којој је циљ био уништење српског народа. Рачунало
се са брзом, ако не и муњевитом, победом на бојном пољу, која
би спречила Србију да пред светском јавношћу обелодани злодела, почињена огњем и мачем; систематско паљење села и вароши, систематско тамањење српског становништва, без обзира на
пол и узраст. Сасвим неочекивано (са њене тачке гледишта) та
иста казнена експедиција поражена је у Церској бици, те њихово
дело избија на видело, у свој својој стравичности.
Прва сведочења о томе појављују се у француској и холандској јавности већ 1915. године, из пера Анре Барбија и Аријуса ван
Тинховена. А убрзо им се придружују, као најпоузданије, судско
медицинске експертизе др Арчибалда Рајса. Не треба, међутим, занемарити много доцније објављен ратни дневник медицинара Светислава Барјактаровића, и до сад необјављен ратни дневник др
Михаила Мике Петровића, оца српске ратне хирургије.

Геноцид аустроугарске војне силе
Из прокламованих ратних циљева које је за напад на Србију
поставила Аустроугарска царевина произилазе (недвосмислено)
њене геноцидне намере: систематско, планско и потпуно уништење српске војске, државе и народа, свим средствима и на сваки начин. Геноцидне радње аустоугарске казнене експедиције, којима
су грубо кршене одредбе међународног права, а у чијој кодификацији је учествовала и Аустроугарска, састојале су се у следећем:
– покољ локалног српског цивилног становништва на привремено окупираним територијама.
– одвођење у ропство (депортације у концентрационе логоре) локалног српског цивилног становништва, девојака и жена
и малолетних мушкараца
– свирепо убијање ратних заробљеника и рањеника српске
војске на бојишту и изван бојишта
– уништавање, паљење и пљачка приватне и државне имовине
– рушење и скрнављење православних српских светиња,
цркава и богомоља.
– коришћење распрскавајућих зрна, такозваних „дум-дум“
метака.
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Непоштовање Хашке конвенције
Прокламовани ратни циљеви казнене експедиције били су у
изричитој супротности са чланом 1. Хашке конвенције (3) који
гласи: „Силе уговорнице даће својим копненим оружаним снагама
упуте који ће бити у складу са Правилима о законима и обичајима
рата на копну приложене овој Конвенцији“. Наређења Врховне команде аустроугарске војске била су у потпуној супротности са тим
чланом, као и са члановима: 22, 25, 28, 46, 47, 50. поменутог Правилника који је аустроугарска Влада потписала.7
9. Царско-Краљевска заповест за официре аустроугарске војске била је, на пример, у изричитој супротности са чланом 50:
„...У поступању са српским становништвом, свака хуманост и
племенитост срца бесмислене су и чак штетне, јер би такви обзири, који понекад могу наћи своје место у ратовању, у овом случају довели наше трупе у опасност. С тога, издајем наређење да
се у току целог рата према свакоме поступа крајње оштро, грубо и неповерљиво...“ (4).
Бројни су примери наредби и заповести, упутстава и препорука највиших команди сличне садржине.8
Непосредне извршиоце, по начелу командне одговорности,
која је у то доба још непозната, набројаћемо макар делимично:
командант Балканске војске и 6. армије Оскар Поћорек (одговоран нарочито за злочине у Подрињу), генерал 9. корпуса Хорштајн (одговоран за злочине у рејону Шапца), генерал Летовски
(Шабац), генерал 5. армије Либориус Франк, генерал 8. корпуса
Артур Фрајхер Гизел (Љешница), генерал 57 хрватске бригаде
Шен (Јарак), командант 9. пука пуковник Рипл (Главичице), 13
загребачког корпуса генерал Адолф Фрајхер Ремен (Лозница, Гучево), генерал 13. бригаде Габријели, командант одреда у саставу
__________
7

Станојевић Б.: Историја српског војног санитета&Наше санитетско
ратно искуство, Београд, 1925. стр. 337. „Напуштао је куће и селио се читав
један најнасељенији наш крај, као што је Посаво-Подриње, и то у најгорим
хигијенским приликама. Збијање и густо становање тих избеглих маса по
тескобним и затвореним зимским просторијама; немаштина, полуглад,
нечистоћа и запуштеност одела, рубља и тела – све то, у крајњем резултату,
давало је врло нагли запат вашију...“
8
Ратни дневник Светислава Барјактаровића, стр. 52. Барјактаровић наводи стих из познате песме српског песника Ђуре Јакшића „Отаџбина“.
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13. бригаде капетан Турудија (Сребреница), командант одреда
пуковник Филиповић (Борина), командант одреда пуковник Карпелиус, земунских трупа генерал Густав Гоља, 32. пука потпуковник Шмит, 37. пука ђенерал гроф Салис, ? јединице кнез Шварценберг (Сремска Митровица), 15. корпуса генерал Михаел Апел
(Вишеград), Скадарског одреда потпуковник Петрес (Вишеград),
12. бригаде генерал Ајслер (Бачевци), 79 хонведске бригаде генерал Браун, 7. брдске бригаде генерал Сертић (Вишеград, Заовине), 12. чете 86. пука капетан Ратвај, 8. бригаде генерал Андријани и пуковник Кемел, 16. корпуса генерал Венцел Вурм, 1. бригаде пуковник Лукачић, 3. бригаде ђенерал Понграц, капетан Ивчић,? тиролске бригаде пуковник Виден, 14. бригаде пуковник
Шњарић, одреда пуковник Хвостек (Хан Пијесак), батаљона у 42
пуку капетан Највирт, Одреда пуковник Халбертон и гроф Бертхолд, Комбиноване дивизије ђенерал Гајгингер (Вишеград), 50.
дивизије ђенерал Калзер, Одреда пуковник Отон Гелинек, пуковник Луксардо, итд.
Ударну снагу Аустроугарске воске са територије Хрватске
чинио је 13. загребачки корпус а његову елитну јединицу представљала је 42. домобранска дивизија, која је извршила најмонструозније злочине над Србима у Србији па је прозвана „вражја“.
Примењена су најразноврснија мучења рањеника, заробљеника и голоруког народа. Осим стрељања и вешања, људе су клали, до смрти батинали кундацима, мучили глађу и жеђу, живе сахрањивали, драли им кожу с леђа, живе спаљивали. Жене и девојке силовали су на очиглед укућана, по педесет војника на једну
жену или девојку. Многе су обешчашћене у цркви иза олтара. Лица су им унаказивали бајонетима, дојке одсецали... Над новорођеном децом иживљавали су се убијајући их на кућном прагу. Људска тела су комадали, утробу сабљама вадили, на колац и ражањ
старце и децу набијали (5).
Набрајајући узроке смрти и околности под којима је у таквим случајевима смрт наступила, др Арчибалд Рајс у једном од
својих извештаја наводи: стрељано 345 мушкараца и 64 жене,
убијено ножем 113 мушкараца и 27 жена, обешено 7 мушкараца и
6 жена, измасакрирано или смртно претучено 8 мушкараца и 20
жена, живо спаљено 35 мушкараца и 96 жена, извађена утроба
код 2 мушкарца и 4 жене, одсечени носеви код 28 мушкараца и 6
жена, одсечене уши код 31 мушкарца и 7 жена, ископане очи код
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30 мушкараца и 38 жена, одсечени полни органи код 3 мушкарца
и 3 жене, исечена кожа на каишеве код 15 мушкараца и 3 жене,
одсечене дојке код 2 жене, исечено на комаде 17 мушкараца и 16
жена (6).

Рајсови извештаји
Професор др Арчибалд Рајс допутовао је на позив српске
Владе; те већ током септембра, октобра и новембра месеца 1914.
године, приступа истраживањима на 19 локација. Тај извештај
упутио је у априлу 1915. године Влади Србије. Рајсов извештај
био је од кључне важности јер беше експертизни.
У првом поглављу изнети су докази о употреби распрскавајућих зрна, које Хашка конвенција забрањује („дум-дум метака“), и набројане локације њихове употребе (Београд, Јадар, Цер,
Мачков Камен Гучево).
У другом поглављу износе се чињенице о систематском,
намерном неселективном бомбардовању и разарању (о прекомерној употреби артиљеријске ватре, без икакве стратегијске потребе) небрањених (отворених) градова, насеља, села и цивилних
објекта који још нису били поседнути: Београда до 4. октобра
1914, Шапца до 24. октобра, Лознице и околних срезова. Што је
повреда члана 25 Правилника Четврте хашке конвенције.
Тако је, наводи Рајс, Београд бомбардован пуних 36 дана и
ноћи. Оштећено је и порушено 600 приватних кућа, 60 државних
зграда међу којима Стари двор, Војна академија, зграде неких
конзулата, јавни објекти међу којима је Главна државна болница,
железничка станица, Лутрија, фабрике, међу којима Фабрика дувана, Пивара „Вајферт“, историјски објекти као што су Универзитет, Народни музеј. У овим бомбардовањима убијено 25, а рањено 126 цивила.
У Лозници је спаљено и порушено мноштво кућа. Претходница 6. пука 2. позива гонећи непријатеља у улози извиднице
на правцу Дрина – Лозница – Ново село известила је 20. августа
да је непријатељ у вароши Лозница починио страховита зверства:
„вешао мирне грађане, стрељао преко сто грађана, међу којима и
децу, цркву је развалио, обио и опљачкао; приватне домове, општински суд, пошту и радње опљачкао“ (7).
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„...У четири среза шабачког округа запаљено је 1658 зграда,
то јест: 232 у поцерском срезу, 457 у мачванском срезу, 228 у
азбуковачком срезу и 741 у јадарском срезу... У селу Рибаре спаљено је 50 кућа и више од 200 амбара, у Прњавору је 179 породица изгубило своју имовину, у Новом Селу су спаљене 3 куће и неколико амбара, у Лешници 2 куће и неколико амбара, у Јеребицама је спаљена 1 кућа као и велики број амбара, штала и сеника, у
Костајнику су спаљене 4 куће и 120 амбара, у Белој Цркви су
страдале 3 куће од пламена, у Љубовији је 135 породица због пожара остало без својих кућа, амбара, остава и штала чија је најмања укупна вредност 373.000 франака (швајцарских), у Селанцу је
спаљена 1 кућа и око 15 амбара, у Азбуковици је 39 породица
претрпело тешке губитке због спаљивања њихових кућа и амбара,
у Узовници је 20 кућа и много споредних зграда доживело исту
судбину, у Доњој Буковици је спаљено 9 кућа и много споредних
зграда, у Доњем Кошљу је спаљено 12 кућа и 30 до 35 споредних
зграда, итд...“, записао је у извештају др Арчибалд Рајс (8).
Шта је то до метод „спржене земље“?
Треће поглавље односи се на масакр које су припадници
аустроугарске војне силе извршиле над заробљеним или рањеним
српским официрима и војницима. Стрељање и касапљење... Истакнут је масакр над војницима 13. и 14. пука који су пали у заробљеништво после катастрофе код Чеврнтије.
Драстичан пример кршења међународног права представља
мученичка смрт мајора Косте Тодоровића командира добровољачке чете, који је после рањавања на положајима Веља Глава Шор – Вучице код Сребренице 27. септембра 1914. године, ухваћен и жив спаљен.
Четвртим поглављем обухваћени су налази о злочинима
аустроугарске војске над цивилним становништвом, чиме је прекршен члан 46. наведеног правилника који гласи: „...Част и права
породице, основни живот и приватна својина... морају бити неприкосновени“.
Највише су страдали Подриње, Мачва и Поцерина, затим Београд, Посавина, Срем, и српски живаљ на простору источне Босне. У Прњавору је убијено 345 стараца, жена и деце, у Грнчару
151, у Лозници 120, у Костајнику 94, у Соколу 79, у Горњем Добрићу 71... (9). Женско становништво Подриња после рата било је
умањено за 16%, Београда за 10,4% (10).
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Укупан број у местима у којима су вршена истраживања износи: убијених 1.300 људи, рањених 116, несталих 562. Од овог
броја убијено је 994 мушкарца, 306 жена и 87 деце млађе од 15
година, рањено је 51 мушкарац, 65 жена и 15 деце млађе од 15 година, а нестало је 489 мушкараца, 73 жене и 20 деце млађе од 15
година. Овоме треба додати и 1.500 одведених из Шапца. Већина
несталих махом су побијени, па произилази да укупан број цивилних жртава у 1914. години на простору Подриња, Мачве и Поцерине износи између 3.500 и 4.000 стараца, жена и деце. А толико је становника пред рат имала варош Љубовија. (11).
У петом поглављу говори се о пљачки. Аустроугарски војници пљачкали би безмало све на шта би наишли. Упадали су у воћњаке, баште, куће, продавнице, радње, амбаре, цркве. Односили
су храну, стоку, новац, жито, алат, постељину, слике, драгоцености, девојачку спрему. После пљачке уследиле би паљевине објеката, ломљење и уништавање преосталих ствари. Тако је опустошено 78 села у Срему, опљачкано 745 кућа у Београду и 516 на
Топчидеру и Чукарици.
Све то је у супротности са Одредбама члана 28. Правилника
уз Четврту Хашку конвенцију из 1907. године, који забрањује „да
се препустити пљачки град или место, макар били и на јуриш
освојени“; или одредба члана 47. који прецизира: „Пљачка је изричито забрањена“.

Покушаји објашњења таквог зверског понашања
Геноцидно понашање аустроугарске војске изазвало је запрепашћење страних посматрача, које је ишло је скоро до неверице; па и немоћи да се све то објасни. Рајс је одмах поставио питање: како је могуће да се мирне, веселе Бечлије, очеви породица,
одједном претворе у дивље звери (12). Он разлог томе налази у
аустроугарској и немачкој штампи, која је систематски, читаву
деценију сатанизовала српски народ (13), стварајући погодно тле
за каснију „дораду“, од стране виших и нижих аустроугарских команди, виших и нижих аустроугарских официра и подофицира,
уочи саме инвазије. Срби су представљани као краљоубице, диваљ, некултуран, и крволочан народ. Тврдило се да Срби заробљеницима секу носеве, уши. Сваки Србин, без обзира на узраст
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је потенцијални четник; непредвидив и подмукао, за кога закони
и правила рата не постоје. Човечно понашање према свим Србима
равно је самоубиству.
Таква дугогодишња пропаганда и непосредна упутства виших и нижих аустроугарских команди, имали су великог дејства.
Но, чак и за Рајса остало је необјашњиво питање: зашто су се
припадници једне европске културне царевине понашали горе него ли Азијати?
Тешко је данас оценити који је народ, засебно узев, од свих
аустроугарских поданика испољио највећу крволочност и најбезобалнији садизам. Аустријанци? Мађари? Хрвати? Муслимани?
Чеси? Па и – Срби?
Данас су доведена двоје Срба Личана из 26. батаљона пучких усташа. Чудновато је да ти, иначе, кршни људи бистра изгледа кад говоре нису много интелигентни. О широј националној
свести они немају појма. Њихов српски патриотизам не иде даље
од њиховог села и највише - од њихове личке домовине. О српству
у ширем смислу немају дубљег схватања - они су Аустријанци а,
иначе, добри Срби који ће посегнути ножем или кубуром на Шокца, 'Рвата и којег код хоћеш ако им се дирне вера, поп, и личко
српско обележје, али о разумевању онога што треба да води и
струји српском националном покрету за јединство свих Срба у
једну целину код њих не налази одзива и њихов мозак је закључан,
јер је годинама, деценијама дресиран за поимање скученог личкосрпског патриотизма. Реч србовање код њих не означава српство већ Србе у Лици, Крбави, Хрватској итд... Наша Народна
Одбрана имала је у том правцу сувише мало или уопште никаквих резултата. Не само ова двојица, но сви Личани, сви Срби из
троједнице такви су изузимајући по неке мало савесније." (14)
Слично износи и Светислав Барјактаровић: 27.08 (по јулијанском календару) ... Личани довикују нашима: „Шта ви мислите да
смо вам ми Турци и Бугари који бегају! Не, ћесарски граничари не
бегају и не предају се!“ „Хоће да ве видимо.“ Одговарају Моравци...
А кад су прешли Дрину, пише даље Барјактаровић, Личане је дочекао 2. пук Моравске дивизије, па тако „стари ћесарски граничари
који се живи не предају“ – листом настрадаше.(15)
Сва је прилика да су предњачили Хрвати, нарочито њихова
42. „вражија“ дивизија и њени 25, 26, 27. и 28. пукови пучких
усташа.
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Непосредни српски одговор
Упркос стравичним призорима који су затицани по ослобађању Мачве и Поцерине и Подриња, масовне, непосредне освете
над пораженим непријатељем није било. Установивши неколико
државних комисија за испитивање злочина непријатеља, од којих
је свакако најстручнија и најважнија била она коју је предводио
др Арчибалд Рајс, српска Влада и српска Врховна команда успеле
су да прикупе документацију о почињеним злочинима. Осим судско медицинског вештачења обављених на лешевима, и на преживелим жртвама, саслушавани су заробљени аустроугарски
официри и војници, бележене њихове изјаве и признања. При том
над потоњима није вршена тортура.
И са рањеним припадницима војске убица поступано је у
складу са Хашком конвенцијом. Аустроугарски рањеници доношени у пољске болнице српског војног санитета, а у лечењу није
прављена разлика између њих и српских рањеника. Дешавало се
да српске пољске болнице по изгледу често подсећају на аустроугарске због велике заступљености непријатељских рањеника.
Према непријатељским заробљеницима српски војници били
су милосрдни и поступали крајње хумано поштујући околност да
војник без оружја није више војник („и њега је мајка родила али
га је држава у рат отпремила“). Свој последњи залогај хлеба српски војник знао је да подели са непријатељским заробљеником.
Аустроугарски официри заробљеници слободно су се шетали Нишом и улазили у продавнице, поште, кафане. Први поморски
транспорт после „албанске голготе“ чинило је 20.000 заробљеника, па су тек онда укрцавали српски војници.
Српска војска је поштовала Хашку конвенцију. Но, још и више од Хашке конвенције, дејствовала је српска традиција. Пољски песник Адам Мицкијевић, у свом предавању одржаном на
Сорбони, крајем прве половине 19. века, истакао је упоређујући
српске и Хомерове јунаке, да Срби са побеђеним непријатељем
поступају човечно. Сцену попут оне из „Илијаде“, где Ахил убивши на мегдану најбољег тројанског јунака Хектора, везује за своја борна кола леш побеђеног, па у дивљем трку обилази зидине
Троје, немогуће је наћи у српској епској поезији. Таква правила
ратовања и човечног поступања према побеђеном непријатељу,
постојала из давнина. Костић (16) цитира Константина Јерeчека, а
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овај се опет позива на византијске писце Акрополитеса, Никофора Грегору и Јована Кантакузена, да изван битке нико (у рату
против Срба) није био убијен. Позната је Карађорђева наредба од
1. маја 1805. године, која гласи: добре и мирне Турке који међу нама живе као браћу своју ћемо чувати. Забрану пљачке, пише Леополд Ранке, Карађорђе је тако строго спровео, да је двојицу која
су се, по заузимању Београда, о то огрешила одмах убио а њихове
лешеве обесио на градским капијама (17). И Милош Обреновић
је, током Другог српског устанка, истоветно поступао, штитећи
мирне Турке и њихове породице. И могли би се тако с примерима
у недоглед.
И поред тога, српска Врховна команда доносила је посебне
наредбе, од којих се једна наводи и у ратном дневнику Светислава Барјактаровића (18), с позивањем на српски војни казнени Законик.

Последице
Последице се могу поделити на ране и позне. На оне које би
се тицале, са једне стране аустроугарске, а с друге, српске војне
силе; на санитетске, моралне, политичке и тако даље, од којих
многе сежу и до данашњих дана.
Човечно поступање српског војника, па и читавог народа,
према побеђеном непријатељу добијало је још за трајања рата,
похвале широм света. (Што је помно обрађено у поглављима већ
помињане Костићеве књиге.) Србима је осим војничке храбрости,
као национална особина, тада признавано и витешко, морално
понашање.
Што се, пак, самог санитета тиче, падао је у очи несхватљив,
мало је рећи аљкав, однос аустроугарске војне силе према рањеницима из сопствених редова.
„Аустрија има неколико славних факултета медицине, пукове лекара, огромне количине медицинског и фармацеутског материјала.“ Сведочи Анре Барби (19) „Ах, како ли здравствена служба аусто-мађарске војске мора бити дивна! Помишљали су Срби који су студирали у Бечу или у Грацу.“ Па ипак... „У кафани у
Бољковцу, и даље према Барбијевом сведочењу (20), затечено је
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30 рањених аустроугарских војника, са пет официра, ниједан није
био превијен. На вратима друге кафане кредом је нацртан крст и
написано на лошем српском језику: Овде. 31 рањеник. Лечите их
како ми лечимо ваше“.
Стицао се утисак да нико и не прикупља аустроугарске рањенике, транспортује их и не лечи, осим „дивљих и крволочних
Срба“. Заробљени аустроугарски официри и војници, једнако као
и рањени припадници те исте војске, у страху су очекивали да одмах буду клани, па су не ретко молили да се тај чин обави што
пре. Али, ма какве злочине да је чинио, непријатељу се није враћало истом мером, поготову не у гневу и непосредно.
Са санитетске тачке гледишта геноцидне радње аустроугарске војске имале су по српски народ, осим већ набројаних, још катастрофалних последица. Исте јесени приликом другог упада непријатељске војске, која је у једном трену, уочи Колубарске битке, завладала трећином Србије, страх у народу беше толики да је
покренута велика маса избеглица. Закрчили су се ионако лоши
друмови, и све железничке пруге. Поучен претходним горким искуствима, народ је бежао из Београда, а нарочито из Поцерине,
Мачве и Подриња. За трен ока, како сведочи др Владимир Станојевић, створени су најповољнији могући услови за запат вашију.
Букнуће ускоро епидемија пегавог тифуса.
27.10. (по јулијанском календару)... збегови, збегови! Страшне слике рата. Мајке своју децу остављају на путу, и беже. Не
могу више да их носе. Деца плачу, врисак и писак. „...у огањ сами
бацајте децу.“ то Ђурино се испунило.“ Бележи Светислав Барјактаровић.
Опсежна документација о почињеним злочинима аустроугарске војне силе, још за трајања рата, пресудно је утицала на руску Владу, Цара и јавност, да се донесе одлука о стварању Прве
српске добровољачке дивизије и Српског добровољачког корпуса, у Русији, састављеног од аустроугарских држављана словенског порекла, а потом и на настанак Чехословачке легије (21).
Али, то је била једина, ако се тако може рећи, корист. По завршеном рату све је, политичком одлуком, ради мира у ново створеној
Краљевини СХС, гурнуто у заборав. Ником се није судило, нико
није био хапшен. Иако су многи од извршилаца злочина почињених у Великом рату били познати.
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Комисија за прикупљање чињеница о ратним злочинима на
територији Србије припремила је материјал за Мировну конференцију, али је исти искоришћен једино у делимичној накнади
штете. И док су друге државе (Белгија) инсистирале на одговорности појединих немачких генерала за злочине почињене на својој територији (покрећући питање појединачне или командне одговорности), за злочине почињене над Србима нико то никада није поставио. Тако су се већ 1914. године стварали Јасеновац друга
стратишта, где је током Другог светског рата над Србима извршен делеко опсежнији геноцид, а после рата примењен је истоветни политички образац, такозваног – праштања.
Више од 2.000 бивших аустроугарских официра Хрвата, Муслимана, Словенаца примило је просто напросто опроштај од краља Александра Карађорђевића Ујединитеља. Готово сви су примљени у Југословенску војску, чак су им дељена унапређења,
упркос негодовању прекаљених српских ратника. Марко Натлачен, писац песме „Србе на врбе“, која ће у наредном рату постати
химна џелата Јасеновца, постављен је за бана Дравске бановине.
Тугомир Алауповић који је 1914. године благосиљао хрватске пукове, поручујући им да сатру све што је српско, постао је министар вера. И - том списку нема краја...
Ореол храбре, моралне, паћеничке али победничке нације, који
је красио српски род временом је потамнео. Данас се Србима приписују иста она својства, као и пре више од 100 година, уочи Великог рата. Доказује се изнова су Срби кољачи, зликовци и крволоци,
речју геноцидни народ, који треба да нестане са лица земље.
Само, да ли су томе једино криви традиционални наши душмани, или је одговорност и на нама? Одговорност за пуки национални опстанак?
Стајање у блату привлачи долазак непријатеља. Каже кинеска пословица. То је каљуга заборава; спонтаног или наметнутог,
свеједно је.

Закључак
Још пре објаве рата Краљевини Србији од стране Аустроугарске Царевине, почео је погром Срба аустроугарских држављана, исте вечери по Сарајевском атентату. По објави рата Србији и
отпочињању ратних дејстава аустроугарска војна сила, саставље324

на и обучена као казнена експедиција, почела је да систематски
врши злочине над рањеним и заробљеним припадницима српске
војске, и над голоруким народом, без обзира на пол и узраст, на
привремено запоседнутим српским територијама. Вршена је необуздана пљачка, уништавање државне и приватне имовине, рушење и скрнављење православних српских храмова и богомоља. Данас би се све ово назвало – геноцидом.
Објашњења за ове злочине делом се налазе у деценијској антисрпској кампањи од стране аустроугарске и немачке штампе, а
знатнијим својим делом у наредбама и упутствима припадницима
аустроугарске војне силе од стране њихових највиших, виших и
нижих команди, којима треба додати и личне примере аустроугарских официра и подофицира на терену.
Насупрот таквом бестијалном, стоји човечно понашање српске војске и народа, према рањеним и заробљеним припадницима
те исте казнене експедиције.
Благодарећи понајвише експертизним извештајима др Арчибалда Рајса, документација о тада почињеним злочинима и флагратним кршењима Хашке конвенције пресудно је утицаја на руску Владу, јавно мњење и Цара, те је одобрено формирање добровољачких дивизија на тлу Русије, сачињених од Словенског живља, тада аустроугарских држављана.
Санитетске последице биле су непосредне и посредне. Непосредне су се тицале збрињавања преживелих, док се посредне испољавају у покренутој маси избеглица, после другог продора
аустроугарске војне силе, и запоседања трећине српске територије. Тада су створене идеалне хигијенске прилике за запат вашију.
А као последица тога уследиће епидемије пегавог тифуса и рекуренса.
По свршетку Великог рата и стварању Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, починиоци свих тих злочина, иако се знало ко
су, нису гоњени ни кажњавани. Омогућен им је, шта више, напредак у војној и цивилној хијерархији. Ова погрешна политичка одлука, која није у складу, осим привидно, са српском традицијом,
има далекосежне негативне последице све до данашњих дана.
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