
УДК 94(100)”1914/1918”:355.13(497.11)

Прегледни  
рад

Српска политичка мисао 
број 2/2014.

год. 21. vol. 44.
стр. 77-91.

77

ДејанДашић
Високашколаакадемскихстудија

„Академијазапословнуекономију“Чачак

ХУМАНОСТИХЕРОЈСТВО
СРПСКЕВОЈСКЕУВЕЛИКОМРАТУ

Сажетак
По ра зом Осман ског цар ства и за вр шет ка бал кан ских ра то ва 

сви ре ле вант ни фак то ри у Аустро у гар ској би ли су за рат са Ср би-
јом. Са ма иде ја по ја ви ла се мно го ра ни је, а сво ју пу ну афир ма ци ју 
до би ла је 1908. го ди не то ком анек си о не кри зе, а не ду го за тим и 
пр вог ул ти ма ту ма Ср би ји. 

Са да, по је ди ни исто ри ча ри по ку ша ва ју ума њи ти обим и ве-
ли чи ну стра да ња срп ског на ро да и на мет ну ти кри ви цу Ср би ји за 
из би ја ње Пр вог свет ског ра та. Рад има за циљ до жи вљај јед ног хе-
рој ског вре ме на, без гра нич ног по жр тво ва ња у бор би за сло бо ду, 
у на ме ри да се ни ка да не за бо ра ви хе рој ство и ху ма ност срп ског 
на ро да у Ве ли ком ра ту. И у нај те жим тре ну ци ма, ка да се мо гла 
оче ки ва ти оправ да на осве та за звер ства ко ја су не при ја тељ ски вој-
ни ци чи ни ли над срп ским вој ни ци ма али и над ци вил ним ста нов-
ни штвом, ста ри ма, же на ма и де цом, срп ски вој ник и цео на род 
од ли ко вао се ве ли ком ху ма но шћу и чо ве ко љу бљем. У ра ду се ана-
ли зи ра став бри тан ске, фран цу ске али и аустро у гар ске и бу гар ске 
штам пе за вре ме Бал кан ских ра то ва и на са мом по чет ку Ве ли ког 
ра та, о срп ској вој сци, ње ним вој нич ким ус пе си ма, али и ху ма ном 
од но су пре ма за ро бље ним вој ни ци ма. 
Кључ не ре чи: Ве ли ки рат, ху ма ност, хе рој ство, ми ло ср ђе, Вој ска Ср би је



СПМброј2/2014,годинаXXI,свеска44. стр.77-91.

78

СРБИЈАНАБАЛКАНУ

Бур на је исто ри ја Ср би је од са мог ње ног по стан ка као др-
жа ве, а Бал кан је пред ста вљао иза зов ну „ве ри гу ме ђу све то ви ма“, 
где су се од у век укр шта ла ра зна стру ја ња, ре ги он где се се ку раз-
ли чи ти ци ви ли за циј ски лу ко ви. На ње му, у на шој са вре ме но сти, 
до ла зи до су сре та и су ко ба раз ли чи тих гло бал них, ре ги о нал них и 
на ци о нал них стра те ги ја раз во ја и ак те ра. Ма ло је пе ри о да ми ра у 
срп ској исто ри ји, на во ди про фе сор Је ро тић1), све од до ла ска Ср-
ба на Бал кан по чет ком VI ве ка, па све до да нас. 

Ма ло ко ја зе мља је као Ср би ја то ли ко ме ња ла сво је гра ни це: 
и гра ни це, и чи та ву дру штве ну струк ту ру и усме ре ње... И срп ска 
др жа ва и дру штво, на ста ли су и тра ја ли на ме сту где је би ло стра-
шно по сто ја ти.2) Пад Бер лин ског зи да и уни ште ње Ју го сла ви је до-
не ли су пот пу ну про ме ну по ли тич ког и дру штве ног кон тек ста у 
Евро пи и све ту. Са њи ма се про ме ни ла и исто ри ја, као ака дем ска 
ди сци пли на. У окви ри ма тог, ши рег кон тек ста, од и гра ла се да ле-
ко се жна ре ви зи ја исто ри је Ср ба у 19. ве ку.3) Са да, по је ди ни исто-
ри ча ри4) по ку ша ва ју на мет ну ти од го вор ност Ср би ји за из би ја ње 
Пр вог свет ског ра та, ума њи ти обим и ве ли чи ну стра да ња срп ског 
на ро да, а ува же ни ака де мик М. Ек ме чић на во ди: „Као ко ров на њи-
ви, та ко се по гре шне оце не у исто риј ској на у ци об на вља ју са ме од 
се бе, па ко ли ко год их но ва ис тра жи ва ња оспо ре, при сва кој но вој 
се тви се по ка же да оне ни су ис ко ре ње не“.5) 

1) Вла де та Је ро тић, СрбијаиСрбиизмеђуизазоваиодговора, Ars Li bri, Бе о град, 2004, стр. 
123.

2) Љу би ша Ми тро вић,. „Бал кан у све тлу са вре ме них про це са гло ба ли за ци је, ре ги о нал не 
са рад ње иин те гра ци је“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 3-4/1997, стр. 79. 

3) Ви ди ви ше: Mi loš Ko vić, „Sa zna nje ili na me ra: sa vre me na svet ska isto ri o gra fi ja o Sr bi ma u 
XIX ve ku“, Sociologija, Vol. LI II, br. 4, 2011, str. 401-417

4) У Са ра је ву се у ор га ни за ци ји Ин сти ту та за исто ри ју и још се дам ин сти ту та из европ-
ских зе ма ља (по ра же ни у Ве ли ком ра ту) од 19. до 21. ју на пла ни ра одр жа ти кон фе рен-
ци ја по све ће на Пр вом свет ском ра ту. У ве зи с тим, бо сан ско хер це го вач ки исто ри чар 
Ху сни ја Кам бе ро вић сма тра да „кон фе рен ци ја не ће би ти скуп не ис то ми шље ни ка“ (?), и 
да Ви дов дан као да тум ни је у оп ци ји „има ју ћи не га тив на ис ку ства из 1914. и 1992. го ди-
не ка да су не ки нео д го вор ни ман гу пи на пра ви ли ха ос“. (Va nja Ma je tić, „Sr bi i Fran cu zi 
mi ni ra ju na šu kon fe ren ci ju o sa ra jev skom aten ta tu“, in ter vju Hu sni ja Kamberovićа, Aktual, 
Za greb, 5. fe bru ar 2014, str. 58-63; „Де мо ни за ци ја Ср ба и фал си фи ко ва ње ње не исто ри је 
из по ли тич ких по тре ба оних ко ји су ство ри ли Ха шки три бу нал њи хо во је основ но за-
ни ма ње.“ (Ва си ли је Кре стић, Историографијауслужбиполитике, Гам бит, Ја го ди на, 
2004, стр. 48)

5) Ми ло рад Ек ме чић, РатнициљевиСрбије1914, дру го из да ње, Про све та, Бе о град, 1990, 
пред го вор дру гом из да њу, стр. VI.; та ко ђе ви ди: Ми ле Бје ла јац, „По вам пи ре не пред ра-
су де“, Политика, 9. 6. 2013, стр. 10.
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На на ма је ве ли ка од го вор ност да то не до зво ли мо, а у ве зи 
с тим Иво Ан дрић ка же: „Са мо не у ки и не ра зум ни љу ди мо гу да 
сма тра ју да је про шлост мр тва и не про ла зним зи дом за у век одво-
је на од са да шњи це. Исти на је, на про тив, да је све оно што је чо век 
не ка да ми слио, осе ћао и ра дио, не рас ки ди во утка но у оно што ми 
да нас ми сли мо, осе ћа мо и ра ди мо. Уно си ти све тлост на уч не исти-
не у до га ђа је про шло сти, зна чи слу жи ти са да шњи ци“.6)

На кра ју Ве ли ког ра та Фран цу ска је игра ла од лу чу ју ћу уло-
гу у ства ра њу др жа ве Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. У са став др жа ве 
ушао је на род и ка то лич ка цр ква ко ји су до та да ли стом би ли про-
тив Ср ба, срп ске др жа ве и пра во слав не ве ре и цр кве. Та ква др жа ва 
би ла је уна пред осу ђе на на про паст, узев ши у об зир да су у но вој 
за јед нич кој др жа ви Ср би до би ли све оне при пад ни ке на ро да ко-
ји су уче ство ва ли у бе со муч ној про па ган ди про тив Ср ба и срп ске 
др жа ве и по зи ва ли Аустро-Угар ску да их уни шти јед ном за у век.7) 

На ив но ве ру ју ћи да је и код Хр ва та и Сло ве на ца пре вла да-
ла свест, же ља и са зна ње о до бро би ти за јед нич ке др жа ве, Ср би су 
при хва ти ли осни ва ње за јед нич ке др жа ве 1918. го ди не и по не ли на 
сво јим ле ђи ма сав те рет да би се та иде ја оства ри ла. Ср би ја је иза-
шла из ра та пот пу но ра зо ре на и опљач ка на из гу бив ши 28% сво га 
ста нов ни штва.8) Тро шко ви за во ђе ње Пр вог свет ског ра та пред-
ста вља ли су нај ве ћи из да так ко ји је чо ве чан ство до тог тре нут ка 
утро ши ло за осва ја ња и ме ђу соб но уни шта ва ње. Уго во ром у Ва-
шинг то ну од 3. ма ја 1926. са мо укуп на ко ли чи на рат ног ду га Ср би-
је утвр ђе на је на 62,85 ми ли о на до ла ра.9)

6) Пе тар Опа чић , Солунскифронт, Ју го сло вен ска ре ви ја, Бе о град, 1978, стр. 23.

7) Ви ди ви ше: Sre te no vić, Sta ni slav „Fran cu sko srp ski od no si u XIX i XX ve ku“,Međunarod-
niproblemi, 61(4), 2009, str. 536-558; Sre te no vić, Sta ni slav „Re pa ra ci je po be đe nih, du go vi 
po bed ni ka: slu čaj Fran cu ske i Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca/Ju go sla vi je“,Filozofijai
društvo, 20(1), 2009, str. 223-243; Јо ван Ду чић на во ди да је Ни шка де кла ра ци ја би ла „цр-
ни пе так“ за Хр ва те, за то што су се за но си ли гран до ман ским иде ја ма. Он да ље ка же, да 
је срп ска по ли ти ка тре ба ла уна пред сто ја ти бли же на у ци и исто ри ји и да ни је тре ба ла 
зи да ти ку ћу на те ме љи ма од пе ска, сат ка ног од на ци о нал ног и вер ског лу ди ла (Ви ди 
ви ше: Ва си ли је Кре стић, ЗнаменитиСрбиоХрватима,Про ме теј, Но ви Сад, 1999, стр. 
199-215). 

8) Фран цу ска 10,5 од сто, Не мач ка 9,8 од сто, Аустро у гар ска 9,5 од сто, Ру си ја 1,2 од сто 
(до Ок то бар ске ре во лу ци је 1917.), Ен гле ска 5,1 од сто, Бел ги ја 1 од сто и САД 0,2 од сто 
свог ста нов ни штва Ова ста ти сти ка је ве о ма ва жна узев ши у об зир да се са да у по је-
ди ним члан ци ма по ку ша ва мар ги на ли зо ва ти или са свим за не ма ри ти стра да ње Ср би је 
у Ве ли ком ра ту. Је дан од при мер је ин тер вју са уну ком мар ша ла Фран шеа Д’Епе реа, 
пу ков ни ком Кри сти ја ном де Га ти ном, об ја вље ним у фран цу ској штам пи, где срп ских 
гу би та ка уоп ште не ма. (Че до мир По пов, „Срп ске жр тве у Пр вом свет ском ра ту“, Поли-
тика, 14.09. 2008).

9) Ivan Be cić, „Rat ni du go vi Kra lje vi ne Sr bi je u sve tlu po li ti ke“,Istorija20.veka, 28(3), 2010, 
45-56. 
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ОХУМАНОСТИСРПСКЕВОЈСКЕИНАРОДА

Та бла са нат пи сом „Бу ди та ко ху ман као што је би ла Ср би ја 
1885. го ди не“, и дан да нас сто ји у хо лу згра де Ме ђу на род ног Цр ве-
ног кр ста у Же не ви у знак се ћа ња на при зна ње ко је је ова ор га ни-
за ци ја до де ли ла срп ском Цр ве ном кр сту за по моћ Бу гар ској, зе мљи 
са ко јом је Ср би ја би ла у ра ту. 

Та бла је по ста вље на због пре се да на у свет ској исто ри ји ра-
то ва ња. За вре ме ра та про тив Бу гар ске у окр ша ји ма 1884. и 1885. 
го ди не, ка да су Ср би об у ста ви ли све вој не ак тив но сти и до зво ли ли 
да ху ма ни тар на по моћ бу де до пре мље на не при ја те љу. Осим то га, 
Ср би ја се при дру жи ла апе ли ма из Евро пе и отво ри ла сво је ма га ци-
не из ко јих је не при ја те љу да ла ће бад, ле ко ве и сав ма те ри јал ко ји 
је био нео п хо дан за отва ра ње јед не бол ни це у Бу гар ској.10)

За Ср би ју и Ср бе се та да спра вом мо гло ре ћи да су на род са 
хе рој ском не ис црп ном сна гом, вој нич ком спо соб но шћу, жи вим ду-
хом, уро ђе ним осе ћа јем прав де и до бро том. И по ред по вре ме них 
скан да ла, срп ски на род је у том објек тив ном све ту, упам ћен као 
на род ко ји је стал но био при мо ран да бра ни ку ћу „на сред дру-
ма“. Ср би су по зна ти и по сво јој со ли дар но сти и за ла га њу да сви 
на ро ди жи ве сло бод но, а не ке од њих осло ба ђа ли ви ше ве ков ног 
роп ства.11)

Сто шић у свом де лу12) по све ћу је ве ли ку па жњу овој те ми, па 
по ред хра бро сти и ро до љу бља, на во ди да се срп ски вој ник и цео 
на род од ли ко вао ве ли ком ху ма но шћу и чо ве ко љу бљем. Он на по-
ми ње, да ове осо би не ни су на пу шта ле срп ски на род ни у нај те жим 
тре ну ци ма и ка да се мо гла оче ки ва ти оправ да на осве та за звер ства 
ко ја су не при ја тељ ски вој ни ци чи ни ли над срп ским вој ни ци ма али 
и над ци вил ним ста нов ни штвом, ста ри ма, же на ма, де цом.. Аутор у 
свом де лу пре зен ту је мно го број не при ме ре ху ма но сти при пад ни ка 
срп ске вој ске, али се је дан сва ка ко из два ја. На кон што су са хра-
ни ли аустриј ског пот пу ков ни ка Аугу ста Шми та, срп ски офи ци ри, 
на че лу са ма јо ром Ђу ки ћем, по сла ли су пи смо ћер ки по ме ну тог 
пот пу ков ни ка, из ра жа ва ју ћи жа ље ње. У исто вре ме, уплат ни цом 
су по сла ли 4.000 кру на, ко ји су на шли у џе пу по кој ног Шми та. По-
чет ком 1915. го ди не сти гао је од го вор: „По што ва на го спо до, Ва ше 
пи смо при ми ла сам са нај ве ћом за хвал но шћу, иако је за ме не би ло 
по све коб но... ова ква па жња до стој на је са мо срп ских хе ро ја офи-

10) Де јан Да шић, „Брен ди ра ње др жа ва и на ци ја“, Култура, Бе о град, бр. 139, 2013, стр. 396. 

11) Де јан Да шић, „Ре брен ди ра ње вој ске Ср би је“, Војнодело, Бе о град, је сен 2014. (у штам-
пи)

12) Ви ди ви ше: Адам Сто шић, ВеликиданиСрбије1914-1918, Кру ше вач ки гла сник, Вук 
Ка ра џић, Па ра ћин, 1994.
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ци ра и ја сам Вам за то веч но за хвал на. У овим те шким тре ну ци ма 
за на шу по ро ди цу Ва ше пи смо је окре пљу ју ће... По сле овог пи сма 
на ро чи то це ни мо под ви ге ма ле не ср би јан ске вој ске, ко ја је до стој-
на сва ког ди вље ња...“13)

Спи си и фо то граф ски сним ци Ка та ри не Штур це не гер на 
упе ча тљив на чин све до че о јед ном ху ма ном ан га жо ва њу у јед но 
те шко вре ме, ка да је Ср би ји пре тио пот пу ни вој нич ки слом. Швај-
цар ској, а и свет ској јав но сти, да ло је увид о ко рект ном и ху ма ном 
по сту па њу пре ма за ро бље ни ци ма (по себ но пре ма ра ње ним не при-
ја тељ ским вој ни ци ма ко ји су пре во же ни на во лов ским ко ли ма)14), 
ви ше не го ко рек тан од нос пре ма аустро у гар ским офи ци ри ма. Она 
је опи си ва ла за ро бље нич ки ло гор као је дан ве ли ки са на то ри јум, 
да је из глед љу ди сја јан и да не ве ру је да је за ро бље ни ци ма не где 
у све ту леп ше не го ов де. Пу но при зна ње ода ва ла је срп ским офи-
ци ри ма на ча сном по сту па њу, по себ но чо ве ко љу бљи вом ко ман-
дан ту, пу ков ни ку По по ви ћу, ко ји се на ве ли ко ду шан на чин бри нуо 
за за ро бље ни ке. За ка сни је стра да ње за ро бље ни ка, кри ви су са ми 
Аустри јан ци, ко ји су услед бр зог по вла че ња, оста ви ли сво је ле ше-
ве по ги ну лих и на тај на чин пре не ли епи де ми ју ти фу са ме ђу срп-
ским жи вљем а са мим тим епи де ми ја се уву кла и у ло гор са за ро-
бље ни ци ма.15)

И Ро долф Ар чи балд Рајс у свом „те ста мен ту“ го во ри о хра-
бро сти и ју на штву срп ског на ро да и о „ми ло ср ђу пре ма за ро бље-
ним не при ја тељ ским вој ни ци ма из ну ре ним од гла ди и уме сто да те 
љу де ко ји су им спа ли ли ку ће и ма са кри ра ли же не и де цу, зло ста-
вља ју, срп ски вој ни ци би се сми ло ва ли над њи хо вом суд би ном и 
да ва ли им по след ње пар че хле ба из џе па.“16) Он је бе ле жио по дат-
ке о мно го број ним зло чи ни ма аустро-угар ских вој ни ка у Ма чви. У 
сво јој бе ле жни ци за пи сао је: „тро нут до дна ср ца, по ла зим да на-
ђем штаб 13. пе ша диј ског пу ка ко јим ко ман ду је пу ков ник Ба цић, и 
он ми по ка зу је шта Ср би ра де са сво јим по ги ну лим не при ја те љем. 
Око оскр на вље не цр кве ни жу се гро бо ви Аустро-Ма ђа ра, сва ки 
обе ле жен кр стом са нат пи сом ко ји су ста ви ли они вој ни ци што су 
их зло чи нач ки лу да ци Бе ча и Пе ште, хте ли да ис тре бе. Пле ме ни та 
осве та за и ста до стој на ју на ка пе са ма о Кра ље ви ћу Мар ку“.17)

13) Исто, стр. 474-476

14) Jan ko vić Mi loš, Ratnialbum1914-1918 (II fo to tip sko iz da nje), Arion, Be o grad, 1987, str. 95.

15) Ви ди ви ше: Ка та ри на Штур це не гер, Србија у европскомрату 1914-1915, Ака дем ска 
књи га, Но ви Сад, 2009, стр. 134-139.

16) Ро долф Ар чи балд Рајс, ЧујтеСрби...чувајтесесебе, Ал ка принт, Бе о град, 2007, стр. 
14.

17) Адам Сто шић, ВеликиданиСрбије1914-1918, Кру ше вач ки гла сник, Вук Ка ра џић, Па ра-
ћин, 1994, стр. 469.
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С дру ге стра не, аутор под се ћа на мно го број не при ме ре ма-
са кри ра ња срп ских вој ни ка, ко ји су би ли за ро бље ни од аустро-ма-
ђар ске вој ске, ко ја се те ме ље на све до чан стви ма аустриј ских за ро-
бље ни ка, зва нич них ра пор та срп ских вој них ауто ри те та, ис ка зи ма 
све до ка оче ви да ца и на кра ју, фо то граф ским до ку мен ти ма18) сни-
мље ним на ли цу ме ста. На во ди се да су Аустри јан ци уби ја ли ра ње-
не срп ске вој ни ке ко је би за те кли у ро во ви ма, а ка да су би ли при-
ну ђе ни да на пу шта ју сво је по зи ци је, они су „пу шка ра ли“ срп ске 
ра ње ни ке да их не би пре да ли жи ве Ср би ма.19) На во де ћи да сма тра 
да је раз лог та квом не ци ви ли за циј ском по на ша њу уве ре ње и ве чи-
то пред ста вља ње да су Ср би „бар ба ри“ и да је то је дан истин ски 
на ступ ко лек тив ног са ди зма ко ји је об у зео ове тру пе, Рајс твр ди да 
од го вор ност за сви ре па де ла не па да са мо на вој ни ке, већ и на њи-
хо ве ста ре ши не. 

До ка зу ју ћи си сте мат ску при пре му ма са кра од стра не нај ви-
шег вој ног ру ко вод ства аустро у гар ске вој ске он на во ди мно го број-
не од лом ке (фан та стич не до ку мен те) са бра не у јед ној књи жи ци 
ви ше ко ман де, где се на ла зи ла сво је вр сно упут ство ка ко се тре ба 
по на ша ти пре ма ста нов ни штву у Ср би ји, а на во ди мо са мо је дан:

К и Ц. 9 кор пу сна ко ман да.
„Рат нас во ди у не при ја тељ ску зе мљу, ко ја је на се ље на ста-

нов ни штвом ис пу ње ним фа на тич ном мр жњом пре ма на ма, у зе-
мљу где је зло чин до зво љен, као што по ка зу је и ка та стро фа у Са-
ра је ву, чак и од ви ших кла са, где се упра во сла ви као хе рој ство. 
Пре ма та квом ста нов ни штву је сва ка ху ма ност и до бро та ср ца не-
ко ри сна, упра во штет на, јер ови об зи ри, ко ји су кат кад мо гу ћи, ста-
вља ју ов де озбиљ но у опа сност на ше соп стве не тру пе. Због то га 
на ре ђу јем да се за вре ме тра ја ња рат не ак ци је има по сту па ти пре-
ма сва ко ме са нај ве ћом стро го шћу, нај ве ћом су ро во шћу и нај ве ћим 
не по ве ре њем“.20)

Тре ба под се ти ти да је Кне же ви на Ср би ја још 1. де цем бра 
1877. го ди не усво ји ла рат на пра ви ла ко ја је из ра ди ла Же нев ска 
кон вен ци ја 22. ав гу ста 1867. И по ред то га, ми ни стар вој ни, пу ков-
ник С. Гру јић из да је на ред бу за све офи ци ре, ни же чла но ве и ре-
дов не вој ни ке КЊ. Срп ске ста ја ће и на род не вој ске и са став ни је 
део рат них пра ви ла, а пре зен ту је мо не ке од чла но ва те на ред бе: 

18) Ко ста То до ро вић, Кроз Абанију 1915-1916,Про све та, Бе о град, 1968; Mi loš Jan ko vić, 
Ratnialbum1914-1918 (II fo to tip sko iz da nje), Arion, Be o grad, 1987, str. 88,89, 150-153

19) Ви ди ви ше: Ро долф Ар чи балд Рајс, „Ка ко су аустро-ма ђа ри ра то ва ли у Ср би ји“, у збор-
ни ку: Косово1389-1989земља живих, (при ре ди ла Ве сна Ар се ни је вић), Ма на стир све ти 
Сте фан, ће ли ја Пи пер ска, Бе о град, 1989, стр. 317.

20) Исто, стр. 322.
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Члан 5. За вре ме бит ке и по што се бит ка свр ши, ва ља ску пља ти 
све ра ње ни ке и бо ле сни ке без раз ли ке и сво је и не при ја тељ ске... 
при то ме не при ја тељ ски ра ње ни ци и бо ле сни ци мо гу се од мах по-
сле бит ке пре да ти не при ја тељ ским пред стра жа ма... Члан 8. Сва ки 
офи цир срп ске вој ске има пот пи са ти да је ову на ред бу про чи тао.21)

ОДЈЕЦИУШТАМПИ
OХЕРОЈСТВУСРПСКЕВОЈСКЕ

Мно ги ауто ри се сла жу да је на по чет ку Ве ли ког ра та ра та 
Ср би ја има ла „сла бу вој ску - а до бре вој ни ке, а „аустро у гар ска до-
бру вој ску - а сла бе вој ни ке“. Ма ло вој ни ка се ту кло она ко ка ко се 
ту као наш вој ник. Он је уми рао та мо где му је на ре ђи ва но да се 
др жи. Ње му чак ни је мо ра ло би ти на ре ђе но, да би се одр жао по 
сва ку це ну.22) 

Ме ђу тим, оно што ари сто кра ти Мо нар хи је про сто ни су мо-
гли да схва те је да су у ро во ви ма би ли и се љак и краљ. У јед ном 
раз го во ру ба рон Иштван Бу ри јан ре као је кан це ла ру фон Бет ман-
Хол ве гу да је срп ски краљ при ме ћен на пр вој ли ни ји фрон та, и да 
је ње го во лич но ми шље ње да Пе тар I тра жи при ли ку да се пре да, 
да тре ба би ти спре ман на срп ску по ну ду за ка пи ту ла ци ју.23)

Ко ста То до ро вић под се ћа да је срп ска вој ска сте кла свет ску 
сла ву и по што ва ње, а исто та ко по што ва ње и при зна ње не при ја те-
ља, на жа лост 1915-16 мо ра ла да на пу сти сво ју до мо ви ну. Он на-
по ми ње да струч ња ци и до бри по зна ва о ци исто ри је под вла че да 
др жа ве ко је на бој ном по љу из гу бе це лу сво ју те ри то ри ју, ствар но 
пре ста ју да по сто је као др жа ве, то се у Пр вом свет ском ра ту са Ср-
би јом ни је ни де си ло ни об и сти ни ло.24)

21) Bo ško Pet ko vić, Međunarodnekonvencijeoratnompravuisigurnosti, Za vod za op šte na rod-
nu od bra nu, Za greb, 1979, str. 294-310.

22) Ва сић, Дра ги ша „Ка рак тер и мен та ли тет јед ног по ко ље ња“, у збор ни ку; Карактероло-
гијаСрба, На уч на књи га, (при ре дио Бо јан Јо ва но вић), Бе о град, 1992, стр. 212.

23) Ви ди ви ше: Ан дреј Ми тро вић и др., Историјасрпскогнарода,ше ста књи га, дру ги том, 
Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1983, стр. 99; „Са по ло жа ја на по ло жај ле тео је Ве-
ли ки Краљ и из ла жу ћи се нај ја чој ва три про ла зио је по стре љач ким ро во ви ма бо дре ћи 
бор це, за штит ни ке ча сти и сло бо де Отаџ би не“. (Mi loš Jan ko vić, Ratnialbum1914-1918 
(II fo to tip sko iz da nje), Arion, Be o grad, 1987, str. 79). „У нај те жим да ни ма по вла че ња краљ 
Пе тар I се да на во лов ска ко ла и за јед но са сво јим вој ни ци ма под но си те шке удар це суд-
би не“ (Ми хај ло Ко ва че вић „До жи вља ји при по вла че њу кроз Ал ба ни ју“, у: Голготаи
васкрсСрбије1916–1918 (уред ник Ко ста То до ро вић), Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки 
за вод, Бе о град, 1971, стр. 72).

24) Ко ста То до ро вић, КрозАбанију1915-1916,спо мен-књи га,Про све та, Бе о град, 1968.
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Алек сан дар Ра сто вић у свом ра ду на ве о ма ин те ре сан тан на-
чин пре зен ту је став бри тан ске штам пе за вре ме Бал кан ских ра то ва. 
И Бри тан ци су, као и чи тав он да шњи свет би ли ус хи ће ни ус пе си ма 
срп ске вој ске и њи хо вом спо соб но сти, об у че но сти и хра бро сти. Та 
те ма ти ка је по ста ла го то во стал на ру бри ка у ли сту DailyTelegraph.
Из вре ме на Пр вог бал кан ског ра та из два ја ју се два тек ста ко је је 
DailyTelegraphоб ја вио на ту те му, 24. мар та 1913. Бе нет Бар лет је 
пу бли ко вао текст, ОпсадаЈедрена, Ближапосматрања. У члан ку 
се с мно го то плих ре чи освр нуо на опис срп ске вој ске ис ти чу ћи 
„да офи ци ри и ре до ви из гле да ју сви до јед ног као ро ђе ни вој ни ци, 
окрет ни и опре мље ни као нај бо ље тру пе у Ен гле ској. Ко њи ца им 
је из вр сна, ар ти ље ри ја мо дер на, пре во зна сред ства ла ка и ја ка, а 
то по ви из вр сни“. Бар лет је по хва лио и ор га ни за ци ју ко ман ди ди-
ви зи ја. Опи су ју ћи на ди ра ње срп ске вој ске ка Је дре ну ис та као је 
ку ри о зи тет да је ис пред пу ко ва ишла вој на му зи ка, а да су вој ни ци 
по но сно мар ши ра ли пу ни ду ха25). У на ред ним тек сто ви ма по ме ну-
ти но ви нар је у нај леп шем све тлу пи сао о из др жљи во сти срп ских 
тру па, деј ству ње не ар ти ље ри је и при знао да ни је ви део тру пе у бо-
љем ста њу или са ви ше бор бе ног ду ха као што је то срп ска вој ска, 
као и да цео срп ски на род се бо ри са вој ском.26)

У јед ном тек сту (DailyTelegraph, „Пад Ско пља“, 15. X. 1912) 
ана ли зи ра се срп ска вој ска и раз ло зи ње ног успе ха. По ред сим па-
ти ја кон ста ту је се да је срп ско оруж је из вр ши ло јед но де ло до стој-
но би ло ко је европ ске вој ске. Но ви нар ис ти че да је Ср би ја да ла 
ви ше од пе ти не свог го ди шњег бу џе та на одр жа ва ње вој ске ко ја се 
бри љант но по ка за ла у Ма ке до ни ји. „Оп шта вој на оба ве за стро жи-
је је при ме ње на у Ср би ји не го и у јед ној дру гој вој нич кој др жа ви 
на кон ти нен ту на чи ни ла је од сва ког Ср би на вој ни ка ко ји је имао 
бо љу хра ну и сме штај не го вој ни ци ве ли ких си ла. Њи хо ва вој на 
спре ма и опре ма су до те ра не на та кав сте пен са вр шен ства да су 
за чу ди ле стран це ко ји су по сма тра ли ток бор бе“.27) На кон Ко лу-
бар ске бит ке мно го број ни тек сто ви у ра зним ли сто ви ма ве ли ча ју 
успех срп ске вој ске. У со фиј ском ли сту „Мир“ пи са ло је: „Срп ска 
вој ска је раз ве ја ла у прах и пе пео аустриј ску вој ску ко ја се ди чи-
ла сво јим ло во ри ка ма... Вр ло је мо гу ће да тај срп ски успех не ће 
има ти су тра шњи це: вр ло је мо гу ће да ће број и сред ства над ја ча-
ти хра брост. Али се ви ше не мо же тра жи ти од јед ног из ну ре ног и 

25) Алек сан дар Ра сто вић, „Ср би ја у огле да лу бри тан ске штам пе у то ку Бал кан ских ра то ва“, 
Историјскичасопис, Бе о град, бр. 50, 2013, стр. 131

26) Упор.: исто, стр. 150-151.

27) Исто, стр. 131.
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ма ле ног срп ског на ро да. Сим па ти ја ма це лог све та мо ра ју се при-
дру жи ти и на ше сим па ти је... ето, због че га чу је те у нас, го то во са 
свих стра на уз вик: Бра во Ср би! Бу дим пе штан ски „Ви лаг“: „Ср би ја 
је гроб ни ца ма ђар ских пу ко ва. Зе мља ко ју ми по ка фа на ма зо ве мо 
„де ге не ри са ном зе мљом кра ља Пе тра“ гроб ни ца је на ша... А ми 
смо о тој срп ској вој сци го во ри ли „А, то су јад ни ци без му ни ци је, 
без игде иче га! То је вој ска глад ни ца...“. Го спо да ко ја су ова ко го-
во ри ла, зи ну ла су са да од чу да...“28)

По хва ле срп ској вој сци ни су упу ћи ва не са мо од са ве зни ка. 
Нем ци и Аустри јан ци су ра чу на ли да ће у срп ској вој сци има ти 
нај о збиљ ни јег про тив ни ка, па су из ра ђи ва ли упут ства за сво је вој-
ни ке у ко ји ма се из ме ђу оста лог ка же: да је срп ска вој ска хра бра, 
ње ни вој ни ци, ве ћим де лом се ља ци сна жни, са ма лим ства ри ма за-
до вољ ни, от пор ни, у бор би хлад но крв ни и при себ ни, ди сци пли но-
ва ни и већ че ти ри го ди не ра ту ју. „Аустриј ски ге не рал Кра ус је, као 
на чел ник Шта ба Бал кан ске вој ске, по сле сме не По ћо ре ка, из да вао 
тру па ма ра зна упут ства са при ме ри ма о др жа њу срп ских је ди ни ца 
и ста ре ши на. По сле ра та, он је из нео у сво јим јав ним пу бли ка ци ја-
ма да је срп ски бо рац сма тран у аустро у гар ској вој сци нај о па сни-
јим не при ја те љем, с ко јим је има ла при ли ке да се бо ри у Пр вом 
свет ском ра ту.“29)

Фелд мар шал лајт нант Шен је на кон Цер ске бит ке из ја вио: 
„Том на шем на ди ра њу убр зо је не при ја тељ – Шу ма диј ска ди ви зи ја 
пре пре чи ла пут. Љу ди те ди ви зи је, ко ја нам се од у пи ра ла, би ли су 
пра ви узор ни и не у по ре ди ви вој ни ци. Иако су они већ по тре ћи пут 
у ра ту за по след ње три го ди не, ипак им по хра бро сти и ју на штву не 
бе ше ра ван ни је дан од мно го број них не при ја те ља...“30)

И Ми тро вић на по ми ње да на кон вој нич ких не у спе ха Аустро-
Угар ске, ње ном вођ ству, и Не мач ке, ко ја је би ла збу ње на не у спе си-
ма свог са ве зни ка, ни је оста ло ни шта дру го, не го да ана ли зи ра ју 
раз ло ге не у спе ха и успе хе срп ске вој ске. На пр вом ме сту уочи ли 
су ви со ку спо соб ност и бес пре кор ност срп ских офи ци ра, по себ-
но ис ти чу ћи по пу лар ност, ути цај ност, тре зве ност и вој ну да ро ви-
тост вој во де Ра до ми ра Пут ни ка. То исто ва жи и за вој во ду Сте пу 
Сте па но ви ћа и Жи во ји на Ми ши ћа, ко ји је озна чен као „ду ша срп-

28) Адам Сто шић, ВеликиданиСрбије1914-1918, Кру ше вач ки гла сник, Вук Ка ра џић, Па ра-
ћин, 1994, стр. 82-83.

29) Ми лан Зе ле ни ка, РатСрбијеиЦрнеГоре1915, Вој но и зда вач ки за вод „Вој но де ло“, 
Бе о град, 1954, стр. 108.

30) Адам Сто шић, ВеликиданиСрбије1914-1918, Кру ше вач ки гла сник, Вук Ка ра џић, Па ра-
ћин, 1994, стр. 53.
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ског ко ман до ва ња“ и је дан од нај спо соб ни јих срп ских офи ци ра. 
Као ве о ма бит ну ка рак те ри сти ку, ис так ну та је уло га ком плет ног 
офи цир ског ка дра, пре ка ље ни у бал кан ским ра то ви ма, а као ве о ма 
из не на ђу ју ћи по да так је да су мла ђи офи ци ри осло нац и стуб, и 
да су ус пе си нај ве ћим де лом за слу га срп ских офи ци ра. За срп ску 
пе ша ди ју се ка же да је из у зет но „жи ла ва“ и из др жљи ва за ду го трај-
не мар ше ве, а нај бо ље осо би не јој се при пи су ју у де фан зи ви, ка да 
тре ба бра ни ти сво ја ог њи шта. У мно го број ним из ве шта ји ма, па и 
у овом на во ди се да је нај бо љи део срп ске вој ске, ар ти ље ри ја. Она 
се из у зет но до бро по ка за ла, ве о ма пре ци зна, и рас по ла га ла је са 
ве о ма до бро об у че ним и нај ин те ли гент ни јим офи цир ским ка дром. 
И у са ве знич ким зе мља ма је на гло по рас тао углед Ср би је и Цр не 
Го ре.31) „Ко ли ко је по рас тао углед две ју ма лих бал кан ских др жа ва, 
ле по по ка зу је по да так да је стру ја ра то бор них у кул тур ном жи во ту 
Ита ли је во ди ла про па ган ду за ула зак сво је зе мље у рат ко ри сте-
ћи се име ни ма Ср би је и Цр не Го ре. Та ко су Ма ри не ти и ње го ви 
фу ту ри сти, пред ста вља ју ћи ви зу ел но сво ја убе ђе ња, у гра фич ком 
при ка зу за ра ће них та бо ра са име ни ма Футуристичкатезарата
(у ко ме су по пи са ли све до тад за ра ће не зе мље и уз њих на ве ли по 
три или ви ше атри бу та), на пр вом ме сту пр ве ко ло не ста ви ли име 
„Ser bia“, а на дру гом ме сту дру ге ко ло не на зив „Mon te ne gro“, обе 
на по зи тив ну стра ну и про пра ти ли их са три иста атри бу та: „не за-
ви сност“, „ам би ци ја“, „не у стра ши вост“. Ру ко во ђен истим раз ло-
зи ма, Га бри је ле д’ Анун цио је у је сен 1915. спе вао Оду Ср би ма.32)

Ме ђу тим, на по чет ку су ко ба мно го број ни су при ме ри ома ло-
ва жа ва ња срп ског вој ни ка чак и од стра не са ве зни ка, пре све га Ве-
ли ке Бри та ни је и Фран цу ске, усло вља ва ња, при сва ја ња за слу га и 
успе ха на бој ном по љу, по ста вља ју ћи пред срп ске вој ни ке нај те же 
вој не за дат ке, упу ћи ва ње на нај те же де ло ве фрон та.33)

На кон ко лу бар ске и цер ске по бе де, уве ре ни да смо над љу ди, 
са ве зни ци су нас го ни ли да пре ђе мо у офан зи ву на не при ја тељ ској 
те ри то ри ји. Ве ли ки са ве зни ци (си ле Ан тан те) вр ши ле су при ти сак 
на срп ску вла ду и срп ску вр хов ну ко ман ду да пре ду зме офан зи-
ву пре ла ском пре ко Са ве. Број ни оправ да ни раз ло зи о не мо гућ но-

31) Ви ди ви ше: Ан дреј Ми тро вић, СрбијауПрвомсветскомрату, АМД си стем, Сту бо ви 
кул ту ре, до пу ње но из да ње, Бе о град, 2004, стр. 148-151.

32) Као и мно ги дру ги пе сни ци Евро пе и нај ве ћи ита ли јан ски пе сник с кра ја XIX и по чет ка 
XX ве ка био је оду ше вљен срп ским по бе да ма и ду бо ко до жи вља вао стра да ње Ср ба у 
Пр вом свет ском ра ту. По сле про па сти Ср би је 1915. го ди не об ја вио је у „Коријередела
сера“ ве ли ку оду у 450 сти хо ва. 

33) Упор: Дра го љуб Жи во ји но вић, Невољни ратници – велике силе и Солунски фронт:
1914-1918, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2008.
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сти те опе ра ци је ни су уми ри ли са ве зни ке. Ве ро ват но под ути ца јем 
цер ске по бе де, срп ска Вр хов на ко ман да је из ве ла тзв. Срем ску опе-
ра ци ју.34)

Ми лан Зе ле ни ка се сла же са на ве де ним и ка же, да су Са ве-
знич ке Вр хов не ко ман де, на кон што су Ср би по ту кли аустро у гар-
ску Бал кан ску вој ску и део аустро у гар ске 2. ар ми је,35)по ста ви ле 
пред срп ску ко ман ду са мо у би лач ке зах те ве. „Не во де ћи мно го ра-
чу на о уну тра шњем ста њу срп ске и цр но гор ске вој ске, ко је су се 
још од 1912. го ди не тро ши ле и ис цр пљи ва ле у ра ту, пре по ру чи ва ле 
су, од мах по из во је ва ној по бе ди на Це ру, да Ср би пре не су рат на 
не при ја тељ ско тле пре ко моћ них гра нич них ре ка, за чи је са вла ђи-
ва ње ни су рас по ла га ли ни ма те ри јал ном опре мом, ни до вољ ним 
ис ку ством. Са мо не де љу да на на кон за вр ше не Цер ске опе ра ци је, 
31. ав гу ста 1914. го ди не, ру ска Вр хов на ко ман да је ско ро ка те го-
рич ки зах те ва ла од срп ске Вр хов не ко ман де, да што пре пре ду зме 
на пад пре ко гра ни це, углав ном пре ма се ве ру. Ра ди ло се о рас те-
ре ће њу оба са ве знич ка фрон та ко ји су се на ла зи ли у кри тич ном 
ста њу, јер се при ти сак Не ма ца по ја ча вао пре ма Па ри зу, а бит ке у 
Пољ ској и Га ли ци ји су ула зи ле у ре ша ва ју ће фа зе“.36)

На ред бу да срп ске је ди ни це са Це ра за поч ну офан зи ву у 
Сре му, пот пи сао је вр хов ни ко ман дант срп ске вој ске Њ. К. В. Пре-
сто ло на след ник Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић. Ти моч ка ди ви зи ја пр-
вог по зи ва, у не де љу 6. ав гу ста почелa је пре ба ци ва ње на ле ву оба-
лу Са ве пон то ни ма. Ла за ре вић пи ше, да су аустри јан ци већ би ли 
спа ко ва ни за по ла зак, па та ко и моћ на 92. ди ви зи ја фелд мар ша ла 
Ал фре да Кра у са. Он је бо ра вио у Ру ми, и већ је био укр цан за од-
ла зак у Га ли ци ју. На пр ву вест о офан зи ви Ср би ја на ца, вој ни ци 74. 
аустриј ског пу ка из ле те ли су на бри сан про стор ис пред Ша ши на-
ца, пра во на ми тра ље зе Тре ћег ба та љо на, ко ји је био за кло њен ку-
ку ру зи штем. То је би ла оп шта по ги би ја. И по ред по чет них успе ха, 
уз ве ли ке гу бит ке срп ска вој ска се мо ра ла по ву ћи због знат но број-
ни јег не при ја те ља. „Да су Ти мо ча ни са мо је дан дан ка сни је пре-
шли у Срем, без от по ра би до спе ли све до Пе тро ва ра ди на - јер би 
све аустриј ске ре ги мен те већ би ле пре ба че не на Ис точ ни и За пад ни 
фронт. Ова ко, ис пу ни ли су обе ћа ње да то европ ским са ве зни ци ма 
и ни су за ка сни ли да по ло же сво је жи во те на по љу ча сти. Мо би ли-

34) Ни ко ла По по вић, СрбиуПрвомсветскомрату:1914-1918, ДМП, Бе о град, 1998, стр. 
17.

35) Нај ве ћа ар ми ја ко ја је би ла пла ни ра на за вој на деј ства пре ма Ру си ји

36) Ми лан Зе ле ни ка, РатСрбијеиЦрнеГоре1915, Вој но и зда вач ки за вод Вој но де ло, Бе о-
град, 1954, стр. 14-15.
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са ни су 26. ју ла а из ги ну ли у не де љу 6. сеп тем бра, по сле са мо 60 
да на вој нич ког жи во та“.37)

Мно го број ни су при ме ри бес по треб ног стра да ња срп ских 
вој ни ка, па та ко Ми хај ло Ко ва че вић на во ди: „Ок то бра ме се ца г. 
1915. Срем ски до бро во љач ки од ред, про сла вљен већ ра ни јим под-
ви зи ма, упу ћен је да бра ни Бе о град од аустро-угар ске и не мач ке 
вој ске. Од ред је имао око че ти ри сто ти не, упра во 360 бо ра ца, све 
де ча ка од 15 до 19 го ди на. Три да на и три но ћи они су се на ули ца-
ма раз ру ше ног Бе о гра да, ко ји је плам тео под пљу ско ви ма гра на та, 
бо ри ли пр са у пр са, с не ко ли ко хи ља да Не ма ца. Не до вољ но на о ру-
жа ну, још не раз ви је ну де цу, на па да ли су сна жни, си ти љу ди, с нај-
бо љим оруж јем и нај мо дер ни јим то по ви ма. То је она омла ди на, то 
су они бор ци ко је је ма јор Га ври ло вић до че као истим го во ром ко ји 
је одр жао и сво јим вој ни ци ма, го во ром ко ји је за бе ле жен у веч ну 
хро ни ку чо ве чан ства: „Ју на ци, Вас је Вр хов на ко ман да из бри са ла 
из спи ска жи вих, ви ви ше не по сто ји те у њи хо вим спи ско ви ма“.38)

Ка да те це ни не при ја тељ, он да ве ћу част не мо жеш има ти. 
Шта год ми да ка же мо мо же да бу де ока рак те ри са но као при стра-
сно, али то не мо же да се од но си на не што што су ре кли Нем ци 
и Аустри јан ци о срп ској вој сци: Не мач ки цар Вил хем II у до пи-
су бу гар ском кра љу Фер ди нан ду на во ди: „Ше зде сет две хи ља де 
срп ских вој ни ка од лу чи ло је ис ход ра та, сра мо та“,39) кон ста ту ју ћи 
са жа ље њем ка сни је: „Ште та што тај ма ли на род ни је мој са ве-
зник.“ И не мач ка вој на штам па ве ли ча срп ску вој ску, па та ко вој ни 
ча со пис, Рат ник пи ше: „Срп ска вој ска је са сво је стра не учи ни ла 
све што је би ло у ње ној мо ћи. Она се бо ри ла и ис по ља ва ла хра-
брост ко ју јој, без ика кве ре зер ве, мо ра мо при зна ти. Она се бо ри ла 
са без гра нич ним по жр тво ва њем, па је чак и у про па да њу оки ти ла 
сво је за ста ве сла вом“.40)
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HUMANITYANDHEROISM
OFSERBIANARMYINTHEGREATWAR

Resume
With the de fe at of the Ot to man Em pi re and the end of the Bal kan 

wars, all of the re le vant fac tors in the Austro-Hun ga rian Em pi re we re 
for war with Ser bia. The idea it self ap pe a red much ear li er, and full re-
cog ni tion re ce i ved in 1908. du ring the an ne xa ti on cri sis, and no long 
af ter the first ul ti ma tum to Ser bia. The First World War is a he ro ic pha se 
in the li fe of the Serbs. The pa per aims to ex pe ri en ce one of the he ro ic 
ti mes, and as long as the new world or der trying to chan ge hi story, they 
will ne ver suc ceed in or der to for get the he ro ism and hu ma nity of the 
Ser bian pe o ple in the Gre at War. 

In Sa ra je vo, in or ga ni za tion of In sti tue of hi story and se ven mo re 
in sti tu tes from euro pean co un tri es (de fe a ted in Gre at war) from 19 to 
21st of ju ne 2014, the re is a plan to bu ild a con fe ren ce en ti tled to World 
War I. Con nec ted with that, bo snian hi sto rian Hu sni ja Kam be ro vic cla-
ims that „con fe ren ce is not go ing to be set of dis sen ting in opi ni ons“ (?), 
and that 15.6.2014 (Vi dov dan – big Ser bian ho li day) li ke a da te is not 
an op tion „ha ving ne ga ti ve ex pe ri en ce from 1914. and 1992. when so-
me of un re spon si ble idlers cre a ted cha os“. It is cle ar that so me hi sto ri-
ans, in ad di tion to trying to ac cu se Ser bia of the bla me for the out bre ak, 
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ie. be gin ning of World War I, trying to re du ce the sco pe of the suf fe ring 
of the Ser bian pe o ple. 

Even in the most dif fi cult mo ments, when you co uld ex pect a 
re a so na ble payback for the atro ci ti es com mit ted over enemy sol di ers, 
over Ser bian sol di ers and the ci vi lian po pu la tion, the el derly, wo men 
and chil dren, Ser bian sol di ers and all the pe o ple werw ho no red with 
gre at hu ma nity and phi lanthropy. The re are many evi den ces of a hu man 
en ga ging in a dif fi cult ti me, espe ci ally when Ser bia thre a te ned a com-
ple te col lap se of the mi li tary , they had fa ir and hu ma ne tre at ment of 
pri so ners, espe ci ally to the Austro-Hun ga rian of fi cers. Ka ta ri na Stur ce-
ne ger de scri bed pri son camp as a lar ge sa na to ri um, whe re pe o ple lo ok 
bril li ant and he do es not be li e ve that the pri so ners so mew he re el se in 
the world we re mo re be a u ti ful than he re . She ga ve full re cog ni tion 
to the Ser bian of fi cers for ho no ra ble tre at ment, espe ci ally com man der 
Po po vic , who has the ge ne ro us way of ta king ca re of pri so ners. The fa-
mo us Swiss cri mi no lo gist Dr. Ro dolp he Ar chi bald Re iss talks abo ut the 
co u ra ge and he ro ism of the Ser bian pe o ple and the “mercy to cap tu red 
enemy sol di ers, ema ci a ted with hun ger, and in stead of abu sing the pe o-
ple who ha ve the ir ho u ses bur ned and mas sac red wo men and chil dren, 
Ser bian sol di ers spa red the ir fa te and ga ve them the ir last pi e ce of bread 
from his poc ket”. Nu me ro us jo ur na lists from va ri o us co un tri es re port 
the glo bal com mu nity of he ro ism, co u ra ge and com pas sion of Ser bian 
tro ops , and Dutch jo ur na list Ar man van Ti en ho ven , in his ar tic les says 
that the re is an in ten tion to for ce a small na tion to sub mis sion with bru-
ta lity.

At the be gin ning of the con flict in the Gre at War, the re are nu-
me ro us exam ples of con tempt of Ser bian sol di ers, even by al li es, con-
di ti ons, ac qu i si ti on of me rit and suc cess on the bat tle fi eld, gi ving to 
Ser bian sol di ers har dest mi li tary tasks, ta king them to the most dif fi cult 
parts of the front. Af ter Cer and Ko lu ba ra vic tory, con vin ced that they 
are su per mens, the Al li es so ught the Ser bian army to ta ke the of fen si ve 
mo ve ment in to enemy ter ri tory. Ser bian go vern ment ini ti ally ca te go ri-
cally re jec ted the pro po sal, but un der pres su re from the Al li es they en te-
red this very risky ven tu re, which will end tra gi cally. Austro-Hun ga rian 
units are con stantly re in for ced in the new ar til lery and am mu ni tion, but 
in the me lee, Ser bian sol di ers we re di smis sed at tacks.
Key words: The Gre at War, hu ma nity, he ro ism, cha rity, the Ser bian Army
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