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Професору ђенера лу др Владимиру Станојевићу,
онда капетану 1. класе, управнику српске болнице
на острву Виду, француском мајору др Баперу,
управнику француске болнице на Виду, српским и
француским лекарима и медицинарима који су пожртвовано учествова ли у спасавању српских регрута и војника од смрти, посвећујем ово дело у
знак сећања и вечне захвалности у име мога народа.

Плава гробница
Стојте, га лије царске! Спу тајте крме моћне,
Газите тихим ходом!
Опело гордо држим у доба језе ноћне
Над овом све том водом.
Ту на дну, где шкољке сан уморан хвата
И на мртве алге тресетница па да,
Лежи гробље храбрих, лежи брат до брата,
Проме теји на де, апостоли ја да.
Зар не осећате како море мили,
Да не руши вечни покој па лих че та?
Из дубоког јаза мирни дремеж чили,
А уморним ле том зрак месеца ше та.
То је храм тајанства и гробница тужна
За огромног мрца, кô наш ум бескрајна,
Тиха као поноћ врх острвља јужна,
Мрачна као савест хладна и очајна.
Зар не осећате из модрих дубина
Да побожност расте врх вода просу та
И вазду хом игра чудна пантомина?
То велика душа покојникā лу та.
Стојте, га лије царске! На гробљу браће моје
Зави’те црним трубе.
Стражари у свечаном опело нек отпоје
Ту, где се ва ли љубе!
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Јер проћи ће многа столећа, кô пена
Што пролази морем и умре без знака,
И доћи ће нова и велика смена,
Да дом сјаја ствара на гомили рака.
Али ово гробље, где је погребена
Огромна и страшна тајна епопеје,
Колевка ће бити бајке за времена,
Где ће дух да тражи своје корифеје.
Сахрањени ту су нека дашњи венци
И пролазна ра дост целог једног рода,
Зато гроб тај лежи у та ласа сенци
Измеђ’ недра земље и небеског свода.
Стојте, га лије царске! Буктиње нек утрну,
Веслање умре хујно,
А кад опело свршим, клизите у ноћ црну
Побожно и нечујно.
Јер хоћу да вла да бескрајна тишина
И да мртви чују хук борбене лаве,
Како врућим кључем крв пенуша њина
У деци што кликћу под окриљем славе.
Јер тамо, да леко, поприште се зари
Овом истом крвљу што овде почива:
Овде изнад оца покој господари,
Тамо изнад сина повесница бива.
Зато хоћу мира, да опело служим
Без речи, без суза и уздаха меких,
Да мирис тамјана и дах праха здружим
Уз тутњаву муклу добоша да леких.
Стојте, га лије царске! У име свесне поште
Клизите тихим ходом!
Опело држим, какво не виде небо јоште
Над овом све том водом!
(1917)

Милутин Бојић
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Предговор
Ова књига туге и поноса1 замишљена је још давно,
у време ка да сам писао своју прву монографију о ра ду
српског војног саните та у време повлачења 1915/16.
године, као њен природни наставак и дуго је сазревала у мојим мислима. Велика доку ментација о Виду,
прикупљена за време мога ис траживања у Војном архиву, почива ла је издвојена, чекајући свој трену так.
Он дуго није долазио јер сам био заокупљен, у једном
тиму састављеном од војних и грађанских лекара и неколицине професионалних војника поштова лаца санитетске историје свогa народа, другим великим темама које су наилазиле са стогодишњицама њиховог одигравања: балкански ратови 1912–1913, Велики рат
1914–1918, прво у периодима (1914/15, 1916, 1917/18,
велики пробој фронта и крај рата), а потом у обновљеној целини (1914–1918). Та да, ка да је цео замишљени
за датак био извршен, симпозијуми одржани, а књиге
штампане, вратио сам се овоме пројекту као завршетку
свога опуса – испуњењу дуга умрлим ратницима и недораслим регру тима српске војске, учесницима ове велике српске и светске драме.
1

Бранислав Нушић, Деветстопетнаеста.
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Повлачење српске војске и народа од Ср бије до
острва Крфа, на челу са Кра љем, Регентом, Вла дом и
Народном скупштином, напуштање родне груде да би
се оста ло непобеђеним и верним Отаџбини, највећи је
могући израз верности исконским људским вредностима. Изведени у зимско време, под немогућим условима и уз огромне жртве које се пењу до неподношљивих висина и воде до биолошког изумирања једног народа, појава до та да непозната у историји човечанства
и од та да никад и нигде више поновљена у овој размери, обележили су заувек победу људске моралне вредности у сукобу са Судбином. Од та да, Повлачење, Крф
и Видо поста ли су за нас Србе други мит, уз онај косов ски, опредељу јући умногоме потоње судбоно сне
догађаје 27. марта 1941. са крилатицом „Боље гроб него
роб”, која га је водила, с ратом и оружаним устанком
који се, нажа лост, пре творио у међусобни обрачун
различитих стремљења, у чему је учествова ло и немало актера приче коју следимо.
Књига је највећим делом посвећена трагедији српских регру та, тој недозрелој и недосањаној генерацији која је небригом оних који су о томе има ли да брину пу штена да пропадне на свом голготском пу ту.
Острво Видо, као тужно финале, било је само завршни
чин драме које је почела њиховим подизањем од домова и породице. Ако су и мора ли због виших циљева да
буду покрену ти у Неизвесност, њихова Голгота започе та још на границама Србије, могла је током пу та бити избегну та прво дозволом да пређу у Грчку, у сигурност, а потом бар умањена током каснијег збивања, да
није било трагичне наредбе да крену ка луци Ва лони,
у пропаст, кроз мочваре између две изливене реке Шкум10

бе и Семени, без добијене сагласности, према Србима
и иначе несклоне, италијанске команде и њеног осионог
генера ла Бертотија. Уместо да из Базар-Шијака крену
десно ка Драчу и сигурности, наређено им је да иду лево, право у пропаст. На томе крстоносном пу ту страда ли су сви који су били слабији, а остатак преживелих доведен је на ивицу опстанка, чиме је трагедија на
Виду била припремљена. И за то нико није одговарао
ни за време рата, нити после њега; сви покушаји су одлуком о амнестији грешника били угашени. Зато смо
покуша ли да их се, снабдевени документима из војног
архива и успоменама њиховим или оних који су им помaгали, после сто година сетимо и још једном, заједно с
њима, пређемо њихов Via dolorosa.2
Мир душама њиховим, нисмо их заборавили.
Ова књига, писана у врло позно животно доба писца, остаје завршни чин мога опуса и мој опроштај са
својим народом, с којим сам провео цео свој лекарски
и ис траживачко-историчарски живот.
У ле то 2021, у Београ ду

2

Писац

Пут патње.
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УВОД: ПОВЛАЧЕЊЕ И ПОЧЕЦИ СТРАДАЊА
Исцрпљена ратним губицима у 1914. и епидемијом
три тифуса 1914/15. године, са укупно 163.661 изгубљених до 21. септембра 1915. (до непријатељске
офанзиве)1 Србија је током тог периода позва ла у војску све класе оних рођених до 1895. Фе бруара 1915.
Министарство војно образова ло је Инспекцију резервних трупа и подофицирских школа и ставилo је под
своју надлежност. До јесење непријатељске офанзиве
обра зова ни су нови Ђачки бата љон уме сто славне
Ђачке че те десетковане у Колубарској битки, Музичка
школа и Подофицирска школа. Оснивају се Резервне
трупе и образују центри за обуку регру та у Нишу, Крушевцу и Крагујевцу и у њих се одлуком од 15. септембра 1915, касније пролонгираном до октобра, упућују
нови регру ти класе 1896. и муслимани из новоослобођених области класе 1895. Укупно 27.143 недорасла
младића и око 6.000 дечака из Последње одбране 1897.2
1 Штаб Врховне команде, Оперативно одељење, Ађ. бр. 54125/1. 09. 1915,
Крагујевац, Војни архив, поп. 3, кут. 56, фасц. 4, док. 1, лист 56
2 Министарство одбране, Слу жбени војни лист, Ниш, 1915, 19, 409–412;
Александар С. Недок, Повлачење српске војске ка албанском приморју и њена
евакуација на Крф, рад војно-санитетске службе, поглавље „Трагедија регрута”, II издање, Министарство одбране, Београд, 2014, 65–70.
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Нишке резервне трупе, 1. пук (Моравска, Битољска
и Вардарска дивизијска област) биле су најбоље снабдевене, Крагујевачке, 3. пук (Дунавска, Дринска и Брегалничка дивизијска област), само делимично, а Крушевачка, 2. пук (Шума дијска, Тимочка, Ибарска и Косовска дивизијска област) најлошије. Многи су били у
својој одећи и обући, без преобуке. Сви мла ди, неискусни и недозрели, ђаци и сељачићи који су први пут
изашли из свога села.
У почетку непријатељске офанзиве, октобра 1915,
видевши да се неће моћи од у пре ти непријатељском
напредовању, Министарство преко општинских власти хитно позива да се у војне јединице јаве де чаци
класе 1896. и 1897. не би ли их спасли од интернације
и обезбедили за будуће време нове борце. Тако се десило да се у јеку офанзиве с војском повлаче и регрути, из Ниша преко Куршумлије и Приштине, а из Крагујевца и Крушевца/Краљева долином Ибра, преко Косовске Митровице, сви да ље до Приштине и Призрена
као крајње тачке окупљања. У друштву с њима повлачило се 795 ђака Подофицирске и Музичке школе из
Скопља и 754 припадника Ђачког бата љона из Приштине. С њима су ишли лекари: мајор др Виктор Моравац, капе тан 1. класе др Милан Пе тровић, капе тан 2.
класе др Петар Перић и поручник др Александар Ђиритис, као и лекари успутних болница (др Никола Благојевић, Елбасан и др Никола Христић, Тирана: ишли су
без икакве коморе).
Од Призрена преко Љум куле, Ве зировог моста и
Дебра до Охрида ишли су левим крилом и иза Тимочке
војске, путем гладујући и трпећи хладноћу и влагу. Успут
су се њихови редови топили бежањем регру та из ново14

Анри Барби, Повлачење кроз албанске планине

ослобођених области, успутним заостајањем услед болести и исцрпљености, па већ и умирањем појединаца.
Иако су се повлачили с главнином војске, они су у
ствари би ли ничији, припа да ли су сами се би, деца
српског села и српске вароши, сељачићи и ђачићи. Дошавши у реон Битоља, ка да је треба ло одлучити шта
да ље, на предлог инспектора (команданта) Резервних
трупа да им се дозволи прелаз на територију Грчке, за
шта је из Солуна стигла грчка сагласност, после вишедневних безуспешних поку шаја, а на основу одлу ке
Вла де „да се без крајње нужде не прелази на грчку територију”, министар војни пуковник Бојовић (који се
службено већ на лазио у Солуну!) издаје 15. новембра
наређење: „… регру те упу тите у Тирану…”, остављајући могућност командујућем официру да донесе другу
одлуку „… уколико буде сматрао да ће у Грчкој наићи
на лакшу ис хра ну”. Та ко је у Грчку прешло између
1.650 болесних и слабих регру та, дечака 1896. и 1897.
годишта, и две че те Ђачког бата љона (њих 1.000) С
15

Драгиша Стојадиновић, Кроз албанска блата, 1916.

њима је прешао и лекар Охридске резервне болнице,
контрактуални поручник др Јаков Рјабин. Од ових момака ће ускоро бити образован у Солуну Први батаљон
Комбинованог пука, док ће остатак пука чинити ратне јединице и посебна Команда Саобраћајног одељења
са железничарима (3.000), јединице и установе које су
из Ђевђелије директно прешле преко границе (Велешка и Ђевђелијска војна болница) и америчка и британска медицинска мисија. Део ових недораслих момака касније ће бити пребачен у Бизерту на опоравак.
Једну групу од око 400 заоста лих, изнемоглих регру та сустигла је у повлачењу из Охрида у селу Рамне
бугарска коњица и све их сасекла сабљама. Касније подигнут споменик овим несрећним дечацима је у Другом рату 1941. порушила бугарска окупациона власт.
Из Охрида се кренуло у ешелонима између 16. и 20.
новембра. Тако су после свих перипе тија на пут до Ти16

ране преко Елбасана кренула 15.544 регру та, остатак
Ђачког бата љона и недораслих дечака Музичке и Подофицирске школе. До Тиране се пу това ло у ешелонима: први је кренуо 16. новембра, а последњи стигао 27.
новембра. Пешачило се по хладном и кишовитом времену. Већ је у Елбасану у привременој војној болници
у којој је лекар био др Никола Благојевић остављено
неколико стотина оболелих и изнемоглих регру та. У
Тирану их је организовано стигло 10.950, оста ли су се
успут расули због болести и исцрпљености, па су каснијих дана пристиза ли у мањим групама, а неки су
успут умрли. У Тирани се стање још више погоршало јер
због све већег броја других јединица, ратних заробљеника и избеглог становништва није било ни сувог смештаја, ни довољно хране. Киша и блато, недостатак простирки и логорске опреме изазва ли су масовно оболевање мла дића – назебе с плућним катаром, запа љење
плућа или плућне марамице, промрзлине због пропале обуће, цревне инфекције… Дневно се за помоћ јављало 400–600 њих, како сведочи др Милан Пе тровић,
који је уза лудно покушавао да им пру жи помоћ, јер
већ није било лекова, а хране недовољно (пола хлеба и
нешто куване хране). Тако је у Тирани у резервној војној болници код др Николе Христића оста ло њих 700.
Пре у зевши коман дова ње над њима, Врховна команда је 27. новембра наредила даље померање ка Драчу ра ди лакшег снабдевања храном и лековима и 3. децембра инспектор издаје наређење за покрет до варошице Шијак (10 км од Драча) и трупе истога дана стижу у њу. Су тра дан су добили храну из Драча. Истога
дана Врховна команда ша ље наређење које ће имати
трагичне последице: „Крените са свим регру тима пре17

Ристо Шуковић, Мртви српски војници од глади код Љеша у Албанији, 1915.

ма Фијери и у околини Ва лоне извршите најпогоднији
распоред. Једнога од ваших официра упу тите у Валону и обавестите се од тамошњег најстаријег команданта италијанских трупа на која насељена места у околини Ва лоне може те рачунати за смештај регру та.”3
Ово наређење из Врховне команде, настало на основу погрешно протумачене депеше Вла де од 27. новембра 1915. („Чим се добије пристанак Ита лије да се регру ти упу те одмах у Ва лону”), које је зависило од пристанка Италије, а њега није било, довело је 7. децембра
до покре та ре зервних тру па пре ко из ли ве не ре ке
Шкумбе у мочварни предео између ње и реке Семени
3 Врховна команда, О. бр. 25.571. цит. из: Вла димир Ра дојевић и Јован Миленковић, Пропаст српских регрута 1915, САНУ – Научно дело, Београд, 1967,
66.
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Драгиша Стојадиновић, Кроз Албанију, српски војници кувају траве

(Мизекија) до варошице Фијери. Већ код прелаза реке
у Каваји је оста ло више од 1.200 исцрпљених и болесних регру та (од тих је касније њих око 500 послато у
Драч да се бродом превезу на Крф, где су стигли 18. јануара 1916), а пут до Фијерија је био посут десе тинама и стотинама лешева подављених или од исцрпљености умрлих регру та.
Два трагична места се нарочито ис тичу: прелаз на
леву оба лу Шкумбе и за држа ва ње на њој, и прелаз
преко моста на реци Семени и долазак у Фијери.
Шкумба се изли ла због кише, па се и прела зи ло
кроз дубоки глиб, и то у два већа чамца која су примала до 20 војника. Прво су прешле Подофицирска и Музичка школа, потом регру ти по пуковима; све је ишло
споро и логор у поплављеном земљишту се постепено
током три дана (9–12. децембра) пре творио у гњецави
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глиб.« „Лева оба ла била је препуна лешева… на простору од 100 m2 могло је бити око 60 лешева, али је пре
тога 26 њих бачено у реку.” Кренувши да ље, ишло се
кроз блатњаву баруштину и рупе које су биле дубоке и
до појаса… многи војници су се подавили заглибљени
у блату… Најстрашнији трену так био је прелаз преко
моста, мора ло се ићи у колони по један, масе пристизаху гомилајући се, слабији од њих па даху у воду давећи се, јачи иђаху напред газећи преко својих другова… Тако је пут од Шкумбе до места Фијери био посејан лешевима… Најзад се стигло у Фијери..»
Смештени у Фијери, у логору под ведрим не бом,
убрзо ограђени бодљикавом жицом и опкољени батаљоном италијанских берсаљера по наређењу италијанског командујућег у Валони генерала Бертотија који се
бојао колере, па је наређивао да се врате истим пу тем
до Тиране, регру ти су трпели глад, јер им је дотур хране
био обустављен. После низа преписки, телеграма и молби да умекша свој став, најзад је дозволио да остану у
Фијерију. Смрт је немило срдно ко сила, а лекари др
Виктор Моравац, др Милан Пе тровић, др Пе тар Перић
и др Александар Ђиритис покушава ли су да помогну
без лекова, само сместивши болесне у конак Омер-паше, гледајући их како умиру гладни, прозебли, кашљави, неодевени, рањавих ногу, пуни нечистоће и ваши,
крвавог пролива због дизентерије и трбушног тифуса.
У тој „болници” дневно је умира ло 40 до 60 несрећника, укупно је умрло 1.029 регру та и питомаца школа, у
логору преко њих 400, укупно у Фијери и околини око
1.800. Дана 30. децембра стање је било следеће: Регрута има 10.200, од којих болесних 6.667, а они „за са да
не могу да издрже пут до Драча, од оних који би могли
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