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Загрлата у историји српског народа

Зоран А. Антонијевић
Лазаревац

ВРЕОЧАНИ У РАТОВИМА 1912 - 1918
(забележио Драга Лукић1)

Апстракт: Црквена општина Вреоци (Вреоци, Цветовац, Медошевац) имала је у отаџбинским 
ратовима много учесника. Скоро сви способни житељи, били војни обвезници или не, учествовали 
су у ратним дешавањима. Њихове приче и сећања на те дане овде су представљени у цртицама као 
део веома обимног материјала.

Кључне речи: Вреочани, црква у Вреоцима, мобилизација, Балкански ратови, Први светски 
рат, Кајмакчалан-Камењаре (Кремењаре), Карађорђева звезда, комите, Воја Танкосић, поп Срећко, 
Цуле, Тетовирани Шваба.

a1

1 У периоду од 1959.г. до 1965.г. хроничар места Вреоци, 
Драгомир Драга Лукић, учесник Другог светског рата, 
заточеник логора на Бањици и логора Матхаузен, 
бележио је причање солунаца и учесника балканских 
ратова који су родом из места Вреоци и Цветовац. 
(Стари Вреочани су сматрали да је Цветовац засеок 
Вреоца од давнина). Годинама сам сарађивао са њим 
и познавао тог дивног човека без чијег стрпљивог 
слушања и великог пријатељства са Вреочанима не 
би ни настали поменути записи. Имао сам среће и 
част да добијем његове свеске десетак година после 
његове смрти од сина му Лукић Тиберијуса – Мише, 
које сам пажљиво очистио, осунчао и преписао са 
малим правописним и граматичким исправкама 
и које ћу, надам се, публиковати у времену када 
обележавамо стогодишњицу завршетка Великог рата. 
Већину учесника ових прича сам лично познавао, 
а и мој прадеда Милић Антонијевић је учествовао 
у боју на Варовници и тамо рањен у леву руку. 
Као трећепозивац је односио храну и преобуку 
нашим војницима на Косово до пред сам одлазак у 
Грчку. Његова два брата Александар и Бранисав су 
погинули у отаџбинским ратовима, а брат од стрица 
(даља фамилија) је Чедомир Чеда Антонијевић-Грк 
носилац две Карађорђеве звезде као и златних медаља 
Француске и Русије, који је погинуо је на Кајмачалану. 
Иначе Вреочани и Цветовчани су заслужили 6 
Карађорђевих звезда (Чедомир Ж.Антонијевић 
златну и сребрну, Светислав-Цуле Синђелић сребрну, 
Светозар Синђелић златну, Милоје Вукић сребрну 
и Тихомир Вукић сребрну) што ће бити тема неком 
другом приликом. Нисам ништа исправљао у говору 
ратника већ како је записано оставио да млади и 
читаоци уживају у изразима и причама својих дедова 
и прадедова јер је тако сачуван „мирис“ времена у 
коме су живели и ратовали. Ово су тек цртице и мали 
прилози за изучавање тог херојског времена када 
су наши преци без жаљења несебично жртвовали 
своје животе како би ми њихови потомци живели и 
опстали на овим просторима.
Забележисмо ово да се не заборави.
Зоран А.Антонијевић, истраживач и хроничар 
Вреоца и околине

ЧЕДА Ж. АНТОНИЈЕВИЋ - ГРК

Рођен је у Вреоцима 27.07.1884.г. и 
одликовао се снагом и брзином. На једном 
општинском такмичењу у трчању 1910.г. 
освојио је друго место и пар опанака. За 
време отаџбинских ратова службовао је у 
Куновчића чети. И отац Живојин и браћа 
Јован и Андреја су били учесници ратова. 
Од 1912. године до погибије на Кајмакчалану 
одликовао се изузетно храбрим акцијама. 
Постао је наредник српске војске и у своје 
потчињене уливао љубав према отаџбини. 
У рату са Бугарима заробио је бугарски 
пук и пет топова. И против Аустроугара се 
истицао храброшћу. Једно вече слушајући 
официре како се договарају и закључују 
да би им добро дошао аустријски живи 
језик Чеда се изгуби у ноћи и крете ка 
непријатељским редовима. Том приликом 
је заробио аустријског стражара пришавши 
му с леђа и донео га свом команданту са све 
пушком. Толико га је јако стегао да несрећни 
војник није могао нормално да дише. 
Одликован је са две Карађорђеве звезде 
сребрним и златним војничким орденом, 
златним крстом светог Ђурђа и златном 
Обилићевом медаљом.

Кајмакчалан погибија Чедомира-Чеде 
Грка Антонијевића носиоца златне и 
сребрне Карађорђеве звезде и других 

одличја

Било је то у почетку 1917. по Божићу. 
VIII пук је држао Западни крш, између 
нас VII пук ми смо држали зелени плато и 
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Кремењаре; прво смо дошли на рововску 
косу. После смо се помакли улево на Западни 
крш, а Бугарин је дошао на Западни крш. А 
ми смо се повукли још улево на зелени плато 
и Кремењаре и после настаје низија, раван. 
До нас су били Дринци држали су рововску 
косу и редом до Вардарске дивизије чак до 
Соколца. 

 Ми смо били тада на положају, на 
месту Кремењарима�. Кремењари су камено 
брдо дуж косе, држали су га горе Бугари. А 
ми смо се подвукли на 30 метара  на 50м. и 
ближе под Кременаре, и ту смо били стално 
све док нисмо кренули за Србију напред. 
Комадант пука, Јован добио је наредбу да 
узме други батаљон осмог пука. Овај је (VII 
пук) требао да иде на коту 12-12 ка Битољу 
од нас удаљена  око 20 км, а III батаљон  VII 
пука је  био ост`о на положају и III батаљон 
VIII пука, они су остали на положају, код 
Западног крша, а ми на Кремењарима. 

Они су после 3. дана кад су стигли 
заузели коту 12-12. Комадант петог пука, 
је остао на положају као комадант отсека. 
И кад је кота 12-12. пала нама је наређено 
да се узму Кремењари, пошто је сад фронт 
требао да се исправи да Бугари не би тукли 
бочно ове на коти 12-12. Стигло је наређење. 
Комадант петог пука је наредио да трећи 
батаљон VII пука изврше напад и узму 
Kремењаре. 

Али комадант трећег батаљона седмог 
пука Бели Марковић, потпуковник, није 
разговарао са комадантом седмог пука, и 
није хтео да ради како овај каже. А комадант 
петог пука нареди да узме Бели Марковић 
једног командира већ спремног из батаљона 
VII, не морају ни да питају команданта 
трећег батаљона. Он је тако и урадио и узме 
мог командира друге чете трећег батаљона - 
Свету Урошевића капетана. И ујутро отворе 
бараж артиљерије напред. Онда ми кренемо 
напред. Две наше чете трећег батаљона 
VII пука, и две чете VIII пука биле су прве 
у борби. А трећа и четврта чета трећег 
батаљона VII пука остали су у резерви за 
нама. И  тако смо цео дан нападали. 

Бугари су се све чврсто држали и 
одбијали нас бомбама и митраљезима, али 
ипак смо ми претрчали пред Кремењаре те 
нашој другој чети нису Бугари могли ништа 
митраљезом, а прва чета нашег батаљона 
била је лево од нас. И она се помицала у 
стрељачком строју ка Кремењарима, али 
је њих митраљез покосио јер је било 3-4. 
митраљеза који су стално тукли, а они су 

били даље и требало је да претрче 50 метара 
у стрељачком строју и док су претрчали 36 је 
погинуло са командиром, без рањених, док 
су се подвукли под ватру (Кремењаре). 

После су нас Бугари били само бомбама, 
али срећа је била што су се осмаци били 
попели на Западни крш, заузели на њему 
бугарске ровове и дошли на Кремењаре. 
Ми смо били ниже. А горе на стенама су 
Бугари. А ми смо доле под стеном. Бугарин 
може да нам скочи за врат. Осмаци дошли 
горе и вичу нама напред. Седми пук је са 
друге стране стене. Бугари бацају бомбе, а ја 
викнух не дајте. Побише нас, бацају бомбе. 
Овај Бугарин је био остао у кршу, није ни 
знао да су Бугари већ побегли и овог наши 
ухвате. И ми одмах устукнемо и обиђемо око 
стена и испењемо се горе. Бугари су ту били 
добро утврђени  за 2 године, између стена 
направили читаве собе, утврђене кафане, 
у стени удубљено одељење. Читав град су 
направили, горе, и кад су побегли наши су 
се спустили преко Кремењара и крша на 50 
метара у неку њиву испод Кремењара.

Ту смо се утврдили и у том је пао мрак. Ја 
сам био са командиром мојим Урошевићем, 
пошто је он заступао комаданта батаљона 
пола дана. На врху Кремењара, ту нас 
ухвати мрак и заноћили смо ту. Кад је пао 
мрак, командир је рекао мене, да идеш да 
наредиш трећој и четвртој чети, наше које 
су биле у резерви тога дана да крену са 
тобом напред и да дођете овде код мене. 
Ја сам тако и урадио. И сјуримо се низ 
Кремењаре, низ брдо у наше старе ровове. 
И чим сам стигао; била је јака помрчина. 
Пришао  сам, у једној јаруги нешто крши. И 
ја сам застао. Видим да иду овамо из оних 
камењара. И кад су се прикључили пришао 
сам, чујем да говоре бугарски. Ја сам викнуо 
на њих стој. Они су стали. Ја сам питао ко 
сте, а они кажу, ми смо си братко, предавамо 
се. То су били болничари, али са пушкама. 
Било их је пет на броју. Ја сам наредио врћај 
пушке, мајката вам је... у д.... Они су бацили 
и ја их спроводим доле мало наниже на 50 
метара код командира треће чете (седми 
батаљон) и предам их; и наредим да крене 
чета одмах горе до комаданта батаљона те 
сам отишао и наредио и четвртој чети да 
исто уради и крене. Кад смо дошли горе на 
Кремењаре код комаданта он је наредио да 
се распореде у току ноћи тамо. Бочно лево 
од нас Бугари нас изненаде. Али кад је било 
око 10 сати ноћи, нама комадант подотсека 
наређује Бели Марковић; Ове наше две чете 
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да се смене са две чете осмог пука, које су 
биле оперисале ту па су остале и даље на 
положају. Онда је узео телефон и уватио 
везу преко Груништа на коту 12-12., и нашао 
комаданта пука Јована, и испричамо му како 
је све текло овде како су му одузели батаљон 
и раде без његовог питања и без наређења 
смењују наше чете, несмењене остале и даље 
у борби. Он каже што ти то мени причаш, 
ти си комадант батаљона. И ниси требао 
да дозволиш, јер ти одговараш батаљоном. 
Добросав одма` пошаље своје ордонансе 
код Урошевића и наредио је да наше две 
чете трећег и четвртог, могу сменити и само 
наше две чете да остану на положају, а не 
осмог пука. А наше чете, несмењене, остале 
су и даље у борби. 

Онда је Урошевић дао наређење да се 
обе чете које су већ биле смениле чете осмог 
пука повуку, али већ је било прошло пола 
ноћи, и док су се поново ови смењивали и 
замењивали, било је свануће. Кад су наше 
чете требале да нас смене, свањивало је. 
Бугари су приметили то смењивање и 
њихови бомбаши се били подвукли под 
Западним кршом и одједном су бацили 
бомбе и јурнули на јуриш вичући уре, 
уре. А наша чета врши смену. Тад смо ми 
погледали са Камењара где сам био са 
командиром, пошто се већ развидело и лепо 
се видело. Ту је био стигао код Урошевића и 
Белимарковић. 

Бугари су ударили руљом, свирају 
трубе, бубњеве, музику и вичу уре, уре, 
и масом иду и ми вичемо горе удри, али 
заглави се чаура и неће да изађе, откине 
извлакач чауру, потегне један два и застој. 

Откине чауру митраљезац се чупа 
за косу и каже ноћас, оба се заглављују не 
раде целу ноћ су тукли, а сад ни да почне 
... и ми одмах довлачимо бугарске пушке 
и командир и сви и Иван Вукић беше ту 
као болничар и он довати пушку и бисмо у 
комору, кад се појавише испод једне косе. А 
испред нас на 30 метара био је наш ровчић 
и баш у том моменту једна десетина се 
смењивала; и та десетина тако се смењивала 
и пребегивала овамо; а осмаци су мислили 
да ми оступамо па и они оступе са Западног 
крша и пусте положај Бугарима. Сад су 
Бугари отворили на нас овде бочну ватру. 
Потпоручник четврте чете Илија који је био 
у једној њивици пред камењаром укопао 
се са водом и добијао је ватру бочно. Он је 
посло ордонанса да пита командира шта 
ће да ради, јер не може да опстане бију 

га бочно Бугари. А фронтално подвукли 
се Бугари и вичу нама да се предамо; 
војник се није вратио; после он пошаље 
његовог помоћника наредника Чедомира 
Антонијевића из Вреоца, и овај је отишао и 
кад је дошао пред командира четврте чете 
Завишића, који је био на Кременарима иза 
једног камена. Овај како је дошао стао је 
мирно и хтео да му рапортира. 

Како је стао и поздравио и хтео да 
каже господине ... и пљесну о земљу, јер га 
погоди метак у грудни кош. Онда је онај 
потпоручник доле, кад је видео да се и овај 
не врће, нареди да сваки војник употреби 
бомбу сваке врсте и да искористе дим и да 
се побегне и тако су и уредили. 

Тако где су њих 36 пали са командиром 
ту је и Милош Лукић погинуо из Вреоца. То 
је био први дан напада на Кремењаре прве 
чете трећег батаљона док је претрчавала 60 
метара поред Кремењара.

Кад смо се скидали са Кремењара из 
моје чете је био рањен Драгутин Драгичевић 
из Дрена у колено. И ја сам га носио цео 
километар на леђима до превијалишта. И 
данас кад ме сретне у Лазаревцу, увек  каже: 
„Кад ћу се ја тебе одужити?“. ...

СВЕТИСЛАВ СИНЂЕЛИЋ - ЦУЛЕ

Рођен је 1893. године у десеточланој 
породици Бранислава и Смиљке Синђелић, 
у Вреоцима. У војску је ступио одмах по 
објави рата као регрут, првопозивац. Пошто 
је завршио основну четвороразредну 
школу у Вреоцим био је врло писмен за оно 
доба опште неписмености и на фронту је 
подучавао неписмене и помагао у писању.

Одмах су га старешине унапредиле у 
чин каплара. Са својом десетином, приликом 
једног контранапада аустроугарских војни-
ка, није одступио, што је било пресудно за 
очување положаја. Видевши да десетина 
добро и чврсто држи терен у својим рукама, 
није дао непријатељу да напред крене 
ни један сантиметар, а српска команда 
проучивши ситуацију, наредила је да остале 
јединице консолидују своје редове и пораз 
претворе у победу. Још једном се Светислав 
истакао заробивши са својом извидницом 
на препад аустријске топове са комплетним 
посадама.

За херојске подвиге и мудро руковођење 
је одликован сребрном Карађорђевом 
звездом, Албанском споменицом и другим 
одличјима. Вративши се кући, са братом 
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Велимиром је обновио очев дом у Вреоцима 
и у њему живео до смрти - 1978. године.

ПРОТОЈЕРЕЈ СТАВРОФОР СРЕЋКО 
ОСТОЈИЋ 

Рођен 1863.г. у Косовској Митровици, 
парох вреочки, првосвештеник српске 
војске у Првом светском рату.

Учесник отаџбинских ратова, мајор 
и позивар, лични пријатељ Краља Петра 
првог, носилац многих одликовања, Прота 
Срећко се упокојио на Митровдан 15. 
новембра 1935. године. Сахрањен је у порти 
поред споменика палим ратним друговима. 

Иза овог свештеника остало је пет 
синова: Спира, Миливоје, Војислав, 
Бранислав и Живко. Протојереј Спира 
Остојић и његов син, протојереј Момир, 
наследници су свештеничке лозе славних 
Остојића. Момир је сахрањен изнад свог 
деде у истом гробу.

МОЛИТВА ЗА СПАС НАШЕГ 
ПРАВОСЛАВНОГ НАРОДА 

ОД НАСРТАЈА НЕПРИЈАТЕЉА 
ПРАВОСЛАВЉА

Царе и Господе наш, Исусе Христе, 
Боже спасења нашег, милостиво услиши и 
сада молитву нас недостојних слугу Твојих.

Сагрешисмо Ти - опрости нам Господе.
Падосмо у кал безакоња - очисти нас, 

Пречисти.
Прогњевисмо Те - смилуј се, Преблаги.
 

БАЛКАНСКИ РАТОВИ

Причање Светислава-Цула Синђелића 
(р.1884. –у.1978.)

Кад је почео српско турски рат 1912. 
године ја сам имао 19 година. У Вреоцима у 
то време, бејаше велики број дечака. Многи 
од њих још нису били дорасли за војску. 
Али, ипак, тих дана и млађи од мене били су 
обухваћени мобилизацијом и позвати на рад.

Крајем месеца септембра напустили 
смо Вреоце и кренули пешке за Београд. 
У Београду сакупили смо се пред зградом 
Окружног суда. У овој згради налазила се 
и Окружна војна команда. Пред зградом 
чекали смо неко време. Тек после подне 
било нам је саопштено наређење Окружне 
војне команде које је гласило: Омладинци, 

регрути и последња одбрана стараца, враћају 
се својим кућама, до даљег наређења.

Одмах после овог саопштења пошли 
смо до Вреоце. И тако смо провели само тај 
један дан у Београду.

Месеца октобра понова смо били 
позвати, у време када је српска војска 
започела велику историјску битку са 
Турцима, за варош Куманово, у Старој 
Србији.

Сада смо путовали возом за Београд. 
Одређеног дана, окупили смо се пред 
Општином. Од Општине пошли смо пешке, 
за Лазаревац, на железничку станицу. 
У Лазаревцу се укрцамо у воз па преко 
Аранђеловца приспемо у Младеновац. Од 
Младеновца до Београда путовали смо 
пругом широког колосека.

Са нама је путово Љубомир Терзић, 
Вреочанин. Тада је он био војни обавезник 
последње одбране стараца и командант 
омладине у Вреоцима.

Кад смо дошли у Београд, са железничке 
станице, командир нас је одвео у „Коњичку 
касарну“, која се налазила у улици Милоша 
Великог. У дворишту ове касарне били смо 
подељени на неколико група, одређених 
за раличне радове. Ја сам се нашао у групи 
омладинаца, која је била одређена да ради 
на железничкој стници, у Београду.

Нашој групи командовао је Љубомир 
Терзић. На станици смо утоварали и 
истоварали ратни материјал, брашно, хлеб 
за војску и другу робу; обртали локомотиве 
парњаче преносили рањенике у болнице и 
тд. На овом раду провели смо месец дана, 
па смо демобилисани и поново враћени 
кућама. ...

Године 1913, када су, после слома турске 
силе у Старој Србији и пада Једрена, Бугари 
покушали да остваре њихове територијалне 
захтеве у Македонији, и када су ударили на 
српску војску, два пута смо позвани на рад, 
у Београд.

За време тих ратних дана, наше војске 
са Бугарима, радио сам у Доњем Граду, у 
пекари, где се пекао хлеб за војску. Затим 
на Врачару, у општој државној болници 
“Енглеске мисије“ која је била уређена у 
згради основне школе, у близини железничке 
станице. У болницама, помогали смо 
сестрама и болничарима, којих је у оно време 
било мало. Рањеника је било доста. Једна 
сестра Енглескиња, којој сам ја помагао, кад 
тражи топлу воду од мене, виче: „Синђелич, 
тепла вода“.
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Најпре су дошли гласови да се воде 
борбе. После неког времена са фронта почеше 
долазити рањени војници. Рањеници су 
стизали са бојишта транспортним возовима. 
Са железничке станице преносили смо их у 
болнице. Сваки пут када је стизао транспорт 
са рањеницима, долазили су и гласови о 
борбама. 

Рањеници су нам причали: да се на 
бојишту воде жестоке борбе и да се у 
рововима војници туку бајонетима, да се 
у шумама гоне са непријатељем и да једни 
друге убијају као зечеве. Причали су и то: да 
Бугари чине велика зверства над заробљени 
и рањеним војницима, као и над српским 
живљем.

После ових гласова стигоше и други: да 
су наши војници савладали Бугаре, да су их 
потисли уз велике наше и још веће њихове 
губитке. А затим, да је закључен и мир са 
Бугарима.

После победе над Турцима и Бугарима, 
одржана је у Београду парада српске војске.

Кад су престала ратовања и кад се на 
границама Србије све умирило, омладинци 
су били пуштени својим кућама.

Причао Маринковић Драгољуб (р.1884. 
год.-13.01.1979.)

 
Месеца августа, пред вече почела да 

лупају звона, прангије пуцају, трубачи свирају 
на раскрсницама и објављивали су узбуну. 
Настаде пометња у селу, тек сутрадан сам 
отишао код Општине и добио сам распоред 
за Београд у 7. Пуковску касарну. Истог дана 
спремим, хлеба, сланине и 4 динара и белу 
торбу пребацим на леђа и кренем са мојим 
годиштем, кренемо из Вреоца било нас је 66 на 
броју, рођених 1884. године. (Око 200 Вреочана 
било је пошло у овај турски рат, може бити 
само више).

Сви у групи смо кренули за Београд 
пешке. Пошто ме је испратила и пожелела 
срећан пут, мајка је остала кући плачући. 
Сви смо били весели и нико се није плашио, 
пошли смо као на свадбу. Кад смо стигли ноћу 
у Београд где је ко имао тако је и преноћио, а 
сутрадан смо се јавили у 7. Пуковску касарну 
и ту смо се задржали свега 3 дана. Ту су 
образовани батаљони 1., 2., 3. и 4. батаљон 7. 
Пешадијског пука Дунавске дивизије. 

Ја сам био у 3. чети 3. батаљона. Ту 
смо добили одело (1.позив сам био) ново, 
цокуле, шаторско крило, порцију, чутурицу, 3 
фишеклије, и 150 метака. Ја сам био митраљеско 

коњско одељење, и добио сам српски коњички 
карабин. Нож добио сам артиљерски – то је 
био дужи, шири и јачи него нож у пешака.

Чета је бројала око 250 војника, у чети је 
било 80 војника митраљезаца. А свега је било 
4 митраљеза на једну чету (у мојој чети исто). 
Укупно људства око једног митраљеза било је 
20. Подељено у два вода 1. и 2. Митраљеско 
одељење. Сваки вод је имао по 2 митраљеза. 
Сваки реденик је имао 250 метака. Нишанџија 
– је био у 1. воду митраљеског одељења, 
поднаредник Радоица Дробњак из Рушња, 
његов заменик је био поднаредник Драгомир 
Стошић село Пиносава; ја сам био послуга 
и задатак ми је био да подвлачим реденике, 
закачујем за митраљез; даље у мом воду 1. био 
је Илија Петровић, наредник из Степојевца, 
водник нам је био поручник Митић 
Димитрије из Београда; командир обадва вода 
митраљеског одељења био нам је Стаја Стајић 
родом из Врања, капетан прве класе. 

Милован Радивојевић из Вреоца, 
у воду нам је био, само нас двојица из 
Вреоца. Радомир Васиљевић из Сакуље, 
Радоје Исаиловић из Араповаца, Светислав 
Костадиновић из Венчана, Милован 
Лазаревић из Даросаве, Божидар Кандић 
из Рогаче, Димитрије Димитријевић из 
Рудоваца, Младен Младеновић из Белог 
Потока, Живојин Пантић из села Партизана, 
Драгомир Павловић из Малих Црљенаца, 
Секула Станков из Куршумлије, Лука Луковић 
из Ужица, Милорад Панић из Ужица, Милорад 
Панић из Железника, Милорад Крстић из 
Жаркова.

Командир 3. чете био је Радован 
Шуњеварић, капетан 2. класе, у 2. воду 
митраљеског одељења, наредник Милорад 
Брдарић је био митраљезац из Београда 
– а нишанџија је био Павле Арсић, 
поднаредник. Његов заменик је био Игњат 
Игњатовић из Београда, послуга: Богосав 
Богосављевић из Арнајева, Милисав Гајић 
из Лесковца.  У Београду смо сели на воз, 
једна машина је вукла 3. батаљон, сваки 
батаљон је сачињавао једну композицију, 
цео пук вукле су 4 машине. Све машине 
су биле окићене венцима, целим путем 
певали су војници, свима је било мило што 
идемо на Турке. Командант пука нам је био 
Александар Глишић, пуковник из Београда. 
Тако смо путовали све до Ристовца, ту је 
била граница српско турска. 

Истоварили смо пољску рампу 
(намести се као понтон, ћуприја за 
искрцавање) ка истоку дуж границе и тако 
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је цео пук дошао у село Лепшинце, ту смо 
се улогорили под шаторима и задржали се 
три дана, то је било под брдом Козјаком. На 
овоме брду Козјаку налазиле су се турске 
карауле, са турским стражама. Ове карауле 
биле су озидане као тврђавице, виделе су се 
испред нас на удаљењу око 1 км. За ова три 
дана, турски војници нису се појављивали 
из караула. Ми смо били доле у равни под 
брдом Козјаком; наше посматрачнице нису 
примећивале покрете турских војника, али 
ми смо знали да су они у караулама, па смо 
били избацили предстраже према њима. За 
ово време наши парламнетарци су ишли 
на преговоре да нам дају Македонију, без 
борбе и за сва три дана водили се преговори 
нису хтели да пристану. После неуспеха у 
преговарању ми смо се спремили за напад. 

Кад смо се улогорили, друге ноћи дошао 
је код нас мајор Воја Танкосић, војвода из 
комитског одреда и тражио је од команданта 
батаљона Стојана Поповића, мајора, да му се 
из 3. батаљона да 160 војника, да пођу са њим, 
преко границе те ноћи, да однесемо оружје 
за наше комите који су били тамо без оружја 
и чекали. Издвојило се нас 160, командант 
нас је постројио и издвојио које је он хтео и 
мене издвоји, затим Микаило Вићентијевић, 
свега нас два Вреочана. Одавде смо отишли у 
Лепшинце у школу основну и ту смо добили 
сваки војник по 5 пушака и плекану кутију 
са муницијом око 200 метака у њој. Кад 
смо узели оружје Воја нас построји пред 
школом и рекао нам ми ћемо сада прећи 
турску границу, кроз турску страну и морате 
ићи у врсту један за другим (на о`стојању 
од метра), ко на дивље гуске, да се иде без 
капе, ја ћу бити пред вама, не сме пући грана 
под ногама, одмах ћу га убити револвером, 
јер пролазимо кроз мртву турску стражу 
да носимо нашој браћи оружје који су 
пребачени тамо и немају довољно оружја. Он 
је ишао пред нама, ми за њим. Ја сам први за 
њим пошао, кад смо пошли, дотрчао један 
поручник из 7. пука, Момчило и молио је 
мајора Танкосића да и он иде са нама, овај га 
је одвраћо и рекао му нема потребе да иде, 
али овај га је и даље молио најпокорније јер 
има вољу да иде са нама. 

Он је рекао: „Немате потребе пору-чниче 
да идете, ако јa морам да се корак по корак, 
са овом војском по гудурама и потоцима, 
потуцам ви не морате. Али овај је био упоран, 
и на крају мајор одобри да пође са нама. Овај 
сада уђе у ред и стаде испред мене, одмах 
иза мајора Воје и тако смо пошли, уз брдо 

кроз шуму преко Козјака и прођемо поред 
турске карауле, и Турци нас нису опазили. И 
кад смо пролазили кроз турска села, како је 
ноћ била, није се ништа видело, поручник је 
врдн`о отиш`о у страну из строја у лево – и 
уп`о је у понор који је био дубок скоро 1 км и 
тада је погинуо, ја га назрех за моменат био је 
преда мном и нестаде без шума као у бунар, 
сада смо пролазили кроз веома густу шуму, 
ту нас је мајор зауставио, били смо прешли 
око 5 км, док сам ја викнуо мајора и рекао 
му да је нестао поручник испред мене. Ја сам 
стао и викнуо мајора кад је поручник уп`о, 
и каз`о сам му: „Господине мајоре ја не знам 
где се деде“. 

Господин поручник је ишао испред. Он 
се лупи по прсима руком и викну: „Сјајну му 
звезду он погибе“; ја га нисам смео питати 
од чега је погинуо кад пушка нигде није 
пукла. Сада нам нареди да сви поседамо, и 
ми смо поседали. 

Воја је узео 4 војника, 2 пушке и једно 
шаторско крило и наредио је нама да 
ћутимо да се нико не сме јавити, док се он 
не врати. И показао нам је где је понор да 
не би који војник упао тамо. Он је отишао 
путем, који је он знао отишао у понор доле; 
доле га је нашао сав у комаде разбијен, како 
је изнад стене падао и кресао, упалили су 
батериску лампу покупили комађе завезали 
у шаторско крило, протурили пушке и 
донели горе код нас. Спустили су га под 
једну букву нека, остане ту док се ми не 
вратимо. Продужили смо још 5 км, ја за 
њим први и даље; и дођемо у неко село – у 
кућу код једног Србина – и ту смо затекли 
наше комите, у кући и дворишту било их је 
око 150, без оружја. Ми смо све то оставили 
ту оружје и муницију, па смо се одморили 
ту пола сата. 

– Ови комити су били обучени у 
војникe само само што су носили реденике. 
Ми смо ту за време одмора међу собом и 
они кажу борићемо се до једнога па шта нам 
срећа да. Ми их запиткујемо. Ту смо водили 
разговоре између војника и Воје и војвода. 
И наше су војводе нама војницима говорили 
јунаци немој да штедите животе, морамо се 
борити до једнога противу непријатеља те 
да би сви изгинули. Непријатеља не смемо 
пуштати у нашу отаџбину. И ту смо се 
поздравили ...и растали од њих. Мајор Воја 
нас врати истим путем назад исте ноћи. 
Кад смо били на месту нађемо шаторско 
крило и поручника на истом месту где смо 
га и оставили, и упрте га четири војника 
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на 2 пушке и понесемо га собом. Опет 
прођемо поред страже спустимо се низ 
Козјак, тек што је зора почела да руди, кад 
смо били стигли на место – логор. Ту смо 
добили дозволу да се сваки врати у своју 
чету назад. Кад се сасвим расвануло, рака је 
била ископана уз темељ школе, и све онако 
са шаторким крилом остаци поручника 
Момчила, академац из Београда, сахрањен 
је ту и десетина војника дала му је почасну 
паљбу и тако се завршио тај његов живот.

...

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ

Причао Светислав-Цуле Синђелић

Мобилизација хиљадудеведсточетрнаеста
  
Било је то летњег дана, на дан летњег 

ев.арханђела Гаврила, с вечери 13.јула (по 
старом календару) 1914. године, када се 
кроз село пронео глас о мобилизацији, о 
рату. Та сташна вест изазва немир у народу. 
Узнемири се село као пчеле у кошници. 
Изађоше из  кућа људи, жене и деца, и 
почеше се сакупљати у малим групицама, 
по путевима, пред капијама. И ја изађох на 
пут, пред своју капију, где се беху окупили 
сви из моје кући и неки из суседних кућа, 
да чујем шта се прича. Говорило се о рату. 
У разговору задржасмо се дуже. Већ беше 
настала ноћ кад је црквењак вреочке цркве 
Ранко Д. Станковић наишао путем. Он 
је ишао у цркву да звоном звона објави 
мобилизацију.

Пут  којим је дошао црквењак звао се 
„црквени пут“. Тај пут је настајао од главног 
друма Лазаревац-Београд, и пролазио кроз 
Ђурића Крај, поред  моје куће, школе и цркве 
и водио даље за суседно село Медошевац.

Пролазећи путем поред моје капије, 
црквењак ме је угледао, па је застао и позвао 
ме: Синђелиђу, хајдемо да звонимо!

Хајдемо, рекох му и пођох с њим.
Црквењак је ишао напред помажући 

се дугим штапом у ходу, и причао: “О 
прошлим ратовима и сада о новом рату са 
Аустро-Угарском“. Ја сам лагано корачао за 
њим ћутао и слушао његове приче. Тако смо 
стигли у црквену порту. У порти, одмах се 
окупште око нас радознала деца и дечаци, 
из околних кућа. Међу дечацима бејаше и 
Живојин А.Ранковић, звани Жија. Ни ја ни 
Живојин још не бејасмо војни обвезници, те 
смо могли задржати се у порти, док су други 

обвезници журили општини. Обојица смо 
били решили да помогнемо црквењаку, те 
смо се најдуже задржали у порти, док се 
остали задржаше још неко време у порти, па 
одоше својим кућама.

Црквењак нас посла на торањ да 
звонимо, а он отпоче да спрема прангије за 
пуцање. Испели смо се узаним кривудавим 
степеницама до звоника. У звонику које се 
налазио високо у црквеном торњу, била су 
тада четири звона: велико звоно тешко 820 
килограма,. Мало звоно 500, једно мање око 
400 и најмање што имађоше 250 килограма.

У торњу бејаше тама:  сад узмем свећу, 
коју нам је дао црквењак, па је запалим и 
ставим на мало прозорче звоника.

Звона су била учвршћена за таваницу 
звоника, високо изнад наших глава. Дуги 
конопци кои су једним крајем били везани за 
звона, висили су у ваздуху, допирући доњим 
крајем скоро до пода. Обојица, истовремено 
зграбимо конопце и повучемо (снажно) 
на доле: звона заклатише, а металне кугле 
снажно ударише о зидове звона. 

Разлегоше се звуци свих звона, која су 
из све снаге звонила, само сада друкчије него 
раније: тако се чинило у душама оних који су 
то слушали. Нису то били они мелодични, 
благи збуци који су се распростирали 
побрђем и равницом, оглашавајући прославу 
или прзник или пак када су позивали 
народ на вечерњу и јутрење, изазивајући 
(побуђујући) у бићима људским њиховим 
радосне дражи, стварајући у душама лепа 
осећања која су се изливала и огледала на 
њиховим лицима: сада су то били јецаји 
звона који су се распростирали  злослутно 
кроз село и околицу, као у ваздуху су јасно 
шумови велики грабљивих птица, које 
круже над свом пленом. Одјек звона у ноћи 
био је тужан. Звона су оглашавала народу 
мобилизацију, потвђујући тако непријатну 
вест која се била пронела кроз село – о рату.

Ми смо звонили у торњу, а црквењак 
је тамо палио прангије у порти. Неко време 
звонимо, па прекинемо са звоњењем, 
да би се одморили. Тада се спустимо са 
торња, да и ми напунимо и опалимо који 
прангију: па се поново успнемо на торањ, 
да наставимо са звоњењем. И тако смо 
наставили звоњење са прекидима до пола 
ноћи. У поноћ смо престали са звоњењем 
и пуцањем и напустили црквену порту 
заједно са црквењаком. Остали дечаци  већ 
давно бејаху отишли својим кућама.

Док смо ми звоњењем звонили 
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пуцњавом прангија оглашавала 
мобилизацију становништву околних 
села и удаљеним деловима нашег села: 
Ујалици, Вељинци, Старом Селу, Цветовцу 
и Пантелића Крају, дотле је у Ђурића 
Крају, Љуба Ђурић, звани „Жућа“ позивао 
(војничком) трубом војне обвезнике, у крају 
села званом „Кусања“ општински пандур 
Живан Живковић је ишао и стигао и викао 
е-е-еј, на-ро-де-ее! .... мобилизација!

На оглас мобилизације, војни 
обвезници су одлазили у општину, која се 
налазила на месту званом: „Стари Запис“, 
где им је саопштавано командно место 
јединице.

Тада је председник општине био Илија 
Грчић, деловођа Милоје. Синђелић, а њихов 
помоћник био је Димитрије М.Лазаревић. 
Сви су били те ноћи код општине. Мита 
Матин (тако су звали Димитрија) прочитао 
је проглас о мобилизацији и саопштавао 
ратни распоред обавезницима.

Сутрадан 14.јула до десет часова 
пре подне, сви војни обвезници су били 
напустили село. А 15.јула, у овом крају 
регрутовани су и дечаци рођени 1893 
године. Пошто сам и ја рођен те године, 
регрутован сам и одређен био за телеграфску 
чету.  

Неколико дана после огласа 
мобилизације, организација Црвеног крста 
почела је сакупљати од становништва 
за нашу војску: новац, чарапе, кошуље, 
пешкире и друге ствари.

Људи одоше и село се опет смири. 
Старци, жене, дечаци, девојке, све што може 
радити, прионуло на рад; па су сви пољски 
радови обављани као у миру: жело се, врло 
се, косило се, брали се курурузи, орало се, 
сејало се.

И не прође много времена од ових 
догађаја кад стигоше гласови да је почео 
рат између Србије и АустроУргарске. Борба 
се водила на Дрини, на Сави код вароши 
Шапца и на планини Церу. Ове гласове 
донесоше рањени војници који су били у 
тим борбама.

Време је пролазило а догађаји се 
низали један за другим. С јесени 1914, били 
су позвани регрути из других села, па и 
нашег годиште 1893. У општини, унапред 
нам је било саопштено Командно место и 
дан поласка. Командно место беше Раља, а 
дан поласка 1. Септембар.

Кад је био дошао дан мог одласка, 
мајка ми спреми за пут: једну погачу, печену 

кокош, сланине, неколико главица црног и 
белог лука; један пар вунених чарапа једну 
кошуљу, један шарени, вунени ћилим и још 
неке друге ствари које је она сматрала овога 
пута да ће ми бити нужне. Све те ствари, 
сем ћилима, она стави у једну белу кудељну 
торбу. – Био сам добро одевен: имао сам на 
себи маћу шајкану блузу и нове панталоне. 
На глави сам имао шубару, а на ногама 
лепе плетене чарапе, вежене у горњем делу 
широком шаром од вунице; па опанке 
шиљкане какви су се носили, у оно време, 
у овом крају.

Кад је дошао тренутак (час) мог 
поласка, ја нисам био жењен. 

Кад сам пошао од куће, испратила ме 
је мајка са сестрама. Идемо кроз двориште, 
а она плаче. Ја је питам: зашто плаче!.. На 
то питање, она ми одговори: „Отац и брат 
одоше у рат, па сад и ти одлазиш, а ја остајем 
сама са петоро деце (код куће остадоше 
један брат и четири сестре). Ја, пун радости, 
што одлазим у војску, па јој одговорим: 
плачи за њима, али за мене немој да плачеш. 
И тако у томе разговору стигосмо до капије. 
На капији, ја се поздравим са мајком и 
сестрама и братом, па кренем „Црквеним 
путем“. Мати остаде гледајући за мном, са 
сузама у очима.

Било је то 1. Септембра 1914. Тога јутра, 
окупили смо се у Вреоцима, код „Милетића 
Механе“. Ту су били регрути само из Вреоца. 
Било нас је око тридесетак.�

Причо Радоњић Бранисав

И ми отступимо, пошто нисмо могли 
у Ваљево, ишли смо ка Убу. Јер Шваба 
беше заузео Ваљево. Кроз Уб смо прошли 
и кренули према Лазаревцу. Ја сам од Уба 
право пошао за Вреоце, да ударим на кућу, 
никог нисам питао. Нас тројица идемо и 
кад смо се приближили селу Скобаљу, на 
свакој кући на моткама беху беле крпе, 
барјаци дигнути, ал` ми идемо и чудимо 
се да ли је дошао Шваба или није, док 
наједном на прузи, код Миленка Јулиног 
куће, припуцаше пушке, ми станемо, нисмо 
смели даље и викнемо једну жену из куће, 
и запитамо је има ли овде Швабе, она рече 
нема овде, али су близу, негде око Борка и 
ми се надамо да ће доћи и тако пуца овде, 
доле под брдом. Каже, неки Вреочани, 
војници, одоше кући. То је био Наца 
Мостић и још двојица њих, па чим прешли 
ћуприју на Колубари они пуцали. А нас 
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двојица тако смо дошли кући. Овде нигде 
нико није избацио белу заставу, само село је 
било пусто, понеки старији човек је остао, 
``нако је све отишло у бежанију. Код куће 
сам нашао само снају мог старијег брата 
Ненада, који је пре месец дана погинуо на 
Крупњу на Дугоме на Дрини. 

Не смем да спавам, неко вели да су Швабе 
у Црљенима неко вели у Степојевцу. Одем у 
мејану да видим има ли кога, празно, нема 
никог, ја се вратим изујем се и лег`о да спавам 
са све оружјем, пушком и трубом. Спавао сам 
до 10 ноћи, даље нисам смео. Одмах устанем и 
кренем мејани, ту сам нашао неке Вреочане и 
кренемо за Лазаревац, пошто се пук улогорио 
у Лазаревцу. Нађемо ту пук, био већ кренуо 
за Даросаву. Тамо смо посели положај на 
брду  Вагану. Ту смо чекали, кад се разданило, 
појавише се Швабе и пењу се на Ваган према 
нама, ми смо били на врху укопали се у ровове 
и били смо из пушака брзом паљбом, али није 
вредело. Швабе наступају нагло и у великом 
броју и официри су викали да се одступи, 
али пошто је била отворена пушчана ватра, 
војници нису чули, а Швабе већ уђоше у ровове 
и ушуњаше се са нашим војницима, тако да 
су официри наше војнике једва изјурили из 
ровова и отпустили. Наш поручник и један 
водник ударе на војнике да бегају па место 
нашег и Швабу једног, јер је била јака аустријска 
артиљеријска ватра, и да је било шрапнела по 
рововима. Том приликом је тук`о из ровова 
Швабе Милорад Станишић из села Зеока и 
како је нишанио, шрапнел је експлодирао 
пред његовим очима, на пушчаној цеви, пушка 
му је била у рукама, како је гађао, шрапнел 
експлодира, кундак испусти, а цев изувијана, 
кундак је остао да виси на ремнику с једне 
стране, а ремник је пробијен на осам места 
шрапнелом, куглицама, а њега је само прашина 
затрпала и дим и чађ запрашио и опрљи му 
барут лице и одело, ми смо притрчали да га 
дигнемо, он се био уплашио ми смо га умили 
и залили водом, нигде није ни био дирнут. Он 
се диже и ми му дадосмо другу пушку и одосмо 
даље. А ту његову пушку узе командир и даде је 
мени да је однесем команданту, да је и он види, 
како се то десило, а војнику није било ништа. 
То је био Петар Куновчић из 4. наше чете, и он 
каже мени да је чувам па да је он понесе у музеј, 
а ја за себе опсовах му матер, и рекох само да 
покажем командиру батаљона и да бацим. 

Кад смо ту одступали, ту је погинуо 
један поднаредник из Рипња, добар 
човек, обадве му руке однесе шрапнел, 
граната беше експлодирала пред прсима. 

Његова родбина беше избегла испред нас у 
бежанији и кад су чули у једном селу, тамо 
су га однели и остали са њим. Кад смо били 
у Владимирцима у рововима, приметио 
сам га како се издваја од осталих војника и 
био је само замишљен и ћутао је. Ја сам га 
посматрао и кажем овоме неће бити добро, 
погинуће сигурно. Одавде смо се повукли ка 
Костајници a Швабе су наступиле.

Причо Светислав-Цуле Синђелић

Тако смо се упутили цео наш батаљон 
регрута (7. пука допунски). Успут нисмо 
наилазили на Швабе више. Овај пут смо 
прешли пешке, патроле и предходнице су 
ишле напред, али Швабе су се биле повукле. 
С вечери смо стигли у Гроцку, и нисмо 
затекли Швабе, Швабе су биле се пребациле 
на Грочанску Аду на Дунаву. То је било у 
самој Гроцкој. Ту смо се распоредили по 
кућама, а низ Дунав смо држали страже. 
У зору нам је наређено да се пребацимо 
малим чамцима дрвеним са аласима на аду. 
Кренуо је био мој вод 1-4. чете, са водником 
Милошем из Бељине. Мали чамци, стајало је 
8-10 војника у један,  а два аласа су веслала. 
Било нас је у воду око 45 војника, у мом воду 
ја сам био само од Вреочана, остали су били 
у другим водовима: кад смо се превозили – 
превозила су свега 2 чамца – превозили и 
враћали се. Кад су прва два чамца кренула 
стали смо у њих 1. и 2. десетина ја сам био 
у првој десетини. Дунав предошао велики, 
а мали чамаци, и тежина људства па за три 
прста што вода не уђе у чамац. Више смо 
се бојали воде него Шваба. Гледамо само у 
Дунав. 

Зауставили смо дах, не смемо да 
дишемо, бојали смо се да се не преврне, 
никад нисам ни видео тако велику реку. 
Чамац није плавио напред са кљуном јер 
би нас вода однела већ како смо се укрцали 
све бочном страном смо се приближавали 
ади. Пушке смо имали на готовс према ади. 
Аласи кажу нам: „Не бојте се само седите 
мирно не мрдајте и немој који да се уплаши 
и да устаје“. Било је зимско доба почетак 
децембра. Само смо ћутали, нико ништа не 
говори, час смо гледали у воду час зурили у 
аду, не били шта спазили, али смо дошли уз 
аду и искрцали се из ова два чамца. Па се 
ови вратише за остале. Чим смо се дочепали 
земље – развијемо се у стрелце па полако – 
од врбе до врбе – беше врбљак – и шибљике 
– кретали смо се према другом делу аде. Ми 
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који смо се први искрцали помакли смо 
се мало у аду на 50 метара па смо стали и 
сачекали друге да се довезу. Кренули смо сви, 
сачекали смо и остале док су се пребацили.

Били смо на другом крају аде, тек 
се расвањава – кад смо доспели на крај 
приметили смо дереглију са последњим 
Швабама како се пребацују са аде на другу 
страну Дунава. Била је жица превезана за 
врбу са наше стране и на другом крају – па су 
се држали за жицу да им вода својим током 
не однесе дереглију. Ми смо жицу откачили, 
и осули смо сви паљбу на дереглију, вода 
понесе дереглију Дунавом, они нису 
одговарали ватром – наши опет кад су чули 
нашу пуцњаву и видели на Дунаву дереглију 
осуше пушчану ватру и они на ову дереглију, 
како су ови прошли не знамо. Вода је однела 
дереглију са овим последњим Швабама, и 
шта је са њом било не знамо. 

На супротној, страни, обале Дунава, 
ништа нисмо видели. Кад се расвануло 
кренули смо да претражимо аду, било је 
руксага, муниције, бурад са вином, почели 
да их закопавају, сланине, шаторских крила 
и других ствари. Ниједног ни рањеног 
или мртвог, а ни живог нисмо пронашли. 
Војници пуцају у буре па точимо вина тако, 
па се написмо и поче песма, ту смо тако цео 
дан били. Нисмо много пили да се не би 
опили. У ноћи дођу трећепозивци 15 пука и 
смене нас на ади, а ми се пребацимо назад у 
Гроцку. Ми кажемо овима трећепозивцима 
има и да једете и да пијете, а они се смеју. 
Ту смо остали у Гроцкој још неки дан па 
смо дошли у једно село (Заклопача) где су 
биле изграђене земунице у земљи – ту смо 
спавали у земуницама и ту смо се задржали 
неколико дана. Још одело нисмо добили. 
Па се кренемо за Завлаку код подрињске 
Лознице, па смо стигли у Младеновац и ту 
смо ноћили. 

Затим смо пешачили до Аранђеловца 
и ту смо ноћили, из Аранђеловца дођемо 
у Лазаревац пешке – командир нас пусти 
кад смо дошли у Зеокама све Вреочане из 
наше чете, па да се сутра ујутру јавимо у 
Лазаревац.

Кад сам дошао кући, нигде ограде није 
било, све је то било погорело, из кошева нигде 
ништа није било, све је било проваљено 
и однето. Један ров је био дугачак и дубок 
скоро метар и протезао се од Емикине куће 
све до цркве – овај ров је ископали војници 
11 и 12. пука – Шумадиске дивизије. Ров је 
имао настрешницу. Други ров се протезао од 

Негиног брда више Вукашиновца – и косом 
више Ђурића кућа и Мите Лазаревића куће 
па онда идући ка резервоару данашњем и 
даље према пресеци – ту су били наши.

Док су Швабе имале ров уз сам пут 
данашњи и одатле су се тукли са нашима. 
Наши су најпре се борили из првог рова 
па отступе на брдо и направе други овај 
и са њега отступе кад су се повлачили у 
заступницу. 

Кад смо ми прошли те вечери прешли 
смо преко ових празних ровова. Кад сам 
дошао кући – уз саму кућу зид била је земља 
од рова, а један зид пробијен и направљена 
рупа – на зиду који гледа западу – ту је био 
постављен митраљез причали су ми (та кућа 
и данас постоји, чатмара – прављена 1904. 
год.).

Кад сам дошао кући затекао сам мајку и 
4 сестре, и малог брата од 7 година. А отац је 
био последња одбрана и био је постављен да 
чува пругу Аранђеловац – Лазаревац.

Код куће нигде нема ништа, кокошке 
војска поклала, и свиње, ограда изгорела, 
соли нема, једно свинче само што су терали 
собом у бежанију вратили га и то ми је 
било све, кућевне ствари све су полупали 
и растурили. Ту ноћ преноћили код куће 
– па кренемо нас четворица из овог краја 
зором за Лазаревац. Чим смо стигли, одмах 
је кренуто, преко Шушњара за Мионицу. 
У Лазаревцу смо ноћили у кафани цео 
батаљон, данас је та кафана млин. Лукавичка 
кафана сада је млин. 

У Мионици смо преноћили, добијемо 
храну и кренемо даље пешке за Ваљево. 

У Ваљеву смо били два дана по 
кафанама. Ту смо се после пет дана путовања 
одморили два сата, па смо кренули за 
Каменицу Ваљевску, где смо преноћили па 
кренемо за Завлаку, где се налазио штаб 12. 
пука, сва четири батаљона и наш допунски 
батаљон је сада стигао. Ту је Милутин 
Арсенијевић, регрут, Милутин Антонијевић, 
каплар, Милутин Милетић, војник, тамо их 
затекли. Ту је сад расформиран допунски 
батаљон регрута, и допунили смо батаљоне 
7. пука. Ја сам прип`о 4. чети 3. батаљона 7. 
Пешадијског пука. Командант пука је био 
Јован Јовановић, пуковник из Београда. 

Командант батаљона 3. био је Јоксим 
Гајић, мајор из Београда. Командир чете, 
био је сада Никола Завишић, сада је добио 
чин капетана 2. класе; јер је стари командир 
4. чете био рањен, а заменио га је био неки 
потпоручник Миленко. Ја сам опет био у 1. 
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воду 1. десетине. Водник ми је био у почетку 
Миленко, а касније га заменио Милорад 
Милорадовић, поручник од Краљева 
родом. У 4. чети били су од Вреочана и ови: 
Иван Стојановић, поднаредник, Живан 
Синђелић, поднаредник, Бранисав Ђурић, 
регрут, Бранисав Антонијевић каплар, 
Илија Антонијевић, регрут, Миленко 
Митровић, Бранко Марић, Лазар Нешић 
регрут, Лука Петковић, Љубисав Петковић 
регрут, Радомир Живковић и његов брат 
Милош Живковић, Чеда Радовановић, 
трубач, Веља Ђокић, стари војник, Милош 
Кнежевић, регрут, Андрија Јеремић, стари 
војник, Милан Саватијевић, регрут, Спасоје 
Поповић, стари војник, Милоје Иванковић, 
редов, Рајко Саватијевић, редов стари 
војник, Ранковић Ненад стари војник, 
Живота Милинковић, редов, Наца Мостић, 
каплар.  ...

Причао Живота Радивојевић  (01.02.1893-
26.09.1980.)  Година 1915.

У овој групи што је дошла у Ваљево, 
није био ни један Вреочанин. У овој болници 
сам остао све док се фронт није приближио, 
кад смо се повукли.

За ово време био је рањен на Гучеву 
принц Ђорђе Карађорђевић, ударио га 
метак и рањен у стомак, он је био командант 
коњице на Гучеву. Он је имао собу у 
ваљевској гимназији где је била болница, 
са њим је био у соби војвода Вук Поповић, 
комита био је рањен у руку, не сећам се са 
ког је положаја донесен. Њих двојица су 
били ту у једној соби. Ја сам са још тројицом 
држао Ђорђа на рукама при превијању; ту 
су превијени два–три пута па су однешени 
даље. Како се фронт приближио тако се 
број рањеника повећавао да су били пуни 
ходници болнице, кафана и приватних кућа; 
све је то утоварено заједно са болницом 
повучено у унутрашњост, а кревети су 
остали, а постељине су одвучене колима 
сељачким за Горњи Милановац, на воз су 
примљени само рањеници, јер се вагонима 
извлачила муниција из Ваљева. 

Баш кад смо све потоварили, ја сам 
назеб`о и разболео се. ... 

... Чује се пушчана ватра, приближавање 
непријатеља. На кола нисам могао, па сам 
остао сам, тада сам отишао на станицу 
ваљевску и тамо ме натоваре на кров 
једног вагона који је натоварен вукао 
муницију са неким избеглицама и тако 

дођем до Аранђеловца, било је то месеца 
новембра 1914. год. у Аранђеловцу, кад 
сам се освестио, био сам имао велику 
температуру, ко ме је скинуо и оставио у 
чекаоници у Аранђеловцу, не знам. Кад 
сам дошао себи нашао сам се у чекаоници 
сав каљав, измажен, без капе, без војничке 
торбице и шињела. Кад смо пошли био сам 
добио отстојтине – онда сам добио војничко 
одело – без оружја нама болничарима. Неки 
војници ми беху нашли само капу то су 
били неки пешаци. Ту на столици нађе се 
и неки лекар војнички, неки мајор и он ме 
упути за Крагујевац у болницу, пошто сам 
имао болничко звање на оделу. Са овим 
пешацима сам дошао у Крагујевац. Још увек 
болестан са јаком температуром. Кад сам 
стигао у Крагујевац, јавим се у болницу, 
која је била у касарни, по одељењима посута 
слама, и све рањеници болесници леже један 
до другога.

Ту сам био 12 – 13 дана, па ме отпустише 
на боловање 15 дана, али пошто кући нисам 
могао, јер Швабе већ беху у Вреоцима, 
добијем поштеду у команди.

Вратим се првим возом до Дарасове, па 
сиђем и ту сам нашао моје укућане, и они 
ми испричају да се Швабе приближују, они 
ми кажу да је мој млађи брат, који је онда 
имао 17 година Миленко, остао у Вреоцима, 
и онда ја пођем у војничком оделу у Вреоце 
да бих се нашао са овим мојим братом. 
И дођем у Вреоце још наше војске, која 
беше покопала ровове на Милетића и 
Синђелића брду. Покопали ровове и чекају 
непријатеља. Ту сам се јавио код Синђелића 
кућа, једном официру нашем, да сам дошао 
да видим брата, и показао му објаву да сам 
на боловању, а показао му кућу где треба да 
одем. Дођем кући и нађем брата код куће, а 
Швабе су већ биле ту близу по лугу и близу 
друма. Тек што смо навели кола да товаримо 
ствари, кад отпоче пушкарање патрола, ми 
брзо потоваримо ствари и упутимо се према 
Даросави, а позади се све више чује, борба 
се отворила у селу. 

Стигнемо у Даросаву и тако се 
саставе ови који су раније избегли и сада 
ови укућани, па се одмах после 3 ноћи 
преноћенихи у Даросави вратим у команду. 
Мало сам се већ придигао. Команду нађем 
у Крушевцу, ту беше моја болничка чета 
Дринске дивизије. Јордан беше већ на 
послу у болници у Крушевцу и она моја 
два болничара. Сада сам овде био придодат 
шумадијској болничкој чети у припомоћ 
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и тако сам сад у откоманди IV резервне 
болнице – касарне XII пука. Ту је била 
грчка мисија лекара. Овде је био управник 
ове болнице Павле Бата, пуковник. Од 
лекара је било три Грка Ђорђе Тесториде и 
Ђорђе Вајанос и Ђорђе Сасос сви Грци. Ова 
болница није имала операциону салу; био 
сам у превијалишту. 

Причао Радоњић Бранисав

У мојој чети је био Ратковић Веселин 
из села Ба, Јовиша Продановић из села Ба, 
Петар Марковић из Петке, мој помоћник, 
Илија Димитријевић из Крагујевца, други 
помоћник мој, Живан из Ропочеве, звани 
доктор, раније је био болничар, сада пешак, 
Мишић Добривоје звани Добра из Жаркова, 
Божа Мишић из Жаркова Јовановић 
Живан из Ропочева, болничар. Из моје 
десетине овога пута нико није био рањен 
ни погинуо, једино је било војника са губом 
у чети. Сада кад смо се повукли и запосели 
положај, војнике су прихватили болничари 
и однели у позадину. Французи су узели на 
одговорност Миливоја Анђелковића званог 
Кајафа, што је натерао војску у напад без 
заштите. Ту код Лерина у Леринском пољу, 
ту смо се укотвили и остали. 

Онда је и артиљерија стигла, и почели 
смо да тучемо Бугаре. Одавде смо потисли 
Бугаре, прешли преко Црнице реке и доспели 
до Западног крша код Кајмакчалана. И ту 
смо остали од 1916-1918. године. Бугари су 
били у Западном кршу и ми га заузмемо, 
ту смо били и пушкарали се са Бугарима 
у рововима смо били 7 дана, а после у 
позадини 14 дана и тако смо се смењивали 
те две године. У мојој чети ниједан 
Вреочанин није био, а у пуку је био Иван 
Вукић, болничар у 3. батаљону, код Доче 
Белимарковића, потпуковника. Командант  
батаљона је био Велисав Јовановић а са њим 
Радомир Радојичић из Цветовца.

На том западном кршу кад смо водили 
борбу, били смо се тако измешали да смо све 
бомбе и муницију потрошили и тукли смо се 
ашовчићима и кундацима. Налети Бугарин 
на мене, а ја држим пушку машинку под 
пазухом, па га лупим ашовчићем, наживо 
се напушкамо у јуришу једни на друге, 
пред кршом кад смо дошли и заменили 
једну чету 7. пука која се била укљештила 
у маказе, такав је положај био, таква коса, 
одатле се могло најбоље бранити, ту су 
били ровови дубоки и  земунице и имали 

смо спроводнице, дубоке ровове до доле у 
поток, овде ми је било најгоре у целом рату. 
Било је то око 9 сати ноћу, отуд су јављали 
да иде командант пука Михаило Недић, да 
обиђе војнике, потпуковник, он је ишао 
напред. Позади њега ишао је командант 
батаљона и чете и дошли су до мене у 
земуницу, ја сам ту био са машинком, која је 
постављена на пушкарници, и ја поред ње и 
моја два помоћника. Кад су они дошли пред 
земуницу ја сам био седео поред пушке, 
пушка постављена и стоји, а ја гледам кроз 
пушкарницу на Бугаре. Устадох одма` кад су 
они стигли, Недић је упитао ко је нишанџија 
на машинки пушци, ја рекох ја сам, а он ме 
упита како се зовеш, ја му рекох господине 
потпуковниче ја се зовем Илија Вукић, 
одакле си војниче, господ. потпуковниче 
ја сам из села Вреоца, срез колубарски 
окр. Београдски. Пошто је чуо мој одговор, 
рече: „Деде војниче да испалиш један рафал 
на Бугаре“. „Разумем г. потпуковниче„, 
одговорих му и пустих један рафал, он рече, 
„`хајде још један“ ја пустим још један. „Сада 
пусти цео шаржер“ рече он и ја испалих, 
дум, дум, дум. „Добро је војниче“ рече ми 
он. Бугари нису одговорили. 

Сада извади празан шержер и стави 
пун. Они су отишли даље кроз ров, ја се 
вратих и седнем код пушкарнице да мотрим 
на Бугаре. Тек што су они измакли 50 
метара од мене, Бугари почеше да ме траже 
мерзером, рововцем. Пошто је била ноћ они 
су видели где је светлело и сад су почели да 
ме траже. Пуче једна отуд и ми чујемо кад 
она оде у вис, само мало се чује, кад је пошла 
одозго почела је да мутља кроз ваздух, вун, 
вун, вун и паде испод нас, пребацили у 
јаругу негде. Затим чусмо и другу, и падала 
је из виса и ми слушамо ову и она пребаци, 
али одмах испод нас, испод нашег рова, на 
5-6 метара. Затим чусмо трећу, кад је отуд 
испалила. Кад је избацио и кад је падала 
одозго нисмо је чули, баш та трећа погоди 
нас у сред земунице. 

Ја сам био насред земунице, на 
пушкарници, био сам у лежећем ставу, 
подрпет на десну руку и гледам кроз 
пушкарницу, у левој руци сам држао 
суматру, док су ова двојица били код врата 
од земунице, и у тај мах паде и погоди 
посред земунице и затрпа нас сву тројицу. 
Била је грањем земуница наткривена, један 
слој земље колико за две педи, ова двојица 
су се раније извукла и одмах пошто су се 
осветлили мало, почели су да ме траже 
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и извуку ме, био сам доста затрпан, а овај 
није више палио, пошто су мислили да смо 
готови. 

У земуницу није више пуцао. А то је 
срећа наша што он није више пуцао, те смо 
ми до сванућа направили другу земуницу. 
Земљу смо избацили и са истим грањем, 
у ствари смо стару преправили. Кад је 
свануло већ је било готово и одуд не смеш да 
се појавиш, виде те са свих страна. То вече 
су биле стигле мазге, натоварили мањерке 
све на самар, и тек што су нам донели ми 
бесмо вечерали, кад се ово догодило, једна 
мањерка на 10 војника, то смо добијали 
ноћу. Мазге донесу јела до у поток, одатле 
спроводницом кувари донесу нама леба и 
варива. За вечеру и сутра за ручак. Кад сам 
дошао у ову земуницу, кажу да је овде у њој 
погинуо Божидар Радичевић из Цветовца, 
погодио га је метак кроз пушкарницу. ...

Продаја лешева
Тетовирани Шваба

Овде је IV резервна војна болница 
у Крушевцу, касарна XII пука. Сад сам у 
Шумадијској болничкој чети, од новембра 
па све до повлачења Швабе 1915. године. Ми 
смо имали две собе цивилних болесника 
са 34 кревета. Медицинар Сретеновић из 
Битоља код Крушевца, ми је држао часове 
из венерологије а полагао сам испит пред 
пуковником Павлом Батом и пуковником 
Генчићем и мајором Мршовићем, високим 
човеком, и добијем диплому као да сам 
завршио курс за болничара при венеричком 
одељењу. И ту сам био у та два одељења код 
њих. Ту нас је било 12 болничара.

Овде сам стално превијао рањенике, 
а овде са овим одељењем био сам само као 
помоћник. Овде су били само рањеници 
који су били рањени, али нису били сасвим 
способни ни неспособни, у нужди могли су 
да се врате у борбу.

У почетку 1915. год. за време мог 
доласка владао је пегави тифус, било је 
много оболелих војника, а ту је био и лагер 
непријатељских заробљеника и владао је 
пегави тифус; биле су две зграде за пегавац, 
око 250 – 300 болесника је могло да стане. 
Болничари су били унутра, а њима се 
доносило искључиво млеко, оставе лонац на 
прозор, а болничари узму млеко.

Болничари нису смели да излазе, ни 
да се додирују са другима споља. Лекар је 
долазио само споља и питао болничаре, 

како је стање и колико је мртвих, просечно 
је било мртвих, ја чујем од 12 до 30, а стално 
су доносили нове. Ту су били и заробљеници 
смештени који су оболели од пегавца. Доста 
је болничара помрло од пегавца и Ђорђе 
Сасос лекар из грчке мисије овде је умро од 
пегавца. Од овог заразног одељења на 200 
метара била је једна зграда као капела, ту су 
болничари довлачили умрле од пегавца, а 
одавде су их узимали гробари који су копали 
раке и сахрањивали ове.

Над овим мртвима у капели био 
је постављен један Циганин, болничар, 
десетар неки Васа од Шапца. Он је из 
капеле износио ове за сахрану то је његова 
дужност била. У последње време дође 
Васа и пијан преко ноћи, и имао је повише 
новца и растурио, ми смо се чудили одкуд 
му тај новац. Васа је ћутао ником ништа 
није причао, а почео је мало више да пије и 
да троши новац и да тера и курве, а ми се 
чудимо. Он је био десетар каплар, и на другу 
дужност нико га није хтео примити, нити га 
ко угостио бојећи се од заразе. Питамо га: 
„Васо откуд толико новца“, а он ће: „Oстало 
колико војницима, ћути бре кева плаћа“, 
(швалерка) и ми смо то помислили. Кад 
ускоро се открије ова тајна. Овде су били 
болесници, они који су били рањени или од 
тифуса, а свак је хтео да уђе у Крушевац у 
болницу, посебно они чији су војници били 
из овог краја. И многи су ту из околине овде 
умрли и њихови лешеви одношени у капелу. 
Приступ споља је био строго забрањен, сем 
десетару Васи.

Многи су хтели да свога умрлог, сина, 
оца итд., пошто пото да узму и однесу у 
село; али како су овде били пегавци, било 
је наређење јако строго да се ником умрли 
не сме дати. И сад Васа је био све и свја 
над овим мртвима. Како рођаци и док су 
ови били живи нису могли добити дозволу 
за посету код ових могло је једино нешто 
преко Васе да се уреди. Он је чак доводио 
и до собе неке жене, ради посете. Васа је 
почео и да продаје и лешеве, почео да тргује 
са овим умрлим. Продавао је један леш за 60 
динара тајно. Једном се деси овакав случај те 
открију Васу. Како беше умро један војник 
из околине Крушевца, од тифуса, рођаци су 
били сазнали да је он ту и да је тај умрли син 
неког чиче. Он кад је дошао сазнао је да сина 
може видети само преко Васе. Потражи 
Васу и нађе се с њим и с њиме погоди да 
га Васа уведе у капелу за 60 динара. Сада 
како је капела била далеко 200 метара, Васа 
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да капу и шињел чичи, те се предвече овај 
појави у капели, провуче се однекуд кроз 
ограду да позна сина. Чича дође претура 
лешеве, и пронађе сина и одвоје га у страну, 
и чим оде за кола, који је био оставио са све 
пањавама и сеном, договори се да Васа по 
мраку изнесе леш до ограде и ту га остави. 
Ови кад су дошли колима јаве Васи да им 
изнесе умрлог, али у међувремену, неки 
су још умрли тога дана и болничари су 
довлачили ове нове и бацали на камару и 
гомилу, тако затрпају оног одвојеног, а један 
се откотрља даље од осталих лешева. А Васа 
дође увече и упрти овог новог који беше 
се одвојио од гомиле, мислећи да је то онај 
леш што га је чича и он одвојио. Дохвати 
овога под мишку и по ноћи однесе овога 
преко ограде, а ови га дограбе по мраку и 
ставе у кола, покрију сеном и поњавама и 
побегну. Кад су прешли реку Расину, на 
броду у селу Бивољу, зауставе се пошто су 
сад изашли из вароши мислећи да сад нема 
више опасности и да могу открити и видети 
умрлог. Кад они донесу фењер да га виде, 
из сена место сина угледаше чичу, великих 
очију и дуге браде ишаран по грудима и 
рукама. То је био један заробљеник, кога су 
по тетовирању већ сви познавали док је био 
жив. Сада овог поново покрију сеном, овога 
са брадом, па остану ови код кола, а чича се 
врати да потражи Васу, како га није могао 
наћи врати се напред колима, наљућен узме 
овог мртвог из кола, пошто није био његов 
син и баци га у реку Расину, вода овај леш 
занесе на неки спруд одмах ту близу. 

Сутрадан наиђу неки сељаци из села, 
који су пошли у варош, виде леш у реци, 

у болесничкој кошуљи и одмах пријаве 
у жандамеријску станицу у Крушевцу да 
се у Расини налази леш неког болесника у 
болничкој кошуљи. Жандари оду и пронађу 
леш, и изнесу на обалу. Пошто је овај био 
тетовиран по грудима и рукама, одмах је 
познат и да је у болници био и већ умро и 
да је однешен у капелу, у књизи забележена 
смрт, још јуче и пренет у капелу. Откуд 
сад овај овде, како се сад појавио, кад су 
га однели у капелу. Затим дођу они са села 
у болницу, и туже Васу да су дали новац за 
њиховог сина, а он им дао Мађара са брадом. 
Платили смо му 60 динара, а у оно време 
крава је била 120 до130 динара. Сад ћемо 
одмах ствар да разјаснимо откуд Маџар у 
Расини. Позову Васу на саслушање, он је 
признао да је обећао да ће изнети њиховог 
сина, а не за новац, већ зато због плакања и 
из сажаљења према родитељима, он је дао 
сина, али каже да је у мраку погрешио и да 
није видео којег је узео.

Васа је сада премештен за болничара на 
положају, као ратни болничар, износилац 
рањеника из ровова по казни. Отишао је и 
нисмо више ни знали за њега. Тек касније 
на Крфу кад смо се нашли срели смо се на 
Крфу на пристаништу Говино, ја га упитам: 
„Васо, јеси ли жив, шта би с тобом и куд се 
изгуби од нас.“ Он каже нама: „... све ми је 
крив онај бркати Мађар, смрси ми конце“. 
Он ми је био последњи многима сам учинио 
доста услуге ... да све своје сахране. 

Тако причамо и седимо на крову лађе 
заједно ...

...

SUMMARY

RESIDENTS OF VREOCI IN THE WARS FROM 1912 TO 1918

Church community Vreoci (Vreoci, Cvetovac, Medoševac) had a patriotic war many 
participants. Almost all able residents, were conscripts or not, participated in the war. Th eir stories 
and memories of those given here are represented by dashes in the part very large volumes.

Presentation materials such as living participants say patriotic wars should be the obligation 
of our descendants to preserve the memory of ancestors who have given the most valuable thing 
they had their youth, strength and life, that we would be here today where we are. By reading their 
stories we get to know about the lives of famous people and get information about the heroism 
and feats of many “ordinary” who literally presented the war on their shoulders. Th eir desire for a 
homeland, hearth, family and loved ones is a haunting and timeless link to our existence.
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