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Забелешка
20-10-915.
Саопштена ми је депеша мог кoмада  н-

та да идем одмах на воз број 5 у Ниш.
Услед евакуације Сталаћа ја сам из ње га 

пошао 22. октомбра.
До Алексинца сам стигао возом, али 

због прекинутог саобраћаја са Нишом по-
сле заузећа Ниша oд стране Бугара, даље 
сам морао пешке.

У Прокупље сам стигао 24. октомбра.
Из Прокупља сам отишао за Куршум-

лију са још четири друга болничара са са-
нитетског воза број 5.

Из Куршумлије смо отишли за При-
штину преко Мердара.

У Приштину смо стигли 29. у вече.
У Приштини смо пробавили три дана.
Првог новембра смо се кренули за Ле -

бане преко Лисице, места на старој гра ни-
ци у време Турака. 
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У Приштини смо сазнали да је наш 
ко    мандир Др. Милутин Капша [Копша?] 
обра   зовао са ни тетски одред при Јужно 
Мо рав  ским тру пама.

Ми смо иг сретили у Медвеђи 2. но вем-
бра јер су они оступали од Лесковца ди 
су оставили санитетски воз услед навале 
непријатеља.

Ја сам се придружио тој команди.
За све време мог путовања време је би-

ло кишовито.
Четвртог новембра 1915. ноћили смо 

бли зу Тулара. Тог јутра је освануо снег са 
кишом и река Јабланица била је толико на-
дошла да је многе војнике однела, већином 
коморџије и многу стоку.

Из Тулара смо пошли 5. новембра за При-
штину, јер смо у том правцу отступали.

До Лисица смо оставили сав санитетски 
материјал који смо терали из Гњилана. 

У санитетском слагалишту за снадбе ва-
ње осталиг трупа г. Милан Живчић, бла гај-
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ник, није ми дао разлику у новча ној хра  ни 
коју сам примио до 20. октом бра [у]ме  сто 
до 1. новембра.

Ја сам му тражио и пуно ресла. Он се 
изговарао да сам скинут са нов чане хране 
од 21. октомбра.

У Приштину смо стигли 8. новембра.
На Светог Аранђела тај наш одред са  -

ни  т[етски] сачињавали [су] већином за  ро    -
б ље   ни ци и неки добровољац; нас пра  вих 
бол  ни чара било нас је врло мало. У При -
шти ни је наш доктор распустио г. до    бро    -
вољ це а заробљенике је упутио у зароб.[?!] 
Мало у том одреду је остало нас (40) пра -
вих болничара. Ту рачунам и докто   ра и ме-
деционаре од Лесковца.

У Приштини примили смо два пута 
по ½ кила проје а један пут куван нам је 
качамак. 

Наш благајник је примио од врховне 
ко манде за све нас новчану храну од ско н-
ца године 1915. Они нам нису давали нов-
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чану, већ су нам давали следовање, леб и 
месо и.т.д.

Из Приштине смо пошли 9. новембра. 
Од хране добили смо до Пећи једно парче 
од ½ кила проје, два пексимита и по парче 
овчијег меса.

 Путовали смо пут Пећи 10, 11, 12. и 13. 
новем[бра]. Уз пут нисмо ништа примали.

У Пећи смо седели три дана. Ту смо до-
били два таина и парче говеђег меса. До 
Пећи је дотерано четрес (40) пари волова 
које је начелник војне станице рекверирао 
од околни[х] сељака и 20 коња. 

Тај началник лесковачке станице је зет 
нашег командира Др Капше Милутина, ко-
ји је се придружијо са нама са сином.

Од нашег следовања хранио се тај 
нач[ел ник] вој[ни] лес[ковачки] г. Гради-
мир Ђуровић, адвокат из Лесковца.

 У Пећи је остао благај[ник] Г. Милан 
Живчић, те је продо овиг четрес (40) пари 
волова. Продо, рачун о том ником није 
даво.
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Резерве хране: имало је нешто пекси-
мита и сувог меса које је примљено у Ле-
сковцу.

То нам наш доктор није издаво. Увек 
кад је требо да нам изда да не помремо 
од глади, он нам је нашо неки узрок, те 
нас кобајаги казни са тиме да нам неће да 
набави никаке хране.      

Од тог сувог меса – 250 килограма, и 
кач каваља – 200 кила, добили смо само по 
је дно парче сувог меса. Качкаваљ нисмо 
ми ни видели.       

У нашем санит[етском] одреду бијо је 
неки Милисав Милошевић, ђак из Београ-
да, као командир.

Кад смо дошли у Приштину, он је осто 
са његовим братом, неким и нжињером из 
Београда. И он задржа за себе и свог бра-
та један џак меса сува и један џак пекси-
мита.

За ово је знао наш командир Др. Кап-
ша, па ипак је нас напо да смо ми бол ни-
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чари то украли и продали и зато нам је 
увек прекорево. Зато нас је кажњавао и тај 
Милисав и удесио на овакав начин. Код 
нас кажу да се ми пресељавамо из школе, 
ди смо били са станом, у кафану Гран хо-
тел. Међу тим он изнесе испред нашиг 
очију соли, у кавану то се не донесе. [?!]

16. новембра смо пошли из Пећи за Ан-
дријевицу кроз кланац.

Пут је врло много рђаво и поледица и 
снег велики. Први конак је био у самом 
кланцу код сељака. Ту смо много исмрзли 
јер је био ужасан мраз. Други конак био је 
у селу Високо. Већ смо сад прешли у стару 
Црну Гору.

Ја сам мислијо да ће мо бити примље-
ни код наше браће Црногораца добро и 
да ће нам бити добро као да сам у нашој 
Србији. 

Међу тим, ја сам се у томе преваријо.
Коње смо склонили у неку државну 

шта     лу а ми смо се разишли по селу да тра-
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жи  мо да преноћимо у сувати јер је бијо 
ве ли  ки снег. Ја сам пошо и молијо на 10 
ку  ћа. Нигде нисам могао наћи док нисам 
пла  тијо два перпера, па сам ја и још моја 
три друга преноћили на мокрој земљи без 
ватре. Ди сам год питали и молили, кисли 
и уморни, да мало одморимо, увек смо до-
би јали одговор од жена: „Не може” и „Не-
ма ди, Светога ми Василија”, а кад ми пону-
дисмо перпере онда МОЖЕ. 

Готово свака жена наше браће наопаке 
тако увредљиво питала се: „Ди бежиш, ја-
дан, тако млад и здрав јунак, је ли, што ни-
си погино код своје куће? Вељу, ми жене 
Црногорке (нечитко) све узете пушке и не 
да[мо] Шваби да прелази Црну Гору”.

Докле год смо ишли кроз црногорску 
те риторију тако су нас дочекивали.

Са потпуним правом могу казати да је 
црногорски народ гори од Арнаута. Код 
Арнаута смо могли наћи боље гостоприм-
ство [него код] од Црногораца.
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У Андријевицу смо стигли 19. новем-
бра. Ту смо седели три дана. За та три да на 
смо примили по један леб од ½ киле.

Из Андријевице смо пошли 22. новем-
бра, на Ваведење. Први конак од Андри-
је вице бијо је у селу Левој [Лијевој] Реци 
[Ри јеци], други у селу Јабука, трећи у селу 
Бра тоножац [Братониожићи?]. 

У селу сем братенашума [?!] нисмо мо-
гли добити воде од браће Црногор[а]ца. 
Мо  рали смо да употребљавамо [силу], спо-
мо ћу пушке да отмемо један бунар да би 
добили мало воде да би могли да скувамо 
качамак од брашна које смо ми сами наба-
вили путем за наше паре јер наш коман-
дир није хтео да нам изда пексимит који 
смо носили на коњима јер је чуво за себе и 
своју вамилију које је водијо са собом.

Четврти конак бијо [је] Подгорица у ко-
ју смо стигли 25. новембра. У Подгорици 
смо седели два дана. За та два дана при-
мили смо по једно парче проје.
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По причању мојих другова, при евакуа-
цији Ниша и главног санит[етског] мага-
ци на, др. Милутин је отерао својој кући у 
Нишу двоја пуна кола најфиниг ствари из 
санит[етског] магацина и црвеног крста у 
вредности 6.000 дин.

Г. Милан Живчић из Лесковца, благај-
ник на нашем возу [воду?], он је оставио 
пун један вагон ствари код своје куће у Ле-
сковцу. Те су ствари, такођер, из мага цина 
црвеног крста.

Из Подгорице смо пошли 28. новембра 
за Скадар. Дан бијо леп. Први конак је у 
варошици Тузи и одатлен настаје албан-
ски крш. Од Тузе смо ишли лево око Ска-
дарског језера.

Пута нема никаквог, једва се може пе-
шке, а ми смо морали са коњима. Ту нам 
је остало скоро пола коња. Други је конак 
бијо село Кострот [вероватно: Кастри-
от]. Ту смо онда добили по једну ша ку 
не киг мрва од буђавог кукуруза и по пар-
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че овчег меса које је командир требово од 
нач[елника] станице.

Пет брава оваца на нас 42 је подељено, 
две овце за себе командир задржо, три ов-
це заклане.

У Скадар смо стигли 30. новембра.
У Скадру смо седели три дана и коман-

дир је ту бацијо једну целу овцу закла ну, 
која је се укварила. Он је држо код себе 
докле се усмрдила јер је било топло време 
а нама није хтео да изда да је поједемо, а 
ми смо гладовали.

У Скадру смо примили по два хлеба од 
½ киле.

У Скадру су Аустријанци бацали бом бе 
из аероплана. Из Скадра смо пошли тре-
ћег децембра за Љеш. У Љеш смо стигли 
4. децембра и одређени смо на службу при 
испекцији на пристаништу у Сан Ђовану 
ди Медува [Сан Ђовани ди Медуа].

Логор нам је бијо између Љеша и Ме -
дуве. Од 31. новембра до 5. децембра при-
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ми ли смо само по ½ порције пројина бра-
шна. У Медуви смо дежурали сваки дан 
по шест болничара и један медеционар. 

Доктор Капша је сваки дан ишо на 
прис таниште само кад је ветар и киша, а 
кад је лепо време није смео од аероплана 
јер су долазили сваки дан кад је лепо те су 
бацали бомбе. 

Кад су год долазили, била је по нека 
жртва.

У логору смо имали ужасан посао. Тај 
посао није бијо од велике важности. Прво 
смо направили од трске, која расте и има 
је доста по баруштинама, јер смо морали 
газити увек баруштину па било лепо или 
не време. (?!)

Прво смо направили од те трске, у виду 
једне сељачке куће, салу за господу, за ру-
чавање и седење и коцкање.

После сви благој медецинери и три док-
тора:

   доктор Капша
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       "   Симић
       "   Марковић

и један заробљеник, неки господин Гавко 
Видас, који је заповедо и управљо радо-
вима око подизања тиг кошара. (?!) После 
смо направили фуруне за печење хлеба, 
две кујне, једну шталу, све од те трске, и 
најпосле смо саградили, поред самог пута 
између Љеша и Медуве, кафану. 

То смо ми радили само болниичари. Са-
градили смо толико кућица и споредних 
одаја да би се могла населити једна задруга 
црногорскик босибозлука од 50 чланова.

Четири таке бараке су саградили же-
лезни чари, који су такођер били на служби 
у Медуви, за смештај болесник војни ка на 
које се врло мало пажње обраћа јер су црка-
вали поред пута, као год (што) и коњи и 
волови липсују поред пута.

Тако ја гледам како наш народ српски, 
и ратници и јунаци са Куманова и Цера, 
како лепо умире од глади. 
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Мој командир Др Милутин Капша [уме-
сто] да [п]редузме да овај грешан народ 
снадбе са храном и чајом, зашто смо и били 
одређени, он лепо окренуо у трговину.

Ми болничари смо саградили једну ша-
тру, колибу од трске, а доктор Капша отво-
ри кафанску радњу на самом путу у бли зи-
ни Медуве.

У кавани је бијо као келнер г. Перо Жив-
чић, брат рођени нашег назови благај ни ка 
Милана Живчића из Лесковца.

Тај Перо је ишо са нама као добровољац 
и примијо је дупло следовање. То се дупло 
следовање састоји од свачега (нечитко).

Ту смо сви саградили фуруну и пекли 
леб од ½ киле. Ми смо увек примали по 
пола од тог леба од½ киле, а господ[ин] док-
тор медец[ине], и тај Перо и заробљеник 
Витас, примали су цео. Ако ми примимо 
по четврт, они приме по ½, то је то, дупло 
следовање.
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У тој су кафани продавали чај, кафу и 
ракију. Шећер, кафу и чај командир требу-
је за болеснике па продаје у кафани.

Ракију су [гријали?] а ми смо примали 
по неко јутро чај и по једно и по парче ше-
ћера.

Ми болничари смо добијали по једно 
и по парче шећера а болесни вој[ници] ма -
лен (?) (недостаје леви горњи угао стра ни-
це) доручак што [је] ништа.

До пред евакуацију пристаништа, на 
шест дана, за тик шест дана давали су чаја 
и леба јер су видели да ће све да остане и 
да се баци у море.

За Божић су добиле све јединице по три 
динара ситно за празник и новчану хра ну 
за оне дане које нису примили преко Ал-
баније и Црне Горе.

Обични болничари, који смо били на 
слу жби при санитетском одреду, при ин-
спек цији врх[овне] команде, нисмо доби-
ли ништа. Свурт (?!) ништа.
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Кад је био швапски Божић по новом ка-
лендару за 1915. годину, [за] тај празник 
заробљеници који су били са нама, било 
је њиг 20, сваки је добијо за тај дан по 12 
парчета шећера и осам комада пек симита. 

А наш Божић српски кад је био ми срп-
ски болничари добили смо по једно и по 
парче шећера и по један комад пексимита, 
и то је врло мала разлика.

Из овога се види да [је] наш командир 
доктор Капша, кога ми плаћамо, више во-
лијо аустринске заробљенике и више во-
дијо рачуна него о нама Србима.

Двадесетог децембра 1915. год. Др. Кап-
ша примијо шест флаша од литра коњака 
из магацина са пристаништа за болеснике. 
Тај коњак, свака је флаша коштала по 50 
динара , по то је плаћено у Љешу, тај ко-
њак нису ни видели болесници, јер је док-
тор попијо са својим пријатељима који су 
би ли ту, као (и) гости избеглице.
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Ту је био његов зет г. Градимир Ђуро-
вић, адвокат из Лесковца са сином и бра-
том мајором из 20 пука.

Ту је бијо шеф нишке железничке ста-
нице, управник нишке радионице, један 
по штар, један, опет, његов пријатељ ђак и 
Мита Влашче, народни посланик из Вра-
ње са женом и једним дететом.

Све је се та фамилија и пријатељи од 
читавог села ранила се од нашег следова-
ња а ми смо стално примали по 200 грама 
леба на 24 сата, једно парченце ме са од 15 
грама скувано са клат водом, а пиринач, 
пексимит, макароне, конзерве од меса, које 
је требовао за нас, то смо само ми гледали 
како наш командир једе са његовим при-
јатељима.

Свака три или четири дана клали смо 
по једног вола. Увек се одвајало за коман-
ди ра и његове госте два бута стражња, а 
један је за нас оволико, 80 војника колико 
нас је имало са заробљеницима.
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Добијали смо осам килограма меса на 
оброк. То значи по 200 грама од тога одвоје 
наредник, поднаредник и каплари за своју 
менажу, коју им је командир одобријо да 
они не би што протестовали, а нама остане 
по 15 грама меса.

За нас је командир увек требово и имао 
је довољно, али од тог нашег следовања 
ранијо је своје пријатеље а ми смо увек 
гладовали.

Кад је год заклан во, увек је благајник 
М. Живчић узимо главу и шкембе те је ово 
даво једној жени Црногорки која им је била 
у кафани, коју су отворили, келнерица и у 
исто време њина швалерка.

Г. Градимир Ђуровић, адвокат из Ле-
сков ца, на Божић 25. децембра 1915. го-
ди не, не питајући никога, одвојио је пет 
порција брашна од нашег следовања и дао 
једном војнику, свом пријатељу.

Taj Ђуровић пре[т]ходно к[а]о строг у 
некој бежанији неки чиновник. (?!)
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Тако смо ми провели у пристаништу 
санђованском од четвртог децембра 1915. 
године до 10. јануара 1916. године.

Наш живот у крај плавог Јадранског 
мора за овиг 37 дана у месту: гладовали 
смо и гледали како [је] наш доктор иску-
пијо око себе Тевобију (?!) те иг рани а 
откида од наших уста.

И гледо сам колико српска господа из 
Врховне команде и чиновници грађанског 
реда, министри, бивши и активни, и народ-
ни посланици са оцом протом Милаком 
Ђу рићем и Краљем Николом, господаром 
Црне Горе и Брда, на челу...

Ова господа кад дође лађа талијан[ска], 
фран[цуска] или енглеска, коју смо, ми сви, 
жељно исчекивали, а нарочито болесни и 
изнемогли војници, тада господа појури 
преко овиг јадниг нашиг јунака са Кума-
нова и Цера.

Адвокат, тај Градимир Ђуровић, бијо 
је увек дрзак спрем нама војницима. Увек 
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нас псује и и ма(л)тетира ко да је нам бијо 
не ки старешина претпостављени.

Тако смо живели у дивљој Албанији 
од четвртог децембра 1915. године до 10 
јануара 1916.

(Страница се завршава празнином, тако 
да је текст на почетку наредне нејасан)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
да помре на путу до Драча. Само се видео 
Њ. В. Престоло Наследник Александра да 
се он није никога плашијо. Он је са својим 
штабом осто у свему последњи.

Готово је се сва војска евакуисала. Не-
мачка војска је била дошла на 15 километра 
од Љеша. Он је се бијо попо на једну лађу 
па је се скинуо и отишо пешке за Драч.

Дошо је ред да се евакуише пристани-
ште Сан Ђовани ди Медува.

На један дан пре нашег поласка, деве-
тог јануара, цео дан и целу ноћ смо прено-
сили са пристаништа у свем теже оболеле 
војнике и враћали кои су могли да иду.
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И ми смо спримили следовање да се 
иде за Драч. Примили колико смо год мо-
гли понети леба, конзерви, шећера, кафе 
и.т.д.

То јутро кад смо требали да идемо за 
Драч, изненадно долази једна санитетска 
енглеска лађа звана Девана (или Девона) и 
ми смо потоварили болесника 2200. Али 
кад смо требали да се и ми болничари по-
п немо, није нам дао благајник Живчић. 
Каже казо командир.

Ту је командир Др Милутин бијо добра 
срца те нас није упутио за Драч и попо 
нас је на енглеску лађу звана Девана 10. 
јануара 1916.

Само је [се] наш командир упутијо пе-
шке.

Поруч[нику] медеционера Љубу Па-
вло вићу, команд. сан. воза број 7 око аус-
три скиг заробљен[ника] који су пришли, 
кажу, уз пут, четири наша вој[на] болни-
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чара, који су били лопови, покрали му је-
дну погачу јер су били гладни.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Из пристаништа смо пошли 10. јан[уа-
ра] увече. Кад смо изашли на отво рено 
мо ре, избачено је два метка топовска на 
сан[итетску] лађу од стране непријатеља.

Срећом није потревила.
И стигли смо 11. [јануара] у подне на 

Си цилију, у варош Месуни (вероватно 
Ме си ну) и ту смо били пола дана. Одатлен 
смо дошли у северну Африку, француску 
ко ло нију.

У маринску болницу Но 1 – Сиди Абду-
лах, у варошици Фервил, стигли смо 15. 
јануара.

Ту нас је командир Др Капша предо, 
за једно са болесницима, француском док-
тору кано болничаре а не као болеснике, 
а он се вратијо са 10 болничара на острво 
Крф. Ми овде радимо, негујемо болеснике 
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Вељо у Северној Африци, 1916. године
(први до шатора)
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заједно са франц[уским] болничарима и 
са њима се ранимо.

Рана одлична, сваки дан по четири јела 
и воће, кад сува шљива, кајсије, ораси, ле-
шници, поморанџе, и тако даље.

Овде нам је добар живот.
Ферифил је мала варош. До саме варо-

ши предграђе, тако звано Сиди Абдулах.
Ту је маринска болница. Фина болница, 
трокатна кућа и бактеришко оделење.

Та је болница снадбевена са свима по-
требама. Има фини парк и права масли  но-
ва башта. Ту су фран[цуски] болесници.

Болница Нумера 1, та болница има 45 
павиљона. Сваки павиљон има по 50 кре-
вета. У тој су болници српски болесни ци. 
У тој сам болници бијо на служби пет ме-
сеци. Ту сам дивно проживео од 15. јану-
ара до 16. јуна 1916. год.

Кроз ту болницу [је] прош[ло] око 5000 
пет хиљада српскик болес[них] војника ко-
ји су ту оздравили и отишли као здрави у 
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своју команду. И ту је остало – умрло око 
700 нашик војника.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Болница број 2 је од 16 бол[ничких] 
павиљона. У тој болници лежали су наши 
теже болесни војници, и болница број 3, 
звана Барја, и ту су наши болесни војни-
ци,такођер теже болесни. У те две болни-
це није ми познато колико је умрло наше 
браће.

На те све четири болнице има један ди-
ректор Француз, доктор.

Свака болница има свог управника, али 
иг тај директор контролише. У тим болни-
цама ред и чистоћа одлична. Ту су фран цу-
ски марински болничари. Такођер, ту раде 
доктори војни, маринску униформу носе.

Рана је за болеснике била добра. У леко-
вима и завојним материјалом изгледа да 
су оскудевали.

Испод, у непосредној близини, има ар-
се нал војни. Једна велика фабрика ди се 



34

изра ђују у њој топови, пушке за њину вој-
ску и марину; радионица ди се праве рат-
ни бродови и сумарани.

Позади арсенала Сиди Абдулах нала зи 
се ратно пристаниште. Трговачки бро до -
ви немају ту приступ. Намењен је само за 
војску.

То пристаниште саграђено у језеру ди 
је, код вароши Бизерта, спојено са једним 
каналом са Средоземним морем.

Варош Бизет [Бизерта] је прилично ве  -
лика варош. Модерна варош, има два мо  -
дер  на пристаништа, једно трговачко и је -
дно рибарско. Има јако модерно утврђење. 
Утврђења су поред мора са којиг зауста в-
љају лађе које долазе у пристаниште без 
датог сигнала.

[Бизерта варош већин[ско] станов[ни-
штво] арап[ско] муслиманско] – накнадно 
унета напомена на маргини са стране.

Више вароши удаљено пет километара, 
на једном брду звано[м] Лазуа, ту је наш 
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логор ди [су] Французи направили – са-
гра дили 600 барака за наше вој[нике] и 
официре.

Ту се врши обука нашиг регрута. У том 
сам логору бијо од 16. јуна до 15. јула 1916. 
год.

15. јула смо се укрцали на фран[цус ку] 
лађу звану Конаду [Канада?]. На тој ла-
ђи се укрцало 2800 Срба, два ескадрона 
франц[уске] коњице са 300 коња.

Од Бизерте смо путовали три дана и че-
тири ноћи. Сретно смо путовали.

Кад смо пошли из Бизерте испраћај је 
бијо диван. Силан свет изашао на приста-
ниште.

За време нашег укрцавања свирала нам 
музика, наша и француска, и певао пева-
чки хор. Хор који је састављен од нашиг 
богослова.

Диван је призор бијо. Кроз варош смо 
прошли парадним маршем. На улазу у при-
станиште нас је сачекао адмирал Гепарт.
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И док смо сви прошли он је стојо ми-
рно и сваку чету одпоздравијо. Тај адми-
рал Гепарт сваку је лађу дочекиво, кад смо 
прво долазили, и сваку је свечано испра-
тијо кад смо полазили на македонско воји-
лиште.

Њега познаје сваки српски војник који 
је год дошао у Африку. Он је често оби-
лазијо логоре, болнице ди су год се наши 
војници налазили.

Бијо је диван француски стари војско-
во ђа и јунак са Дарданела у 1914. и 1915. 
год. Он је мала раста, сувоњав, стар је 68 
год. Кад год прође који војник, било срп-
ски било француски, и поздрави старог 
ад мирала, он увек узме став мирно и одпо-
здрави млађег. Који код од Срба, који пре-
живи овај ужасан покољ а био је у Африци, 
причаће [се] дуго о Гепрату.

Стигао сам у солунско пристаниште у 
Микири 19. јула 1916. године. Ту смо се 
искрцали и седели смо четири дана.
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Одатле смо отишли у депо у Седас. У 
депоу смо седели 10 дана. Ту се одваја за 
дивизије по родовима оружје и одма[х] се 
упућује јер је тада наша војска била оти-
шла на положај.

Нас 45 болничара са разник дивизија 
упу ћени смо у I раз. болнич[ке] чете у Лу-
три.
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Вељо на
Солунском фронту

Велисав Даничић је свој ратни дневник 
престао да пише даном ступања у Со лун. 
Међутим, фотографије у његовој заостав-
штини говоре шта је радио и с ким се дру -
жио на солунском фронту. Најпре, то је 
ње гов полубрат по мајци До бро  сав Мар-
ко вић. Из домаћинске куће, он је један од 
ретких сељака који је због јунаштва и спо-
собности добио чин поруч ника. По ги нуо 
је на Кајмакчалану, 1916. године.
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Јунак са Кајмакчалана,
поручник Добросав Марковић
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Страна медицинска мисија на Солунском фронту,
1916. године

Као болничар, Велисав је радио с миси -
јом страних лекара и медицинског особља. 
Посебно се зближио са шкотском бо л    ни-
чарком Марион Ранкен. Њихово прија   тељ -
ство трајало је и у дугом низу годи на пос-
ле Првог светског рата. О томе сведо чи и 
њихова међусобна преписка.
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У друштву Вељо је и прање веша лакше подносио
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Ратно пријатељство које траје: Марион Ранкен
са сином, годинама касније
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Писма Марион Ранкен: у знак пријатељства
није заборављала српски језик и ћирилицу
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Биографија
Велисава И. Даничића

Рођен је октобра 1885. године у Слав   ко-
вици од оца Игњата и мајке Круне, рође-
не Весовић из Лозња, као посмрче. Отац, 
уче с ник Српско-бугарског рата, рањен је у 
бици на Сливници па је убрзо умро. Због 
мал третирања од стране стричева, на   ме  р-
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них да им одузму наслеђено имање иако на 
то нису имали право, он и мајка су после 
неког времена отишли у Горње Ба ња  не. Ту 
се она удала за Јована Марковића.

Велисав је имао пет година кад се мај-
ка разболи од запалења плућа. Узалуд је 
тражила лека – мали Вељо убрзо оста и без 
другог родитеља. Ме ђутим, у сељачкој Ср-
бији било је реда и човечности. Основан 
је трочлани савет ста ралаца: први је био 
један од Поповића из Лозња, други Нико-
лић из Горњих Ба њана, за трећег не знам.

Из времена срећног детињства које је 
провео у лозањској породици Поповић, 
Ве   лисав памти прилику кад је усред ко ми-
шања бануо чувени хајдук Бојовић, згра -
био га и одвео. Породица, домаћин ска, 
одмах је исплатила откуп.

Када је навршио дванаесту годину, По-
повићи су Велисава колима одвезли у Го-
р њи Милановац. Ту је завршио абаџијски 
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занат код деде Мирјане Адамовић – Пет ро-
вић. Радио је у Милановцу и Лазаревцу.

Као двадесетогодишњак по позиву пе-
шице је отишао у Крагујевац. Ту је, у касар-
ни у Шумарицама, служио војни рок до 
1907. године. Наредних пет година радио 
је као абаџијски мајстор у Милановцу.

У Првом балканском рату против Ту-
рака,1912, за учешће у Кумановској бици, 
добија Орден осветника Косова. У истој 
би  ци с ратишта је изнео Мила Маћића, по-
з натог Милановчанина. Касније су се, као 
што је ред, и побратимили. Учествовао је 
и у Другом балканском рату против Бу-
гара, 1913.

Годину, тек, што је саставио у миру, 
опет униформа и рат 1914. године. Велисав 
учествује у победоносним биткама на Це-
ру и Колубари. После годину дана затишја 
Србију су напале заједно Аустроугарска, 
Немачка и Бугарска.
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Наређење о повлачењу Велисава је за-
те кло у Сталаћу 20. октобра 1915. године. 
До Алексинца је стигао возом а ота тле, пе-
шице, са својом јединицом, преко Косова, 
Метохије, црногорских и албан   ских кр ше-
ва стиже у Сан Ђовани ди Медуа поред 
Ље ша, 4. децембра. Затим је пет ме сеци 
провео у Бизерти у Тунису а у Солун је 
сти  гао почетком августа 1916. годи не. Уче-
ствовао је у пробоју Солунског фронта и 
коначном ослобођењу Србије.

После рата, Велисав се оженио Мили-
јанком Миљом Ловић. Изродили су једана-
есторо деце. Троје је умрло. Остали су Ле-
посава, Љу бица, Милан, Надежда, Ма рија 
и Ми ло ван (близанци), Слободан - Боца и 
Пе тар.

Велисав је са Драгомиром Дражови ћем 
отворио абаџијску радњу, али су, у вре  ме 
велике привредне кризе морали да је за-
творе. Отада је радио све и свашта да би 
исхранио породицу. Већ стар, није уче с-
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твовао у другом рату. Милан је пред крај 
мо билисан али је преживео рат. Ос та ла 
деца, хвала Богу, изашла су на пут за хва-
љујући великом раду и пажњи ро ди теља.

Велисав је умро 12. маја 1968, а мајка 
Миља 16. маја 1970. године.

Синови:
Слободан - Боцо и Петар - Перо

Напомена: Подаци добијени од оца током ви-
шегодишњих разговора.
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В Е Љ О В А

Милан, 1926-1970. Надежда, 1927-

Лепосава, 1923-1995.Љубица, 1920-1970.

Отац Велисав, 1885-1968.
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П О Р О Д И Ц А

Марија, 1930- Милован, 1930-1995.

Слободан, 1933- Петар, 1935-

Мајка Милијанка, 1970.
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Велисав Вељо Даничић:
Е, овако је било

РАТНО КЊИГОВОДСТВО
НЕПРАВДИ

Србија је Први светски рат завршила 
као је дан од победника. Жртвовањем чи-
тавог на рода, јунаштвом војника и офици-
ра и гени  јалношћу сво јих војсковођа по-
бед нички Ср  би су ослободили и до тада 
по роб љене зем љаке и део њихове тери то-
рије присаје дини  ли мати ци.     

Истовремено, Срби су ослободили ви-
ше      ве ков ног ропства и припаднике оста  -
лих јуж нословен ских народа и с њима 
ус   поставили за једничку др жаву – Југо сла-
ви ју.

Међутим, време је показало да је побе-
да била узалудна, а цена превисока. „Заслу-
ге” за такав кона чан резултат првенствено 
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имају не ки западни рат ни савезници, као 
и с њи ховим интересима ускла ђено пона-
шање оста ле јужнословенске „браће”.

Свакако, за своју худу судбину „заслуж-
ни” су и сами Срби. У ратовима народи 
ис пољавају своје најбоље и највиталније 
осо би не али и тамнију стра ну свога кара-
ктера и менталитета. 

Управо о наличју бриљантне ратне по-
бе де и криминалном понашању неких пи-
ше Ве лисав Да ничић у Забелешкама, свом 
ин тим ном ратном днев нику који је во дио 
од почетка повлачења са српском вој ском 
пре ко Црне Горе и Албаније, 20. окто б ра 
1915, до ступања на солунски фронт, по-
чет ком августа 1916. године.

Документ је од непроцењивог значаја 
за све оне који истражују прошлост или 
кре и рају садашњост и будућност српског 
на ро да и државе.

Одавно су неки закључили да Срби у 
ра  товима ослобађају од разних сила оку-
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пи ра не српске тери торије и прикључују 
их ма    тичној држави Срби ји, а у миру та 
иста под  ручја гу бе. Негде oсамдесетих го-
дина прошлог ве ка, Милорад Вучелић у 
Књижевним нови на ма лу  цидно преина ча-
ва исту оце  ну и каже да Срби ја у рату гу би 
људе а у ми ру те рито рије.

Нико се није у довољној мери позаба -
вио тра же њем правог, суштаственог раз-
лога так вих дешава ња.

Нико се није озбиљније позабавио и 
трећим гу битком током ратова. Несхват-
љи  во и неоправда но велики број људских 
жртава, а самим тим губитак и биолошке 
супстанце на рода, од огромног су зна чаја 
али не и нај трагичнији.

Пример, понајбољи, су Јапанци и Нем-
ци. Иако су изгубили рат и били окупи-
рани, они су и као народи и као поје дин-
ци сачували са мосвест и самопошто вање; 
част и по нос; ме ђусобно пове ре ње и ува-
жа вање. И у поразу су стисли зубе, зби ли 
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редове и наставили с нор малним живо-
том и радом. Од најнижих до владајућих 
слојева и свеу купне елите, испо  љавали су 
крај њу одго ворност и оданост сво јој др-
жави и племену; своје најбоље и нај ви тал-
није осо бине. Нису били сломљени.

Једноставно – сачували су душу.
А Срби? „Победници” у оба светска ра-

та, да ли су и они сачували душу? Ако ни-
су, ко је крив, како су и зашто је изгубили? 
Ко их је сломио? Шта би с међусобним 
по  верењем и вером у државу, коју и чију? 
Како се сло бо дарство претворило у роп-
та  ње у вештач кој државниој творевини, 
прво, дик та  тури црве не интернационале, 
по том, гло ба лизму, сада?

Неки од одговора на питање зашто се 
то тако збива, заиста се могу наћи у овом 
днев ни ку. Али, пре тога, неколико речи о 
дневни чару.

Велисав Вељо Даничић је повлачење, 
1915, за почео као тридесетогодишњак. У 
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пу ној пси хо фи зичкој снази, мајстор аба-
џија, сви као да трезвено живи и ради, про  -
су  ђује и доноси од лу ке. Прека љен трого-
ди шњим рато вањем. Пис мен и начитан, 
што га издва ја од огромне ве ћине војника, 
не писмених сеос ких млади ћа. У рату бол-
ни чар, све док нај тра  гич нијих људских су-
дбина.

Вељо марљиво бележи податке о онима 
с који ма се повлачи; датуме, имена и најса-
жетије описе места и крајева кроз ко је 
про лазе. Не жали се и не кука због те шких 
услова повлачења...

Оно што заокупља Вељову пажњу, ти   -
шти га и боли, јесте понашање људи. Осве    -
доче ни ратник и на делу исказани пат ри  -
ота, он не осе ћа потребу да се буса у пр са, 
ни је импре сиониран нити заплашен рат-
ним зби  вањима; није изгубљен и дезори-
јенти сан, беспомоћно препуштен во љи, че-
с   то са   мовољи надређених попут дри  лом 
испрепа даних регрута. Не бави се непри-
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јате  љима свестан да ту и нема каквог из-
бо  ра, већ је заокупљен првен ствено оним 
што је у срп ској сопственој моћи и одго  -
вор  ности – ме ђусобним односи  ма и по  на   -
ша њем над ређе них према подређенима.

Треба споменути да он у то време није 
био по литички ангажован, још мање нека-
кав ре волу  цио нарни елемент или анар-
хиста. Упра во супрот но, био је човек „од 
ре да”, патри јар хални домаћин.

Велисављево незадовољство током по-
вла чења може се разврстати у три групе 
неправ ди, које пра те три групе примера а 
из чега се мо гу извући три групе закључака 
о последицама.

Прва: Отуђеност, осионост, игнориса-
ње и ни  подоштавање војника, значи обич-
ног (и со  п стве ног) народа, до схватања да 
су они са мо потрошни материјал и сред-
ст во за по с тизање „виших” ратних и др-
жав  них ци  љева, с једне стране, и, успут, за 
ос  т ва ри   вање личних, себич них ин те реса 
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доб рог дела оних који су се доче пали би ло 
какве власти на било какав начин. На гр-
бачу народу за јахала је и у рату спре га поли-
тичара, власти и бирократије коју прате 
рођаци као и сви они који су саможи ви и 
лакоми на туђе, тачније крими налци.

Вељо чланове спреге јасно и стално 
идентифи кује. Њу сачињавају: др Милу-
тин Кап ша, коман дир санитетског одре да; 
Милан Жив    чић из Лес ков ца, благајник; 
Пе ро, његов брат; зет доктора Капше Гра-
ди  мир Ђу ровић, адво  кат – начелник вој-
не станице у Лес ков цу; ње гов син и брат 
мајор из 20. пука; ђак Милисав Ми лоше-
вић, командир, и ње гов брат ин же њер; 
шеф ни шке железничке ста  нице; управ -
ник ни   шке железничке ради онице; један 
поштар; један ђак, докторов пријатељ; 
Мита Вла  шче, пос ланик из Врања, са же-
ном и де тетом; јед на Црно гор ка, кел нери -
ца и „њина шва лер  ка”; Гавко Видас, заро-
бље ник који је водио грађе вин ске радо ве; 
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др Симић и др Марко вић, пар тнери у коц-
кању и пијанчењу...

Најпре, пример расподеле хране. У ус -
лови ма борбе за голи опстанак, он је нај -
речи тији. Вељо предано, из дана у дан, до 
у грам бележи колико и чега ко добија. 
Његов дневник је својеврсно књи говод-
ство ра т   них неправди. У почетку, обични 
војни ци, болесници и бол ничари добија-
ли су по ½ кг. хлеба, проје или 1-2 пекси ми-
та и парче меса днев но. Касније, још ма ње. 
Истовре мено за чланове спре ге или није 
би ло ограничења, или су они мање важ ни, 
при   ме рице подофицири, добијали све у 
дво стру кој количини. Забелешке садрже 
мно  го упе чатљивих примера.

Привилегије повлашћених прелазе и у 
зло у  потребе, па и у отворене крађе, од 40 
пари рекви рира них волова до неиспла ћи-
вања вој ни ци ма хра нари  не у новцу за ту 
сврху доби јеног од врховне коман де.

У логору Сан Ђовани ди Медуа поред 
Ље ша, у којем су боравили 37 дана, болни-
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чари су прво морали господи да направе 
од трске салу за ру чавање, седење и коцка-
ње. Ту је попијено и шест флаша ко  ња  ка 
које је др Капша требовао са болес нике. 
У докторовој кафани, Перо, бла гај ников 
брат, продавао је чај, кафу и ше ћер наме-
њен болес ницима „на које се врло ма ло 
па  жње обраћа јер су цркавали поред пута, 
као год (што) и коњи и волови лип сују по-
ред пута.”

Приликом укрцавања у бродове ради 
од  лас  ка на Крф, писац дневника гледао је 
ка ко „српска гос пода из Врховне команде 
и чинов ници грађан ског реда, министри, 
би в  ши и активни, и народ ни посланици 
са оцом про том Милаком Ђурићем и кра  -
љем Ни ко лом, господаром Црне Горе и 
Брда, на че лу, јуре „преко овиг јадниг на-
шиг јуна  ка са Ку манова и Цера”. Частан 
изузе так био је престо лонас лед ник Алек-
са н  дар ко ји је за Драч наставио пешице.

Последице свега овога су више него 
ко  б   не. Из гинуло је и помрло далеко више 
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вој  ника и наро да него што је морало. Трај-
но је пољуљано поверење народа у власт, 
др жа ву и војску што се испољило како у 
а при л ском рату 1941, тако и у последњим 
ра    то вима. Острашћеници било које врсте, 
аван    ту рис ти, силеџије и пљачкаши, как-
вих по сто ји у сваком народу, посебна су 
прича.

Пошто недолично понашање свих на-
ведених у току рата није санкционисано, 
исто је пустило корене и бујало у свим доц-
ни јим ратним и ван редним околности ма.

Добар део народа поново је попримио 
ра јин ски менталитет из турског времена 
и запао у летар гију које, ево, деведесет го-
ди   на, вешто и успешно користе како уну -
трашње дерикоже, тако и спољни непри-
јатељ.

Друга: Читавог деветнаестог века у 
Србији се романтичарски славило чој ст-
во, ју наштво и срп ство Црногораца. Ве-
љо Да   ни  чић се, отуд, кад је упознао пра-
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во ли  це ових гор ш така, јако разочарао. 
Ни под стреху ни  су пуштали. „Не може” 
или „Не ма ди, Све  тога ми Василија”. Но, 
за два перпера доби  ја но је коначиште под 
не как  вим кровом али на влажној земљи. 
Црно гор ке су се ис ти  цале дрс кошћу: „Ди 
бе жиш, јадан, та ко млад. Здрав јунак, је 
ли, што ниси по ги но код своје куће?” Ни 
воде да се скува качамак ни су давали.

Вељов закључак: „С потпуним правом 
мо гу ка зати да је црногорски народ гори 
од Ар наута. Код Арнаута смо могли наћи 
боље гос топримство од Црногораца”.

Због „виших” циљева и личних стрем-
ље  ња, прес толонаследник је опростио гре    -
хо ве својој уј че  ви ни; прећутки ва њем и 
оста   лих, све је па ло у за бо рав. Мит о Црно-
гор  цима наставио је да траје, тако  ре ћи до 
ономад...

Последица: Србија је без роптања до-
че  кала Црно горце после Другог светског 
ра  та као кому нистичко-револуционарне 
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осло  бодиоце, препуш та ју ћи им највиша 
ме  с та у Партији, држави, вој сци, поли-
цији, прив  ре ди, култу ри... Понети, да би 
се разли ко вали од глупавих „геџа” и иста-
к  ли своју изузет ност, под окр љем свевла-
да јуће партије, нај пре, и организованог 
кри минала, касније, пожелели су и више. 
Ис   то  рија се поновила. Део одрођеног срп-
ства, потурице, формирао се као посе бан 
народ, екстреман према матици по обрас-
цу не трпе љивости малих разлика.

Трећа: Срби су гостопримљив народ. 
Су  седни народи су то одвајкада знали да 
ко ристе, још чешће и да злоупотребе.

За православни Божић, 1916, болнича-
ри су до били само по пексимит и једну 
и по коц ку шећера, а за католички или 
„швап  ски”, ка ко пише Вељо, Божић, 20 за-
ро б љеника при медицинском одреду при  -
ми ло је по 12 коц ки шећера и осам пек си-
мита.

„Из овога се види да (је) наш коман  дир 
доктор Капша, кога ми плаћамо, ви ше во-
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лијо аустринске заробљенике и ви ше во-
дио рачуна него о нама Ср бима”, бе лежи 
Вељо.

Но, његова озлојеђеност доктором Кап-
шом би ла би мања да је знао да је и он, 
не с  рећник, само спроводио политику „ви -
ших” циљева у циљу ства рање нове др   жа-
ве јужнословенских народа које пред  став   -
ља ју и заробљени „аус трин ски” Хрва ти и 
Сло венци. Они ће и у вој сци ново  створе-
не Кра љевине Југославије за држа   ти сво је 
чинове и са мим тим бити на дређени ко-
ле гама из победничке Србије ко ји током 
рата, због бес парице, нису били уна пре -
ђи вани. У ис тој Краљевини Марко Нат-
ла    чен, творац пес ме „Србе на врбе” биће 
по с  тав љен за бана Дравске бановине, а 
те шки српски рат  ни ин  ва лиди, витезови 
Карађорђеве звезде, у знак зах валности 
до   би  ће право да просе ис пред Скуп штине 
Ју  го  сла вије.

Последице: Захваљујући српском „југо-
сло  вен  ству” многи јужнословенски при-



66

па дници аусто угарске војске избегли су 
за    слу жене каз не за по чињене злочине, а 
зах ва љу јући срп ском страдању и ратној 
 по  бе ди, њихови наро ди су ослобођени 
стра   них господара и у нову државу сту-
пили као сло бодни.

Историја се поновила и после Другог 
свет ског рата. И даље верујући у југосло-
вен ство зачињено револуционар ним па  -
ролама, про летер ским ин тер на циона ли з-
мом и, погото во, „братством и једин   ством”, 
Ср би су оставили некажњеним ужас  не 
зло чине усташа Хрвата и „хрватског цви-
јећа” – Мус лимана. Тиме су допринели 
да НДХ буде амнес тирана од За пада и 
СССР-а и за злочине њених војника у ок-
ви   ру нацистичке солдатеске по Европи и 
Русији. Хрва ти су, чак, и награђени како 
т ри  то  ријал  ним проширењима, тако и вла-
давином Југосла вијом оличеном њихо вим 
чо ве ком – Титом. Основно гесло те власти 
било је „Слаба Србија – јака Југославија”. 
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Све се за вршило „бљеском”, „олу јом” и за-
пад њачким бомбардовањем Срба у БИХ 
и Србије, исто као на Ускрс 1944. године. 
Срби су сатанизовани, а онима западно од 
Дрине одузета су вековна огњишта кад су 
протерани у Србију.

Зашто Ратни дневник до сада није на 
било какав начин обеледањен? (Укућани 
су га про нашли тек после Вељове смрти.)

Одмах после Првог светског рата завла -
да ла је еуфорија због победе и уједињења.

Смишљено и демагошки хвалила се 
храб  рост, оданост и срчаност српског се-
љака рат ника. Мало ко је смео да потегне 
пи  тање о цени победе и ре зултатима. Ве-
ћи на је била срећ на што је прежи вела и 
курта лисала се стра ха што од непријатеља, 
што од својих одро  ђених. Неки су, с пра-
вом, прихватили да буду хваљени и да се 
хвалишу...

Велисав је ћутао, а готово је занемео кад 
је почело и изругивање на рачун солунаца 
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и њи хо вог „солунашења”. Наставио је са 
ћутањем и у социјализму, из разумљивих 
разлога...

Општа поука: Србима сваки помен 
не как вих „виших”, „државних” и т. сл. ци  -
љева треба да буде сумњив јер обично де -
б  љи крај извуче народ. Из болесног стања 
у којем се налази, Српство може бити из-
лечено само шок тера пијом. Отуда у Уста-
ву треба до стоји да сваки грађанин има 
у потпуности иста пра ва али одговорно -
сти се прогресивно увећавају сва ким сте-
пеном напретка у каријери и то регу   лиса-
ти законима за сваку област.

И, на крају, свако добро стечено у рат-
ним и ванредним околностима третираће 
се као чин ве леиздаје и тешког злочина па 
ће се и најоштрије санкционисати.

Милорад Даничић
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  Итинерар Вељовог повлачења

  1. Сталаћ, пошао 22. 10. 1915.
  2. Алексинац, стигао возом, све даље – пе -

шице
  3. Прокупље, стигао 24. 10.
  4. Куршумлија
  5. Мердаре
 6. Приштина, стигао 29. 10. Из ње кре нуо 

назад 1. 11.
  7. Лисица, на старој турској граници
  8. Медвеђа, стигао 2. 11.
  9. Тулари; одатле, 4. 11, започео одсту пање 

на зад према Приштини
10. Лисица
11. Приштина, стигао 8. 11, кренули су тра-

дан
12. Пећ, стигао 13. 11, пошао 16. 11.
13. Андријевица, стигао 19. 11.
14. Подгорица, стигао 25. 11, пошао 28. 11. 

за Скадар
15. Тузи, коначиште истог дана
16. Скадар, стигао 30. 11; пошао за Љеш 3. 

12.
17. Сан Ђовани ди Медуа, пристаниште у 

бли зини Љеша, стигао 4. 12. 1915.
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18. Сан Ђовани ди Медуа, 20. 01. 1916, укр-
цао се у енг. лађу Девона и пошао увече

19. Месина на Сицилији, стигао 11. О1, по-
ла дана па наставили

20. Фервил (Феривил), мала варош у Туни-
су, сти гао 15. 01. У његовом предграђу Абдулах 
Сиди од 15. 01. до 16. 06. 916. (5 месеци)

21. Бизерта, 16. 06 – 15. 07. 1916.
22. Микера, солунско пристаниште, стигли 

по сле пловидбе од 3 дана и 4 ноћи. Ту боравили 
4 да на па отишли у ...

23. Седас – депо. После 10 дана кренуо и 
стигао у ...

24. Лутра – болница, 1. или 2. авгу с та 1916. 
го дине. Солунски фронт.



За учешће у рату,
Велисав Вељо Даничић

је више пута одликован.
Нажалост, сачувана су само

три одликовања.



72

Орден Освећено Косово

Албанска споменица
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За верност отаџбини
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Упозоравајуће, отрежњујуће
и освешћујуће 

Мемоаре и дневнике, као по неком 
пра  вилу, пи шу познате личности јавног 
жи   вота, оне које има ју шта да кажу, да 
обја с   не, оповргну или оправ дају неке од 
сво     јих пос тупака. Ти наративни списи, 
иако суб  јек   тивни, незаобилазни су изво-
ри за исто    ри ју. Они често настају из пе ра 
ма   хом по   бед  ничких, ре ђе побеђених рат  -
них коман    даната и војсковођа. Није уоби-
чајено и вео ма је ретко да дневнике за 
со  бом остав љају обични војници – ратни-
ци. Они нити имају времена и усло ва за 
пи   сање, нити имају много шта значај   но 
да кажу, јер немају шири увид у збивања 
у којима учествују као безначајни и не у ти  -
цај ни појединци.

Кад је реч о нашим српским војници-
ма из вре мена балканских ратова и Првог 
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свет ског рата, ме ђу њима и није било мно-
го оних, пореклом са се ла, из народа, који 
би нивоом своје писмености могли да бе-
ле же свакодневна дешавања. Утолико је 
за нимљивије што се један од тих наших 
ратника, по занимању абаџија, не много 
вичан перу, али ре лативно писмен, одлу-
чио да забележи све што се око њега и са 
њим дешавало у периоду од 22. октобра 
1915. до почетка августа 1916. године. Реч 
је о Велисаву Вељу Даничићу, интели ген -
тном и оштроумном војнику, несум њи-
вом родољубу и патрио ти, који је умео 
не само да уочи већ и да на врло једноста-
ван и уверљив начин опише за  ним љиви је 
појединости које су га као часног и прав-
до љубивог човека вређале и узнеми ра-
ва ле. Ње    го во сведочење о материјалним 
зло   у  потреба ма надређених старешина, о 
њи      хо вом благонаклони јем односу према 
за     роб     љеним непријатељ ским вој ни цима 
не     го соп ственим борцима, и болном саз -
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нању да су страдалне српске војнике у по-
в ла  чењу према јадранској обали понекад 
благо нак ло није прихватали Албанци него 
Црно  гор ци, сведочан ства су која је било 
вред но забележити и сачувати од забора-
ва да их историчари оцене и сместе у ши -
ри контекст наше ратне, али и не само рат-
не историје.

У сваком случају Ратни дневник Вели-
сава Ве ља Даничи ћа заслужио је да буде 
објављен јер и после непу них сто година од 
времена кад је настао саопштена запажања 
нису изгубила на актуел нос ти. Напро тив, 
она и данас могу да делују упозо ра вајуће, 
отреж њујуће и освешћујуће.

Академик Василије Крестић, 
историчар
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Часне забелешке 

Ове дневничке забелешке Велисава Ве -
ља Да ни чића, нерасписане али не и шкр-
те, обимом су скром но, али изузетно дра-
го цено сведочење о срп ском страдању у 
вре мену Првог светског рата.

Дневник је вођен у најодсуднијим ме-
сецима то га страдања, када је у питању 
био и историјски и биолошки опстанак 
српског народа. Даничић те месеце у 
днев  нику датира од 20. октобра 1915. до 
2. ав густа 1916. године. Тада се српска 
војска, српска влада и скупштина, са свом 
државном управом, са пред непријатељем 
потиснутим народом одлучи ла да одбије 
пораз и капитулацију и да се, што исто рија 
није до тада запамтила, повуче из својих 
гра ница и преко Албаније и Црне Горе 
крене у сусрет већ чеканим савезници-
ма – на јужне обале Јадран ског мора. Тај 
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пут је по страдању, својој величини и до-
живљеним страхотама назван Голготом 
Ср бије.

То тешко, а величанствено време је са-
чувано у многим дневницима, војним из-
вештајима, мемо а рима, историјским раз-
матрањима, фотограф ским и филмским 
снимцима, у накнадно сакупљаним сведо-
чењима и присећањима, у већим и мањим 
књижевним делима, у песмама народа и 
песника, али скоро нигде овако као у овим 
Забелеш кама Ве лисава Веља Даничића.  

Милановачки абаџија, Велисав Вељо 
Да  ничић, ратник у оба Балканска рата, 
на по четку Светског рата пререгрутован 
у санитетски род, није, колико се зна, ни 
пре октобра 1915. ни после августа 1916. 
био склон писању и вођењу дневничких 
забележака. Њега су очито прилике упу-
тиле, или боље речено натерале, да започ-
не овај кратак дневник, у коме налазимо 
оно што у другим записима нисмо нала-
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зили. Ако се понегде нешто и налазило, 
то је било у натрунама и заобилажено, а 
нигде није ова ко директно навођено, сем 
донекле у делима ве  ликог приповедача 
Дра гише Ва сића, опет Миланов чанина.

Срби су на тај страшни пут, за многе и 
без по вратка, пошли само са надом, а при-
правни на сва ко наредно зло.

На све је наредно приправан био и Ве-
лисав Ве љо Даничић, сем на оно што је, 
изгледа, главни раз лог ових бележака.

Он је током тешког повлачења и војске 
и наро да, најтежег са рањеницима, зла дела 
непријатеља и њихова бесомучна гоњења 
примао као очекивана, па и природна, као 
што су природни непријатељи: пролазак 
кроз туђу земљу, ход по мукама, њеним 
беспућима, непролазним и литичавим те-
ренима, низ гудуре, кроз кањоне, преко 
безмостних, набу јалих и ледених река, 
сла бо одевени и обувени за снежне олује, 
на мете и мразеве. Био је Веља, као и сви 
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Срби у повлачењу, приправан за велику 
глад, коју су већ осетили и пре одлуке о 
повлачењу, али да се та глад колико је год 
могуће на све равномерно распореди.

Дакле, он сва зла која су се у свим 
облицима острвила на Србе на путу њи-
хове Голготе, прима са разумевањем да им 
мора одолети и да их мора преживети. И 
преживљава их уз рањенике, чине ћи све 
да и они преживе.

Али он нема разумевања за зла која се 
појав љују међу самим Србима.

И то је оно што га је натерало на ове 
белешке, у којима показује како се у злим 
временима људима пружају прилике да се 
покажу у правом светлу и правом карак-
теру, да се покажу у пуној људскости и 
трпљењу или да искажу своју подлост, 
своју са мо живост, своју користољубивост, 
чинећи њоме неправде свима, своју осио-
ност, којом им се не да ни принети, и своју 
преку нарав, којом потчињене понижава-
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ју и у најтежим приликама, наносећи им 
најболније неправде.

Ове забелешке, којима је то, може се 
рећи, ос нов ни разлог и садржај, наведе-
ним примерима го воре како су у времену 
нај веће српске народне пат ње постојали и 
они који су, недостојни народ  ног подвиж-
ни штва, претварајући опште неприли ке у 
своје прилике, гледали како да шта узму 
за себе (и своје)  из народног злопаћења. 
За белешке по казују како нема теже крађе 
од крађе хлеба глад нима. Ако су гладни 
још и рањеници, и ако је винов ник ле кар и 
старешина, онда је то бездушништво прве 
врсте.

Велисав Вељо Даничић је прописао, 
згра нут свим нечасним поступцима, на-
рочито оних који би морали да воде бригу 
о повереним им људи ма, једно с тавно ис-
пи сујући почињене неправде, са пра   во-
пис ним грешкама, али са непогрешивим 
осећа  јем за правду.
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У делу забелешки о повлачењу кроз 
Црну Гору потпуно се руши мит о показа-
ној гостољубивости Црногораца.

У делу дневника о опоравку преживе-
лих у Би зерти исказана је велика зах вал-
ност Француској, оличеној у лику адми-
рала Гепрата.

Забелешке примамо са чашћу као зах-
вално по томство које њима схвата да смо 
највећи морали бити и спрам непријате-
ља, али и наспрам својих. 

Милован Витезовић
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