REGIONALNI CENTAR IZ PRIRODNIH
I TEHNIČKIH NAUKA U VRANJU

ВЛАСОТИНАЧКИ КРАЈ У БАЛКАНСКИМ И
ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Аутор:
МАРКО КРСТИЋ
ученик 8. разреда ОШ ``Браћа Миленковиђ`` Шишава,
члан Фондације `Христифор Црниловић-Кица` Власотинце

Ментор:
Велимир Стаменковиђ,
професор историје

0

ВЛАСОТИНАЧКИ КРАЈ У БАЛКАНСКИМ И ПРВОМ
СВЕТСКОМ РАТУ
Аутор:
МАРКО КРСТИЋ
ученик 8. разреда ОШ ``Браћа Миленковиђ`` Шишава,
члан Фондације `Христифор Црниловић-Кица` Власотинце

Ментор:
ВЕЛИМИР СТАМЕНКОВИЂ,
професор историје
РЕЗИМЕ
У балканским ратовима ратници из власотиначког среда били су у саставу
Моравске дивизије првог и Моравској дивизији другог позива. Јован Цветковић
(1855-1935.) је командовао Трећим пуком Тимочке дивизије на Тумби. На месту
погибије 49 војника Тимочке дивизије, који су бранили мост на Морави од Бугара,
подигнут је споменик 1927. године. У Топличком устанку 1917. године учествовале
су и комите са територије власотиначког среза. У Првом светском рату Власотинце је
ослобођено 6. октобар 1918. године, те је овај датум узет као Дан ослобођења
Власотинца.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Балкански рат, Битка на Тумби, одбрана моста на Јужној Морави, споменик
браниоцима моста, бугарска окупација власотиначког среза, бугарски терор.
ABSTRACT
In the Balkan wars of warriors from Vlasotice Wednesday were members of the
Moravia and Moravia Division first division second call. Jovan Cvetkovic (1855-1935.)
commanded the Third Regiment Timočke Division of Tumba. In the area killed 49 soldiers
Timok Division, who defended the bridge over the River Morava of Bulgarians, erected a
monument to the 1927th year. The uprising Toplica 1917th year participated and
committees from the territory Vlasotince district. In World War Vlasotince freed 6th
oktobar 1918th year, and this date is taken as the Liberation Day Vlasotince.
KEYWORDS:
Balkan War, the Battle at Tumba, defending the bridge on the South Morava River,
a monument to the defenders of the bridge, the Bulgarian occupation Vlasotince district,
Bulgarian terror.
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ВЛАСОТИНАЧКИ КРАЈ У БАЛКАНСКИМ И
ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ
Berlinskim kongresom, od juna 1878. godine, Srbija je dobila
nezavisnost i teritorijalno pro{irewe od 4 okruga: Ni{ki, Pirotski,
Vrawski i Topli~ki. Srbija se prostirala od Beograda na severu do
Ristovca na jugu. Van teritorije Srbije ostalo je: Dowe i Gorwe Pomoravqe,
Kosovo i Metohija, Ra{ka oblast i Makedonija.
Поред дела српских територија, под влашћу Турака остали су и делови
територија Црне Горе, Грачке и Бугарске. Поменуте државе су правиле своје ратне
планове како би ослободили своје територије и протерали Турке са Балкана. Због
тога је формиран Балкански савез између Србије, Бугарке, Грчке и Црне Горе.
Суштину овог савеза чинио је споразум између Србије у Бугарске потписан 13.
марта 1912 године.
Gr~ko-bugarski sporazum potpisan je 29. maja 1912. godine. Srbija i
Crna Gora su 1912. godine potpisale Vojnu konvenciju o saradwi u ratu
protiv Turske, a i Politi~ku konvenciju. Tako je 1912. godine bio
oformqen Balkanski savez, kao veoma zna~ajna politi~ka i vojna snaga
balkanskih dr`ava. U rat je prva stupila Crna Gora - 8. oktobra 1912.
godine, a zatim su Gr~ka - Srbija i Bugarska prekinule diplomatske odnose
sa Turskom 17. i 18. oktobra 1912. godine.
ORGANIZACIJA
ORGANIZACIJA I FORMACIJA
SRPSKE VOJSKE
Organizacija i formacija Srpske vojske ura|ena je pravnim aktom od 1883.
godine, donetim po ugledu na evropske vojske.
Celokupna srpska vojska podeqena je na tri poziva kojim komanduju
profesionalci, a po potrebi i rezervni oficiri. Prvi poziv sastojao se od
stalnog kadra i wegove rezerve, predstavqao je aktivnu vojsku potpuno
naoru`anu, spremnu i gotovu da se uvek mo`e upotrebiti. ^inili su ga
mu{karci od 20 do 31. godine. Drugi poziv ~inili su islu`enici aktivne
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vojske, koji su slu`ili za weno poja~awe ili za pozadinske du`nosti.
^inili su ga mu{karci od 32 do 37 godina. Tre}i poziv je mobilisan samo u
krajwoj potrebi. ^inili su ga mu{karci od 38 do 45 godina. Zavedena je
op{ta vojna obaveza od 20 do 50 godina starosti. Posledwa odbrana su bili
mu{karci od 18 do 20 godina i od 46 do 50 godina. Wihove su jedinice bile na
garnizonskoj i stra`arskoj du`nosti.
Dr`ava je bila podeqena na pet divizijskih oblasti: Moravsku,
Drinsku, Dunavsku, [umadijsku i Timo~ku. Svaka divizijska oblast imala je
tri pukovska okruga sa po ~etiri bataqonska sreza. U slu~aju rata moglo se
podi}i po pet divizija svakog poziva.
Уочи Балканског рата Власотиначки срез је припадао Врањском округу.

Списак општина Власотиначког среза
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Врањски, Топлички и Нишки округ чинили су Моравску дивизијску област.
Сваки оруг је давао по један пук. Ратници Власотиначког среза су, углавном,
припадали Првом пуку.

PRVI BALKANSKI RAT
Vrhovni komandant srpske vojske bio je kraq Petar Prvi
Kara|or|evi}, a na~elnik [taba Vrhovne komande general Radomir Putnik.
Pomo}nik na~elnika {taba Vrhovne komande bio je @ivojin Mi{i}.
Prva srpska armija je sastavqena od 5 pe{adijskih divizija (Dunavska,
Drinska i Moravska prvog poziva i Dunavska i Timo~ka drugog poziva) i
jednom kowi~kom divizijom pod komandom princa Arsena Kara|or|evi}a.
Komandant Prve armije je bio princ Aleksandar Kara|or|evi}, a na~elnik
{taba general Petar Bojovi}. Prva armija imala je 131.918 qudi i 154 topa.
Drugu armiju ~inile su Timo~ka divizija i Prva бugarska Rilska
divizija sa 73.638 qudi i 154 topa. Rilska divizija je imala 45.000 qudi i 108
topova. Komandant Druge armije je bio general Stepa Stepanovi}.
Tre}u armiju ~inile su tri divizije ([umadijska prvog poziva,
Moravska drugog poziva i Drinska drugog poziva) i jedna brigada sa 72.792
~oveka i 96 topova. Komandant Tre}e armije je bio general Bo`a Jankovi}.
Одлучујућа битка у Првом балканском рату била је код Куманова. Битка се
одвијала 23 и 24 октобра 1912 године. У бици је учествовала Прва српска армија и
Турска Вардарска армија под командом Заки-паше. Турска војска била је потучена
и присиљена да се бекством спасава од потпуног пораза. У
овој бици Прва српска армија имала је 723 погинула, 1441.
рањеног и 603 нестала војника. Турски губици нису познати,
али су сигурно били много већи. Било је заробњено 2000
турских војника и официра, 60 топова и већа количина
другог ратног материјала. У част ове битке у Кумановској
котлини, на Забрњаку подигнут је споменик 1937. године.
После ове битке начелник Штаба Врховне команде Србије
генерал Радомир Путник је добио чин војводе.
За време окупације ових простора, у времену Другог
светског рата, Бугари су срушили овај споменик 24. маја
1942. године.

Првобитни
изглед
споменика

Садашњи изглед споменика
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После Кумановске битке Прва армија је ушла у Скопље, а 30 октобра
кренула ка Прилепу. Првог новембра заузела је Тетово и Гостивар, а 5 нпвембра
Кичево. Прва армија је 16 новембра почела напад на Битољ. У тродневној бици је
потучена турска Вардарска армија и приморана на повлачење. Српса Друга армија
је помогла Бугарима при заузећу Једрене а Срби су помогли и црногорцима у
опсади Скадра. Турци су били поражени и затражили су склапање мировног
уговора. Коначно, 30. маја 1913. године потписан је Лондонски мировни уговор.

ДРУГИ БАЛКАНКИ РАТ
До сукоба је дошло између Бугарске и Србије због поделе Македоније.
Одлучујућа битка вођена је на Брегалници. Она је отпочела у ноћи између 29. и 30.
јуна 1913. године. Битка је завршена у сумрак 8. јила победом српске војске.
У петом дану Брегалничке битке Бугарска врховма команда је увидела да ће
њена 4. армија доживети катастрофу на Брегалници па је наредила својој Првој
армији да предузме офанзиву у правцу Зајечара, Књажевца, Пирота и Власине. На
овом правцу налазе се јединице Друге српске армије генерала Степе Степановића.
Бугарске снаге имале су успеха на правцу Власине јер су га браниле слабе и на брзу
руку инпровизоване јединице трећег позива Тикочке дивизије.
Jake bugarske snage, posle o{tre borbe, prisilile su II i IV bataqon
tre}eg Pirotskog puka da se povuku na Tumbu.
Mesto zvano Tumba je planinska visoravan koja se nalazi na
jugoistoku Srbije i zahvata podru~je sela Jabukovik, Gradska i Kalna op{tine Crna Trava i sela Rakov Dol i Crvena Jabuka op{tine Babu{nica.
Najve}i vrh na Tumbi je nadmorske visine 1377m i sa wega se vide planine: sa
isto~ne strane Rudina, [trbi kamen i Ruj, preko koje prelazi srpskobugarska granica; sa severo- istoka obronci Suve planine i Talamбasa; sa
severne strane pogled se {iri u kotlinu prema Zaplawu, Ni{u i Leskovcu,
na jugu su planine Ostrozub, Orlovac i Vrtop. Put na ovom pravcu preko
Tumbe postojao je jo{ za vreme Nemawi}a i bio je najkra}a veza izme|u
Leskova~ke kotline (Dubo~ice) sa Sofijom i Carigradom. On je slu`io i
turskim karavanima i trgovcima, kasnije srpsko-jugoslovenskoj vojsci kada
je zaposedala polo`aj na Tumbi. Ucrtan je u sve vojne i politi~ke karte i
upisivan u brojna istorijska dokumenta.
O ovoj srpskoj pobedi dr Savo Skoko i dr Petar Opa~i}, u prvom tomu
kwige " Vojvoda Stepa Stepanovi} u ratovima Srbije 1876-1918., pi{u:
[estoga jula Bugari su preduzeli napad na pravcu Da{~ani kladanac Svo|e, a 7. jula i pirotski utvr|eni logor.
Izve{tavaju}i o tome generala Stepanovi}a, komandant Tre}eg puka
tre}eg poziva major Jovan Cvetkovi} je isticao da je protivnik krenuo
glavninom na Klin~arnicu, da bi obi{ao Tumbu i izvr{io bo~ni napad
no}as ili sutra. General Stepanovi} je na to odgovorio da obilazak Tumbe
nije opasan, budu}i da se ona mo`e uporno braniti sa svih strana, a posebno
je naglasio da je polo`aj Tre}eg puka "neosvojiv" ako se bude branio kako
treba. Posle nekog vremena, major Cvetkovi} je zatra`io poja~awe,
naglasiv{i pri tome da sumwa da }e sa tri bataqona tre}epozivaca mo}i
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zadr`ati napad dvaju oja~anih bugarskih pukova. Cene}i da bi neprijateq
forsirawem napada spoqnih krila preko Kalne i Tumbe, u vezi sa
protivnapadom na pirotski utvr|eni logor, moglo dovesti u veoma te{ku
situaciju glavne snage Druge armije u reonu Pirota, Stepa Stepanovi} je
kategori~ki odgovorio da Tumba mo`e pasti tek onda kada ceo puk bude
satrven. "Vi ste imali vremena i sredstava da polo`aj solidno pripremite
za odbranu" - kazao je on - "sada ulo`ite sve snage da ga odr`ite, pa makar
izginula sva komanda. Mislite na to da i vi imate snagu, a ne samo
neprijateq".
Ovo nare|ewe saop{teno je svim vojnicima i stare{inama Tre}eg
puka tre}eg poziva. To je na wih ostavilo sna`an utisak. Kada je sutradan, 7.
jula, neprijateqska pe{adija, podr`ana sna`nom artiqerijskom vatrom,
preduzela napad na oba krila Tre}eg pe{adijskog puka, do~ekana je jakom i
preciznom vatrom hrabrih boraca i zaustavqena ispred rovova. Po{to je
napad bio osuje}en, Bugari su posle podne preuzeli novi siloviti napad,
usmeravaju}i glavni udar grebenom Tumbe, na centar srpskog odbrambenog
rasporeda. Me|utim, bliskom pu{~anom vatrom i efikasnom upotrebom
ru~nih bombi, gusti streqa~ki strojevi bugarske pe{adije zaustavqeni su
sada na pedeset koraka od srpskih rovova. Srpska pe{adijska baterija
neumorno je dejstvovala celog dana, podr`avaju}i preciznom vatrom odbranu
Tumbe. Po{to su izgubili oko 600 qudi, Bugari su u 20 ~asova po~eli
pani~no da odstupaju bacaju}i pu{ke, no`eve i municiju. Padine Tumbe,
Crnog vrha i ^uke bile su prekrivene wihovim le{evima. Iako naoru`ani
jednometnim "|erdankama" i zastarelim "Deban`ovim" topovima, borci
Tre}eg pirotskog puka tre}eg poziva sjajno su izvr{ili nare|ewe svog
komandanta generala Stepe Stepanovi}a, u~iniv{i Tumbu neosvojivom
tvr|avom za neprijateqa. Oni su u kriti~nom trenutku za srpsku Drugu
armiju prepre~ili put jednoj jakoj bugarskoj koloni i ispisali jednu od
najslavnijih stranica svoje ratne istorije.
Na Vlasini je Trnski bugarski odred (dva puka i pet kowi~kih
eskadrona) 6. jula izjutra rasterao srpske pograni~ne stra`e, a zatim
preduzeo napad na frontu od ^emernika do Bukove glave, sa ciqem da preko
Vlasinske visoravni prodru u dolinu Ju`ne Morave i preseku `elezni~ku
prugu koja je vezivala Srbiju i Makedoniju. Na ovom delu grani~nog fronta
se nalazio samo jedan bataqon Prvog puka III poziva, koji je po~eo da
napu{ta Bukovu glavu, koja zatvara surduli~ki pravac. Ali, ba{ u tom
trenutku po~ele su da pristi`u trupe [umadijske divizije drugog poziva u
Vladi~in Han, koje su, po nare|ewu vojvode Putnika, usiqenim mar{om
upu}ene na Vlasinu. Bugarske trupe zaustavqene su na Bukovoj glavi, Dugoj
poqani, Pan~inom grobu i ^emerniku. Sutradan, 7. jula, Bugari su obnovili
napad. I ovaj napad je bio odbijen anga`ovawem novih e{alona [umadijske
divizije drugog poziva. Komandant drugog poziva Desetog puka Milovan
Plazina preduzeo je protivnapad, pa su se bugarske jedinice u no}i izme|u 8.
i 9. jula povukle ka Trnu. [umadijska divizija drugog poziva je posela i
stabilizovala front na ovom delu.
Srpska vrhovna komanda je 10. jula naredila komandantu [umadijske
divizije drugog poziva da uputi jedan odred preko sela Bo`ice ka
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Bosilegradu protiv bugarskih snaga koje su napadale levo krilo srpske Prve
armije. Ove jedinice su 11. jula stigle u Bosilegrad, ali su snage na Vlasini
ostale oslabqene. Bugari su 23. jula napali snage na Vlasini i 24. jula
zauzeli Stre{er i otvorili put ka Ju`noj Moravi.
Srpska vrhovna komanda je pukovniku Marinkovi}u poslala veliko
poja~awe: Tre}i prekobrojni puk, Petnaesti puk prvog poziva i
Kombinovani puk. Od ovih snaga je formiran Stre{erski odred i
Surduli~ka kolona, pod jedinstvenom komandom pukovnika @arka
Pavlovi}a, sa zadatkom da ovladaju grani~nim grebenom i zatvore pravac ka
Priboju i Vrawu. Ali, pre nego {to su ove snage stigle, zakqu~eno je
primirje, a zatim mir u Bukure{tu.
U Balkanskim ratovima oru`ane snage zara}enih snaga iznosile su:
Bugarska - 12 divizija, 1 kowi~ka divizija i jedna samostalna brigada ukupno 440.000 qudi i 720 topova;
Srbija - 10 divizija, 1 kowi~ka divizija i jedna Crnogorska divizija ukupno 384.000 qudi i 500 topova.
Gr~ka - 8 divizija, ukupno 101.000 qudi i 180 topova.
U rat protiv Bugara pristupila je i Rumunija. Oni su 13. jula 1913.
godine stigli na 5 km od Sofije, pa ih je zaustavio nema~ki car.
Bugarsku su napali i Turci i 22. jula zauzeli Jedrene
i mesta u Trakiji, koja su Londonskim ugovorom pripala
Bugarskoj.
Војне операције су прекинуте 31. јула а Уговор о миру је
потписан у Букурешту 10. августа 1913. године. По завршетку
Балканских ратова Србија је званично добила Вардарску
Македонију, Рашку област, Косово и већи део Метохије и
повећала своју површину за 39000 км2 и 1.290.000 становника
У два балканска рата Србија је изгубила 82.000 људи.
Јован
Цветковић,
мајор

Јован Цветковић, мајор из Дадинца (село поред
Власотинца) је командовао Трећим пуком, трећег позива на
Тумби.

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ
Проширена Србија после балканских ратова сметала је тежњама Немачке и
Аустоугарске да продиру ка Истоку. Зато су тражиле разлог да је нападну. Повод за
рат је био Сарајевски атентат од 28. јуна 1914. године. Први светски рат је отпочео
28. јула 1914. године нападом Аустроугарске на Србију.
У јулу 1914. године Србија је имала 4.700.000 становника са 98.938км2
површине. Српска војска је ушла у рат са 6 дивизија 1. позива, 5 дивизија другог
позива и 1 једном коњичком дивизијом са укупно 450.000 људи. Поред 5
постојећих дивизија шеста дивизија је састављена од људства новоослобођених
области. Врховни командант Српске војске био је престолонаследник Александар а

7

начелник Генералштаба војвода Радомир Путник. Српска војска је била разврстана
у три армије. Првом армијом командовао је Петар Бојовиђ а потом Живојин
Мишић, Другом армијом Степа Степановић и Трећом армијом Павле Јуришић –
Штурм.
Моравска дивизија првог позива била је у саставу Друге армије, а Моравска
дивизије другог позива у саставу Прве армије. Један број ратника са територије
власотиначког среза припадао је новоформираној 6. дивизији.
Моравска дивизија првог позива сударила се у нићи између 15. и 16 августа
1914. године са Аустроугарском војском код села Текериша. Она је задала
страховит ударац непријатељу и допринела, у великој мери, победи у Церској бици.
Церска битка је била прва српска али и прва савезничка победа у Првом светском
рату. После ове битке генерал Степа је добио чин војводе.
Друга одлучујућа победа српске војске у 1914. години била је на Колубари.
Главни терет битке поднела је Прва армија чији је командант тада био генерал
Живојин Мишић. У саставу Прве армије је била и Моравска дивизија другог
позива. Ова битка је отпочела 16. новембра а завршила се 15. децембра 1914.
године сјајном победом српске војске. После ове битке генерал Живојин Мишић је
добио чин војводе. После ових српских победа аустријска војска је напуштила
Србију.
Поновни напад на Србију отпочео је 7. октобра 1915. године, али сада
здружене немачка, аустроугарска и бугарска војска. Бугарска је објавила рат
Србији 14. октобра 1915. године. Њена Прва армија је напала Тимочку војску а
њена Друга армија напала је у правцу: Зајечар-Параћин, Књажевац-Алексинац и
Пирот-Ниш. Срби су пружили снажан отпор, и добрим делом, задржали Бугаре на
граници. Бугари су напредовали једино преко Књажевца и Власине ка Босилеграду
јер су тај простор браниле јединице трећепозиваца. Друга бугарска армија је већ 16.
октобра заузела Врање и Куманово а 22. октобра Скопље и пресекла пут и пругу ка
Солуну, којим су срби намеравали да се повуку.
Двадесетак дана после пада Врања Бугари су зеузели планину Кукавицу и
сишли у Вучје и Сројковце. Лесковцу је запретила опсаност са југа али су Бугари
надирали и са Власинске висоравни преко Власотинца ка Лесковцу. До битке је
дошло код моста на Јужној Морави кога су браниле јединице Тимочке дивизије
двадесет четвртог октобра односно 6. новембра и том приликом је погинуло 49
српских војника.
Na mestu pogibije, 49 vojnika Timo~ke divizije, koji su branili most
na Moravi od nastupawa Bugara 1915. godine, 1927. godine podignut je
spomenik. Spomenik je podigla 56. klasa vojnih akademaca, koji su te godine
boravili u Boqaru. Wihov stare{ina je bio pukovnik Gligorije S. HaxiJovanovi}. On je ro|en u Vlasotincu, od oca Stavre i majke Kostadine. Bio
je polaznik 33. klase ni`e {kole Vojne akademije u Beogradu, od 1900. do
1903. godine. Po zavr{etku {kole proizveden je u ~in potporu~nika. Bio je
u~esnik u Prvom i Drugom balkanskom ratu i u Prvom svetskom ratu. U ~in
pukovnika unapre|en je 1924. godine, a u ~in |enerala 1929. godine. Kao
pukovnik je bio stare{ina ni`e {kole Vojne akademije.
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Генерал Глигорије
Јовановић

Првобитни изглед
споменика

Надирући са севера Немци су заузели Крушевац. Plan Makenzena je bio
da se srpska vojska opkoli i zarobi. U tom ciqu, Bugari su poja~ali
pritisak na Moravskom frontu prema Leskovcu i Prokupqu. Veliki je
pritisak bio na Drugu srpsku armiju Stepe Stepanovi}a. Srpska Vrhovna
komanda je Stepi stavila na raspolagawe i Moravsku diviziju drugog poziva
iz Prve armije. Timo~ka vojska je trebalo da zadr`ava Bugare dok pristigne
Moravska divizija. Ona je 9. novembra stigla na svoje odredi{te - levu obalu
Puste Reke. Za komandanta ove manevarske grupe Stepa je naimenovao
komandanta Moravske divizije drugog poziva pukovnika Qubomira Mili}a.
On je doneo slede}u odluku: preduzeti op{ti napad na neprijateqa 11.
novembra, u 6.30 ~asova, i to
- Timo~ka divizija prvog poziva pravcem Kamena ~uka - Bresti}
- Moravska divizija drugog poziva pravcem Karasanova livada - Beli
kamen
- [umadijska divizija drugog poziva pravcem Kamenica - Goli rid.
Jaka srpska artiqerijska vatra paralisala je neprijateqa i oni su se
u pani~nom begu povla~ili. Pri tome su pretrpeli velike gubitke. Samo na
frontu [umadijske divizije na|eno je oko 500 bugarskih le{eva i
zarobqeno 100 bugarskih vojnika. Moravska divizija je zarobila 33 vojnika i
jednog potporu~nika. Va`an doga|aj se odigrao kod sela Milanova.
Komandant bugarske Prve divizije uputio je svoju Tre}u brigadu iz rezerve
da prihvati wihovu Prvu i Drugu brigadu, koje su odstupale od Bojnika i
Lebana. Tre}a bugarska brigada sudarila se sa Tre}im moravskim pukom
drugog poziva, pa su se Bugari po mraku povukli na brdo Hisar kod Leskovca,
a potom su se povukli na oko 18 km od samog Leskovca.

9

Srbi su postigli svoj ciq. Put Prokupqe - Lebane bio je otvoren.
Time je bitka u Pustoj Reci zavr{ena. Ova bitka je poznata kao Leskova~ki
protivudar.
Једини правац за повлачење српске војске остао је преко Косова. Повлачење
је почело 28. новембра 1915. године преко Албаније и Црне Горе на Јадранско
море.
По повлачењу српске војске Србија је окупирана и распарчана између
Аустро-Угарске, Немачке и Бугарске. Немци су хтели само да буду на српској
територији ради коришћена путне мреже, рудног богатства и пољопривредних
производа.
Austro-Ugarska je 1. januara 1916. godine obrazovala Vojni generalni
guverman za Srbiju, koji je obuhvatao podru~ja okruga Beograd, [abac,
Vaqevo, Gorwi Milanovac, Kragujevac i ]upriju. Jedanaestog novembra
prikqu~eni su okruzi U`ice i ^a~ak, a 15. marta iste godine i okruzi
Prijepoqe, Novi Pazar i Kosovska Mitrovica. Ostali deo Srbije i
Makedoniju okupirali su Bugari.
Bugarska je neformalno izvr{ila aneksiju okupiranih podru~ja i
stvorila dve vojno - upravne oblasti: Moravsku - Pomoravija i Makedonsku.
Centar Moravske oblasti, koja obuhvata celu isto~nu i ju`nu
polovinu Srbije, bio je u Ni{u. Ova oblast je bila podeqena na {est okruga:
Ni{ki, Pirotski, Vrawski, ]uprijski, Zaje~arski i Po`areva~ki.
Leskovac i Vlasotince su pripadali Vrawskom okrugu. Okruzi su podeqeni
na srezove, a srezovi na op{tine. Vlasotince je bilo sresko mesto.
Glavna vlast u okruzima bila je u rukama vojske. U Ni{u je carski
komesar bio ^apri{kov, a predstavnik vojne vlasti Kupin~ev. U Vlasotincu
je sreski na~elnik bio Stevan Ivanov - Baj~ev, a policijski komesri
Nikola Bajku~ev i Todor Stojev. Sva vlast u srezovima bila je u rukama
bugarskih ~inovnika. Po seoskim op{tinama bile su civilne vlasti, ali
pod kontrolom komandanata u glavnim mestima okruga.
Va`nost srpskih zakona bila je suspendovana, a tako|e i narodni
govor i srpski kwi`evni jezik u pisanoj upotrebi i u saobra}aju sa
bugarskim vlastima bio je zabrawen. Zauzeti krajevi Srbije su smatrani
oslobo|enim bugarskim pokrajinama. Zato je u ovim krajevima trebalo
ukloniti sve {to je predstavqalo ili podse}alo na Srbiju ili Srbe. Odmah
su mewana prezimena u li~nim dokumentima, pa je umesto Todorovi} nastalo
prezime Todorov, umesto Petrovi} - Petrov, umesto Markovi} - Markov a to
je isto ~iweno i na firmama. Po selima i gradovima Bugari su postavqali
nove predsednike op{tina, koji su na rukavu obavezno nosili bugarsku
trobojnu traku sa bugarskim grbom. Starim pisarima Srbima nalo`eno je da
u roku od 8 dana nau~e bugarski pravopis i sva akta pi{u na bugarskom
jeziku. U {kolama su radili bugarski u~iteqi i nastavnici. Pored toga,
uvedena je i vojna obaveza. Odmah posle okupacije nare|eno je da se svi
gra|ani sposobni za vojsku prijave mesnim komandama zbog slu`ewa u
bugarskoj vojsci.
Za vreme bugarske okupacije, od 1915. do 1918. godine, Bugari su
~inili velika zverstva nad srpskim narodom: ubijali, silovali `ene,
pqa~kali i {ikanirali Srbe.
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Hiqadu devetsto sedamnaeste godine, zbog bugarske strahovlade, izbio
je Topli~ki ustanak. Odjek ovog ustanka osetio se i u vlasotina~kom kraju.
Izbijawu ustanka u ovom kraju doprineo je dosta Vlajko Ravnodelac - ka~ar
iz Vlasotinca, narednik srpske vojske. ^uv{i za ustanak, krenuo je u
Jablanicu, pod izgovorom da kupi `ito, a stvarni razlog je bio da na|e
~etnike - komite. U selu Milanovu sreo se sa vojvodom Kostom. Kosta mu je
objasnio namere, dao mu uputstva za ustanak i proglas sa svojim potpisom i
komitskim pe~atom. Vlajko se vratio u Vlasotince, obilazio je sela i
obja{wavao narodu da se srpski regruti ne odazivaju bugarskoj vlasti. Na
wegov poziv, prvi su se na ustanak podigli [i{avci. Na wih je uticao i
poziv Nikole Bojaxije, koji je slao pozive iz Li~ja, gde je ustanak ve} bio
po~eo. Vlajka je neko prokazao Bugarima; oni su stalno promatrali wegovu
ku}u i jedne no}i su ga uhvatili `ivog, naredili mu da sebi iskopa grob, a
onda su ga no`evima izboli.
U Vlasotina~kom srezu ustankom su bile zahva}ene: [i{ava~ka,
Ravnodubravska, Kru{eva~ka i Dowoprisjanska op{tina. U svim ovim
selima formirane su ~ete, pa su se ovi borci nazivali ~etnicima, ali se u
narodu vi{e odoma}io naziv komite. [i{ava~ke komite su boravile na
mestu zvanom Sivac. Zna se da su poznatije komite bili: Uro{ Koci},
Milutin Petrovi}, Aleksandar Stojanovi}, Simon Petrovi}, Vlajko
Kosti} i drugi. Neki od [i{avaca odr`avali su vezu sa komitama, ali su se
vra}ali svojim ku}ama (Blagoje Pavlovi}). [i{ava~ke komite u~estvovale
su pri osloba|awu Vlasotinca i okolnih sela. To se desilo posle dolaska
nekih komitskih stare{ina, koji su do{li u ovaj kraj sa namerom da pomognu
pri osloba|awu.
Jedna grupa Crnogoraca do{la je na teritoriju Kosanice i sastala se
sa Pe}ancem. Neke od wih Pe}anac {aqe u Jablanicu da daqe organizuju
~etni~ki pokret. Me|u wima su bili To{ko i Milinko Vlahovi}, Jovan i
Sava Radowi}. Vojvoda Jovan Radowi}, sa grupom od 25 ~etnika, po{ao je u
Leskovac. Na putu se sukobqava sa Bugarima (11/24. februara) i zarobqava 8
bugarskih vojnika, zaplewuje deset kowa i pet kola. Posle ove akcije,
Radowi} dolazi na teritoriju Vlasotinca i, uz pomo} tamo{wih komita,
osloba|a Ora{je, Konopnicu, [i{avu i Kru{evicu. U [i{avi predsednik
op{tine nije hteo da preda kqu~eve od kase, pa su morali da je obiju i tu su
zaplenili 4.212 leva. Iz [i{ave je po{la {i{ava~ka ~eta, wih 30, da
zajedno sa grupom Jove Radovi}a oslobode Vlasotince. Povodom
desetogodi{wice od ovog doga|aja, o tome je pisao Bogoqub Gorunovi}.
Izme|u ostaloga, on ka`e: "Ustanici iz [i{ava~ke op{tine uveriv{i se
proglasom Pe}an~evim da je za bunu dat signal, odo{e u {umu. Odmetnuli su
se od vlasti: Mladen Mitrovi}, Aleksandar Stojanovi}, Milutin Petrovi},
Vlajko Kosti}, Uro{ Koci}, Du{an Cvetkovi}, Bo`idar D. Tasi}, Luka
Zdravkovi}, Du{an A. Koci}, @ivan Veselinovi} i drugi. U {umi izaberu
jednu deputaciju od tri ~lana (Mladen Mitrovi}, Aleksandar Stojanovi} i
Vlajko Kosti}), kojoj su stavili u zadatak da prona|e ~etnike i da ih pozove
u srez. Nai{li su na ve} formirani odred Jovana Radovi}a, profesora.
Wemu je dodeqena kao reon desna obala Ju`ne Morave. Spojiv{i se sa tim
odredom, koji je brojao oko 60 ~etnika, po{li su u [i{avu. Me|u wima su se
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nalazili: poru~nik Vlahovi} i narednik \uki}. Pred zoru, jednog sne`nog
jutra, u{li su u selo. Na stra`i je stajao Luka Mitrovi} sa svojim sinovcem.
Saznav{i da je bugarski delovo|a dobro postupao sa narodom, oni ga
ostavi{e na miru; i{amarali su me{tane: seoskog kmeta i predsednika, koji
se nisu mogli pravilno orijentisati u novostvorenoj situaciji. Neposredna
blizina bugar. vojske opomiwala ih je da budu oprezni. Odred zatim po|e na
Vlasotince. Pro{ao je sasvim slobodno kroz varo{icu i do{ao s gorwe
strane do osnovne {kole, u kojoj je bio sme{ten jedan deo regruta. Jedan od
u~esnika pri~a o zauze}u {kole ovo: "Kada smo stigli do {kole, bilo je ve}
svanu}e. Postroji nas Radovi} du` plota, pa nam re~e: "Na moj znak pri|ite
mi u pomo}". Sko~i preko plota i uputi se, brzim koracima, bugarskom
stra`aru. Stra`ar mu viknu: "Stoj! Ne pucaj! Ovo je srpski ~etnik"- be{e
odgovor Radovi}a. Ma|ijskom mo}i zbuni stra`ara, ote mu pu{ku, pa ga ubi
iz revolvera. Na pucaw Radovi}a pojuri ostala stra`a, od 10 do 12 vojnika,
sa dowe strane gde je bila stra`ara. Radowi}, sasvim hladnokrvno, baci na
wih bombu. Nastade jauk i zapomagawe… Oslobodismo sve Srbe i po|osmo u
vinograde. Dugo je posle toga ~eta Jovana Radovi}a krstarila vi{e
Vlasotinca. Bugari su oko nas pravili sve u`i krug dok nas ne opkoli{e kod
sela Li~ja. Radovi} nas podeli na grupe, pa se po grupama, sa ra{rafqenim
bombama, probismo kroz bugarske redove. To je bio kraj.
U`asno je stawe posle toga nastupilo za [i{avu, Lomnicu, Sredor i
Crnu Baru, koje Bugari predado{e ogwu. Trideset dva ~oveka od 15 do 60
godina na|o{e smrt u Caninskoj dolini. Od toga, tri oca sa svojim sinovima
umrli su zagrqeni".
Po nekim podacima u {koli je bilo zatvoreno oko 800 qudi, me|utim,
izgleda da se sa ovim brojem preteralo, pa se smatra da je realnije da je u
{koli bilo oko 400 zatvorenih.
U toku trajawa ustanka, Bugari su zapalili [i{avu i streqali
trideset tri [i{avca. Streqawe je izvr{eno 1. marta 1917. godine, na mestu
zvanom Trle. Bugari su tog dana streqali najvi{e seqane из [i{ave, ali i
qude iz drugih okolnih sela, u popodnevnim ~asovima. Wihovim porodicama
su tek 20. marta dozvolili da streqane sahrane na mesnim grobqima. U
[i{avi su tom prilikom spaqene 84 ku}e i 279 drugih zgrada. O tome je
pisao Sreten Dini} koji ka`e: "Sela [i{ava i Lomnica u Srezu
vlasotina~kom opusto{ena su ovako: 1. marta 1917. godine banuo je sa ~etom
vojnika u selo poru~nik bugarski Avramov i policijski pisar Branekov.
Pozvali su sav `ivaq da iza|e iz sela na jednu ~istinu, naredili su da
donesu sve pare {to imaju. Napravqeno je ~itavo brdo od levova i dinara
pred wima, koje su oni oduzeli. Zatim su naredili da izgone svu stoku iz sela
i natovare svu pokretnost i hranu na kola i oteraju ka Vlasotincu. Starije
preko 60 godina i decu ispod 15 godina prognali su u obli`wa sela, a 33
mladi}a preko 15 godina streqali su na licu mesta. Tek posle tri nedeqe
dopu{teno je izgnanim da se vrate na svoja zgari{ta i sahrane ve} crvqive
le{eve".
Odmah po zavr{etku rata, na osnovu izjava pre`ivelih, napravqeni su
spiskovi streqanih lica i spaqenih zgrada. Izjave su date u [i{ava~koj
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op{tini, koje su preko Vlasotina~kog sreza upu}ene Na~elstvu okruga
Vrawskog.
Стрељаним Шишавцима и Ломничанима 2009. године подигнута је споменчесма на месту стрељања.

Спомен-чесма

Карта Топличког устанка

У 1916 години српске трупе су се придружиле савезничким трупама и тако
је формиран Солунски фронт. Први пробој Солунског фронта био је на
Кајмакчалану септембра и октобра 1916. године. Други пробој Бугарско-немачког
фронта био је од 15. до 18. сештембра 1918. године.
Ve} 24. septembra srpski probijeni front bio je {irok oko 60 km.
Savezni~ke snage su dosta izostajale iza srpskih snaga, jer su Srbi `urili
da {to pre oslobode svoju teritoriju. Bugari su bili razbijeni, pa su ve} 27.
septembra zatra`ili od D'Eperea da se obustave neprijateqstva i da se
sklopi primirje. Bugari su molili da srpske snage ne ulaze u Bugarsku,
boje}i se odmazde, jer su znali kakva su zverstva oni ~inili srpskom
stanovni{tvu. General D'Epere je pristao i tako je 29. septembra zakqu~eno
primirje.
Ujutru 29. septembra u Skopqe su u{li kowanici generala @unio Gambete. Srpske trupe su bile na svom sektoru, ne{to daqe na istok od
Skopqa. Glavnina nema~kih i bugarskih trupa je bila na 12 km od Skopqa,
okrenute prema glavnini francuskih trupa gene-rala Tranijea. Oni su bili
spremni da pru`e `estok otpor. Me|utim, trupe bugarskog 62. korpusa su
saznale da su Bugari po-tpisali kapitulaciju, pa se Francuzima predalo
77.000 qudi, 1.500 oficira sa 5 generala. U 62. korpusu, pored Bugara, bilo je
i 15.000 Nemaca koji su nastavili da se bore. Od Skopqa ka Ni{u kretala se
Jedanaesta nema~ka i Deveta austrougarska armija. Za wima je 1. oktobra
krenula Drinska i Moravska divizija ka Kumanovu. U blizini kod sela
Storovine, prema Moravskoj diviziji, se nalazila bugarska Rilska divizija.
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Bugari su odbili da se predaju,
pa kad se Moravska divizija
razvila za borbu u 6 streqa~kih
strojeva, Bugari su poslali
svoje
parlamentarce
da
prihvate primirje. Komandantu
Rilske
divizije
i
komandantima
pukova
ostavqene su sabqe, kowi i
revolveri, a sva ostala vojska
predala je oru`je, kowe i
komoru, pa je pu{tena da ide u
Bugarsku. Bugarska je kona~no
potpisala kapitulaciju 30.
septembra 1918. godine. Od Kumanova, Moravska divizija u prethodnici, a za
wom Drinska i{la je ka Vrawu i 4. oktobra Vrawe je oslobo|eno. Petog
oktobra srpske i francuske trupe stigle su u Han i Surdulicu, a 6. oktobra
u Grdelicu. One su nastavile daqe ka Leskovcu i Ni{u. Kowica francuskog
generala Gambete (kolonijalna brigada Marokanaca) krenula je preko
Kozara u Vlasotince. Po{to je Bugarska ve} kapitulirala, Bugari su 2.
oktobra napustili Leskovac, pa preko Vlasotinca, koje su napustili 3.
oktobra, su oti{li za Bugarsku. Marokanci su u{li bez borbe u Vlasotince
6. октобра (тај дан је узет за Дан ослобођења Власотинца), pa su preko Svo|a i
Babu{nice oti{li u Pirot. U Pirot su stigli 14. oktobra. [esnaestog
oktobra krenuli su dolinom Timoka i istog dana u{li u Kwa`evac, a 19.
oktobra, potpomognuti jednim bataqonom i jednom srpskom baterijom,
oslobodili su Zaje~ar; 21. oktobra ulaze u Negotin, a uve~e istoga dana
sti`u na Dunav.
Interesantan za ovu kwigu je podatak da je za sve vreme rata sa
srpskom vojskom i{ao i Ar~ibald Rajs. U wegovom dnevniku se vidi da je on
pro{ao i kroz na{ kraj. Osmog oktobra 1918. godine bio je pozvan na ru~ak u
Grdelici, kod fabrikanta Ili}a, a u 18 ~asova istoga dana do{ao je u
Stajkovce, da tu no}i u prostorijama Ili}a.
Немачка је капитулирала 11. новембра 1918. године и тиме је завршен Први
светски рат.
Укупни губици српске војске на Солунском фронту износе 42.725
погинулих војника и официра. Војни губици Србије у Првом светском рату били су
1.250.000 мртвих и 728.148 рањених. У овим ратовима Србија је изгубила трећину
свога становништва.
И на територији власотиначког среза страдало је око трећине становништва,
али до прецизног броја истраживачи још нису дошли.
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