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ПИСМА СРПСКИХ ВОЈНИКА СА БАЛКАНСКИХ РАТИШТА

Пред нама су четири писма српских војника мобилисаних 1912/1913 
године у доба Балканских ратова. Поменути војници потичу из истог 
краја а већином су у сродничким везама или су комшије. Ову мемоарску 
грађу нашли смо у прилично лошем стању, искрзaних крајева, похабану, 
делимично подерану са додатним записима насталим у каснијем време-
ну.1 На појединим местима хартија је поцепана, па текст нисмо могли да 
прочитамо и стављен је у заграду. Писма су писана по касарнама, где су 
војници били стационирани, али и у предаху битака, на првим борбеним 
положајима. Садржај писама дат је хронолошки, а поједине допуне смо 
ставили у заграде. Дали смо их у оригиналу, без исправљања правопи-
сних грешака, чиме смо желели да очувамо језик и дух времена.

у Нишу 1 маја 1913 године
Драги старче Јакове данас доби време и прилику да вам напишем 

ово моје неколико речи и да вас упитам за ваше здравље јестели ви 
живи и здрави Па ви акосте ради чути за моје здравље ја сам вам 
Богу здраво и добро које желим од Бога да вас ово моје писмо зате-
че у добром и повољном здрављу и весељу Драги старче Јакове да ми 
одговориш јели спасоје писо одкад је отишо од куће кад је пошо он је 
самном се састо у Нишу и казо је мене даће ми писати где остане Али 
незнам гдеје а у којој вароши се налази и дами јавиш штали моји раде 
код куће ја и од куће нисам добијо писме има већ 2 месеца дана сигурно 
су ми писали Али ваљад неможе да ми дође и кад добијете ово моје 
писмо ви дами одговорите и да ми јавиш јесили ти посијо мурузе и да 
ли су моји могли шта урадити пошто нису имали волова ја кад сам 
бијо на одсуству они су били узорали нешто и дами јавиш има ли код 

1 МИАВ, Фонд: Окружни Суд Ваљево, 1913. година, разне фасцикуле. На марги-
нама ових писама налазили смо списак намирница које су сељани набављали у 
варошким дућанима – нап. аут.
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вас шљива и дали има код моје куће јели остало од оног снега То ми је 
најгоре што не могу да знам јесули здраво А друго неби ни маријо и јели 
писо пера и гдеје он сад и сад нема код нас ништа ново да би било скоро 
пуштања Исад примте поздрав од вашег зета Милорада Тривунови-
ћа коморџије друге батерије градског Артиљ.пука прве Армије Ниш 
и поздрављам прво тебе старче Јакове и бабу Ивану Јоку Миливоја 
Душана Властимира и Раденка Јаћима и све његове кућане и јели сад 
Раденко код куће и нека он мене пише и остали су који су били сам-
ном отишли за Пирот и само ја осто провијант 2 батерије у Нишу 
и јављају ми моји другови да су ископали утврђења између Бугарске и 
наше земље Путуј путуј писмо моје одавно се ми видило нисмо А кад 
дођеш двору Ати седни те се одмори па се с мојим старцем Јаковом 
разговори. Поздрав од Милорада коморџије 2 батерије Градског Арти-
љеријског пука прве Армије Ниш

Предати Јакову Стајићу село Горњи Лајковац срез Колубарски 
округ Ваљевски општина Брежђанска писмо од војника

(на полеђини писма стоји списак намирница које треба да се набаве у дућану)

Ваљевци пред одлазак на фронт 1912. године2

2 МИАВ, Фонд: В2, 335 збирка фотографија група: III објекти и ствари, фотограф 
Душан Поповић, фотограф у Ваљеву



Дејан В. Поповић

214

у Приштини 5 маја 1913 године

Драги Брате ево и треће писмо дати напишем Аја од тебе недоби 
ниједно само једно добијасмо на Скадру јасамтисе јавио из Солуна и 
Скопља овоти пишем из Приштине Драги Брате молимте чим до-
бијеш ово моје писмо тими одговори упредашњем писму тражијо сам 
мога трошка да ми пошаљеш Бар 10 динара јерсам остао Без тро-
шка, па кад ја дођем тада јаћути Вратити ја знам Да није ни онде-
на лако али опетје тамо лакшије неголи смене Драги брате мориште 
одговорити што пре јестели сви здраво и живи садати немам ништа 
више од новости јављати поздрав теби Чедомиру нашој мајци Ми-
леви и Вишњи малој Дари и свој деци штати Бар Дара не пише једна 
писма Сигурно она за мене не мари.

Поздрављам Живојина и његове све кућане такође и Берисављеве 
његове кућане Димитрија, Саву и њине кућане, Маринка и сестру Је-
лисавку и његове све кућане.

Примите поздрав од Вашег Војислава Глишића II чете III батаљо-
на V пука II позива приштина

молим за одговор 

22 маја 1913 год. Јежево поље

Драги отац ево дати опет јавим да сам здраво које исто и ја вама 
желим – здравље, отац ја сам вама писао пре једно писмо а Алекса 
журијо по Миленку Муштерићу да ниси добијо али то и није могло 
доћи до онда јашта после дошло ја не знам, па ако није дошло ти си 
видијо што сам ти писао, а ако није. Ево сад дати јавим да је коњ 
добар и здраво није бољи ни код куће бијо и онда да ти јавим да садасе 
кући доћи не може никако осим којије слаб, па на боловање, а за нас 
никасте чули да је пети пук страдао од бугарина то није истина јер 
то није нико ништа ни почињо каке борбе, отац овамосмо сви здра-
во Ја Часлав Чедомир Миленко, и сви наши сељаци, молим да одма 
одговориш јестеми здраво зато што са ти остао нешто слабуњав 
а и Властимир је нешто остао кењав и јави какосу мурузи шеница и 
какоје стока. 

Сад поздрављам Теби отац Ивану, Јоку, Миливоја, Душана, Вла-
стимира

Ваш син Спасоје Ј. Средојевић
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28 јуна 1913 
Призрен 

Драги мој Старче Јакове
Данас доби време и прилику дати напишем које неколико речи и 

да упитам за ваше здравље ови ако желите чути; за мене јасам вала 
богу здрав и жив које желим и вас да затече ово моје писмо у добром и 
повољном здрављу старче јакове добијо сам писма од мога оца 27 овог 
месеца и касам видијо шта е и како ми пише за мог милога не забора-
вљеног и не прежаљенога шурака Спасоја млогосамсе за препастио и 
опет ја (...) чега молим те Старче даме известиш јелисе какои среч-
ним сазнало да е жив затоте молим дами одговориш да ија сазнам 
шта је сањим, ја самсе сањим понашо и на вашеру и свукуд па зато 
штосмо и нај пречи сродници.

Сад старче више ти немам шта писати
Сад Поздрављам 
Прво теби Старче Јакове и бабу Ивану и мога Миливоја и Душа-

на и Властимира и шурњају Јоку и Јаћима даницу и све њине кућане 
Старче 

Поздравите
твој шурак Владислав Ковачевић
Прими Поздрав од твога зета Петра Урошевца каплара II чете III 

батерије 5 пука


