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Др Вељко Ђурић Мишина
Др Милић Ј. Милићевић

РАТНЕ ЖРТВЕ И СТРАДАЛИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ У 
ВЕЛИКОМ РАТУ 1914-1918. ГОДИНЕ

Апстракт: У светској и југословенској историографији је објављено 
више података о површини територија које је задобила Краљевина Србија 
после балканских ратова 1912–1913, колико је на тим територијама живело 
становника као и о укупном броју житеља Србије уочи почетка Првог свет-
ског рата 1914. године. У том контексту лако су се појавиле и различите твр-
дње о жртвама у поменутом рату. Веома ретки случајеви расправе званич-
них података засновани на проверљивим изворима доводе до различитих 
реакција у јавности али и у струци. Овај рад указује на такозвану игру броје-
вима која је видљива кроз мноштво навода о ратним жртвама Краљевине 
Србије 1914–1918. године.

Кључне речи: Србија, рат, становници, страдали, жртве, процене

Једна од омиљених тема заљубљеника у националну историју  
која се односи на истраживање великих страдања најчешће се за-
вршава тврдњама о броју жртава, страдалима и демографским 
губицима у ратовима.1 Тај аматеризам на посебан начин обликује 

1 У историографији нема радова са упутствима или расправама о термино-
логији, то јест о употреби појмова који имају конкретно значење, који се ко-
ристе у научноистраживачком пројекту. То се добро види у истраживањима 
и радовима о ратним жртвама где се користе појмови који нису одговарајући 
па само продубљују конфузију о конкретној теми. Зато овом приликом ну-
димо следеће објашњења:

Појам „жртва“ подразумева најпре цивиле убијене, погинуле и од последица 
рата преминуле потом и војнике ратне заробљенике који су убијени или умрли.

Појам „страдали“ подразумева војнике погинуле у рату.
Појам „страдалници“ подразумева оне који су рат преживели, али су на 

различите начине оштећени, рањени, оболели, избегли или прогнани.
Појам „демографски губици“ подразумева погинуле, убијене и умрле то-

ком рата, пад наталитета због ратних неприлика и миграције.
Појам „стварни губици“ подразумева погинуле, убијене и умрле током рата.
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јавно мњење: данас се кроз друштвене мреже на интернету напро-
сто збуњују и они који знају нешто више о тој теми. На пример, о 
броју жртава у концентрационом логору Јасеновац (Циглана) из 
времена Независне Државе Хрватске (1941–1945) више говоре и 
пишу они који су тај проблем „проучавали“ на интернету, у раз-
норазним википедијама, него професионални историчари међу 
Србима. На жалост, и понеки од „презрелих“ историчара знају да 
истакну своје тврдње и то бива лепо и здушно прихваћено у јавно-
сти без обзира на то што се никада нису бавили тим проблемом, а 
слове, на пример, за познаваоце историје ранијих векова.

Кад је реч о жртвама и страдалим у Првом светском рату, 
ствар је нешто другачија: у овом случају аматерима та тема није 
била интересантна. Истовремено, тему су школовани истори-
чари избегавали!2 Историчари су знали да су бројеви жртава 
дубоко урасли у емоције српског народа и да другачије интер-
претирање од званичног наратива често доводи до различитих 
реаговања јавности, чак и непријатних. Све то се дешава јер није 
сачињена методологија истраживања.3 А када ње нема онда на-

Пописи подразумевају поименичне пописе страдалих и/или жртава за 
поједине категорије људских губитака у одређеном историјском догађају и 
на одређеној територији. 

Појам „процена“ ратних жртава и страдалих за одређени историјски до-
гађај и на одређеној територији настале као резултат у истраживачком 
пројекту коришћењем проверљивих извора. 

Тумачења о различитим терминима видети и у: Igor Graovac, „Dilema 
viktimologije: žrtve i/ili stradalnici“, u: Igor Graovac Dragan Cvetković, Ljudski 
gubici Hrvatske 1941.-1945. godine: Pitanja, primjeri, rezultati..., Friedrich 
Naumann Stiftung, Zagreb 2005, 25–38.
2 Мада је рад Љубодрага Димића „Српска историографија о Првом светском 
рату“ (Зборник радова са међународног научног скупа одржаног 13–15. јуна 
2014, Срби и Први светски рат 1914–1918, Српска академија наука и умет-
ности, Београд, 2015, 583–607) првенствено списак оног што је објављено о 
Великом рату и као такав користан за почетнике у истраживању тог рата, ни 
једном речју није поменуо радове о страдалим и ратним жртвама. Истовре-
мено, сам наслов рада не одговара садржају јер се помињу и аутори који при-
падају другим народима, на пример Хрватима, односни историографијама, 
на пример југословенској. За српску историографију најпре треба сачини-
ти шта је то српско становиште. За то, међутим, треба сачекати када стасају 
историчари који нису рођени у Југославији!
3 Радови који могу да буде корисни у расправама о демографским губи-
цима и донекле о ратним жртвама и страдалима: Vladimir Žerjavić, Gubici 
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стају прилике за аматере са којима је готово немогуће водити 
било какву корисну расправу о задатој теми. У таквим околно-
стима настајали су нарочити митови које није пожељно пропи-
тивати и доводити у сумњу.

Постоји, међутим, и трећи чинилац у расправама о ратним жр-
твама и страдалим: нема конкретних података о људским губицима 
Краљевине Србије у балканским ратовима 1912–1913. године. Наи-
ме, истраживање и помињање страдалих Срба у поменутим рато-
вима, нарочито међу историчарима, није било често. То се лако да 
доказати на следећем примеру: у шестотомној Историји српског на-
рода (Српска књижевна задруга, Београд, 1981–1993) балкански ра-
тови нису обрађени као самостална тематска целина. То се одрази-
ло и на процене ратних жртава. С обзиром на то да се у литератури 
наводе неколике различите тврдње о губицима, лако је закључити 
да је то велики проблем који никада неће бити разјашњен.

Први научноистраживачки рад о броју официра Краљевине 
Србије страдалих у балканским ратовима објавио је др Милић 
Ј. Милићевић: Губици официра Краљевине Србије у ратовима 
1912–1913. године (Музеј жртава геноцида, Београд, 2020).

Није урађена студија о страдалим обичним војницима, по-
стоје само (званичне) тврдње без детаљних и непроверљивих 
података. Непостојање одговарајућих података из војних ин-
ституција Краљевине Србије после балканских ратова може се 
правдати новим, Великим или Првим светским ратом који је по-
чео нападом Аустро-Угарске на Србију у лето 1914. године. 

*
Мада је од окончања Првог светског рата 1914–1918. прошло 

више од једног века, још увек нису разрешена бројна питања. На 
пример, ко је изазвао рат, колико је војника било мобилисано, 
колики су укупни ратни људски губици...

Историографија у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца кас-
није Југославији и она у комунистичкој ФНР касније СФР Југо-
славији није превише била заинтересована за балканске (1912–
1913) и Први светски рат, самим тим и за ратне жртве краље-

stanovništva Jugoslavije u drugom svjetskom ratu, Jugoslavensko viktimološko 
društvo, Zagreb 1989; Bogoljub Kočović, Žrtve drugog svetskog rata u Jugoslaviji, 
Svjetolost, Sarajevo. 1990; Душан Врућинић, Демографски губици Србије про-
узроковани ратовима у ХХ веку, Београд, 2007.
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вина Србије и Црне Горе.4 Иста тема, само за Први светски рат, 
за подручје некадашње Аустро-Угарске са већинским хрватским 
становништвом била је напросто прескочена.5

*
Прикупљање текстова неопходних на почетку разматрања 

процене броја страдалих припадника српског народа у Првом 
светском рату (1914–1918) могло би да започне од јединог оз-
биљног научноистраживачког рада међу школованим историча-
рима: Милош Јагодић, „Процене броја Срба (1880–1910)“, Српске 
студије, 1, Београд, 2010, 39–80. Аутор се бавио статистичким 
подацима о бројевима становника на подручјима Краљевине 
Србије, аустроугарских покрајина (Угарске, Хрватске, Славо-
није, Далмације), Старе Србије, Црне Горе, Сједињених Америч-
ких Држава и Канаде у периоду од 1880. до 1910. године. 

Други, на свој начин инспиративни пример треба да буде 
уводна студија „Попис војних и цивилних губитака Краљевине 
Србије у људству у Првом светском рату – Архивска грађа Вој-
ног музеја“ коју су потписали др Маријана Мраовић, мр Зоран 
Вигњевић и Дарко Маринковић (Медија центар „Одбрана“, Бео-
град, 2019), а објављена је испред велике базе података одштам-
пане то јест нарезане на ЦД (компакт диск).

Трећи, условно речено негативан пример, може да буде сту-
дија др Данила Шаренца Топ, војник и сећање – Први светски 
рат и Србија 1914–2009 (Институт за савремену историју, Бео-
град, 2014). Одговор на питање зашто је ово негативан пример је 
прост: у историографији на јужнословенским просторима није 
објављена тако квалитетна студија о култури сећања о Великом 
рату. Није јасно, међутим, зашто аутор није, макар у неколико 
реченица, поменуо ратне жртве и страдале, јер је то једна од 
основних сегмената и тема културе сећања, која је овом студијом 
добила неку врсту истраживачког узора.  

*
Попис становника Краљевине Србије обављен је 31. децем-

бра 1910. године (по старом календару, то јест 13. јануара 1911. 

4 Љ. Димић, н. д. 
5 Filip Đukić, Marko Pavelić, Silvijo Šaur, „Hrvatska u Prvom svjetskom ratu – 
Bojišta, stradanja, društvo“, Essehist: časopis studenata povijesti i drugih društveno-
humanističkih znanosti, Vol. 7 No 7, Osijek, 2015, 81–86.
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по новом). Према службеном извештају „Претходни резултати 
пописа становништва и домаће стоке у Краљевини Србији 31. 
декембра 1910. године“, Србија је имала површину од 48.302,6 
км2 на којој је живело 2,922.058 становника.6 Постоји, међутим, 
и други број житеља Србије: Милош Јагодић је проценио да је 
на територији Краљевине Србије 1910. године живео 2,911.701 
становник то јест 2,778.706 Срба и 132.995 Несрба.7

После Балканских ратова 1912–1913. године територија и број 
становника Краљевине Србије су се повећали (Стара и Јужна 
Србија то јест Маћедонија): Србија је добила око 39.309 км2 и 
око 1,200.000 нових становника.8

6 „Претходни резултати пописа становништва и домаће стоке у Краљевини 
Србији 31. декембра 1910. године“, Београд, 1911.

У материјалу делегације Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца то јест 
Краљевине Србије на Париској мировној конференцији 1919. године наводи се 
број од 2.912.000 житеља – Rapport sur les Dommages causés á la Serbia au Monténégro 
presenté la Commision des Réparations des Dommages, (Ed. Delégation du Royaume de 
Serbs, Croates et Slovénes aa la Conférence de la Paix), Paris, 1919, 1–168.

На поменути извор позивају се: Владимир Стојанчевић, „Наративни извори 
о губицима становништва Србије за време Првог светског рата“, Историјски 
часопис, бр. 35, Београд, 1988, 159 (у даљем тексту: В. Стојанчевић, Наративни 
извори....); Владимир Стојанчевић, „Губици у становништву Србије и Београда 
под аустроугарском окупацијом за време Првог светског рата 1914-1918. 
године“, Годишњак града Београда, св. ХХI, Београд, 1974, 61-74 (у даљем тексту: 
В. Стојанчевић, Губици у...); М. Мраовић, З. Вигњевић и Д. Маринковић, н. д., 6.
7 М. Јагодић, н. д., 39–43.
8 До данас је објављено више различитих података о површини нових те-
риторија, на пример: Војислав Радовановић, Споменица двадесетпетого-
дишњице ослобођења Јужне Србије 1912–1937, Скопље, 1937, стр. 3 – Србија се 
увећала за 40.225 км2; Милорад Екмеџић, Стварање Југославије 1790–1918, 
2, Београд, 1989, стр. 659 – Србија се увећала за око 39.000 км2; Димитрије 
Ђорђевић, „Србија на почетку раздобља ратова“, Историја српског народа, 
VI/1, Београд, 1983, стр. 196 – Србија се увећала за 32.000 км2;  Коста Нико-
лић, Једна изгубљена историја – Србија у 20. веку, Службени гласник, Бео-
град, 2017, 19 – 38.000 км2; Душан Батаковић, „Србија у Првом светском рату. 
Изазови, страдања, исходи“, Православни свет и Први светски рат, Право-
славни богословски факултет, Београд, 2015, 17-53, 24 – 48.500 км2.

Војне власти Краљевине Србије извршиле су 1913. године попис у новим 
областима. Део резултата пописа (градска насеља) видети у: „Нова Србија 
– Резултат пописа становништва“, Балкански рат у слици и речи, бр. 34, Бе-
оград, 1913, стр. 539. 
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Процењено је да је тадашња Србија имала површину од око 
87.611 км2 и око 4.550.000 житеља.9

На територији Србије коју је окупирала Аустро-Угарска 10. 
јула 1916. године извршен је попис становништва. Попис, међу-
тим, нису радили Бугари на територијама које су окупирали, то 
је око 2/3 површине Србије.10 

*
Кад је реч о губицима Краљевине Србије у Првом светском 

рату требало би имати у виду упозорење које је дао један истори-
чар Енглез који добро познаје историју Југославије: „Тачан број 
српских жртава у рату, разуме се, готово је немогуће израчунати, 
не само због тога што су ови бројеви у прошлости увећавани и 
предимезионирани ради постизања политичких и пропаганд-
них поена.“11

Нешто блажи био је историчар Владимир Стојанчевић: „Та-
чан број жртава првог светског рата у Србији није никада био 
коначно утврђен: било је мишљења да су поменуте бројке нешто 
испод стварног биланса читуље српског народа, као што је била 
и тврдња да је тај број ипак био чак и нешто већи.“12

У овом контексту можемо да кажемо да постоје званични по-
даци и неколике паушалне процене које нису добијене у процесу 
научноистраживачког рада.13

9 До данас је објављено више различитих података о броју становника: В. 
Стојанчевић, Губици у..., 61 – 4.500.000; Коста Николић, Једна изгубље-
на историја – Србија у 20. веку, Службени гласник, Београд, 2017, 19 – око 
4.600.000; Душан Батаковић, „Србија у Првом светском рату. Изазови, стра-
дања, исходи“, Православни свет и Први светски рат, Православни бого-
словски факултет, Београд, 2015, 17-53, 24 – око 4.290.000; М. Мраовић, З. 
Вигњевић и Д. Маринковић, н. д., 6 – 4.550.000 житеља. Податак о 4.500.000 
становника Србије наводи и Драгољуб Јовановић: Економске и друштвене 
последице рата у Србији, Службени гласник, Београд, 2018, 259 (у даљем тек-
сту: Д. Јовановић, н. д.,). Он, међутим, у истој реченици наводи да је од тога 
броја мушкараца било око 1.400.000! 
10 В. Стојанчевић, Губици у..., 65. Упоредити: Владимир Стојанчевић, Србија 
и српски народ за време рата и окупације 1914–1918. године, Народни музеј, 
Лесковац, 1988.
11 Џон Пол Њумен, Југославија у сенци рата. Ратни ветерани и стварање 
нове државе 1903–1945, Службени гласник, Београд, 2018, 54.
12 В. Стојанчевић, Губици у..., 62.
13 Попис спроведен 31. јануара 1921. године у Краљевству Срба, Хрвата и Сло-
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Сваки пројекат о истраживању ратних жртава и страдалих 
Србије 1914–1918. могао би да крене од текста Милета Бјелајца 
„Ратни губици Србије у Првом светском рату – контроверзе око 
бројева“, Токови историје, 1, Београд, 2021, 41–84.

Кад је реч само о страдалим официрима, проблем је донекле 
лакши. Наиме, часопис Ратник, од Х свеске из 1921. до Х свеске 
из 1925. године имао је рубрику „Читуља погинулих, умрлих и 
несталих официра, војних чиновника и обвезника чиновничког 
реда за време Европског рата 1914 до 1920 године од потпуков-
ника Нинка Миленковића“.14

*
Тешко је утврдити ко је и када започео „игру бројевима“15 

о ратним жртвама Краљевине Србије у Првом светском рату.  

венаца послужио је и за израчунавање процена броја становника за терито-
рију некадашње Краљевине Србије: на том простору живело је 4.133.478 жи-
теља – „Дефинитивни резултати пописа становништва од 31. јануара 1921. 
године“, Stanovništvo Narodne republike Srbije 1834–1953, Zavod za statistiku i 
evidenciju NR Srbije, Beograd, 1953. То значи да је број становника за 10 го-
дине смањен за око 400.000–450.000 житеља! Постоје, међутим и друге про-
цене: Милош Јагодић и Огњен Радоњић тврде да установљени демографски 
бројеви сугеришу да је на простору Србије 1921. било мање становништва 
у односу на попис из 1910. године за 525.158 житеља – Miloš Jagodić, Ognjen 
Radonjić, “Pyrrhic Victory: The Great War and its Immediate Consequences for 
Serbia’s Economy”, The Economic Causes and Consequences of the First Worl 
War, eds I. Vujačić, M. Arandarenko, (Beograd: Ekonomski fakultet u Beogradu, 
2015), 219–235.  
14 Тај списак преписао је Милоје Пршић у Споменици погинулих и умрлих 
старешина српске војске у рату 1914-1918, Свет књиге, Београд, 2020.
15 Један користан пример у расправи о ратним жртвама и страдалим може 
да буде следећи случај: Појединачни примери смртних случајева као што 
су они везани за познату Ваљевску болницу током епидемије „три тифуса“ 
1914–1915. представљају врло речит доказ o често неутемељеним исказима у 
погледу броја преминулих. 

Први пример представља наводна смрт двојице лекара добровољаца Албер-
та Самуела Кука (Cook) и његовог колеге Бартона Кукингема (Coochingam). 
Старија историографија прогласила је „Алберта Самуила“ и „Кука Самуела 
Алберта“ за две различите личности мада се према датуму и месту смрти (28. 
1. 1915, Ваљево) јасно види са се ради о једној потпуно истој особи – Влади-
мир Станојевић, Историја српског војног санитета. Наше ратно искуство 
(пр. М. Јовановић и М. Перишић), репр. Београд, 1992, стр. 906. Млађа исто-
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Истраживање би могло да почне од материјала који су били 
припремљени за делегацију на Париској мировној конференцији, 
(односно Комисији за репарацију), и представљени 31. марта 
1919. године.16 Имајући у виду период од договора о почетку 
конференција и излагања српске/југословенске делегације, 
јасно је да је све било урађено на брзину, да није било могуће 
установити тачне податке. То наводи на закључак да је материјал 
почивао на проценама које су сачињене на брзину. 

Српско/југословенска делегација је имала два меморандума: 
на српском и француском језику. Пажљивим поређењем лако се 
да закључити да се подаци не подударају! Сумњу у изнете подат-
ке исказали су припадници немачке делегације у директним раз-
говорима око ратне одштете. Наиме, Немце је занимало да ли је 
реч о појединачним списковима мртвих, погинулих и несталих 

риографија начинила је другу грешку. Неспретна транскрипција њихових 
имена довела је до поистовећивања тако да су оба ова лекара проглашена мр-
твим – Исидор Ђуковић, Пегави тифус у Србији 1914–1915, Београд, 2007, стр. 
207. Стварно, пак, преминули био је Кук док је други, поменути Кукингем 
преминуо 1968. у осмој деценији живота. – Милић Ј. Милићевић, Посвеће-
ници и жртве. Српски санитет у Ваљевској болници у Првом светском рату, 
Ваљево, 2021, стр. 75–77 (у даљем тексту: М. Ј. Милићевић, н. д.,). 

Сличан пример произвољности јавља се и у случају холандске мисије која 
је боравила у Ваљеву и истом том периоду. Та мисија на челу са др Аријусом 
ван Тинховеном бројала је укупно седам чланова: четворо њих оболело је од 
тифуса од којих је, према тврђењу досадашње историографије, преминуло 
троје. Чињеница је ипак да се овде радило о само једном смртном случају, 
болничару Адријану Фредерику Хенкену који је заражен враћен у Холандију 
где је преминуо у марту 1915. године. – Јелица Новаковић-Лопушина, Аријус 
ван Тинхофен и холандска медицинска мисија, Ваљево, 2018, стр. 179–182; М. 
Ј. Милићевић, н. д., стр. 139–140.
16 Владимир Стојанчевић није у праву када пише: „Тачну слику о теми која 
нас интересује могуће је дати, у првом реду, на основу званичне докумен-
тација државне управе и њених стручних и помоћних служби (комисија,, 
анкета, увиђаја).“ – Владимир Стојанчевић, „Наративни извори о губицима 
становништва Србије за време Првог светског рата“, Историјски часопис, бр. 
35, Београд, 1988, 159. Званична документација може да буде само корисна 
на почетку научноистраживачког рада. То је показао Миле Бјелајац када је 
изнео више различитих података управо из документације специјалне др-
жавне комисије на Париској мировној конференцији – Миле Бјелајац, „Рат-
ни губици Србије у Првом светском рату – контроверзе око бројева“, Токови 
историје, 1, Београд, 2021, 41–84.
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или проценама. Министарство војно доставило је делегацији 
нове процене тек 1. марта 1921. године. Тако сачињени, посебно 
после допуна и разјашњења са немачком делегацијом на конфе-
ренцији, дати су у јавност почетком јуна исте године.

У мемоару на француском језику од 31. марта 1919. налазили 
су се бројеви од 402.435 погинулих, умрлих и страдалих војника 
и 845.000 цивила, или збирно 1.247.435, што је представљало 28% 
од предратне популације, 25% од мушке популације и 53% мушке 
популације старости од 18 до 55 година.17

У мемоару на српском језику, међутим, наведено је да је стра-
дало 369.811 припадника војске.18

*
Да би, колико-толико, показали тужну слику оног што би 

требало назвати националном (српском) историографијом, кад 
је реч о ратним жртвама 1914–1918, наводимо две групе аутора 

17 Званичан податак о 402.435 страдалих војника и укупно 1.247.435 жртава 
наводи: В. Стојанчевић, Губици у..., 62; Александар Недок, Милисав Секу-
лић, „Епилог Првог светског рата у бројкама“, Војносанитетски преглед, 35, 
Зборник радова са научног скупа „Српски војни санитет 1917–1918, Војно-
медицинска академија, 31. октобар 2008, Управа за здравство Сектора за ма-
теријалне ресурсе Министарства одбране, Београд, 2008, 98-100.

Мада наводи поменути укупни број жртава као службени (који је поднет 
на Париској конференцији 1919. године), Драгољуб Јовановић је поменуо и 
свој прорачун о 999.918 страдалих – Д. Јовановић, н. д., 260.

Мада је монографија Милорада Радојчића Осечански крај у ратовима 1912-
1918. Поменик ратним жртвама (Народна библиотека Осечина, Музеј жр-
тава геноцида, Осечина-Београд, 2018) посвећена једној општини, квантита-
тивна анализа података о страдалим потврђује поменуте проценте укупних 
жртава у Србији – Милић Милићевић, „Осечански крај у ратовима. Анализа 
губитака борачког и неборачког становништва“, Гласник Међуопштинског 
историјског архива Ваљево, Ваљево, 2021, 89–96.
18 Rapport sur les Dommages causés á la Serbia au Monténégro presenté la 
Commision des Réparations des Dommages, (Ed. Delégation du Royaume de 
Serbs, Croates et Slovénes aa la Conférence de la Paix), Paris, 1919, 1–168. Наведе-
но према: В. Стојанчевић, н. д., 159; Материјал помињу: М. Бјелајац, н. д., 75; 
М. Мраовић, З. Вигњевић и Д. Маринковић, н. д., 7.

Д. Врућинић се позива на текст В. Стојанчевића („Губици у становништву 
Србије и Београда под аустроугарском окупацијом за време Првог светског 
рата 1914-1918. године“, Годишњак града Београда, 1974, 61–74) и наводи 
његове речи о 369.620 жртава – Д. Врућинић, н. д., 88.
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и њихових радова: у првој су радови и зборници радова у којима 
нема никаквих података о жртвама и у другој су радови у којима 
су објављене различите бројке страдалих. 

А. Радови у којима нема помињања ратних жртава и страдалих

Владимир Ћоровић, угледни југословенски (и српски) исто-
ричар из времена Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца касније 
Југославије, оставио је за будућност вредно дело Историја ср-
пског народа чији је рукопис завршио почетком 1941. године. 
Мада је Ћоровић лично дао наслов, дело је штампано у кому-
нистичкој Југославији под два наслова: Историја Срба (БИГЗ, 
Београд, 1989) и Историја српског народа (разни издавачи и го-
дине). У поменутом раду Ћоровић није поменуо ратне жртве. 

Историчар Андреј Митровић (1937–2013), некадашњи про-
фесор на Катедри за савремену историју Одељења за историју 
београдског Филозофског факултета, у својој докторској дисер-
тацији објављеној под насловом Југославија на конференцији 
мира 1919–1920 (Завод за издавање уџбеника СР Србије, Београд 
1969) не помиње бројеве ратних жртава.19

Митровић ни у поглављима „Сучељавање са средњеевроп-
ским империјализмом“ и „Надрастање пораза и подела“ у Исто-
рији српског народа, том VI/2 (Српска књижевна задруга, Бео-
град, 1983, стр. 7–254) не помиње ратне жртве. Те теме нема ни у 
књизи Србија у Првом светском рату (Српска књижевна задру-
га, Београд 1984)!

Ратне жртве не помињу у својим радовима ни следећи аутори:
Branko Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988, Nolit, Beograd, 1988; 
Velimir Ivetić, „Struktura brojnog stanja srpske vojske na 

Solunskom frontu 1916–1918. godine“, Vojnoistorijski glasnik, 3, 
Beograd, 1998, str. 122–130;

Душан Т. Батаковић, Милан Ст. Протић, Никола Самарџић и 
Александар Фатић, Нове историје српског народа, Наш дом, Бе-
оград, 2002;

19 Ни у мастер раду на сличну тему нема помена ратних жртава Краљеви-
не Србије: Владимир Крстић, „Југословенска делегација на Конференцији 
мира у Паризу (1919–1920) (Економско-финансијска питања и пропаганда)“, 
мастер рад, Одељење за историју Филозофског факултета Универзитета у 
Београду, 2018. 
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Слађана Бојковић, Милоје Пршић, Страдање српског народа 
у Србији 1914–1918. Документи, Историјски музеј Србије, Бео-
град, 2000;

Љубодраг Димић, Историја српске државности – Србија у 
Југославији, САНУ – Огранак у Новом Саду, Беседа – Издавач-
ка установа Православне епархије бачке и Друштво историчара 
Јужнобачког и сремског округа, Нови Сад, 2001;

Бранислав Глигоријевић, Краљ Александар Карађорђевић, 1-3, 
Завод за уџбенике, Београд, 2010;

Душан Батаковић, „Србија у Првом светском рату. Изазови, 
страдања, исходи“, Православни свет и Први светски рат, Пра-
вославни богословски факултет, Београд, 2015, 17-53.

Коста Николић,  Једна изгубљена историја – Србија у 20. веку, 
Службени гласник, Београд, 2017.

Љубодраг Димић и Мира Радојевић у књизи Србија у Великом 
рату 1914–1918. (Српска књижевна задруга, Београд, 2014) на 
једном месту (страна 259) кажу: „Према броју погинулих, Србија 
је била на првом месту, јер је изгубила 26% војника“. Аутори не 
наводе број погинулих војника!

Ни у следећим зборницима радова са научних скупова и кон-
ференција нема реферата о ратним жртвама и страдалим:

– Stvaranje jugoslovenske države 1918. godine, Institut za savremenu 
istoriju, Narodna knjiga, Beograd, 1983 (скуп је одржан 16-19. маја 
1979),

– Србија 1918. године и стварање југословенске државе, Исто-
ријски институт, Београд, 1989 (скуп је одржан 2. и 3. децембра 
1988),

– Stvaranje jugoslovenske države 1918. godine, Savet akademija 
nauka i umetnosti, Zajednica institucija za proučavanje novije istorije 
naroda i narodnosti Jugoslavije i Savez istoričara Jugoslavije, Naučna 
knjiga, Beograd, 1989 (скуп је одржан 5-7. децембра 1988),

– Први светски рат, Србија, Балкан и Велике силе, Исто-
ријски институт, Институт за стратегијска истраживања, Бео-
град, 2015 (скуп је одржан 24. и 25. септембра 2014).

– Први свјетски рат 1914–1918, Међународни студентски 
симпозијум, Филозофски факултет Бања Лука, Савез студената 
Филозофског факултета (скуп одржан од 7. до 9. децембра 2018)

И тако даље, ...
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Б. Радови у којима има помињања ратних жртава и страдалих

Драгољуб Јовановић (1895–1977), истакнути правник и актер 
србијанске и међуратне и поратне југословенске политичке сце-
не, у делу Економске и друштвене последице рата у Србији наво-
ди да је у рату страдало око милион становника Србије, односно 
око 30% од укупног броја житеља.20

Владимир Дедијер је тврдио да је Србија изгубила 369.815 
војника и око 600.000 цивила: Ivan Božić, Sima Ćirković, Milorad 
Ekmečić, Vladimir Dedijer, Istorija Jugoslavije, Beograd, 1972, 401. 

Владимир Стојанчевић посветио је теми Србије у Првом свет-
ском рату десетак радова међу којима је за ову расправу најко-
риснији чланак „Губици у становништву Србије и Београда под 
аустроугарском окупацијом за време светског рата 1914–1918“, 
Годишњак града Београда, XXI, Музеј града Београда, Београд, 
1974, 61–74.  

Јеремија Д. Митровић у књизи Историја Срба (ЦУРО доо, 
Београд 1984, стр. 490) наводи да је страдало „само Срба преко 
1.500.000“: „Србија и Црна Гора су мобилисале око 737.000 вој-
ника, од којих је изгубило живот око 376.000“.

Мада не помиње укупне ратне жртве Краљевине Србије, Сте-
ван К. Павловић у књизи Историја Балкана 1804–1945 (друго 
издање, Clio, Београд, 2004), на страни 377 пише: „Заједнички гу-
бици у ратном раздобљу (1912–1918) процењени су на 1,9 мили-
она, од којих су 900.000 били војни губици, са Србијом и Црном 
Гором које су поднеле главни удар.“ Павловић, наиме, говори о 
ратним губицима Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца!

Димитрије Ђорђевић у раду Историја модерне Србије 1800–
1918. (приредио Душан Батаковић, Завод за уџбенике, Београд, 
2017), на страни 406 пише: „Србија је мобилисала 700.000 војни-
ка, којима се током рата придружило 56.000 добровољаца. Према 
званичном извештају, поднетом на Конференцији мира, Србија 
је у ратним операцијама, епидемијама и прогонима на окупира-
ној територији, преласку преко Албаније и на Солунском фронту 
изгубила 402.000 војника и официра и 845.000 људи, жена и деце 
међу цивилним становништвом, укупно 1.247.000, што је чинило 
преко једне трећине њеног укупног предратног становништва.“

20 Д. Јовановић, н. д., 260.
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Број од 1.247.000 ратних жртава Краљевине Србије помиње и 
Милорад Екмечић у књизи Дуго кретање између клања и орања. 
Историја Срба у новом веку (1492–1992), шесто издање, Evro 
book, Београд, 2019, стр. 373.

У Књизи седмој едиције „Знамените битке српске и црногорс-
ке војске“ под насловом У биткама код Београда 1915, Мојковца, 
Кајмакчалана и Доброг Поља коју су написали др Петар Опачић, 
др Александар Драшковић и др Борислав Ратковић (Право-
славна реч Нови Сад – Војноиздавачки завод Београд, 1998), на 
страни 601 пише: „Своје успехе у рату 1914–1918. године Србија 
је платила огромним жртвама. Цени се да је изгубила 1,200.000 
војних и цивилних лица, или 28% свог предратног становништ-
ва...).“

Миле Бјелајац у тексту „Процене ратних губитака Србије“ 
објављеном у Лексикону Првог светског рата у Србији (Инсти-
тут за савремену историју, Друштво историчара Србије, Бео-
град, 2015, стр. 357–361) наводи податке за сваку ратну годину, а 
на крају је конкретан: „Укупан број погинулих и умрлих српских 
војника на основу чврсто утврђених података који су увећани 
за један број на бази процене (коначан број погинулих и умрлих 
током 1915) може да се сведе на 180.000–200.000.“21

Далибор Денда у тексту „Српска војска у Првом светском 
рату“ (Историјске свеске, број 11, Андрићград, новембар 2014, 
1–8) наводи да је Краљевина Србија почетком рата мобилисала 
423.441 лице док је од тога у рату страдало 369.620 људи. Аутор 
је као извор података навео следеће: Војни архив, Пописници 2, 
3 и 5!

У студији „Попис војних и цивилних губитака Краљевине 
Србије у људству у Првом светском рату – Архивска грађа Вој-
ног музеја“ др Маријане Мраовић, мр Зорана Вигњевића и Дарка 
Маринковића (Медија центар „Одбрана“, Београд, 2019) наведе-
но је више туђих различитих тврдњи о губицима.22

21 Исти аутор у наредном, последњем пасусу, помиње податак из елабората 
припремљеног за Мировну конференцију са подацима о 402.435 погину-
лих или умрлих војника, док су укупни губици (војни и цивилни) износили 
1.247.435. – М. Бјелајац, н. д., 360.
22 Према службеним подацима које је делегација Краљевства Срба, Хрвата 
и Словенаца изнела на конференцији у Версају 1919. године, људски губици 
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Милоје Пршић у књизи Споменица погинулих и умрлих ста-
решина српске војске у рату 1914-1918 (Свет књиге, Београд 
2020) доноси званичан податак о губицима и наглашава: „У 
историографији се углавном наводи, да је Србија изгубила 28% 
становника. Мишљења смо да то није реалан број, односно да 
су демографски губици Србије већи“ (страна 29). Потом додаје: 
„Податак да је српска војска изгубила 402.435 војника и 845.000 
цивила, најчешће се узима као коначна бројка о демографским 
губицима Србије. Међутим, у литератури се наилази на разли-
чите бројке о губицима Српске војске и њеног командног кадра.“ 
Пршић наводи податке у губицима војника по ратним годинама 
али не даје збир а он износи 369.917 погинулих! Значи, није исто 
као и званична процена о 402.435!

Момчило Павловић у предговору зборника Лексикон Првог 
светског рата у Србији (Београд, 2015, 14) тврди да је на сед-
ници Народне скупштине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 
одржаној 1921. године саопштено је нови број жртава: 1.000.356. 
Павловић, међутим, не наводи која је то седница била и када је 
одржана па његову тврдњу не треба узимати за озбиљну.

У одредници „Први светски рат“ у Енциклопедији српског на-
рода (Завод за уџбенике, Београд, 2008, стр. 885–886) пише: „Од 
4.500.000 становника Србија је у рату укупно изгубила 1.248.136 
или 28% становништва...“23

И тако даље ...

*
Да су ратне жртве Краљевине Србије биле тема научноистра-

живачких пројеката историчара на Западу показује неколико 
радова. Известан део навео је Слободан Г. Марковић у реферату 
припремљеном за научни скуп „Срби и Први светски рат“ који 
је од 13. до 15. јуна 2014. године организовала Српска академија 

износили су 1.247.435 лица од чега 402.435 војника и 845.000 цивила. Тај по-
датак помиње и Д. Јовановић, н. д., 272.
23 У одредници „Срби“, у делу „Страдање и геноцид“ поменуте Енциклопедији 
српског народа, на страни 1039 пише:  „У →Првом свет. рату Срби су доживели 
највећу катастрофу до тада. На подручју Србије страдало је 1.248.136 
припадника нашег етноса....“ Текст су потписали: С.Ћ. (Симо Ћирковић); М. 
Е. (Милорад Екмечић); В. Д. (Војин Дабић); Д. Мик. (Дејан Микавица); И. Т. 
(Ивица Тодоровић) и Н. Ј. (Небојша Јовановић). 



Ратне жртве и страдали Краљевине Србије у Великом рату 1914-1918. године

37

наука и уметности. Наиме, Марковић помиње неколике проце-
не о око 800.000 жртава (око 16-17% од укупног броја становни-
ка): страдало је око 125.000 војника и око 650.000 цивила од око 
4.710.000 житеља колико их је могло бити јуна 1914. године после 
разграничења са Црном Гором.24

*
У овом прилогу наведено је шта је већина историчара Срба 

казала о ратним жртвама Краљевине Србије у Првом светском 
рату. У том контексту, на жалост, морамо упозорити на једну 
непријатну чињеницу. Реч је о тврдњама Јозе Томашевића (Jozo 
Tomasevich), угледног економисте (и аутора радова који су зау-
зели угледно место у југословенској и светској историографији): 
делегација Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (под именом 
Краљевине Србије) на Париској мировној конференцији изне-
ла је више тврдњи о ратним жртвама (прва о 1.247.435: 402.435 
војници и 845.000 цивили; друга о 1.900.000). Потом додаје своје 
процене: страдало је око 750.000 житеља од тога око 300.000 вој-
ника и око 450.000 цивила.25

*
Познато је да је немогуће проверавати податке које су после 

Првог светског рата (1914–1918) силе победнице износиле на 
мировним конференцијама о својим ратним жртвама, било вој-
ним или цивилним. У том контексту треба посматрати и тврдње 
о ратним губицима Краљевине Србије.

*
До сада је објављено неколико (не)званичних тврдњи углед-

них аутора о ратним губицима Краљевине Србије. Тако, на 
пример, аутор под псеудонимом S (Душан П. Стефановић, ди-

24 Slobodan G. Marković, “Serbian war losses during the Great war reconsidered”, 
Срби и Први светски рат 1914–1918, ССАНУ, Београд, 2015, 569–582. На крају 
прилога Марковић закључује да је процена о између 1.200.000 и 1.300.000 стра-
далих житеља реална, односно између 21% и 27,6% реална – Исто, 581–582.
25 Jozo Tomasevich, Peasents, Politics and Ekonomic change in Yugoslavia, Stanford 
University press, Stanford/USA, 1955, 217-232. Томашевићеве процене броја 
страдалих и жртава пренео је: Џон Пол Њумен, Југославија у сенци рата. 
Ратни ветерани и стварање нове државе 1903–1945, Службени гласник, Бе-
оград, 2018, 54. 
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визијски ђенерал), у чланку „Губици савезника у Светском рату 
1914–1918. године“ наводи, поред осталог, и следеће податке: 
Краљевина Србија имала је по попису спроведеном 1910. годи-
не 2.911.701 становника. Статистичким методама сачињена је 
процена за 1914. годину: у Србији (у границама пре балканских 
ратова) је требало да живи 3.170.000 душа; у Србији уочи рата 
1914. године је било око 4.700.000 становника на територији по-
вршини од 87.000 км2.26

„Аустријанци су изнели у својим новинама, да је од српске по-
пулације, која је остала у земљи, као и од оне које је интернирана 
по разним логорима ван земље, умрло 630.000 душа. Кад се ово-
ме дода још 400.000 људи умрлих од оних мобилисаних, значи да 
је Србија у овоме рату дала у људству мртвих више од 1.000.000 
душа, што чини нешто више од једне петине целокупне попула-
ције тадање Србије.“27

Станислав Краков у тексту „Колико је жртава поднела Ср-
бија за уједињење“, нагласио је да је Србија уочи рата имала 
око 4.700.000 становника, да је мобилисано око 707.000 житеља 
(24% популације) и око 30.000 малолетних регрута (рођених 
1899), што даје укупно око 738.000 житеља.28 Већ на први по-
глед уочава се несклад бројева и збир! Но, није само то погреш-
но код Кракова.

Краков је навео да је до октобарског напада 1915. године 
Аустроугарске, Немачке и Бугарске на Србију, Србија имала 
126.894 страдалих војника. Томе треба додати и страдање у по-
влачењу преко Албаније, умрле на Крфу и Виду и погинуле на 
Солунском фронту: 243.756. Краков је сабрао наведене податке 
и устврдио да је то број 369.818 (а не 370.650 колико се добије 
сабирањем).

Кад је реч о страдалим цивилима, Краков наводи број од 
630.009 житеља. На крају чланка закључује да је то „милион жр-
тава“ (999.827), односно 21% од укупног броја становника, то 
јест од 4.700.000! И у овом случају Краков је погрешио па његове 
податке треба узимати са резервом.

26 Ратник – Ratnik, XI, Београд, 1926, стр. 117–132.
27 Исто, 132.
28 Ратнички гласник, II, Београд. 1928, стр. 86–89.
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Закључак

Једна од најболнијих тема у разјашњавању прошлости, наро-
чито ратова, јесте проблем жртава и страдалих. С обзиром на то 
да је после Првог светског рата са историјске и географске карте 
нестало Краљевине Србије због стварања нове, јужнословенске 
државе у коју су ушли дојучерашњи ратни непријатељи, јасно је 
да попис ратних страдања није могао да буде по вољи политич-
ким елитама. Делегација Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 
поднела је на Париској мировној конференцији своје званичне 
податке о ратним губицима који су били засновани на процена-
ма. За протеклих више од века у историографији је објављено на 
десетине различитих бројева што ствара конфузију. Занимљиво 
је да многи аутори користе различите појмове а за које, убеђени 
смо, не знају право значење па конфузија бива још комплекснија.

Овај рад указује на то да је реч о такозваној игри бројева. А 
та игра настављена је и у радовима кад је реч у Другом светском 
рату, ратовима у распаду Југославије 1991–1995. и агресији на СР 
Југославију 1999. године.
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