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МИХАИЛО МАЏАРЕВИЋ – ЈУНАК РАТОВА 1912–1918.

Aпстракт: Необична је животна и ратна прича мајора Михаила Маџаре-
вића, једног од најхрабријих учесника ратова 1912-1918. из ваљевског краја. По-
чинио је многе подвиге и окупатору задавао бројне проблеме, па је у рату често 
хваљен, истицан за пример, одликован и унапређиван. У 27. години постао је 
мајор, па се веровало да је пред њим успешна официрска каријера. Међутим, не-
пуних десет година касније је пензионисан и све је кренуло наопако. Због крат-
ког радног стажа добио је малу пензију а да би издржавао петочлану породицу 
морао је да ради у Шећерани на београдској Чукарици. За време Другог светског 
рата отеран је у Немачку у заробљеништво, одакле је отишао у САД, те се дуго 
није знало шта се са њим збило. У овом чланку покушаћемо да осветлимо његов 
животни пут и херојско ратовање у намери да га отргнемо од заборава и сачува-
мо за садашња и будућа покољења. 

Кључне речи: ваљевски крај, подофицир, официр, Дринска дивизија, хра-
брост, сналажљивост, ратни подвизи, одушевљења, одликовања, ванредна уна-
пређења, заробљеништво, емиграција.... 

MIHAILO MADŽAREVIĆ – HERO OF WARS 1912-1918
Abstract: It is a strange life and wartime story of Major Mihailo Madžarević, one 

of the bravest war participants from 1912 to 1918 in Valjevo region. He accomplished 
so much, giving occupiers many problems and headaches and was often praised, set 
upfront as an example, decorated and up ranked. When he was 27 he became major 
and it was believed that there is bright career as an officer in front of him. However, 
almost ten years later he was retired and everything went wrong. Being that he served 
for relatively short period of time, he received a small pension. So in order to support his 
five-member family he had to work in the sugar factory in Belgrade's Čukarica. During 
the Second World War, he was expelled to Germany to captivity, from where he went 
to the United States and for a long time nobody knew what happened to him.  In this 
article we will try to shed light on his life and heroic warfare in an attempt to break him 
away from oblivion and preserve the memory of him for present and future generations.

Keywords: Valjevo region, squad leader, Drina Division, courage, resourcefulness, 
war feats, extraordinary promotions, decorations, officer, prisoner, emigration ...
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Познато је да су становници ваљевског краја масовно учествовали у 
свим ратовима од 1912. до 1918. године и често бивали на фронту где је 
било најтеже. Наравно, тако је било и у оба балканска и Првом светском 
рату у којима је учествовала малена и ратовима изнурена Србија, када се 
афирмисала читава плејада храбрих ратника. Многи од бораца из ваљев-
ског краја похваљивани су и награђивани, добијали су бројна и вредна 
одликовања, унапређења у више чинове, постављани на значајније по-
ложаје и слично. Било је чак и рођене браће која су добијала највреднија 
одликовања, попут Ордена Карађорђеве звезде као што су: Драгутин и 
Илија Ђукановић из Ваљева, Крстивоје и Рафаило Крстић из Осечине, 
Милорад и Милутин Петровић из Комирића код Осечине, Велимир и Ра-
домир Ракић из Јабучја код Лајковца и Марко и Милорад Ћириловић из 
Новака код Уба. Још занимљивији је случај браће близанаца Владимира 
и Емила Белића из Београда, који су у различитим временским периоди-
ма службовали у Ваљеву али  су постали носиоци Ордена Карађорђеве 
звезде са мачевима, генерали југословенске војске, обављали веома одго-
ворне војне дужности и били веома успешни војни писци.1

 Као што се зна сваки рат односи велике жртве и наноси бројна раза-
рања и уништења материјалних добара; изазива бол, страх и огромне пат-
ње, али и изнедри неке нове јунаке и хероје. На жалост близу једна трећина 
ратника овог краја није дочекала слободу за коју је дала и оно највредније 
што је имала – свој живот. На то треба додати и бројне цивилне жртве рата 
и многобројне грађане који су умрли од разних заразних болести, попут 
епидемије пегавог тифуса која је харала ваљевским крајем.

Мада се навршава сто година од тих ратних дана ми још увек немамо 
ни спискове страдалих у њему, а камоли свих учесника. Нема ни довољно 
споменика, спомен плоча и других спомен обележја, а о књигама и слич-
ним публикацијама да не пишемо. Чак и она спомен обележја која посто-
је углавном садрже само имена и презимена страдалих војних обвезника 
али најчешће и она нису потпуна. Познато је да је већина тих споменика 
и спомен плоча подизана уплатама или добровољним прилозима грађа-
на, па није мали број оних за које није имао ко да уплати тражени износ 
финансијских средстава или потомци из различитих разлога нису има-
ла или могли дати тражена средства па имена и презимена и неких од 
њих нису забележена. Уз то, у неким местима у те спискове уписивани су 
само страдали на бојишту, док су други уписивали и жртве рата па и оне 
који су умирали од разних заразних болести које су тих ратних година 
харале. У неким насељима присутан је обичај да страдали не треба бити 
забележен на два места, па ако му је на пример подигнут надгробни спо-
1 Радојчић,  2014, 427.
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меник или какав крајпуташ није уписи-
ван и на заједничке споменике и спомен 
плоче. Као њихови потомци дужни смо 
да их се чешће сећамо, евоцирамо успо-
мене на њих и њихова дела и страдања, 
јачамо сопствени морал, патриотизам 
и на њиховим примерима васпитавамо 
садашње и будуће генерације младог на-
раштаја како се чува и воли своја Отаџ-
бина.

Један од најхрабријих и најпожртво-
ванијих Ваљеваца у тим страшним рат-
ним данима био је Михаило Мика Ма-
џаревић. О томе сведоче његова бројна 
храбра дела и јуначки подвизи које по-
чинио, али и три ордена Карађорђеве 
звезде са мачевима, више других дома-
ћих и страних одликовања и признања, 
те чињеница да је због тога из подофи-

цирског преведен у официрски ранг и од каплара српске војске напре-
довао до мајора Војске Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, односно 
Краљевине Југославије, обављао више значајних ратних дужности итд. 
За време ратова је хваљен и слављен, па проглашаван легендом коју ни 
метак неће, али је брзо заборављен. И уместо да ужива плодове својих 
дела рано је пензионисан, брзо заборављен, па и доста пропатио.

Током тих ратова и непосредно по њиховом завршетку о њему се до-
ста говорило, па и писало, те се веровало да се све зна. На основу њего-
вих казивања Димитрије П. Марковић, сарадник београдског дневника 
Правда написао је и у свом листу објавио фељтон о његовом јунаштву. На 
наговор пријатеља Маџаревић је сакупио те текстове и објавио у књизи 
под насловом Кроз сјај и сенке рата.2 Ту невелику књижицу штампао је 
познати београдски издавач Живко Маџаревић за кога знамо да није био 
ни у каквим родбинским односима са Михаилом. На жалост и та књига 
одавно је права реткост. Према тврдњама добро обавештених, у библио-
течком систему Србије постоје само три њена примерка и то у: Народној 
библиотеци Србије, Универзитетској библиотеци Светозар Марковић у 
Београду и Народној библиотеци у Белој Цркви код Вршца. 

Уз помоћ Бранке Јовић, библиотечког саветника из Ваљева дошли смо 
до тог примерка из Беле Цркве, дигитализовали га и тако обезбедили за 
2 Маџаревић, 1933, 1-62.

Капетан Михаило Маџаревић
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библиотеке у Ваљеву, Убу, Љигу, Обреновцу и друге заинтересоване би-
блиотеке у Колубарском округу. Вероватно, уз помоћ те књижице у 2015. 
године више медија у Србији објавило је по неки пригодан текст о Ма-
џаревићу. Најчешће сва та писања своде се на његов подвиг на Кучковом 
камену; разговор са Њ. В. Краљем Петром I Карађорђевићем или по неки 
опис илегалног преласка преко Саве ради хватања „живих језика“. 

У недостатку изворне архивске грађе и више разноврсних текстова о 
њему и после скоро сто година од те херојске победе нашег народа над 
далеко бројнијим и технички надмоћнијим противницима, многи дета-
љи из његовог живота остали су непознати. Чак погрешно се писало о 
његовом пореклу, месту и години рођења  и слично јер се није знало ни 
где се, ни када родио, ко су му били родитељи, најближи сродници и по-
томци, зашто је тако рано напустио војску у којој се већ афирмисао и 
веровало се да ће остварити блиставу каријеру; шта се са њим касније 
збивало; како се и зашто обрео у САД итд. Уз то, његово име и презиме 
не носи ни једна улица или било која установа у Ваљеву, па ни у другим 
местима. Нема ни било каквих спомен обележја, нити било чега другог 
шта подсећа на њега.

Порекло

У претходном периоду скоро сви који су о њему писали углавном су 
тврдили да је из Бобове, села испод Медведника3. Једино према писању 
Томислава С. Влаховића,4 рођен је у Ваљеву, али потврду тих података 
нисмо могли наћи у матичним књигама ни на другим местима. Као што 
смо већ поменули и сам Маџаревић је написао и објавио књигу аутобио-
графског карактера, али о свом пореклу и рођењу није oставио никаквих 
писаних података.

Како се поуздано ништа није знало о његовим родитељима и најбли-
жим сродницима покушали смо теренским истраживањима да прове-
римо наведене податке о месту његовог рођења и што више сазнамо о 
њему. Тим поводом разговарао сам и са једним бројем житеља Бобове и 
околних села. Док нам је Лазар Нинковић, бивши привредник и председ-
ник Општинског одбора СУБНОР Ваљево говорио да је чуо да је из Бо-
бове, дотле су Живота Маџаревић, шумарски техничар и бивши управ-
ник Шумске управе у Ваљеву и Сретен Маџаревић, учитељ и референт 
за одбрамбене припреме ИПК Србијанка у Ваљеву, тврдили да је њихов 

3 Петронић и други, 1972, 142 ; Крстић, 1998, 26, итд.
4 Влаховић, 1990, 17.
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братственик. По њиховом казивању родила га је једна  одива (девојка) 
из њихове породице која је живела у Обреновцу или околини. Наводно, 
пре његовог рођења није стигла да заснује брачну заједницу па је уписан 
на њено презиме. Касније је заволео то презиме и није желео да га мења. 
Слична тврдња објављена је и у хроници Ваљевске Ставе  у којој је опи-
сано и село Бобова.5

Настојећи да ширу читалачку јавност подробније упознамо са тим чо-
веком, чији живот помало личи на филмску причу, припремио сам поду-
жи текст о њему који је објављен преко целе стране ваљевског недељника 
Напред.6 Према доступним сазнањима текст је побудио велико интересо-
вање и наишао на добар пријем код читалаца али су изостале масовније 
јавне реакције. Ипак, дана 20. фебруара 2000. године, телефоном ми се 
јавила Рада Радосављевић, пензионерка из Београда. Представила се као 
сестричина мајора Михаила Маџаревића и рекла да ме зове да се захвали 
што сам се сетио њеног ујака и што сам тако лепо писао у њему. Како 
сам се у то време новинарством и публицистиком бавио већ тридесетак 
година знао сам да се многи људи у таквим и сличним ситуацијама нај-
чешће јављају да би ставили до знања да су сродници лица о којима се 
пише, па сам јој рекао да ми је драго што се јавила и што тако похвално 
говори о том тексту. Не очекујући шта се ће се даље догодити, а желећи и 
да чујем да ли она нешто ново зна о њему додао сам – Да би ми било још 
драже да ми је рекла ако сам нешто битно изоставио да напишем или 
ако, не дај боже, има нешто нетачно у ономе што сам написао? А она 
као да је очекивала такво питање рече: Морам да Вам кажем да има јер 
ми немамо никакве везе са тим Маџаревићима из Бобове. Чак и не знам 
где се то село тачно налази.7 Том приликом али и у још неколико наред-
них разговора које смо тим поводом водили испричала ми је занимљиву 
причу о пореклу овог див-јунака.

Према њеном казивању њен деда, а Михаилов отац звао се Илеш По-
лежник, по народности био је Мађар и рођен у Мађарској, али је због 
учешћа у некаквој буни у тој земљи да би избегао казну и непријатности 
пребегао у данашњу Војводину. Крајем осамдесетих година XIX века на-
станио се у сремско село Крчедин на обали Дунава и обронцима Фрушке 
Горе. Ту је извесно време радио као слуга у имућној сеоској породици 
Батинића – Момчиловића.

Како је газда имао младу и лепу кћи Еву, зв. Ката, то се он у њу веома 
брзо загледао. Пошто је он био добро грађен, снажан, вредан, леп и нао-
5 Ристивојевић, 1998, 105
6 Радојчић, 1999, 12
7 Казивање Раде Радосављевић из Београда, 20. фебруара 2000. године.
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чит младић то ни она није остала равнодушна већ му је почела узвраћати 
пажњу истом мером. Близина и узајамне симпатије су учиниле своје па 
се они временом, почну кријући састајати, дружити и забављати. Како 
се љубав разбуктала, а и сличност погледа на будући живот учинили су 
да су користили сваку прилику да буду заједно и све чешће разговарају о 
могућем заједничком животу и будућности. 

Након извесног времена договоре се да је Михаило, по нашем право-
славном обичају, запроси од њеног оца, односно да затражи да им дозво-
ли да се узму и тако заснују брак. Једног дана он сакупи довољно храбро-
сти и искористи погодну прилику и упита газду али овај ни да чује јер 
забога он је по народности Мађар и припадник друге вероисповести; си-
ромах, слуга и скоро неписмен, а она наводно физиотерапеут. Мада нема 
никаквог писаног доказа о њеној квалификацији с обзиром на другачији 
систем школовања у тадашњој Аустроугарској царевини, па и Срему, не 
треба искључити могућност да је она била нека врста масерке али колико 
знамо ни тај посао никад није радила. 

С обзиром да љубав не зна ни за географске границе, национална и 
верска ограничења, па ни степене образовања и материјалне прилике 
односно неприлике, они и поред његовог противљења одлуче да заснују 
брак и наставе заједнички живот. Једног дана покупе своје најважније 
ствари и илегално се пребаце преко Саве у Србију и настане се у неком од 
села у троуглу Бањани код Уба – Стублине код Обреновца – Словац изме-
ђу Лајковца и Ваљева. Без сталног запослења и елементарних средстава 
за живот живели су изузетно скромно и напорно. Изгледа да су најпре 
живели код неког врло имућног човека у Бањанима код Уба и радили за 
надницу. Потом су још неколико пута мењали место боравка. Временом 
су почели да изнајмљују по неку помоћну зграду или напуштену кућу, да 
закупљују земљу за обраду, на којој су углавном организовали баштован-
ску производњу, а своје производе продавали на најближој пијаци. После 
пет година преселе се у Ваљеву и ту трајно настане. 

Чим су стигли у Србију и стекли законске услове затражили су при-
јем у српско држављанство или поданство како се онда говорило. За 
ту прилику Илеш одлучи да своје име посрби у Илија, а презиме Поле-
жник замени презименом изведеним од своје народности Мађар, од-
носно Маџар, како се тада говорило у овом крају Маџаревић. Након 
тога прихватио је православну хришћанску веру и узео Светог Ђурђа 
за заштитника своје породице и породичну крсну славу. Истовремено 
Ева, своје лично име замени именом Ката али ју је већина познаника и 
пријатеља звало Катица. 

Према подацима  до којих смо успели доћи Илија је рођен око 1856. 
године у неком месту у Мађарској, а умро у Ваљеву 1. марта 1921. године. 
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Да ова прича није без основа потврђује и следећи запис из старих цр-
квених књига8: Ева – Ката жена Илије Маџаревића из Ваљева, рођена у 
Срему, стара 55 година, умрла је у Ваљеву 24. фебруара 1915. године.

Поред Михаила они изроде и три кћерке. Најстарију Ленку – Лепу, за 
коју знамо да је била удата за неког Малешевића из Дружетића код Ко-
цељеве и да су живели у Ваљеву, у Душановој улици. Имали су две кћери 
Олгу и Марију. Олга је била удата за Петра Грачанина, партизанског пр-
воборца и народног хероја из Јагодине, потоњег генералпуковника ЈНА 
и бившег савезног министра унутрашњих послова Југославије и председ-
ника Председништва Републике Србије. Марија је била удата за Бранка 
Бокана, пуковника ЈНА из Босне и Херцеговине.

Средња им кћи Живана - Жика, рођена је 6. септембра 1896. године у 
Убу, дана 14. фебруара 1914. године удала се за Косту Цвијовића рођеног 
10. маја 1885. године у Дрежнику код Ужица, од оца Глигорија и мајке 
Тадијане,9 дугогодишњег болничара у Ваљевској болници. Они су најпре 
становали у кругу болнице, потом у Даничићевој улици број 2 и на крају 
у Радничкој улици. Након смрти своје супруге Илија Маџаревић је жи-
вео са њима у породици. Цвијовићи су имали четири кћери: Кају, Дану и 
Раду које су живеле у Београду и Наду која је живела у Врњачкој Бањи.10 

Њихова кћи Рада Радосављевић била је извор ових података о пореклу и 
родбинским везама. Живана је умрла 1959, а Коста 1965. године у Ваљеву.

Трећу, њихову најмлађу кћи, а ујкину најмлађу сестру запамтила сам 
по надимку Мика. Умрла је као девојка, па иза себе није оставила пото-
мака – казивала је Рада Радосављевић.11

Потрага за изгубљеним идентитетом

Након откривања ове заблуде о пореклу Михаила Маџаревића усле-
дила је шеснаестогодишња потрага за његовим идентитетом, односно да-
тумом, годином и местом његовог рођења. Предузимане су многе мере и 
радње да би се дошао до тих података. Како је тога било доста требало је 
много времена и простора само да их набројимо а камоли опишемо зато 
ћемо указати само на најзначајније покушаје.

 С обзиром да је Михаилова сестричина изразила сумњу да је веро-
ватно рођен у Ваљеву, где је одрастао уследила је претрага по црквеним 
књигама рођених ваљевске цркве и другим архивским изворима али ни-

8 Матична књига умрлих Цркве ваљевске за 1915. годину.
9 Матична књига венчаних Цркве ваљевске за 1914. годину.
10 Казивање др Венцеслава Глишића, др историјских наука из Београда чије деда 
био Костин брат.
11 Казивање Раде Радосављевић из Београда 29. фебруара 200. године.
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каквог трага није било. Како је било прича да је вероватно рођен у Убу, 
Бањанима, Словцу, Степању, Лајковцу, Непричави, Голој Глави, Бабиној 
Луци, Дивцима и још неким местима у ваљевском крају. Све те тврдње  
требалао је проверити кроз прворазредне изворе и на терену. Једино у 
Матичној књизи рођених цркве у Бранковини код Ваљева наишли смо 
на једног Михаила Маџаревића, али је допунским проверавањем устано-
вљено да се ради о сасвим другој особи и доста старијој од овога.

У међувремену од Драгослава Радовановића, дипломираног полити-
колога из Ваљева, пореклом из Звиздара код Уба, запосленог у Термо-
електрани Никола Тесла у Обреновцу чули смо да је његов деда Живко 
неко време радио са Маџаревићем у Шећерани на Чукарици и од њега 
чуо да је рођен у Стублинама код Обреновца. Ни увид у црквене књиге 
рођених и црквени домовник у том посавском селу и вођени разговори 
са неким мештанима и месним парохом нису дали очекивани резултате. 
Како су неки од њих изражавали уверење да та тврдња није без основа 
у књизи Бесмртни ратници ваљевског краја у ратовима 1912-1918.: ви-
тезови Карађорђеве звезде,12 коју је 1914. године, издао Међуопштински 
историјски архив Ваљево, пише да је рођен у Стублинама, уз које стоји и 
знак питања јер није било довољно доказа за ту тврдњу. 

Остварен је увид и у његов персонални (официрски) досије који се 
чува у бившем Архиву Војно-историјског института (садашњем Воjном 
архиву) у Београду,13 који је био делимично оштећен јер је насловна стра-
на стандардног обрасца у које се уносе основне генералије имаоца доси-
јеа, на којој се уписује датум, година и место рођења био је одцепљен. Ве-
роватно је то учињено услед честе употребе или непажљивог руковања. 

Међутим, у њему је нађен податак да је 1919. године у Бијељини скло-
пио брак. И покушај14 да преко црквене књиге венчаних у Бијељини, 
установимо када  је и где рођен није дао очекиване резултате јер уз за-
хтев за склапања брака није био поднет извод из матичне књиге рођених 
па је зато у рубрици о месту рођења пише: родом из ваљевског краја. Да 
куриозитет буде већи тај податак уписао је његов таст – тамошњи окру-
жни прота.

Чувши да је сахрањен на српском гробљу у Либертвилу писали смо и 
г-дину Михаилу Ђорђевићу, дипломираном машинском инжењеру, по-
реклом из Уба, који деценијама живи у Сан Хозеу, у САД, и молили га 
да нам помогне увидом у надгробни споменик, тамошње матичне књиге 
12 Радојчић, 2014, 249-152.
13 Архив Војно-историјског института Београд (убудуће: АВИИ), Фонд ДПП, 
К–923
14 Посредством др Миодрага Комарчевића, бившег професора Факултета одбра-
не и заштите у Београду, родом из околине Бијељине.
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умрлих или књиге сахрањених на поменутом гробљу. Он је ишао у Ли-
бертвил пронашао његов гроб и сликао се крај надгробног споменика 
али до других података није могао доћи.

Преко неких познаника тражени су његови подаци и од сада поч. 
Боривоја Карапанџића и још неких наших бивших суграђана који сада 
живе у САД али ефеката није било. Сазнавши да је Њ. П. владика ва-
љевски Милутин (Кнежевић) завршио студије теологије у Либертвилу15 
замолили смо и њега за помоћ. Знамо да је два пута писао својим профе-
сорима и другим познаницима да покушају установити тражене податке, 
али је одговор изостао. Колико је био вољан да нам помогне показује и 
податак да се три пута интересовао да ли смо добили какво обавештење, 
па користимо и ову прилику да му се јавно захвалимо. 
15 Ко је ко у ваљевском крају 2006, 75-76.

Г-дин Михаило Ђорђевић крај Маџаревићевог 
надгробног споменика у Либертвилу
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И тек што смо почели да размишљамо да одустанемо од даље потраге 
крајем марта или почетком априла ове године, трагајући за подацима о 
страдалим учесницима у ратовима од 1912. до 1918. године из ваљевског 
краја, у Војном архиву у Београду16 случајно смо наишли на Листу губи-
така V пешадијског пука „Краља Милана“ I позива на Солунском фрон-
ту. Кад у њој поред осталог пише: водник I чете I батаљона – активни 
капетан II класе Маџаревић Илије Михаило, рођен у Мургашу код Уба, 
рањен у борби на Кочобеју 13. септембра 1916. године.

Мада више нисам имао разлога да сумњам у тај податак наставио сам 
да трагам за бар још једним извором који би га потврдио јер по оној на-
родној изреци „кога су змије уједале, он се и гуштерова плаши“. Осмог 
маја 2015. године присуствовао сам промоцији новог тома Српског био-
графског речника, који издаје Матица српска из Новог Сада, кад у њему17 
и биографија Михаила И. Маџаревића у којој пише да је рођен 13. јануара 
1894. године у Мургашу код Уба. Након и ове потврде више не би требало 
бити сумње око датума, године и места рођења најхрабријег учесника Ве-
ликог рата из ваљевског краја. Тако је исправљена једна велика неправда 
која му је наношена читав век и дефинитивно утврђен његов идентитет 
који је био непознат.

 Учесник I балканског рата

Са само 4-5 година Михаило Маџаревић се са родитељима и се-
страма преселио у Ваљеву. У овом граду на Колубари завршио је че-
тири разреда основне и два разреда трговачке школе.18 Пошто је изу-
зетно волео војни позив конкурисао је и након одговарајућих провера 
са XXI класом питомаца, 1. септембра 1910. године ступио је у Пеша-
дијску подофицирску школу. На време завршио је ту школу као први 
(најбољи) у рангу19, што му је омогућило да по својој жељи бира прво 
место свога службовања. Према очекивању избор је пао на Ваљево, 
па је као активни пешадијски поднаредник, распоређен на дужност 
водника у II чети II батаљона XVII пешадијског пука у Ваљеву,20 који 
је био стациониран у садашњој касарни Кадињача у Ваљеву, у Улици 
мајора Илића на Илиџи или Јадру, како Ваљевци воле да кажу. При-
родно интелигентан, радознао и жељан нових знања одмах је упућен 

16 Војни архив Београд, кутија 187, бр. 8 фас. 1.
17 Српски биографски речник, 2015, 329. 
18 АВИИ, Фонд ДПП, К-923.
19 Влаховић, 1990, 17.
20 АВИИ, Фонд Дринске дивизије
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на даље дошколовавање на Телефонско-телеграфски курс у Нишу,21 
који је са успехом завршио 1912. године. 

Иначе, Михаило Маџаревић био је средњег раста, овалног лица, црне 
косе, смеђих очију и правилног носа. Добре телесне конституције, пуно 
је радио на себи па је био изузетне физичке кондиције, веома активан и 
спретан. Одликовао се изузетном енергијом, лукавошћу, сналажљиво-
шћу и израженим смислом за организацију и командовање. 

Већ на прве звуке црквених звона, пуцње прангија и других средстава 
за мобилизацију Михаилова мајка дохватила је његову ратну униформу и 
почела да је припрема за предстојећу употребу. Поред осталог стала је да 
му ушива неки смотуљак у шајкачу. Чим је то видео Михаило знао је да је 
то амајлија и како је сам записао,22 „иако ни сам био сујеверан, велика љубав 
према мајци није му дозвољавала да јој било шта приговорим и на жао учи-
ним“. Како му је то било чудно па и смешно касније се много пута запитао 
колико ли је још мајки то исто зашило својим синовима од којих се многи 
никад више нису вратили из рата својим домовима и најдражим.

21 АВИИ, Фонд ДПП, К-923.
22 Маџаревић, 1933, 9.

Мајка Михаила Маџаревића са унучицама
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 Почетак Првог балканског рата затекао га је у чину поднаредника и 
на дужности водника у II чети II батаљона XVII пешадијског пука Дрин-
ске дивизије I позива. Са својим ратним друговима борио се у више зна-
чајнијих борби тог рата и кроз њих прошао без огреботине. Посебно је 
био запажен приликом заузећа Куманова (11. октобра 1912), Бабуне и 
Прилепа (22. октобра 1912.). 

У тешкој дводневној борби 10. и 11. октобра 1912. године Срби су по-
тукли турску вардарску армију Зеки-паше, и то тако снажно и одлучно 
да се она није могла прибрати до Битоља. Према неким мишљењима ова 
битка је срушила Османско господство у Европи. Тако је и допринела 
рушењу турске империје, па је у нашем народу остала изрека „Куманово 
за Косово“.

После победе у Кумановској бици настављено је опрезно и успорено 
напредовање српске Прве армије ка Битољу што су искористили Турци 
да консолидују своје снаге и припреме се за борбу код Битоља. Српска 
Врховна команда, на основу обавештајних података процењује да ће тур-
ски командант Зеки-паша организовати одсудне борбе код Битоља, па 
главне снаге упућује правцем Велес – Прилеп, а Моравску дивизију дру-
гог позива правцем Тетово – Гостивар – Кичево.

Снажним налетом, снаге Прве армије савладавају отпор турске од-
бране на Бабуни, где се посебно истакао Маџаревићев XVII пешадијски 
пук, када је прешао у енергично гоњење противника све до последње 
косе пред Прилепом. Био је ангажован и на отварању пута ка Прилепу 
који ослобађају 5. октобра. Командант турског V корпуса Кара Саид-па-
ша одлучује да следећу одбрану организује на алиначким положајима, 
јаком природном упоришту који одваја Прилепско од Битољског поља. 
Маџаревић је са својим водом био веома ангажован у заузимању тих по-
ложаја, а потом и борбама на Бакарном гумну и освајању Битоља 4. и 5. 
новембра 1912. године. За време борби код Кукуричана са својим водом 
заробио је једну турску батерију и за тај подвиг добио прво ратно одли-
ковање Сребрену медаљу за храброст.

За нешто више од месец дана прешао је пут од Ристовца до Битоља 
и упутио се ка Скадру. Издржао је и жестоко бомбардовање са турске 
крстарице Хамдије која се почетком 1913. године успела провући кроз 
грчку блокаду Дарданела и извршити препад на албанску луку Шенћин 
12. марта 1913. године где је потопљено шест грчких транспортних бро-
дова који су превозили српска појачања за опсаду Скадра. Да чудо буде 
веће тада су те крстарице тукле нашу војску зрнима на којима је писало 
Крстарица Марија Терезија. За показану храброст и умешност у коман-
довању, децембра 1912. године, ванредно је унапређен у чин пешадијског 
наредника.
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У рату против Бугара

Веома ангажовано и храбро је учествовао и у II балканском рату, од-
носно рату против Бугара, како се тада говорило. И у то време био је 
наредник у II чети II батаљона XVII пешадијског пука Дринске дивизије 
I позива. Нарочито се истакао у борбама на Брегалници и Говедарнику23. 

У бици на Брегалници, која је вођена у времену од 30. јуна до 9. јула 
1913. године (по старом календару), његов вод примио је један од првих 
удара при мучком нападу Бугара на наше положаје на Овчем пољу. По 
Маџаревићевој команди вод се развио у стрељачки строј, а при блиском 
сусрету са противником непрестано је командовао Брза паљба! Брза 
паљба! Њихова блиска брза паљба за тренутак је зауставила бугарски 
стрељачки строј, али су га тек приспеле резерве просто гурнуле на ју-
риш. У том критичном тренутку, левокрилна получета 1. батаљона IV 
пука отворила је жестоку бочну ватру са северних падина Јежевог брда, 
поколебала лево бугарско крило и омогућила IV батаљону XVII пука да у 
силовитом налету потисне противника и преотме изгубљене топове. Сви 
покушаји Бугара да притекну у помоћ нападнутом левом крилу и спасу 
заплењене топове осујећени су снажном ватром српске артиљерије.24

У овој борби вођена је борба и хладним оружјем. У свануће су забље-
штали бајонети и официрске сабље, а једино су се могле чути команде: 
За мном! и На бајонет! Чим је у помоћ Дринској дивизији под командом 
пуковника Стевана Хаџића стигла Моравска дивизија предвођена гене-
ралом Илијом Гојковићем и кад су отпочеле оштре борбе Бугари су по-
чели да се повлаче. Нешто касније послали су и парламентара да тражи 
преговоре али наши их нису прихватили. 

Обавештена да је Велики Говедарник пао у руке Бугара, српска Врхов-
на команда је, због бојазни од дубљег продора бугарских трупа на споју 
унутрашњих крила I и III армије, упутила је Дринску дивизију I позива 
(V и XVII пук са пољским артиљеријским дивизионом) преко Царевог 
врха и Китке ради одбијања бугарског напада од Сиве кобиле (кота 1545) 
ка Побијеном камену. После заморног дводневног марша, дивизија је 
стигла на Побијени камен 21. јула око 13 часова, где је под своју команду 
примила Осоговски одред, који је држао тај положај. Чим се летимич-
но упознао са ситуацијом, командант дивизије пуковник Стеван Хаџић 
одлучио је да нападне Велики Говедарник и у вези с тим затражио сагла-
сност команданта I армије. Иако је већ био издао изричито наређење Цр-
ногорској дивизији и Осоговском одреду да тога дана не нападају Велики 
Говедарник, командант I армије се сагласио са том брзоплетом одлуком 
команданта Дринске дивизије I позива. 

23 АВИИ, Фонд Дринске дивизије.
24 Скоко, 1975.
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Неуспели напади Дринске ди-
визије I позива на Велики Гове-
дарник 21. и 22. јула плаћени су 
великим људским жртвама. У же-
стоким дводневним окршајима са 
знатно надмоћнијим бугарским 
снагама, изгубила је 2.199 људи. 
Осим тога, црногорска III бригада, 
која је 22. јула дејствовала на ње-
ном десном крилу, изгубила је 179 
људи. Ако се има у виду чињеница 
да се општа ситуација развијала 
веома повољно за српску војску, 
онда су жртве којима је плаћен не-
промишљени и брзоплети напад 
на Велики Говедарник биле, дои-
ста, излишне. За време борбе на 
Говедарнику 22. јула 1913. године, 
Михиало Маџаревић рањен је у де-
сну бутину, али га ни то није одво-

јило од ратних другова. Нешто касније оболео је и од колере али је успео 
да залечи ту опасну заразну болест и настави ратни пут. 

За заслуге из овог, али и претходног рата, и без завршене Војне акаде-
мије и полагања допунских испита 31. октобра 1913. године, преведен је 
из подофицирског у официрски ранг и произведен у активног пешадиј-
ског потпоручника. Дакле, био је то чин искључиво зарађен на мегдану. 
У новембру 1913. године упућен је на заслужено наградно одсуство у Ва-
љево, где га је затекао и крај рата против Бугара. У међувремену кратко 
време обављао је и дужност командира чете у XVII пешадијском пуку.

Гоњења по Подрињу

Михаило Мика Маџаревић био је стасит човек са негованим брчи-
ћима, нешто виши од просечног Србина, лепо грађен, па је официрска 
униформа на њему стајала као саливена. Био је чио, вредан и спретан, 
преке нарави али увек спреман да другоме помогне. Страх је прегрмео 
још на почетку балканских ратова. Сви су му се дивили, а потчињенима 
је уливао неограничено поверење. Зато га нико није могао и хтео одбити 
ако га позове да му помогне или да га прати у некој акцији.

Своје старешинско сазревање и пуну ратничку афирмацију доживео 
је током Првог светског рата. По завршетку балканских ратова још неко 

Mихаило Маџаревић као потпоручник
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време остао је у свом XVII пешадијском пуку али овога у Скопљу са же-
љом да буду приправности ако буде арнаутских побуда или каквих коме-
шања на граници. Није стигао ни поштено да се одмори а камоли да се 
опорави кад се пронесе глас да нам прети нова ратна опасност.

Убрзо потом његов пук пресељен је у Ваљево да би ако буде требало 
могао да прими главни удар приликом евентуалног напада Аустроугара 
преко Дрине. Тих дана био је водник у II чети I батаљона XVII пешадијског 
пука Дринске дивизије I позива. Међутим врло брзо је прекомандован у 
легендарни V пешадијски пук и постаљен за в. д. командира IV чете ње-
говог III батаљона, а потом за в. д. командира I чете I батаљона у том пуку. 

Ангажујући се и у овом отаџбинском рату починио је још многе по-
двиге. На жалост, многи од њих нигде нису забележени, а више нема ње-
гових ратних другова који би о њима могли да сведоче, па се за њих да-
нас и не зна. Други су записани у разним архивским списима, новинама, 
књигама или другим публикацијама до којих је тешко доћи. Зато ћемо и 
указати само на неке од њих у нади да ће то бити довољно да се види о 
каквој се јуначини ради.25

Пошто је често био у првим борбеним редовима и у овом рату показао 
се изузетно храбрим, спретним и пожртвованим. Излажући се бројним 
опасностима улетео је у најжешће окршаје, па је и више пута рањаван. 
Теже повреде задобио је 30. октобра 1914. године код Ваљевске Каменице 
– у главу; 20. новембра 1914. године на Мрамору на Руднику – у мишицу; 
1. октобра 1915. године на Вучачкој коси код Смедерева – у руку; и 13. 
септембра 1916. године на Кајмакчалану – у руку и ногу.

По почетку ратног сукоба упућен је у околину Лознице, где је врло 
брзо имао прилике да се увери у размере стравичних злочина које су 
окупаторски војници починили и чине незаштићеном месном станов-
ништву. После пораза Аустроугара на Церу, који је за надменог агресора 
био тежак војнички и морални чин, гневни противнички војници почи-
нили су разноврсна зверства над недужним народом; убијали, вешали, 
клали па и палили локално становништво. По својој суровости нарочито 
су били познати њихови злочини у Шапцу, Прњавору; Лешници, Бачев-
цима на Дрини и још неким местима. У селу Горњем Добрићу код Лозни-
це видео је људе, жене и децу гладне, полуголе, рањене и изнемогле који 
уз плач и јаук напуштају своје скромне домове и повлаче се у непознатом 
правцу.То је на њега оставило мучан утисак и било окидач да почне не-
што чинити, што пре њега нико међу официрима није радио. 

Задужио је пушку и бомбу и замолио претпостављене да са својим во-
дом буде први у наступању, а последњи у одступању. Како сличних захте-
25 Радојчић, 1999, 12.
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ва није било надлежна команда одлучила је да његовој молби удовољи, па 
је након тога учествовао у многим гоњењима и извиђањима противника 
по Подрињу. Тако, док је једног дана држао одступницу својој јединици, 
приметио је на једној ливади да се нешто мрда, чудно креће... Чим је узео 
двоглед и пажљивије погледао видео је да противнички официр врши 
извиђање њихових положаја, а маскирао се тако што је једну мештан-
ку, коју је покупио уз пут, поставио испред себе као живи штит, а он се 
заклонио иза ње. Наслонио је своје лактове на њена рамена и уз помоћ 
двогледа пратио шта се дешава у нашем рејону.

Након што се уверио о чему је реч Маџаревић је дохватио своју пу-
шку, добро нанишанио противнички циљ, подесио нишан на 400 ме-
тара и опалио у правцу непријатељског извиђача. Излетео је хитац, а 
противник се стропоштао смртно рањен. Несрећна жена се брже боље 
у паничном страху изгубила кроз суседни воћњак. Сутрадан приликом 
наступања Маџаревићеве јединице недалеко од тог места приметили су 
свежу гробницу изнад које је стајала дрвена крстача на којој је писало 
оберлајтант Фриц Мајер. Дакле, ту је сахрањен онај официр што га је 
Маџаревић јуче убио. 

Пошто су наши претерали аустроугарске војнике преко Дрине, Ма-
џаревић се са својим борцима једног дана нашао код Крста, односно код 
раскрснице где се одваја пут за Лозницу, Липничку школу и Гучево. На 
том месту, тог лепог августовског дана 1914. године посетила га је мајка. 
Био је то срдачан и дирљив сусрет мајке и сина јединица који због ње-
гових бројних обавеза није дуго могао трајати. Растали су се у жељи да 
се ускоро поново виде и размене најактуелније породичне информације.

Већ сутрадан, по испраћају мајке за Ваљево, као командир предње је-
динице похитао је да спречи продирање Аустроугара из правца Зворни-
ка. Као и безброј пута до тада и овај задатак је успешно обавио. Спречио 
је њихово даље надирање ка свом родном крају и продор у централну 
Србију.

У борбама на Дрини

Скоро истовремено Аустроугарска команда се одлучује за нову акцију 
против малене и уморне Србије. Тако је почела та нова офанзива код нас 
позната као Битка на Дрини. Практично била је то једна од најкрвавијих 
битака које смо водили у Првом светском рату. Вођена је дуж гребена по-
дрињских планина Гучева, Борање и Јагодње, тог природног грудобрана 
западне Србије.

Почетком септембра 1914. на Биљегу у Костајнику, недалеко од Круп-
ња зауставио је повлачење наших снага и извршио снажан противудар. 
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У тој акцији убио је команданта непријатељског батаљона и изазвао сна-
жну пометњу у противничким редовима. Лично је убио још четири њи-
хова војника и заробио део њихове војничке опреме.

Од 8. до 24. септембра 1914. године храбро се борио и у борбама на Гу-
чеву, планини јужно од Лознице. Била је то жестока борба у којој су гину-
ле читаве чете, батаљони, па и пукови како аустроугарске тако и српске 
војске. За борбе на Гучеву чуо је цео свет. После пола године амерички 
новинар Џон Рид обишао је то поље смрти и са њега послао потресну 
репортажу. У знак сећања на тај крвави бој на Црном врху, највишем 
узвишењу Гучева подигнута је спомен-костурница у којој су сахрањени 
посмртни остаци 3.200 палих српских ратника. 

Скоро истовремено на висовима подрињских и соколских планина 
око Мачковог камена почела је кулминација Битке на Дрини, те најстра-
шније битке Великог рата, током друге аустроугарске офанзиве. Бранећи 
вис Еминове воде и коту 708 наши преци су се јуначки борили о чему све-
доче и бескрајно изукрштане пруге ровова, земуница и кратера. За тих 
55 дана крвавог рата, када су поједини положаји у току једног дана више 
пута прелази из руку једних у руке других, имали смо око 2.000 жрта-
ва. Само на Мачковом камену и околним положајима пало је 115 наших 
официра међу којима је и Душан Пурић, легендарни командант Ужичког 
(IV) пука Дринске дивизије. Сенима својих храбрих предака наш народ 
се одужио подизањем цркве са спомен-костурницом у Крупњу и капеле 
на Мачковом камену.

После великих губитака, посебно у командном кадру, у борбама на 
Дрини Михаило Маџаревић је одређен да прими IV чету III батаљона V 
пешадијског пука. Ипак, под снажним налетима аустроугарских једини-
ца, српска војска је морала да се почне повлачити ка Ваљеву и Колубари. 
Наши су се и током повлачења упорно бранили и пружали жилав отпор. 

Крајем октобра 1914. године Михаило Маџаревић са својима ратује на 
више положаја. Последњег дана тог месеца залуталим пушчаним метком 
лакше је рањен у главу. С обзиром да то ипак није било тешко рањавање 
успео је да мобилише своје саборце па су одбили и тај напад. Нажалост, 
нису успели да се потпуно одупру њиховим притисцима па су били при-
морани да се даље повлаче.

У Колубарској бици

После вишедневних крвавих борби на Дрини српска војска се под 
борбом повлачила на положаје иза Колубаре и Љига. Користећи ове во-
дене препреке и масив Сувобора војвода Мишић је желео да наше трупе 
одмори и припреми за противофанзиву. Заузевши Београд аустроугар-
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ска војска продужила је нападе са севера и запада. После вишедневних 
борби нарочито код Врачег брда, Човке и на Сувобору српске трупе су 
оскудевале у свему, посебно у артиљеријској муницији, па су морале да 
се повуку ка Варовници, Космају и на горњомилановачке положаје.

Тај тродневни предах су искористили да се одморе, нахране, допуне 
људством и снабдеју артиљеријском и другом муницијом. То је војсци 
вратило снагу, подигло морал и самопоуздање, омогућило реорганиза-
цију јединица и припрему за другу – контра офанзивну фазу чувене Ко-
лубарске битке. По замисли генерала Мишића у њој је извршен снажан 
противнапад који је Аустријанце затекао неспремне јер су „веровали да 
је рат готов, а Србија прегажена“. Пред јуришом наше војске настала је 
општа бежанија према Дрини да би се што пре  докопали Босне. Да би се 
брже и лакше кретали на све стране одбацивали су оружје, муницију и 
другу војну опрему, намирнице, одело и обућу, коморе, лекове и санитет-
ски материјал. Не ретко чуло се и чувено питање „Стрина где је Дрина?“

У овој највећој и најважнијој бици коју је водила наша војска захва-
љујући генијалним замислима генерала Живојина Мишића извојевана је 
величанствена победа. На страни Аустроугара борило се око 300.000, а 
на страни Србије око 130.000 војника. Тачни губици аустроугарске војске 
нису познати, али се процењују на око 100.000 људи, од чега је заробљено 
323 официра и 43.000 подофицира и војника, заплењене три заставе, 142 
топа, 386 кара, 71 митраљез, 60.000 пушака, два авиона, 3.500 возила са 
муницијом и материјалом, 4.000 коња, 52 пољске пекарнице, 45 кухиња 
и други материјал.26 

Колубарска битка представља јединствен пример у историји ратова-
ња где је војска којој је предвиђен скори коначни слом за кратко време 
успела да организује противофанизиву и порази противника. За генијал-
но вођење ове борбе генерал Живојин Р. Мишић је унапређен у чин вој-
воде. Ова победа не само да је ојачала углед српске војске већ је скренула 
пажњу на стратегију нашег ратовања, па се и даље изучава на многим 
војним академијама и сличним установама у свету.

Михаило Маџаревић не само да је учествовао у тој борби већ се и више 
пута истакао. Тако је на пример у селу Шилопају код Горњег Милановца 
наишао на двојицу сељака са секирама. На питање куда су пошли они су 
му рекли да су их Аустроугари послали да извиде где се налазе српски 
положаји и показали им кућу у којој се налазе противнички официри. 
Маџаревић их је послао на зачеље колоне и командовао покрет у прав-
цу те куће. Након што су се приближили поменутој кући приметили су 
жену која журним кораком носи храну. Приликом непосредног сусрета  

26 Радојчић, 2008, 54.
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испричала им је да се у њеној кући налазе окупаторски војници који су је 
послали да им понесе нешто за доручак. Након тога опрезно су се приву-
кли кући, али кроз замагљене прозоре ништа нису видели. Као надлежни 
официр Маџаревић је решио да одмах упадну у кућу, па шта буде.

Двојица подофицира и он су развалили улазна врата, улетели унутра 
с упереним пушкама на готовс. У оџаклији су затекли пијаног Мађара 
који је пекао ћурана на ражњу. У таквом стању није обраћао пажњу на 
„непозване госте“, који су му само склонили пушку и оставили га да на-
стави започети посао. Потом су уши у суседну просторију и ту затекли 
вод непријатеља. Све су их разоружали, заробили и отерали у вишу ко-
манду.27

Од заплењене хране коју су Мађари спремали за себе, слатко су до-
ручковали и кренули у нове акције. На положају Марамор заробили су 
још већи број официра, подофицира и војника, артиљеријску батерију и 
једно завојиште. На том положају 20. новембра 1914. године Маџаревић 
је рањен у мишицу, оштећена му је кост, па је морао на краће лечење. За 
заслуге у тој борби одликован је Златном медаљом за храброст. 

На Мачванском фронту

После сјајне победе у Колубарској бици и прогона окупаторске војске 
са наше територије дошло је до извесног затишја. Пре свега није било 
борби и других значајнијих акција. Међутим, у Србији, а нарочито у Ва-
љеву и околини, избила је велика епидемија пегавог тифуса, која је поко-
сила велики број не само српских већ и аустроугарских официра, подо-
фицира, војника и санитетског особља. Те опаке болести нису били по-
штеђени ни бројни цивили који због тога нису дочекали слободу. Међу 
оболелима од тифуса нашла се и Михаилова мајка Ева – Ката, супруга 
Илије Маџаревића, тежака из Ваљева, рођена у Срему, стара 55 година, 
која је умрла у Ваљеву 24. фебруара 1915. године.28 Иако је мајку много 
волео и поштовао, а у то време задесио се на положају у тамнавском селу 
Слатина, није имао времена за туговање и жаљење, јер је његова чета 
пребачена у Мачву да брани границу на Сави од евентуалног продора 
непријатеља.

Приликом поновног упућивања окупаторске војске у Србију немачки 
цар Виљем II својим војницима обратио се следећим речима: Хероји, ја 
вас шаљем у нови рат против једне мале али врло храбре нације. То су 
Срби, који су у току три непосредна рата, против Турске, Бугарске и Ау-

27 Палић, 3. април 2015.
28 Матична књига умрлих Цркве ваљевске за 1915. годину.
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строугарске дали свету доказе високих ратничких врлина и највећих вој-
ничких способности и који су, на заставама попрсканим крвљу, исписали 
за ове четири године само највеће и најславније победе.

Током Маџаревићевог боравка и ангажовања на Сави, с обе стране 
реке биле су постављене мртве страже, а борбена спремност супротста-
вљених зараћених страна подигнута је на највиши ниво. Уз то, на тра-
жење савезника, српска војска је требала да пређе Саву како би напала 
аустријске јединице у Срему и тако помогла Французима и Русима да 
непријатељ не шаље своју војску на њих. Српска Врховна команда, по-
четком маја 1915. године, пошто није имала довољно података о снази, 
распореду и намерама противника с друге стране Саве, наредила је сва-
кој чети да прати збивања на супротној обали и о својим сазнањима и 
запажањима редовно поноси извештаје. 

Како је наспрам V пешадијског пука Краља Милана терен је био густо 
пошумљен, то се ништа није могло видети. Зато се пред штабом тог пука 
нашао обиман, деликатан и јако сложен задатак. Требало је наћи начина 
како да се пређе та велика река, изврши незапажено извиђање и хитно 
подносе извештаје о аустроугарским снагама стационарним у Купинов-
ском куту. Ипак и тај задатак добровољно је прихватио да изврши млади 
пешадијски потпоручник Михаило Мика Маџаревић.

Најпре је тражио да се свим четама овог пука нареди да се на десној 
обали Саве поставе предстраже и инсистира да се илегалним преласком 
реке, изненадним препадом и заробљавањем припадника непријатељ-
ских стражарских одељења, њиховим детаљним ислеђивањем прикупља-
ју и на најбржи и најбезбеднији начин достављају подаци о присутним 
противничким снагама, њиховој бројној снази, формацији и наоружању, 
па и њиховим намерама ако се до њих успе доћи. У прослеђеном наређе-
њу посебно је подвучено да се до тих података вероватно најлакше може 
доћи, заробљавањем, киднаповањем и саслушањем противничких бора-
ца нарочито официра, тзв. живих језика. Поступајући по том наређењу 
Маџаревић је осмислио могуће активности; прецизирао циљеве, начин, 
локалитете и динамику њиховог извођења, а потом и кренуо у реали-
зацију утврђеног плана. Захваљујући тим осмишљеним активностима и 
прецизно разрађеним мерама и поступцима ређале су се акције једна за 
другом па ни резултати нису изостали.

Лов на живе језике

У ноћи између 8. и 9. маја 1915. године, са 16. војника, по киши, „која 
је лила као као из кабла“ и помрчини „која је била густо као тесто“, укр-
цао се у три чамца и прешао реку Саву на сектору између Новог Села и 
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Бељина, недалеко од Владимираца. Како су се непримећено искрцали на 
противничку страну развили су се у стрелце нечујно и неопажено крета-
ли по терену „као мачке.“ У раним јутарњим часовима, иза једне шикаре, 
пред земуницом опколили су за време доручка једно одељење извиђача 
и приморали их на предају. Чувши галаму њихов старешина истрчао је 
из шатора и затражио да се наши предају, а од других војника у земуни-
ци да отворе ватру. На то је потпоручник Маџаревић запретио да ће на 
њих бацити бомбе. Тек кад им је гарантовао да их неће побити, њих 20 
су се предали, па су са својим старешином, одмах чамцима пребачени 
на нашу страну. У потрагу за њима кренуло је још једно противничко 
одељење које су такође заробили. Кроз истрагу која је спроведена од њих 
су добијени важни подаци, потребни нашем вишем командном кадру. 
За овај подвиг Маџаревић је први пут одликован официрским Орденом 
Карађорђеве звезде са мачевима IV реда, а његови војници Обилићевом 
медаљом за храброст. Мада га је одликовао тим високим одликовањем 
краљ Петар га је и укорио за претерано излагање ризику. 

Двадесет другог маја 1915. године око 2 сата, са четири подофицира 
и 18 каплара и редова из I чете I батаљона V пешадијског пука, поново је 
прешао на леву обалу Саве код Новог Села. Одмах по преласку развио је 
своје одељење, осигурао се патролама и кренуо низводно у претрагу те-
рена. Кад је стигао наспрам посавотамнавског села Бељина, наишао је на 
стражарско одељење чији су се припадници умивали, бријали, облачили 
и припремали за свакодневне текуће активности. Збуњени изненадном 
појавом наших војника Швабе су потрчале да дохвате своје оружје и да 
пруже оружани отпор, а један од њих повика: „Пази. Бога им српског“. 

Маџаревић и његови саборци који су прелазили Саву код Новог Села и Бељина
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Наши су отворили паљбу и теже ранили командира непријатељског оде-
љења. Остали не стигоше ни да узму своје пушке, које су биле сложене, 
поређане у купу већ улетеше у колибу и затворише се. На позив да изађу 
и да се предају нису реаговали. Тек пошто им је Маџаревић запретио да 
ће их бацањем бомби све побити најпре се прадеде један поднаредник, 
потом један каплар а затим и седам редова. Након тога потпоручник Ма-
џаревић, у пратњи два војника, наставио да претражује леву обалу Саве 
и наспрам села Ушћа код Обреновца прешао на нашу страну. Због ове 
акције непријатељ је током целе следеће ноћи отварао ватру по нашим 
положајима, вероватно из бојазни да Маџаревић и другови не понове 
свој пређашњи подвиг.29 

У ноћи између 26. и 27. маја 1915. године, потпоручник Маџаревић, 
са групом од 27, док Исидор Ђуковић30 пише да је било 30 добровољно 
пријављених војника, код села Прово, недалеко од Владимираца, поново 
је неопажено прешао реку Саву. Том приликом прво је заробио једног 
непријатељског војника који га је обавестио о снази и распореду његове 
јединице. Чим је свануло аустроугарски војници су напустили своје ро-
вове и повукли се у земуницу. На путу до земунице двојица њих приме-
тила је непозване госте, отворила ватру ка њима. Маџаревић је истовре-
мено одговорио ватром па је један од њих пао смртно рањен, а онај други 
је утрчао у земуницу. Наши су поново опколили земуницу и позвали их 
на предају или ће их бомбама побити. После краће расправе изашли су 
из земунице и предали се. Било их је осам, а још једног њиховог стражара 
који се био сакрио убио је наш наредник. 

Заробљенике су чамцима пребацили на своју обалу, а Маџаревић и 
део њих продужили су да претресу њихову обалу и заробе оно аустроу-
гарско одељење наспрам Бељина. Опколили су их, мада су били заштиће-
ни са три реда жице. Дошло је до међусобног пушкарања у коме је на обе 
стране пао по један мртав војник. Наши су бацали бомбе па се подигла 
димна завеса коју су Аустроугари искористили да утрче у земуницу где 
су ипак заробљени. Чим је на ту нашу акцију реаговала њихова арти-
љерија наши су се брзо сакупили и прешли на другу страну, превезли 
заробљенике и свог мртвог саборца, док је противник имао пет мртвих.

Након повратка у посавотамнавско село Звезд 27. маја 1915. године  
Мика Маџаревић је легао да се мало одмори. Нешто касније пробудио га 
је ордонанс команданта батаљона, пружајући му телефонску слушалицу 
и рекавши: Имате везу! 

– Ало – изговори бунован Маџаревић.
– Овде Петар... чу се са друге стране телефонске жице.

29 Ратовање Петог пешадијског пука, 1998, 125.
30 Ђуковић, септембра 1999.
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– Који Петар презиме? – упита Маџаревић.
– Краљ Петар! – тихо му одговори саговорник.
На то Маџаревић скочи као опарен и хтеде да стане у став мирно и 

удари петама једну од другу као да хоће да салутира. А онда рече:
– Изволите Ваше Величанство.
– За показану и осведочену храброст приликом првог и другог преласка 

преко Саве и заробљавање непријатељских војника, ја вас Маџаревићу 
под данашњим даном унапређује, у чин поручника.

– Хвала Ваше Величанство!
– Тићили ми се такви јунаци у мојој војсци.
– Чуо нас бог Ваше Величанство.
У наставку рата краљ је исказивао захвалност Маџаревићу за показа-

ну упорност, пожртвовање и сналажљивост. А онда додао и ово:
– Михаило, води рачуна о себи!...
– Разумем, Ваше Височанство...
– Нека те срећа служи, дете моје!... Поздрави другове!...31

Мада је Маџаревић све добро чуо никако није могао да дође себи и по-
верује да се то догађа њему. Потпуно свестан значаја овог догађаја постао 
је тек када су се окупили сви официри из V пешадијског пука „Краља 
Милана“ да му честитају ванредно унапређење. Потом је приредио „све-
чану“ вечеру за другове из батаљона у расположивим условима.

Истог дана обавештен је да непријатељ туче са противничке обале, 
чак су се појавили и стрељачки стројеви. У ватри која је уследила на на-
шој страни убијена је једна крава и све овце. Срећом људских жртава 
није било. Скоро истовремено и аустроугарска Врховна команда уценила 
је његову главу са 50.000 круна и обећала унапређење у виши чин ономе 
ко га зароби или убије.32

Повраћај Мишарске аде

Након што је непријатељ заузео Мишарску аду, недалеко од Шапца, и 
заробио једног подофицира и 13 војника из IV батаљона V пешадијског 
пука позвао га је потпуковник Стеван Милетић, командант пука и питао 
да ли би смео да се прихвати задатка да поврати окупирану Аду. После 
дужег размишљања Маџаревић одлучио је да прихвати понуђени зада-
так али уз један услов. Услов је био да му се дају одрешене руке да он сам 
одабере учеснике те акције, односно да учесници буду само борци који се 
добровољно пријаве да учествују у њој.

31 Маџаревић, 1933, 25-26..
32 Влаховић, 1990, 17
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С обзиром да је прихваћен његов услов, са командантом артиљерије 
обишао је нашу обалу, извршио извиђање терена и сачинио орјентаци-
они план акције. Чим се вратио натраг, приступио је разради плана и 
започео припреме бораца за акцију. После два три дана направио је план 
акције који је одобрио и командант Дринске дивизије уз констатацију да 
је прилично смео, и поруку да буде обазрив и да чува људство.

 Дана 13. јуна 1915. године са три официра и 214 подофицира, каплара 
и редова стигао је у Думачу крај Шапца и почело је укрцавање у девет 
понтона. У два сата и петнаест минута по поноћи све је било спремно и 
отиснуо се први понтон у коме је Маџаревић био. Упутили су се ка гор-
њем делу обале Мишарске аде али су то приметили противнички стра-
жари и припуцали. Међутим, наши борци су их брзо ућуткали.

Чим се понтон навозао на спруд борци су га напустили, газећи воду 
до изнад колена и кренули ка доњем делу Аде. На том путу отворило је 
ватру једна њихова митраљеска патрола али су је наши растерали. Кад су 
Маџаревић и другови стигли до Аде он је зеленом ракетом дао договоре-
ни знак за почетак акције и наши су из артиљеријских оруђа почели да 
гађају горњи врх Аде. Остали су неопажено понтонима наставили да се 
пребацују на доњи део Аде. Пошто су били код непријатељских чамаца 
и земунице командира Аде, Маџаревић им је пресекао телефонску везу 
и позвао их на предају. Учинио је то један аустроугарски поручник, али 
га је убио један наш војник. После тога њихови војници не хтедоше да се 
предају па је Маџаревић бацио две бомбе у земуницу и све их побио.

Док су на средини реке наше предстраже почеле пушкарање са против-
ником да би привукли његову пажњу иза леђа им је пришла Маџаревићева 
казнена експедиција. Потом је опкољена стража Аде која је бројала 170 људи, 
од којих је 136 заробљено, постројено и спроведено, а остали су побијени. 
За то време на нашој страни су погинули по један наредник и каплар, а 12 
редова је рањено. Од тих аустроугарских заробљеника Маџаревић је сазнао 
да је издата наредба којом је његова глава уцењена са 50.000 круна и обећано 
оном ко га зароби или убије унапређење у виши чин.

По повраћају Мишарске аде Маџаревић је експедовао своје саборце и 
заробљенике на нашу обалу. Он је остао на Ади још 48 сати да провери да 
ли ће се шта безбедносно интересантно догађати. 

Два три дана касније поручнику Маџаревићу наређено је да лично 
дође у Ваљево јер војвода Живојин Мишић, командант Прве армије жели 
лично да га упозна и са њим поразговара. Војвода га је дочекао у свом 
штабу и питао га за порекло, школске квалификације, а посебно се ин-
тересовао за њихов прелаз преко Саве код Новог Села и Мишарске аде. 
Задовољан оним што је чуо понудио му је да буде његов гост и да са њим 
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руча. Маџаревић му се љубазно захвалио и затражио дозволу да оде код 
своје сестре на ручак што му је одобрено.33

За учешће у повраћају Мишарске аде награђени су само непосредни 
извршиоци, а по наређењу Врховне команде из Крагујевца фотографи-
сани су сви учесници те акције. Међу најзаслужније за повраћај Аде, по-
ред себе Маџаревић је истакао Милорада Рафајловића из Рајковића код 
Мионице и Вићентија Цвејића. Познато је да су неким од тих прелазака 
чамцем преко Саве бивали и Живорад Жика Глигорић,34 обућар и Маној-
ло Лукић, кафеџија, оба из Осечине. Пријатељство сковано у тим тешким 
ратним тренуцима и касније је одржавано. Са њима се виђао годинама и 
по завршетку Првог светског рата.35

Поводом ове акције из Врховне команде затражили су нову Маџаре-
вићеву слику и захтевали да дође у Крагујевац да га виде. Наравно, добио 
је путни налог да оде на то виђење. Међутим, командант дивизије је одго-
ворио да је нужан његов брзи повратак у чету с обзиром да је она остала 
под командом једног неискусног потпоручника. 

Истрага

Као што смо већ претходно забележили у ноћи између 27. и 28. маја 
1915. године до сванућа чета Михаила Маџаревића од 34 војника нео-
пажено је прешла реку Саву и извела прави подвиг. Опколила је једно 
стражарско одељење а затим га после краћег пушкарања заробила. Јед-
ном речју резултат је био поразан за аустроугарске војнике: један је по-
гинуо, један је рањен, а седморица су заробљена. Из другог стражарског 
одељења дошла су три војника да извиде зашто је отварана ватра, па су и 
они заробљени. Чета поручника Михаила Маџаревића је потом напала и 
треће стражарско одељење и разбила га. Убијена су три, побегла три и за-
робљено је пет аустроугарских војника. О овој акцији штаб Прве српске 
армије 2. јуна 1914. године известио је Врховну команду.

Аустроугарски заробљеници су при ислеђењу дали драгоцене подат-
ке. Рекли су да су припадали III воду II чете (сатније) I етапног батаљона 
XXVIII ландверског пука (регименте). Истакли су да у батаљону има три 
чете и да свака чета има по три вода. Мобилисани су 24. августа 1914. 
године у Осијеку, одакле су после шестонедељне обуке упућени на Дрину 
у село Амајлију. У Србију су прешли 3. новембра 1914. године и радили у 
позадини у подрињским селима Бадовинци, Лешница, Бојић и Шапцу. У 

33 Маџаревић, 1933, 27-32.
34 Отац Предрага Драгана Глигорића партизанског првоборца и истакнутог дру-
штвено-политичког радника у другој половини XX века.
35 Петронић и други 1972, 144.
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Шапцу су издвојени Хрвати који су добили задатак да спроведу три офи-
цира и 2.420 војника – српских заробљеника, у Румунију. Након извр-
шетка тог задатка батаљон је пребачен у Ваљево, па у Обреновац, где су 
чували железничку пругу и са мештанима обављали полицијску службу 
док су возови саобраћали на прузи Обреновац – Ваљево. Њихов батаљон 
се 11. децембра 1914. пребацио на леву обалу Саве и заузео следећи ра-
според на обали: две чете у селу Купинову, а једна Бољевцима са задатком 
да чува границу. Штаб батаљона је био стациониран у селу Купинову.

Према њиховим изјавама чета је имала 260 војника, а сада је спала 
на 180 војника. Командир чете је Исидор Кресо, водници су поручни-
ци Отон Витез Рапел и Седељ. Сви су из резерве и Хрвати. Командант 
батаљона је потпуковник Антон Јуришевић, такође Хрват. По њиховим 
речима  командант  је јако  строг и веома мрзи Србе.

Очигледно је да су ратне заробљенике саслушавали врло стручни и 
способни обавештајни официри Прве армије и да су од њих добили мак-
симум корисних и поузданих података. Преко њихових података српско 
командовање је упознавало непријатеља, његово стање, могућности и на-
мере, што је било веома значајно за даљи ток борбе.36

Наравно, и касније је Михаило Маџаревић учествовао у борбама и 
другим акцијама и чинио чуда али о томе има мало писаних трагова. 
Истина Светозар А. Ђорђевић37, овако је описао један његов подвиг на 
Сави: „Но, поред речне флотиле, артиљеријског дуела и авионског изви-
ђања, није се знало шта се иза Бежанијске косе дешава, нити шта с оне 
стране Саве непријатељ припрема. Врховна команда да би сазнала, тре-
бало је наћи одважне и способне људе, који ће да преброде Саву и да за-
робе стражарско одељење непријатељских предстража дуж реке. За овај 
смели и одважни подухват јави се потпоручник Михаило Маџаревић 
који од добровољаца одабрао нареднике Стикића и Глишића, десетину 
војника и вештог чамџију нашег потпоручника Мићу. Пошто су сачини-
ли план за прелаз и следећи напад, Маџаревић се нашали:

– Пази, Мићо, да не испадне друга Чеврнтија.
– Не брини, Мико – рече Мића. – Крагујевчани су истезали греду за 

„Ћифтину ћуприју”, па ћу и ја да истеглим са три чамца.
– Сад напред, у победу или смрт.
Oва десетина храбрих ратника сачека мало да месец зађе, укрца се у 

чамце после пола ноћи, и отисну у мрак и неизвесност. Мића је први 
бродио, за њим вођа и остали. Веслачи су тихо возили, чамци секли воду 
и матица шумила. Сви су ћутали, напрегли око и уво, и очекивали шта ће 
даље бити. У тихој ноћи писну ћук, срце затупка и указа се тамна сремска 
обала. Ћук опет писну и та језа прође телом већином ратника.

36 Ђуковић, 9. септембара 1999.
37 Ђорђевић, 1967.
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– Да то није сигнал ? – тихо рече неко.
– Пст. – шапну вођа. – Ни речи више...
Кад су приспели с друге стране реке Саве, причао је Стикић, распо-

редили су људство и поседали на стазе у жбуњу и шипрагу, где се при-
тајише до сванућа. У цик зоре ухвате првог стражара – Лалу и опколе 
непријатељску десетину, која је крај земуница села за доручак.

– Комшије, предајте се. – викну Маџаревић.
– Пази, бога му српског, где је дошао? – забезекну се командир страже, 

па се прибра и раздера: Предај се.
– Плотун, пали. – командова Маџаревић и плануше  наше пушке, а 

Швабе полетеше за оружје у земуницу као мишоловку.
Тада настадоше преговори: ко ће коме да се преда. И ко зна докле ди 

то натезање трајало да Маџаревић у једном моменту не рече: да ће убаци-
ти бомбу у њихову земуницу.

– Прва чета, напред. – командова Маџаревић.
– Лажеш, лоло србијанска, нема вас ни десетак – одговори неки Лала. 

– Ал’ предаћемо се.
Тако Маџаревић са дружином прикупи десетак Шваба са цугсфире-

ром, Мића их повезе и тихо запева: Србијана, терај чамац, вози Швабе 
за Шабац.

На саслушању Швабе све казаше што су знали, цугсфирер рече да не-
мачка војска придолази, а Лала се расприча као у биртији:

Стражарим ја тако крај Саве, па извадим из телећака (ранца) шпека 
и шунку, што ми Пела послала, грицкам натенане и заливам фрушкогор-
цем из чутурице. Гледам Саву, вода тече, с оне стране месец светли, па 
нека га, нека светли, када су га Србијанци метли...

– Доста Лало – прекиде га иследник – него ти нама реци шта знаш о 
својој  пуковнији.

– Све ћу касти натенане – настави Лала. – Када месец зађе и утули се 
светло, ја придрема... 

– Опет ти „месец сија ко тепсија.“ – викну иследник и најури Лалу, 
па и њега као тумача и остале заробљенике спроведоше трећепозивцима 
у логор.

Наше власти храбре подофицире и војнике за почињене подвиге на 
Сави одликоваше медаљама за војничке врлине. 

У борбама за Београд и Смедерево

За време припрема напада на Београд, и поред ангажовања речне флоте, 
артиљеријског оружја и авионског извиђања, није се знало шта се догађа 
иза Бежанијске косе, а нарочито шта непријатељ спрема с оне стране Саве. 
Српска Врховна команда, да би то сазнала, потражила је храбре и одважне 
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људе који ће прећи реку и заробити противничко стражарско одељење и 
кроз истрагу над њима утврдити шта непријатељ спрема. И тај задатак 
прихватио је поручник Михаило Маџаревић са десетином војника.38

Мало даље, наспрам посавотамнавског села Бељина, наишао је на 
ново стражарско одељење јачине 13 војника, које је такође опколио и за-
тражио да се предају. Како су они одбили да се предају, наши су отворили 
ватру и почели бацати бомбе. Након краћег окршаја противник је имао 
три погинула војника, три побегла, а остали су се предали. 

Чим су чули ову пуцњаву, Аустроугари су отворили артиљеријску ва-
тру у атару обреновачког села Ушће, гађајући савску обалу и речно ко-
рито. Само у тој акцији заробљен је један подофицир, један каплар и 13 
редова, док су 4 особе убијене. Наши су имали једног мртвог каплара.39

Кроз истрагу над аустроугарским заробљеницима дошло се до драго-
цених података о снази и намерама противника. За тај подвиг Михаило 
Маџаревић је добио други Орден Карађорђеве звезде са мачевима. И ка-
сније је чинио сличне подвиге па се чак хватао и „у коштац“ са против-
ничким војницима и старешинама.

У одбрани Смедерева Маџаревић је заробио читав понтон немачких 
војника из 83. пука. Пред повлачење бранио је одступницу на мосту пре-
ко реке Језаве и док је противник наступао остао је сам. Кад су то видели 
Немци су помислили да је изгубио везу са својима и тражили да им се 
преда. Он је ћутао и чекао да му приђу ближе, а чим је један пришао на 
пристојно растојање дохватио је свој пиштољ, опалио и убио га. Док су 
пратиоци немачког команданта јурили да нађу себи заклон он се окренуо 
и нормалним кораком отишао за својима.

 Наши борци су јуначки бранили Смедерево. Код смедеревског села 
Петријева 1. септембра 1915. године комади гранате Маџаревићу прело-
мише леву руку. Превили су му и фиксирали руку и одмах га упутили у 
болницу на лечење и опоравак. У болници се одмарао и маштао шта би 
ваљало даље чинити. Тек приликом повлачења српске војске кроз Кру-
шевац самоиницијативно напустио је болницу и са недовољно излече-
ном руком вратио се у своју јединицу која се повлачила ка Косову и Ал-
банији. На том напорном путу, тек по проласку кроз Јанкову клисуру, у 
Блацу је поново постављен за командира чете. 

Повлачење преко Косова и Албаније

У наредби коју је 25. новембра 1915. године потписао војвода Путник 
писало је да су Влада и Врховна команда одлучили да се целокупна војска 
повуче преко Албаније и Црне Горе на Јадранско приморје и тамо, уз са-

38 Маџаревић:1933, 55-57.
39 Ратовање Петог пешадијског пука, 1998,125-126.
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везничку помоћ, обнови и припреми за победоносни повратак. Истовре-
мено, у наредби је наглашено „да би капитулација била најгоре решење 
јер се њоме губи држава и поверење савезника, те да повлачење има за 
циљ да се сачува континуитет државе, која ће и даље постојати, јер ће 
она, иако на туђим земљишту сачувати своје биће докле год је ту влада-
лац, влада и војска, па ма колика њена јачина била“. 

Директива о повлачењу Српске војске на обале Јадранског мора, до-
живљена је са различитим расположењем. Многи војници су били разо-
чарани, уз осећање да су их савезници преварили, па су остали на Косо-
ву и кренули својим кућама, у неизвесност. Други, су одлучили да следе 
наређење својих претпостављених, па шта буде. Немали део официра је 
негодовао, истичући „да би радије погинули на свом огњишту него да 
пођу у туђину“.40

И Михаило Маџаревић није био одушевљен идејом о повлачењу из 
Србије, али као официр под заклетвом био је спреман да изврши сваки 
задатак, па и тај. Нарочито је био спокојан што је поново у својој једи-
ници и са својим људима јер како пише: „Лепо је међу њима бити. Као 
да смо задруга“. Са својом четом углавном се повлачио у заштитници и 
пуно је изненађења приредио непријатељу иако су одступали.

На планини Чичавици изнад Пећи ухватили су једног Албанца, или 
Арнаутина, како Маџаревић пише, који је покушао да закоље једног на-
шег стражара. Тог стражара претходно је командир стражарског одеље-
ња послао у оближње село по воду. Ту га је сачекало неколико Албанаца 
и покушало да му отме пушку. Он им није дао пушку и почео је да дозива 
своје ратне другове.  Чувши његово запомагање похитали су му у помоћ. 
Чим су се приближили видели су овог како је почео да га коље. Двојица 
која су га држали док је овај покушавао да га закоље, кад су приметили 
долазак наше војске покушали су да побегну па су у том покушају убије-
ни. Након што је у спроведеној истрази потврђено да је баш он покушао 
да закоље нашег стражара Маџаревићеви војници су извршили смртну 
пресуду над њим.41

Од Чичевице ишли су ка Пећи па преко Жљеба и Руговске клисуре на 
Чакор. Затим се повлачили преко гудура Црне Горе ка Албанији. Потом 
је уследило дуготрајно и напорно повлачење по снегу и леду по беспућу 
Албаније. Кретали су се гладни и жедни, полуголи и скоро боси, уз стал-
ну опасност која их је вребала из сваке куће, иза сваког ћошка, са брда и 
из шуме. Будно је мотрио на сваки покрет и пратио да и последњи војник 
стигне где су кренули.

40 Милошевић, 2008, 206-207.
41 Маџаревић, 1933, 33-36.
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Нису се само војници, подофицири и официри тако мучили. Са њима 
су пешке су ишли краљ, чланови владе, посланици али и старци, жене 
и деца. Болесног и остарелог војводу Радомира Путника на импровизо-
ваним носилима наизменично су носили његови војници. По неко није 
могао више и даље па је остајао на том беспућу и пред помахниталим 
Албанцима на њихову милост и немилост.

По доласку у Скадарско поље осећали су се боље и лакше. Посебно им 
је било драго што виде толику нашу војску али и бројне шаторе и ватре. 
Мало су се осушили и огрејали а онда су похитали да потраже да нешто 
и презалогаје. За тили час све што је било за продају је било распродато. 
Они који су били бржи и сналажљиви успели су да се дочепају по ког 
комадића хлеба, нешто од воћа и слично. 

Тако је Михаило Маџаревић, са својих 113 људи, без коморе, 17. јану-
ара 1916. године стигао на грчко острво Крф. По његовим речима тада 
нису личили на људе. Пре би се рекло да су то само људске сенке. Година-
ма касније кад се сећао тих дана  и познатих призора ни сам није могао 
да верује шта су све преживели. Није могао разуме како је све то могао и 
сам да издржи. Сећао како ништа нису имали ни да једу, ни  шта да обуку 
и обују, где да се склоне и на шта да легну. Гледао је својим очима како 
наши војници са цркнутих коња секу и једу живо не довољно печено или 
кувано месо. Питао се зар су и то могли да преживе и да се колико толи-
ко опораве за нове напоре  и неизвесности који су их на сваком кораку 
вребале. 

Борба за Плоче

 На Крфу није имао довољно времена ни да се одмори а камоли опо-
рави. Ипак је на Крфу, уз учешће најдражих, прославио своју крсну славу 
Ђурђевдан. Приликом реорганизације наше војске поново је постављен 
за водника у чети јер се јавио вишак старешинског кадра. У  многоброј-
ним борбама и приликом повлачења изгубљено је много војника и под-
официра, па су за командире чета постављани капетани и мајори. Како 
је Маџаревић у то време био поручник поново је враћен  за командира I 
вода I чете I батаљона V пешадијског пука.

Већ у лето 1916. године међу првима са својом јединицом упућен је 
на Солунски фронт. Испред њега били су Бугари, а он на огранцима Кај-
макчалана. Требало је опет сакупљати податке о непријатељу: бројном 
стању, распореду, наоружању да би се планирало како им се супротста-
вити и ефикасно борити против њих..... Многи су покушавали да дођу до 
тих података али нису успели. Пуковник Војислав Чолаковић, командант 
пука позвао га је да он покуша и по ко зна који пут опроба  ратну срећу.
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Одвојио је четрдесетак војника и поставио им задатке. И истог дана, 
19. августа 1916. године пре поноћи прикрадали су се непријатељским 
предстражама. Једну десетину превођену наредником Стеваном Пери-
ћем оставио је код првих бугарских ровова као заштитницу. Са оста-
лима успео је да се провуче између њихових стража десном страном 
Кајмакчаланског потока и нашао се иза противничких мртвих стража 
на положају Плоче.

Командовао је: „Бомбе!“ Стало је да грува на све стране наши војни-
ци поскакали су на Бугаре. Четворицу су заробили, а много више убили. 
Само део њих је успео да се спасе и побегне. Дакле, Бугари су претрпели 
велике губитке, а наши су имали само двојицу лакше рањених. Ова че-
творица заробљених посебно им је корисно послужили за прикупљање 
података о противнику.

О том извиђању у пуковском дневнику поред осталог записано је: У 
насилном извиђању одликовао се нарочито поручник Мих. Маџаревић. 
Он је, пројуривши кроз непријатељски стражарски низ, упао у средину 
непријатељског распореда и бомбама приморао 4 непријатељска војника 
на предају. На челу вода пошао је у извиђање, а на зачељу вода – последњи 
вратио се на наш положај.42

Десетак дана касније нашао се на осматрачници кад је регент Алек-
сандар био у обиласку III батаљона њиховог пука. Поздрављајући се са 
официрима приметио је и њега и пришао му да га поздрави. Учинио је 
то јер је знао да он не сме да напушта своје место нити да испушта из 
видокруга противника. Приликом поздрављања обратио му се следе-
ћим речима:

– Ваше Краљевско Височанство ја сам поручник Михаило Маџаревић!
Престолонаследник га до тада није лично познавао па се мало изнена-

ди те упита тадашњег пуковника, а потоњег генерала, Крсту Смиљанића, 
команданта Дринске дивизије да ли је то заиста Маџаревић. Након што 
је добио потврдан одговор регент је даље држао његову руку и констато-
вао да њега и на Кајмакчалану срећа прати. Том приликом интересовао 
се где је и како заробио она четири Бугарина, предложио му да га пре-
месте у гарду да се мало одмори и саветовао му да се припази јер ће им 
после рата требати живих примера таквих јунака на које ће млађе гене-
рације моћи да се угледају. Маџаревић се љубазно захвалио на предлогу 
да пређе у гарду и рекао да не може да остави своје ратне другове. После 
тога Престолонаследник Александар га је ванредно унапредио у чин пе-
шадијског капетана II класе.43

42 Ратовање Петог пешадијског пука „Краља Милана 1912–1920“, Ваљево, 1998, 163.
43 АВИИ, Фонд ДПП, К-923.



Милорад Радојчић

36

 Напад на Кучков камен

Између Кајмакчалана и Доброг поља налази се високи гребен звани 
Кучков камен. То је највиша тачка на Кајмакчалану са 2.525 метара над-
морске висине. Бугари су успели благовремено да освоје и запоседну тај 
гребен. Ту су се добро ушанчили и поставили своје тешке митраљезе па 
близу нико није могао прићи. Тако су успоставили јако митраљеско гне-
здо која је сејало смрт на све стране али тиме и спречавало сваки даљи 
продор наше војске. Чим се неко од наших помоли на видику они оспу 
паљбу па је ретко ко смео и главу да помоли из рова.

Српска артиљерија је испалила више хиљада граната али није успе-
ла да га неутралише. Наводно врх брда  су стесали (скратили) за  пуна 
четири метра али Бугарима нису успели нанети неки значајнији ударац. 
Покушале су многе патроле да минирају и бомбама онеспособе то митра-
љеско гнездо али све је било узалуд. Свашта су покушавали наши храбри 
бомбаши не би ли уништили то опасно гнездо Бугара, али у тим силним 
покушајима многи су изгинули. Мање више сви који су покушавали да 
му приђу, да га неутралишу или освоје више се нису враћали у свој војни 
колектив.

Из дана у дан владале су велике врућине, па их је било тешко подно-
сити, а у нашој војсци завладала је и велика нервоза. Приближавао се 1. 
септембар за када је планирана офанзива, па су све активности ужурба-
ване. Вршене су припреме, али Кучков камен био је и остао страховита 
сметња и непремостива препрека. Скоро сваки дан команданти су се са-
ветовали шта још могу да предузму и евентуално ураде да им против-
ничка артиљерија са Кучковог камена  не задаје такве проблеме.

Колики је и какав то био проблем показује и чињеница да су се 22. 
августа 1916. године у густом шумарку недалеко од њега састали фран-
цуски генерал Морис Сарај,44 главнокомандујући Солунског фронта, 
престолонаследник Александар и војвода Живојин Мишић, командант I 
српске армије, у присуству још једног броја француских и српских офи-
цира. Осматрали су како Кучков камен изгледа, шта се на њему догађа и 
разговарали шта би требало предузети. Међу присутнима био је и Чеда 
Милошевић, учитељ из Ваљева45, који је солидно знао француски језик и 
био нека врста преводиоца у штабу војводе Мишића, који је будно пра-
тио шта се тада на том месту догађало а касније и писмено сведочио шта 
се стварно том приликом збивало. 
44 По многим ауторима био је то генерал Франше д Епере. Међутим, он је доста 
касније преузео дужност главнокомандујућег на том фронту.
45 Отац Драгољуба Милошевића Бебице, познатог фудбалског тренера и мр Но-
вака Милошевића, археолога  Народног музеја у Ваљеву.
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 Док су саговорници живо размењивали мишљења шта се може и тре-
ба још учинити  Како би уништили Бугаре на врху Кајмакчалана? задихан 
до њих дотрчао је капетан Михаило Маџаревић и прописно се обратио 
војводи Мишићу. Чим га војвода виде тако знојавог и задиханог упита 
„Шта је Маџар?“ Како су га неки од присутних већ познавали окретоше 
се к њему и с нестрпљењем очекиваше даљи развој догађаја. 

Капетан Маџаревић је од војводе Мишића енергично тражио дозволу 
да он покуша да уништи то непријатељско утврђење. Имајући у виду све 
раније покушаје, а високо ценећи његове официрске и војничке квалитете 
Мишић није хтео са њим ништа да ризикује па је одбио његов предлог. 
Убеђен у успех своје намере ни Маџаревић није одустајао па је наставио да 
га моли и преклиње за дозволу да неутралише ту велику опасност. Видев-
ши ту необичну сцену француски генерал се заинтересовао шта се то до-
гађа и питао је шта заправо жели тај млади официр. Кад су му превели да 
он тражи да му се дозволи да покуша да изврши тај задатак Сарај повика 
– „Бон, бон!“ (Добро, добро). Како се убрзо и други сложише, то ни Миши-
ћу ништа не преостаде већ да потврди њихово опредељење и рече Иди!46.

 Задовољан добијеном сагласношћу Маџаревић се трчећи врати у сво-
ју чету. Нешто касније, у пратњи једног од наредника, са по две бомбе 
о појасу, и по једном у руци, кренуо је у акцију. За часак појавише се из 
потока испред окупљених старешина али и поново сиђоше у корито тог 
потока. Чим су Бугарима ушли у заклон почеше хитро да пузе навише уз 
једну чистину. Успели су да стигну до близу Кучковог камена па је посма-
трачима стао дах и наметала се дилема да ли ће успети. Војвода Мишић 
је ћутао и забринуто пратио ток читаве акције, а француски генерал је 
нервозно ходао. Пошто је нешто севнуло, а онда грунуло још неколико 
пута било је јасно да њих двојица бацањем бомби покушавају да неутра-
лишу ту велику опасност која је тако немилосрдно сејала смрт. Убрзо је и 
бугарски тешки митраљез заћутао. 

Кад се дим разишао јасно се видело да су Маџаревић и наредник успе-
ли у својој намери а уз пут још дохватили некакав котур47 са телефон-
ском жицом, вероватно оном уз помоћ које су Бугари одржавали везу са 
својом командом на Козјаку. Убрзо су се и сами прикачили на тај котур 
како би наши могли слушати противничке разговоре. Сви наши су били 
одушевљени овим њиховим подвигом, јер у њему није дошла до изражаја 
само храброст, већ и сналажљивост и лукавство. Наиме, Маџаревић је 
данима посматрао активност и држање Бугара на том положају и закљу-
46 Милојко Марјановић: Подвиг на Кајмакчалану, у београдском часопису Репор-
тер.
47 Ђурић, 1978, 67.
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чио да Бугари тешко подносе врућину те да се у време највиших темпера-
тура склањају у хладовину, па је за своју акцију одабрао баш тај тренутак. 
Због тога је онолико журио ка окупљенима и упорно молио да баш у то 
доба добије сагласност за акцију.

Након што је Маџаревић по повратку из акције, рапортирао да је извр-
шио дато обећање настало је право славље. Француски генерал узбуђен, 
са сузама у очима, хватао је, грлио и љубио Маџаревића. Са својих гру-
ди скинуо је и даривао га највећим француским одликовањем Орденом 
Легије части. Престолонаследник Александар га такође грли и са својих 
груди скида Орден Карађорђеве звезде са мачевима IV степена и по тре-
ћи пут га одликује овим високим официрским орденом и наводно виче 
му Честитам вам господине мајоре!48. Сутрадан је и наредник који је са 
њим учествовао у овој акцији одликован Орденом Карађорђеве звезде 
са мачевима и унапређен у чин водника. Према непотврђеним подацима 
наредник који са њим учествовао у овој акцији био је његов добар друг и 
блиски сарадник у многим активностима Милорад Рафајловић из Рајко-
вића код Мионице, који је касније такође из подофицирског преведен у 
официрски ранг и као пензионисани капетан све до смрти живео у Ваље-
ву. Међутим, из службених списа види се да Маџаревић, ипак тада није 
постао мајор већ је доста касније, по окончању ратних сукоба унапређен 
у тај чин. Седам дана након ове акције на Кучковом камену Маџаревић је 
унапређен тек у чин капетана II класе.49 

 Крваве борбе против Бугара

 Приметивши да Бугари све чешће извиђају наше положаје, концен-
тришу оружје и муницију Маџаревић се одлучио на још један лукав по-
тез. Да би својој војсци олакшао положај, уз помоћ два преводиоца, сту-
пио је у контакт са групом бугарских војника и покушао да их наговори 
да се предају и повуку. Говорио им је како њихове старешине крију праву 
истину од њих, да на више ратишта трпе тешке губитке и да се налазе у 
озбиљној кризи. Питао их је зашто ратују и против моћне и братске Ру-
сије и зар не виде да треба да одустану од те бесмислене борбе. Међутим, 
није успео у својој намери.
48 Према казивању саборца Чедомира Милошевића, које забележио Младен Пе-
тронић и објавио у књизи Србија у ратовима 1912-1918, са освртом на ваљевски 
крај тада је унапређен у мајорски чин, а из персоналног досијеа који се чува 
у Архиву Војно-историјског института у Београду види се да је то било доста 
касније.
49 АВИИ – Фонд ДПП, К- 923.
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Другог септембра 1916. године Маџаревић је у напредовању нагазио 
на кабал уз помоћ кога су Бугари међу собом одржавали везу. Пожелев-
ши да преко њега организује слушање њихових разговора или да га бар 
искористе за потребе наше војске покушао је да га привуче али кад је 
приметио да то не иде баш лако почео је да га замотава око себе и тако 
привлачи. У једном тренутку осетио је да не може више ни тако да га 
вуче па му се чак учинило да неко покушава и њега да привуче себи, па је 
позвао своје саборце у помоћ. Чим су они стигли и почели да замотавају 
тај кабал око себе не само да су успели да га брже вуку већ су и преко брда 
довукли једног бугарског војника који је такође био замотан тим каблом 
око себе. Након тога су га одмотали и заробили али су приликом његовог 
ислеђивања з сазнали су мноштво значајних података о снази и даљим 
намерама противника, те су наставили њихово гоњење и далеко стигли.

Наредних дана уследио је нови противнапад далеко бројнијих Бугара, 
који су уз то имали знатно повољније положаје и боље оружје и муни-
цију. У једном тренутку чак су упали у наше ровове и нанели нам велике 
губитке Потом су Маџаревић и његови саборци почели ускакати су њи-
хове ровове. Не ретко хватао се „у коштац“ са противничким војници-
ма. Приметивши да међу Бугарима има доста пијаних наредио је борбу 
„прса у прса“. Тукли су се пушкама, пиштољима, ножевима, ашовима и 
другим предметима који су могли да дохвате. Нанели су противнику ве-
лике губитке, али су и сами имали доста погинулих, заробљених и рање-
них. Међу рањенима био је и сам Маџаревић иако је доста крварио он 
није одустајао од даље борбе. Тај тренутак Маџаревић је касније означио 
као најкритичнији у свом ратовању од 1912. до 1918. године. Уз све то, он 
је први почео вршити успешне нападе јуришним одељењима50.

У општем нападу за заузеће Кајмакчалана, Маџаревић је 7. септембра 
1916. године напао са четом Кочобеј. На том положају борбе су трајале 
неколико дана и са променљивим успехом. Тринаестог септембра полу-
пијани Бугари, уз то гоњени батинама и опасним претњама својих надре-
ђених старешинама изврше снажан препад. Иако озбиљно рањен Маџа-
ревић је наставио да се гуша и туче са Бугарима, а нарочито их је вешто  
камом одбијао од себе. После четири дана, 18. септембра, Кајмакчалан је 
пао. Прво је десна колона је у тешкој “борби на јуриш“ заузела Плоче и 
приближила се Кара Тепеу на јуришно одстојање, а лева колона заузела је 
Девојачки брег. Сутрадан је Дринска дивизија наставила напад и десном 
колоном заузела Кара Тепе и Кочобеј, а левом Попадију. Након што су 
добили појачање са Старковог гроба и Доброг поља Бугари су у више 
јуриша безуспешно покушавали да одбаце српске снаге. За то време су 
50 Пилчевић, април 2005, 30..
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два батаљона XVII пука напала Фоку, а Чегански одред Старков зуб. То је 
десној колони омогућило да на јуриш заузме коту 2551, на коју су „пеша-
ци одмах изгурали једну брдску батерију и дугачки топ, док је Чегански 
одред продро на 50 метара испред бугарских ровова на Старковом зубу“. 
У страховитим крвавим борбама Бугари су покушали да поврате коту 
2551 и одбаце Србе с Кајмакчалана. 

Битка ту, ипак, није решена. Бугари су покушавали по сваку цену да 
поврате угрожене положаје групишући на том простору осам батаљона, 
предузели су неколико противнапада. Најснажнији јуриш извиђачи су 
извршили 26. септембра 1916. године на линији Фока – Кочобеј, који су 
„Срби дочекали на бајонет и одбили“. Приликом те огорчене борбе ста-
решине оба пука XVII (пуковник Алекса Стојшић) и IV (пуковник Воји-
слав Павловић) показали су неизмерну храброст,51 упорност и умешност 
у командовању.

На лечењу у Бизерти

 Као што смо већ забележили у борби на Кочобеју од 13. септембра 
1916. године Михаило Маџаревић је тешко рањен у ногу и руку.52 Међу-
тим, нисмо нагласили да се то догодило нашом бомбом коју је неко бацио 
међу Бугаре с којима се тукао „прса у прса“. Бутина, кажипрст и палац 
десне руке били су му пребијени и пригњечени. Иако је доста крварио 
и руку тешко покретао борбу није напуштао, нити кога обавештавао о 
стању у коме се налази све док она није завршена. Тек тада га је Милорад 
Грујић, који је касније изабран за председника општине Врњачка Бања, 
пренео до завојишта, где му је пружена лекарска помоћ. 

Четири дана касније у болници сазнао је да је фронт пробијен. У бор-
би од 2. до 19. септембра, која је означавала отварање врата Отаџбине 
погинуло је више хиљада наших бораца. Међу њима је страшно измр-
цварен мајор Влада Јовановић, погинуо је капетан Станимир Пешић, на-
редник Светозар Бошковић и још неки официри, подофицири и редови. 
Посебно је болно одјекнула вест о смрти Бошка Булатовића, црногорског 
официра и витеза Карађорђеве звезде, који се као добровољац у улози 
командира чете храбро борио у акцијама V пешадијског пука „Краља 
Милана“. На челу своје чете са исуканом сабљом, уз громко „Ура! Ура!“, 
први је избио на врх Кајмакчалана.53 

Према писању мајора Михаила Маџаревића54 први је и побио у зе-
мљу  држач наше заставе на врху Кајмакчалана и тиме дао још више 

51 Милошевић, 2008, 240-242.
52 АВИИ, Фонд ДПП, К- 923.
53 Радојчић, 2015-107.
54 Маџаревић: 1933, 47.
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полета нашој војсци за ослобођење и повраћај поробљене домовине. 
Ускочио је у један непријатељски ров да се обрачуна са бугарским вој-
ницима и храбро пао задобивши смртоносни ударац у груди. Живео је 
још толико да је могао чути да су наши ослободили врх Кајмакчалана. 
Последње његове речи су биле: Јунаци ја вам погибох! Сахраните ме 
овде овој је српско земљиште. 

Командант Дринске дивизије пуковник а потоњи генерал Крста Сми-
љанић одмах је телеграфски јавио Врховној команди о његовој јуначкој 
погибији на Кајмакчалану. Његова смрт опевана је и романтичарски. По-
сле ослобођења Булатовићеве слике су истицане по  многим касарнама и 
другим јавним објектима,55 широм тек основане тронационалне заједнице.

Након задобијених повреда Михаило Маџаревић је хитно упућен на 
лечење у Сиди Абдулаху код Бизерте, у Тунису. Тамо је провео четири-
-пет месеци док није залечио добијене ране и мало се опоравио, а онда је 
поново похитао у своју ратну јединицу и наставио борбу за ослобођење 
земље. За ово лечење везано је раније поменуто коначно откриће места, 
датума и године његовог рођења.

По повратку из болнице фебруара 1917. поново Маџаревић опет по-
стаје командир чете у 5 пешадијском пуку Дринске дивизије и на том 
положају остаје до маја 1919. године.56 Скоро ни једна борба ни друга 
акција није се могла замислити без његовог ангажовања. Не само да је 

55 Радојчић, 2015-107.
56 Српски биографски речник, 2015, 329.
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осмишљавао, организовао и усмеравао активности своје чете већ се и 
непосредно борио за повраћај сваког новог педаља поробљене Отаџбине. 
Тако је и дочекао почетак пробоја Солунског фронта на Добром пољу у 
лето 1918. године, којим је почела офанзива наше и савезничке војске.

У једној од тих многобројних борби „на нож“ убио је једног бугарског 
официра. При претресу његових личних ствари пронашли су му ратни 
дневник који је водио. Био је изузетно узбуђен када је прочитао да је 
баш тај Бугарин пре неки дан спасао живот бугарском принцу престо-
лонаследнику Борису. Маџаревић се одмах сетио тог узбудљивог дога-
ђаја. Наиме, био је у рову на стражи и пажљиво посматрао догађаје на 
противничкој страни. У једном тренутку на бугарском положају видео 
је велику гужву и изузетно комешање. Одједном међу групом присутних 
на том месту појавио се и један млади официр у белој (свечаној) унифор-
ми. На Маџаревићеву несрећу, пушка му није била при руци па је послао 
посилног да му је одмах донесе. Чим ју је добио нанишанио је непознатог 
у белој одећи и припремао се да пуца. Док је подешавао распон на ни-
шанским, справама и хтео да опали, на овог се неко бацио и повукао га у 
страну. Дакле, у поменутом дневнику писало је да је то био принц Борис  
будући краљ Бугарске, а тај који га је повукао био је убијени бугарски 
официр који је водио пронађени дневник. 

Офанзива

По заузећу Битоља и дела територије Македоније наше снаге су за-
држане пред Добрим пољем и Соколцем, на Трнавској, Браздастој и Ро-
вовској коси и Грунишком вису. До непланираног застоја дошло је у оче-
кивању обећане помоћи савезника. У борбама које су тих дана вођене 
погинуо је и чувени комитски (четнички) војвода Војин Поповић Вук. 

Деветнаестог априла 1918. године, око 19,30 часова, на Солунском 
фронту образована је једна официрска патрола, јачине 10 људи, са задат-
ком да изврши препад на непријатељско стрељачко одељење стационира-
но на Фердинандовој коси57. Вођа и ове патроле, која је успела да изврши 
добијени задатак био је капетан Маџаревић. У тој акцији успели су да уни-
ште велику опасност по наше снаге, а ми смо имали смо једног погинулог 
каплара из I чете I батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије.

У току ноћи и пред зору извршили су ново извиђање непријатељских 
положаја на локацији Плоче, у рејону Кајмакчалана. У тој акцији уни-
57 У пуковском дневнику ово место се назива Фердинандовим носом. Није нам 
познато да ли се ради о техничкој грешци или се стварно тако зове.
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штили су нову велику непријатељску опасност и нанели им значајне гу-
битке. Почетак пробоја Солунског фронта затекао је Маџаревића на Ро-
вовској коси, па је наставио енергично и ефикасно гоњење непријатеља.

Чим је прешао Црну Реку наредише му да убрза покрет и на ново 
одредиште стигоше већ у предвечерје. Он и његови саборци били су 
уморни од дугог и напорног пута па војници пожурише да се одморе. Кад 
је почело да свиће дадоше му знак да су наши рањеници угрожени про-
тивничким насртајима и да би им ако је икако могуће требало помоћи. 
Постројио је своју чету и пожурио да рањене ратнике спасе сигурне смр-
ти. Захваљујући брзом и ефикасном деловању и у овој намери је успео. 

У даљем одступању ка Овчем пољу, у селу Татари, десио му се нови 
занимљив случај. Пошто је већ био мрак наши борци предвођени Миха-
илом Маџаревићем обишли су бугарску заштитницу, па им је она остала 
иза леђа. Чим су видели шта су урадили Маџаревић командова „Бом-
бе“. Бугари кад чуше команду нагло се повукоше у десно и мало назад, и 
сјурише се ка другом батаљону Петог пешадијског пука Краља Милана. 
Не очекујући такав развој догађаја наши поскакаше и појурише за њима. 
У том неочекиваном јуришу погинуо је резервни потпоручник Остоја 
Стефановић из колубарског села Шушеока, који је посмртно одликован 
Орденом Карађорђеве звезде са мачевима, а чији су преци били чувени 
одгајивачи тркачких коња који су односили победе и најзначајнијим тр-
кама уочи Првог светског рата.

После тога наши их опколише и око 15-так бугарских војника убише. 
Међу заробљеним био је и командир њихове чете, који је одбијао да гово-
ри и одговара на постављена питања, чак је на разне начине покушавао 
да побегне али му Маџаревић то није дозволио. Приликом једног од тих 
покушаја ударио га је камом, па  је он пао смртно рањен и повикао „Утепа 
ме братко!“ Приликом претреса његових ствари нађен му је нотес у коме 
је била слика једне девојке из Ниша, за коју се испоставило да је била 
веренице једног нашег судског официра, што је био довољан разлог за 
раскид њихове веридбе. Уз то, дошли су до још неких података значајних 
за даље гоњење противника.

За време борби око Кајмакчалана Маџаревић је са својим војницима 
нападао противника са бока, са положаја Флока. У тим јуришима било је 
побијених или заробљених више бугарских војника, а остале је наставио 
да гони. За овај подвиг наводно је добио још један Орден Карађорђеве 
звезде са мачевима58. Према званичним подацима он је имао та три ор-
дена, а према овим сазнањима ово треба да је  био четврти. Вероватно је 
негде добијено неко друго одличје али очевици или га нису разликовали 
58 Голгота и Васкрс Србије, 1971, 223.
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или су погрешно препознали. И те тренутке славља наши користе за об-
рачун са љутим противником. Војвода Мишић наређује да артиљерија 
непрестано бије врх Кајмакчалана да га Бугари не би могли да запоседну. 
Топови наше артиљерије гађали су прецизно, па кад се 1. септембра 1918. 
године кренуло у офанзиву овог бугарског утврђења више није ни било.

По пробоју Солунског фронта Маџаревићева чета наступала је као 
претходница док су Бугари и Немци хаотично одступали пред њима. По-
сле три године одсуства из Отаџбине наши су хитро јурили да што пре 
стигну у напуштену Србију. За неочекивано кратко време били су код 
Куманова и учествовали у разоружавању II бугарске армије,59 што им је 
представљало особито задовољство.

У стању општег одушевљења па и еуфорије наше трупе су продужиле 
своје напредовање ка северу. Пети пешадијски пук „Краља Милана“ коме 
су Маџаревић и његова чета припадали наступали су долином Јужне Мо-
раве ка Лесковцу. Од Лесковца упутили су се пут Малог Јастрепца и, Кру-
шевца, на Рековац, Крагујевац, Аранђеловац, Ваљево и Лозницу. Код Ре-
ковца водили су последњу борбу против Немаца у Првом светском рату. 
У Мионици се по специјалном задатку задржали  неколико дана.

Не познавајући ситуацију у Босни по преласку преко Дрине Маџаре-
вић је водио своју јединицу са осигурањем. При уласку у Јању код Бије-
љине наишли су на два непозната наоружана човека, па је наредио да их 
разоружају и спроведу му. Успут су заробили још девет таквих војника 
али у истрази која је потом вођења испоставило се да су то народни чу-
вари који сачињавају наоружану народну гарду, па им је вратио оружје 
и пустио их да се врате својим кућама и наставе започете активности на 
заштити својих грађана и имовине.

Даља каријера

Мада се понегде може прочитати да је још у току рата постао мајор 
Михаило Маџаревић је Први светски рат завршио као капетан II класе. 
Како његова јединица још неко време није била демобилисана наставио 
је службу у Војсци Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Прве поратне 
године провео је на служби у Бијељини, где је његова ратна јединица била 
извесно време стационирана. Ту је упознао своју будућу животну сапут-
ницу, засновао брак, оформио дом и породицу.

Маја 1919. године прешао је у II – чувени „Гвоздени“ пук Моравске 
дивизије. За командира II чете III батаљона тог прослављеног и леген-
дарног пука постављен је у августу 1920. године.60 У чин капетана I класе 

59 Маџаревић;1933, 50.
60 Српски биографски речник, 2015, 329.
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унапређен је 16. новембра 1920. године, а већ 11. октобра 1921. године до-
био је и чин мајора, што му је најављивало блиставу и успешну официр-
ску каријеру. Тако је за показане војничке врлине: храброст, јунаштво, 
смелост, пожртвовање и патриотизам у својој 27. години живота јунак 
Михаило Маџаревић постао мајор и „жива легенда“.

 О његовом службовању по завршетку Првог светског рата мало се 
зна, па има и неких контрадикторности. Према писању Д. Денде за ко-
мандира чете XXIII пука (Штип – Царево Село) постављен је марта 1923. 
године. Три месеца касније упућен је на службу у Команду Велешког вој-
ног округа. По истом извору са тог положаја пензионисан је у фебруару 
1928. године. Према другим изворима из Велеса упућен је на службу у 
Београдски гарнизон, где је пензионисан 1931. године. 

Нема прецизних података ни о мотивима његовог прераног пензи-
онисања. По једном извору пензионисан је јер је припадао илегалној 
организацији „Црна рука“ што је практично немогуће јер је у време ње-
ног постојања и деловања он био веома млад и ван војне структуре. По 
другом извору учињено је то због његове преке нарави и  неких неод-
мерених поступака. Изгледа да је највероватније до тога дошло пошто 
није имао завршене војне академије, па ни довољно стручних знања за 
посао који је требао да обавља у мирнодопским условима, па није могао 
ни даље напредовати а није имало смисла да га више од десет година 
држе у истом чину.

Како је због малог радног стажа имао и скромну пензију, а супруга му 
никад није радила, његова пензија није била довољна за издржавање пе-
точлане породице. Отуда се као пензионер запослио у Фабрици шећера 
и сирћета на Чукарици у Београду и у њој радио све до почетка Другог 
светског рата. Кажу да је и нови посао радио вредно и одговорно, часно 
и поштено и тако допуњавао кућни буџет.

Чувши за његова јуначка дела и сурову судбину почели су да га об-
лећу многи новинари и други љубитељи писане речи. У томе најдаље је 
отишао Димитрије П. Марковић , сарадник београдског листа Правда. 
Обављајући више разговора са њим на бази својих забележака сачинио 
је и објавио фељтон у свом листу током 1923. године. Како су ти текстови 
наишли на добар пријем и подршку. На инсистирање и наговор  неких 
ратних другова и пријатеља сакупио је те текстове, мало их приредио, 
фотографијама опремио и 1933. године објавио као већ помињану и ци-
тирану књигу аутобиографског карактера под насловом Кроз сјај и сенке 
рата. Штампана је у штампарији познатог београдског графичара и из-
давача Живка Маџаревића за кога немамо никаквих података да је имао 
било каквих родбинских веза са њим. 
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Породичне прилике

Дакле, још 1919. године у Бијељини Михаило Маџаревић је упознао 
и оженио се Видосавом – Видом, кћерком Љубице и Цвјетина – Цветка 
Шавића, проте из Батковића код Бјељине, рођеном 1900. године. Према 
непотврђеним подацима њен рођени брат био је генерал југословенске 
војске, а умро је осамдесетих година прошлог века. Видосава – Вида пре-
минула је у Београду 22. септембра 1977. године и сахрањена је на Новом 
гробљу у Београду, парцела 96, гробно место 115. За њу г-ђа Рада Радо-
сављевић, Михаилова сестричина тврдила је да је била дивна жена, пле-
менита супруга и нежна мајка. Каже да се неуморно и врло пожртвовано 
борила да своју децу подигне и изведе „на прави пут“ у чему је и успела.

Имали су троје деце – две кћери и једног сина. Син Момчило, рођен 
30. априла 1920. године био је службеник, а преминуо је 5. јуна 1983. годи-
не. Знамо да је заснивао породицу и да је после своје смрти оставио кћи 
Јасмину али о њој немамо конкретнијих података.

Кћи Љубица, рођена 1922. године, од рођења била је слепа и неспо-
собна за самосталан живот. Није се удавала, па ни оставила потомака. 
Живела је у Београду, у родитељском стану, као издржавано лице. Умрла 
је после 2000. године у нашем главном граду.

Кћи Душанка, рођена 1. октобра 1924. године, радила је као службени-
ца и била удата за Лазара Дељу, адвоката из Смедерева. Она је преминула 
1983. године, а није нам познато да ли је оставила потомака.

Обе Михаилове кћерке сахрањене су у породичну гробницу на бео-
градском Новом гробљу, што нас наводи на закључак да је и Душанка са 
својом породицом живела у Београду.

Одликовања

За показану храброст, сналажљивост и умешност у командовању 
Михаило Мика Маџаревић је више пута јавно истицан као позитиван 
пример, похваљиван и награђиван. Поједини аутори тврде да је био најо-
дликованији припадник српске војске. Чињеница је да је добио више од-
ликовања и других признања. Међутим, то ни изблиза није било како се 
говорило и писало или сва одличја која је добио нису била евидентирана 
у службену документацију, што је мало вероватно. У толико пре што је он 
преживео све те ратове и био у активној војној служби. 

Поред већ поменута три ордена Карађорђеве звезде са мачевима IV 
степена, имао је: Сребрну медаљу за храброст (1912), Златну медаљу за 
храброст (1914), Орден Белог орла са мачевима IV степена (1916) и Ор-
ден Белог орла са мачевима V реда (1918). Од страних одликовања зна-
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мо да је имао француски орден Легије части и енглески Ратни крст. Не 
треба искључити могућност да је имао још неко одличје ако се зна да је 
често ванредно одликован, па и у посебним околностима на фронту, те 
да нешто од тога није записано. Наравно, имао је Албанску споменицу и 
све три учесничке споменице: Споменицу за учешће у Српско-турском 
рату 1912/13. године; Споменицу за учешће Српско-бугарском рату 1913. 
и Споменица за учешће у рату за ослобођење и уједињење (1914-1918).61 

Њему и његовом јунаштву посвећивани су и неки поетски стихови. 
Тако на пример Божидар Стојадиновић у једном сонету, објављеном у 
„Ратном дневнику“, а посвећеном овом славном витезу, поред осталог 
пише:

И ти си дошо, наш највећи лаве,
Соколе нашег надхеројског пука
Из твојих груди бије бојна хука.
Из твога срца дах велике славе.62

Посланички кандидат

Михаило Маџаревић не само да се није бавио политиком већ се није 
ни много интересовао за њу. Међутим, имајући у виду његове јуначке по-
двиге у рату и ауторитет који је уживао у народу, а нарочито међу старим 
ратницима појединци су покушали да га злоупотребе. У томе најдаље је 
отишао његов ратни друг, а изгледа и породични пријатељ Димитрије 
Љотић. На парламентарним изборима одржаним 11. децембра 1938. го-
дине у срезовима тамнавском и посавском предложио га је, а потом и 
кандидовао за посланика испред свог „Збора“. Како тај покрет није имао 
значајнијег упоришта у становништву овог краја, а ни Маџаревић није 
хтео или имао услова да се активније укључи у преизборну кампању, то 
је на овим изборима добио само 31. глас у Срезу посавском и 20 гласова у 
Срезу тамнавском. Наравно то у није било довољно да постане и народ-
ни посланик.63

Још једном приликом Димитрије Љотић, вођа Збора и Белих орлова 
покушаје да искористи његову храброст, умешност у командовању у по-
пуларност међу ратним саборцима. Почетком 1941. године уз подршку 
генерала Милана Недића, председника „владе спаса“ понудио му је са-
радњу и место команданта српске Жандармерије. И поред  бројних ла-
скавих обећања Маџаревић је овог пута ту понуду одбио. Чак је одбио да 
61 АВИИ, Фонд ДПП, К-923.
62 Пилчевић 2005, 30.
63 Јоксимовић, 1981, 310-319.
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се придружи формацијама Димитрија Љотића у Другом светском рату и 
добије неку значајнију командних функција. По многим мишљењима то 
га је скупо коштало. Убрзо након тога био је ухапшен и интерниран нај-
пре у логор на Бањици у Београду, а потом и у Оснабрик у Немачкој, где 
је провео цео Други светски рат. Случај је хтео да се у Оснабрику поново 
сретне са својим суграђанином и ратним другом Чедомиром Милоше-
вићем, учитељем из Ваљева, кога смо већ помињали као преводиоца код 
Кучковог камена, па је он поред осталог тврдио: За време окупације у II 
светском рату Маџаревића је звао Љотић, али је он категорички одбио 
– због чега је интерниран у логор у Немачку64. На жалост немамо ближих 
и конкретнијих сазнања о Маџаревићевом држању током боравка у рат-
ном заробљеништву. Из доступних сазнања имамо утисак да је настојао 
остати по страних трдиционалних српских деоба и препуцавања.   

Вероватно под снажним утицајем емигрантске пропаганде по оконча-
њу II светског рата није смео или није хтео да се вратити у домовину. Из 
Немачке је 1950. године прешао у САД и настанио се у граду Висконтин, 
у држави Илионис. На жалост није се могло доћи до конкретнијих пода-
така о његовом животу и раду у туђини. Према казивања неких савре-
меника тамо је радио јако прљаве и напорне физичке послове и стално 
чезнуо за Отаџбином и породицом. Наводно није био политички анга-
жован  ни у једној емигрантској организацији, а живео је скромно и по-
вучено. Редовно је одржавао писмене контакте са својим најближим у 
земљи и помагао им у границама расположивих могућности.

Преминуо је 30. фебруара 1965. године и сахрањен у гробљу које се 
налази у порти српског манастира у Либертвилу. Причало се да је његов 
гроб био тик уз гроб преосвећеног владике Николаја (Велимировића). По 
тврдњи сестричине Раде Радосављевић супруга му је у Београду купила и 
опремила надгробни споменик и потом послала ЈАТ-овим авионом да се 
постави изнад његове вечне куће. Наводно неке наше новине донеле су 
кратку вест о његовој смрти.

Summary

Mihailo Madžarević was born in 1894, in village Murgaš near Ub, from father 
Ilija and mother Eva - Kata. He finished primary and trade school in Valjevo, where 
he lived. Since he was interested in war, he also attended and finished Infantry non-
-commissioned officers school, as well as telephone and telegraph course in Niš. As the 
best one in his generation he was given the right to elect his first place of service. He 
chose the 17th Drina Infantry Regiment in Valjevo.

64 Влаховић, 1999,18.
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 The beginning of the Balkan wars found him in the lowest ranks but quickly he 
drew attention to himself. He became a specialist in one-to-one fights, he was fast, had 
skill of precise shooting, he organized raids, various surprises to enemy and sudden 
crossings of river Sava to apprehend the "living tongues" and so on. It was claimed 
that he had hero qualities rarely born. Very courageous and resourceful, tenacious, 
uncompromising and cunning. He was among bravest war participants from 1912 
to 1918, and according to some, was the bravest participant in the Great War from 
Valjevo region.

After the First World War, memories of his accomplishments still rumored and 
were talked about. Friends forced him to write and publish his memories of warfare, 
entitled “Through the shine and shadow of war”. And as it usually happens after the 
war stories grew more and more silent, and he retired early, which forced him to fight 
for his and his family`s bare existence, hardly making ends meet. During World War 
II, he was lost to everyone and for long his fate was not known. He died in Libertyville, 
USA, in 1965.

The time goes by, rarely can we still hear stories about him and some even do 
not know he existed. Time has inevitably pushed him into oblivion. However, his 
heroic feats earned him our efforts to tell to present and to future generations about 
his courage, forcing us not to forget him. Being that we are celebrating the centenary 
of the Great War and the five decades since his death, and that we live in a time when 
more and more people talk about patriotism and heroism mostly in the pejorative 
sense, the Association of descendants of Serbian warriors from wars 1912-1920 in 
Kolubara district, decided to do a series of activities to mark these anniversaries, and 
remind us all of Mihailo and his work. This article shall be a contribution to these 
efforts. 
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