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Весна Дувњак IX3



Солунски фронт у Првом свjетском рату је настао као 

покушај савезника да помогну Краљевини Србији у 

јесен 1915. против здруженог напада Њемачког 

царства, Аустроугарске и Краљевине Бугарске. 

Експедиција је дошла прекасно и у недовољном броју 

да спријечи пад Србије, а експедиција је била отежана 

унутрашњом политичком кризом у Грчкој.
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На крају је створен стабилан фронт, који се 

простирао од албанске обале до ријеке Струме, у 

ком су се међународне савезничке снаге бориле 

са Централним силама. Солунски фронт је остао 

прилично стабилан, упркос локалним акцијама, 

све до велике савезничке офанзиве 15. 

септембра 1918, која је резултовала 

капитулацијом Бугарске и ослобођењем Србије.

Са једне стране фронта били су српски, 

француски и британски војници којима се 

касније прикључио и један број Грка и 

Италијана, док су са друге стране линије 

биле аустругарска, њемачка и бугарска 

дивизија.

За команданта Солунског фронта постављен 

је француски генерал Франше Д` Епере, а 

одлука да се коначно крене у пробој фронта 

донесена је у јуну 1918. године. 3
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Српска војска била је подијељена у двије 

армије – Прву армију, под командом Петра 

Бојовића и Другу армију, на чијем је челу 

био Степа Степановић, док је командант 

штаба био војвода Живојин Мишић.

Већ првог дана пробијено је 11 км фронта, 

други дан је ширина проширена на 40 км и 

тиме отпочиње слом централних сила на 

Солунском фронту чија линија се распада.
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Српске снаге „пресјекле“ су бугарску војску 

и присилиле Бугарску да 30. септембра 

1918. године положи оружје.

При томе, Срби су продирали тако брзо да је 

француска команда молила српску Врховну 

команду да успори напредовање, јер 

француска коњица није успијевала да држи 

корак са српском пјешадијом.

Мјесец и по дана касије капитулирала је 

Аустроугарска, а убрзо и Њемачка.

Њемачки  цар Вилхелм је, огорчен, послао 

телеграм бугарском цару: “62.000 српских 

војника одлучило је рат. Срамота!” 

Остало је забиљежено да су бугарски 

војници, видјевши српске војнике за које су 

мислили да су готови још 1915. године како 

јуришају, бацали оружје и бјежали вичући 

како “иду мртви”.
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Битка за Кајмакчалан

Битка на Кајмакчалану је вођена између 12. 

и 30. септембра 1916. године, када је Прва 

српска армија уз велике губитке успјела да 

заузме врх Свети Илија на висини од 2.524 

метра.

Заузимање Кајмакчалана олакшало је 

српској Првој армији и француским снагама 

да продуже операције, па је у новембру 

освојен појас око Битоља, укључујући, и сам 

Битољ 19. новембра 1916, што је за српску 

војску имало значај ослобођења првог 

комада отаџбине.
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Гробље Зејтинлик

Српско војничко гробље на Зејтинлику се налази 

у Солуну и у његовом склопу су смјештени 

гробови српских, француских, италијанских, енглес

ких и руских војника погинулих у борбама и 

пробоју Солунског фронта у Првом свјетском рату. 

Комплекс гробља је подигнут на простору на коме 

се од 1916. године налазила Главна војна пољска 

болница српске војске, у склопу које је настало и 

гробље за преминуле које је временом прерасло у 

данашњи комплекс.
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Војвода Степа Степановић

Рођен је 1856.  у Кумодражу, а умро 1929.  у Чачку.

Био је српски и југословенски војвода. Српској 

војсци се придружио 1874. године као питомац 

Артиљеријске школе. Учесник је српско-турских 

ратова као наредник касније и потпоручник. У 

Првом балканском рату командовао је Другом 

армијом. У ноћном нападу на источним падинама 

Цера поразио је 21. дивизију аустроугарског 8. 

корпуса чиме је омогућио побједу Срба у Церској 

бици. Тада је унапријеђен у чин војводе. Два пута 

био је и министар војни. Иако је имао значајну 

улогу у реорганизацији Српске војске на Крфу и 

њеним првим успјесима на фронту код Горничева, 

на Кајмакчалану и око Битоља, највећи успјех 

везан је за пробој Солунског фронта и 

избацивање Бугарске из рата. Добио је неколико 

одликовања: Орден Карађорђеве звезде са 

мачевима 1. реда; Орден белог орла са мачевима 3. 

реда; Орден таковског крста 2. реда; Орден Светог 

Саве 2. реда ...
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Војвода Живојин Мишић
Рођен је 1855. у Стругарнику, а умро 1921. у 

Београду. Учествовао је у свим српским ратовима од 

1876. до 1918. Непосредно је командовао Првом 

армијом у Колубарској бици, а приликом пробоја 

Солунског фронта  био је начелник врховне команде. 

Након напада њемачке, аустроугарске и бугарске војске на 

Србију, када се српска војска повукла на Косово, предложио је 

да се изврши контранапад. Приједлог  је одбијен и услиједило је 

повлачење. Након овога предао је команду армије и отишао на 

лијечење у Француску. Средином 1916. поново је постављен за 

команданта Прве армије која је зауставила и натјерала на 

повлачење бугарску војску и у бици код 

Гоничева ослободила Битољ. Пред крај рата замијенио је мјесто 

са генералом Бојовићем и постављен је за начелника штаба 

Врховне команде. Командовао је српском војском приликом 

пробоја Солунског фронта у септембру исте године, и за два и по 

мјесеца је ослобођена Краљевина Србија. Од стране енглеског 

краља Џорџа V награђен је титулом енглеског витеза 

бакалауреја. Као најзнаменитији војсковођа Првог свјетског рата 

и српске ратне историје, од свог народа сматран је за легенду.
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Војвода Петар Бојовић

Рођен је 1858.  у  Мишевићима, а умро 1945. у 

Београду. Учествовао је у српско-турским, српско-

бугарским, балканским као и свјетским ратовима. 

Завршио је Артиљеријску школу. Послије 

школовања добио је мјесто водника  Прве батерије 

првог артиљеријског пука у Београду. У Првом 

свјетском рату је био командант Прве армије. 

Учествовао је у завршним операцијама Церске 

битке. Када је донијета одлука да се трупе повлаче 

ка Албанији, Бојовић је тада  постављен за 

начелника Врховне команде. Поднио је оставку 

начелника Врховне команде због неслагања око 

проширења Солунског фронта. Затим је опет 

постављен за команданта Прве армије, којом је 

командовао и у бици код Доброг поља. Због ратних 

заслуга добио је чин војводе. Пензионисан је и 

преведен у резерву, као највиши рангирани официр 

имао је разне повластице које је заслужио за часно 

служење отаџбини. Године 1923. објављује кратку 

аутобиографију. Умро је због посљедица мучења у 

затвору. Сахрањен је без икаквих војних почасти.


