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ПРИШТИНА ТОКОМ ОДСТУПАЊА  
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Апстракт: У раду се приказује опис општих прилика у Приштини и околини 
током јесени 1915. године, са посебним освртом на повлачење српског државног 
врха, војске и избеглица. Покушали смо да представимо најважније догађаје који 
су се одиграли на овом простору, њихове најважније актере и свеукупну атмосфе-
ру која их је окруживала. Хеуристичку основу чланка чине доступни извори, штам-
па и релевантна историографска литература.

Кључне речи: Приштина, Косово и Метохија, јесен 1915. године, Краљевина 
Србија, војска, повлачење, егзодус. 

После великих војних победа на Церу и Колубари у првој години Првог 
светског рата, епидемије пегавог тифуса која је трајала скоро до половине 
1915. године, те великих дипломатских активности и искушења на међуна-
родном плану, Краљевина Србија је закорачила у неизвесну и суморну јесен. 
Предосећала се поновна агресија Централних сила, а намучена и изнурена 
Србија никако се није могла сама бранити са три стране, дуж граничне ли-
није од око 1.290 километара. Рачунало се на конкретну помоћ Антанте, 
чије је прве тријумфе у Великом рату остварила управо Србија. Међутим, 
до ње није дошло на адекватан начин, што је изазвало велико огорчење и 
разочарење целокупне српске јавности. 

Као што се очекивало, тачно у подне, 6. октобра 1915. године почео је 
општи напад немачких и аустро-угарских трупа, страшном топовском канона-
дом по српским положајима (Радојевић–Димић 2014: 178). Њихов циљ био 
је заузимање Београда, што из војно-стратешких, што из моралних и пропа-
гандних разлога. Упркос натчовечанским напорима војника Одбране Београда 
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и њиховом херојском отпору, оличеном у легендарном говору мајора Драгу-
тина Гавриловића, српска престоница је након тродневних борби пала у руке 
вишеструко надмоћнијем непријатељу. Тактика српске Врховне команде под-
разумевала је постепено повлачење, уз пружање жестоког отпора, али без ула-
жења у велике, одсудне битке. То је била својеврсна „куповина времена“, за 
искрцавање Савезника у Солуну и њихов продор кроз Македонију до српског 
фронта, где би у садејству са српском војском заједничким снагама извршили 
противудар и одбацили непријатеља.1 Када се схватило да од тога неће бити 
ништа, српска војска је намеравала да се долином Мораве и Вардара пребаци 
у Грчку и да се придружи савезничким снагама (Радојевић–Димић 2014: 181). 
Међутим, тај план покварио је бугарски напад са истока и југоистока 14. ок-
тобра 1915. године.2 Одморни и добро опремљени бугарски војници су врло 
брзо пробили српску одбрану и већ 22. октобра заузели Скопље, а четири дана 
касније и Качаник, заједно са побуњеним Арбанасима. Тиме је пресечен пут 
српској војсци ка вардарској долини. Српска Врховна команда била је при-
нуђена да одреди нови правац одступања – ка Косову и Метохији.

Двадесет седмог октобра 1915. године из Ниша се хитно евакуиса-
ла влада Краљевине Србије,3 а са њом и народни посланици, дипломатски 

1 Српска влада и Врховна команда су од Савезника захтевале помоћ од 120.000–150.000 
војника, коју Савезници нису могли омогућити. Источна армија Антанте, формирана 
од француских и британских војника који су се искрцали у Солуну, није много помо-
гла српској војсци. Упућивање једног пука и једног дивизиона ка Ђевђелији и Демир 
Капији осујетила је влада Велике Британије, која није дала дозволу својим војницима 
из Источне армије да пређу грчко-српску границу (Tomac 1973: 288–289, 295–297).

2 Иако су дипломатски представници Антанте малтене отворено нудили делове тадашње 
српске територије Бугарској (значајни делови Вардарске Македоније), то није задо-
вољило њене апетите, па је она 6. септембра 1915. године потписала Уговор о прија-
тељству и сарадњи са Централним силама. Паралелно са овим споразумом, Бугарска је 
потписала и војну конвенцију са Немачким царством и Аустро-Угарском, која је под-
разумевала заједнички војни ангажман све три земље у ратној кампањи против Србије. 
Споразумом је предвиђено да Бугарска у року од 15 дана започне војну мобилизацију 
и нападне Србију из правца истока и југоистока са четири дивизије и три бригаде, пет 
дана након почетка заједничке немачко-аустро-угарске офанзиве преко Дунава и Саве. 
Поред Војне, потписана је и Тајна конвенција, према којој су Централне силе Бугар-
ској обећале део Србије западно од Велике Мораве и линије Јастребац – Копаоник – 
Скопска Црна Гора, као и целу Македонију, без Дојрана и Ђевђелије, о којима би се 
разговарало после успешног напада на Србију (Mitrović 1981: 257–270).

3 У том моменту њом је председавао Никола Пашић, који је уједно био њен министар 
спољних послова. Осим њега, Министарски савет сачињавали су још и Милорад Драш-
ковић, министар грађевина, Љубомир Јовановић, министар унутрашњих послова, 
Љубомир М. Давидовић, министар просвете и црквених послова, др Војислав Марин-
ковић, министар народне привреде, др Лазар Пачу (до своје смрти у Врњцима, 25. ок-
тобра 1915. године, када је на његово место постављен др Момчило А. Нинчић), ми-
нистар финансија, и пуковник Радивоје Бојовић, министар војни (према једној тврдњи, 
после одласка пуковника Бојовића у Солун, његову дужност министра војног у пракси 
је обављао министар грађевина Милорад Драшковић) (Храбак–Јанковић 1976: 5).
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представници страних земаља, ратни заробљеници, рањеници и избеглице 
(Боп 1918: 10). Упркос ранијој одлуци да се у случају повлачења из Ниша 
седиште Владе премести у Косовску Митровицу, она се ипак 28. октобра 
1915. године пребацила у Крушевац, где је наредног дана одржала седницу 
на којој је одлучено да Србија остане на курсу своје дотадашње политике, 
упркос свим тешким околностима (Храбак–Јанковић 1976: 21). Истог дана, 
увече, влада се преместила у Краљево, у коме је дан касније одржала седницу 
на којој је одлучено да се заједно са Врховном командом повуче у Рашку, а 
да се министарства сместе у Нови Пазар или Косовску Митровицу (према 
нахођењу министара), као и да се бензин и динамит хитно отпреме из Ниша, 
укључујући и муницију из угрожених места (Исто: 22).

За разлику од Владе, Врховне команде и његовог сина, регента Алек-
сандра, краљ Петар I Карађорђевић се заједно са другим деловима војске, 
државног врха и народа повлачио ка југу потпуно другим правцем. У раним 
поподневним сатима, 30. октобра 1915. године, напустио је Рибарску бању 
(иначе једну од његових омиљених дестинација, где је ранијих година често 
долазио ради одмора, лечења и рекреације) и кренуо у правцу Ћуприје. У 
овој варошици сусрео се са генералом Павлом Јуришићем–Штурмом, који 
му је говорио о тешком стању на фронту, великом броју војника који су се 
предавали непријатељу, рањеницима, оскудици у основним животним на-
мирницама и страшној артиљеријској ватри непријатеља која је наносила 
велике губитке. Ипак, и поред тих чињеница, генерал Јуришић–Штурм је 
покушавао да „стиша“ старог краља, који је очајавао због ситуације у којој се 
нашла његова земља (Карађорђевић 1984: 135–136). Сутрадан, последњег 
дана октобра 1915. године, отишао је до положаја Лепе Воде који су брани-
ле јединице под командом пуковника Миливоја Анђелковића Кајафе. Тамо 
се није дуго задржао. Вратио се назад у Ћуприју, где се већ чула топовска ка-
нонада. Постало је јасно да се мора ићи даље. Следећег дана, краљ Петар се 
дислоцирао у Јагодину, одакле се аутомобилом одвезао до Липара и Церја-
ка, значајних положаја које је бранио Деветнаести пук (Исто: 137). Храбро 
и непокорно држање ове војне јединице против вишеструко надмоћнијег 
непријатеља му је улило наду и подигло расположење. Одатле се вратио у 
Ћуприју, која још увек није била у рукама непријатеља. Тамо му је од стра-
не генерала Јуришића-Штурма јављено да су српске трупе напустиле линију 
фронта код Алексинца, што је за собом повлачило и напуштање необично 
важних положаја код Дренове, Витишта и Аништа (Исто: 137). Јагодина и 
Ћуприја су тиме практично изгубљене. Морало се повући даље. 

Трећег новембра око шест сати ујутру кренуло се у правцу Параћина. 
Саобраћајнице су биле закрчене, како пруге, тако и путеви. Огроман број 
избеглица и војске у повлачењу учинили су их непроходним. Око 15:20 
сати, краљ Петар се из Параћина возом упутио за Крушевац, где је стигао 
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сат времена касније (Исто: 138). У свом вагону водио је разговор са До-
бросавом (Добром) Ружићем, дворским библиотекаром и својим великим 
пријатељем, током којег га је овај марљиви, честити човек, обавестио да је 
пронашао и сачувао Мирослављево јеванђеље. По његовим речима, најзна-
чајнији споменик српске писмености предао је у руке регенту Александру 
(Исто: 138). То је била једина добра вест тог дана. Сутрадан се упутио пре-
ма положају који је држао генерал Михаило Живковић Гвоздени, командант 
јединица Одбране Београда. Међутим, блато га је онемогућило да стигне до 
првих линија. Краљев аутомобил се заглавио, па је било потребно шест во-
лова да га извуку. Одатле се вратио назад у Крушевац. Јутро петог новембра 
1915. године донело је хаотичне и трагикомичне сцене на улицама некада-
шње престонице кнеза Лазара. „Око 8 почело је грабљење брашна и кон-
зерви. Смешне сцене. Највише жене истичу се зле, па и ударају песницама, 
retrousses jusqua nombril (фр. ’засукале сукње до пупка’)“ (Исто: 138–139). 
Велики број руских топова био је без затварача, практично неупотребљив, 
јер су Руси једном експедицијом послали само топове, а другом само затва-
раче, које су Бугари конфисковали (Исто: 139). Крушевачко небо парали су 
аероплани, а у даљини се чуле детонације од топовске паљбе. Краљ Петар 
је добио вест од генерала Јуришића-Штурма да ће команда његове Треће 
армије наредног дана приспети у Рибарску бању. Фронт српске војске на-
лазио се под неиздрживим притиском, са више страна. Положај по положај 
је падао, а број мртвих и рањених повећавао. Шестог новембра у шест сати 
ујутру, генерал Живковић је послао вест да је пало Краљево. То је значило 
да је даље повлачење нужно. Истог јутра краљ Петар са пратњом се упутио 
пут Прокупља (Исто: 139). 

Неповољни временски услови, киша, суснежица, први мразеви, лоше 
саобраћајнице и огромна маса избеглица која се пешице кретала целим дру-
мом додатно су отежавали повлачење. До Златара и Штитара стари владар 
се пробијао аутомобилом, али одатле се даље није могло од блата и великог 
броја људи који су закрчили пут. Ту је започело његово путовање на обичној 
топовској кари коју су вукли волови. Тај призор је фотографијом овекове-
чио Владимир Бецић, а скромност српског владара инспирисала је францу-
ског песника Едмона Ростана да напише чувену поему „Краљ–Петрова че-
тири вола“ (Ростан: 1919). Тако је, на топовској кари, путовао краљ Петар 
све до Блаца, где је поново ушао у аутомобил, који је у међувремену стигао 
(Живојиновић 2003: 95). У касним поподневним сатима колона предвођена 
српским сувереном приспела је у Прокупље.

У највећој топличкој вароши краљ Петар је провео седам дана. За то 
време је стари владар често одлазио на ватрене положаје, обилазио војни-
ке и рањенике, разговарао са официрима, политичарима, интелектуалци-
ма, „обичним“ људима, избеглицама. И њега и све друге онеспокојавале су 
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лоше вести са ратишта: пало је Краљево, пао је Крушевац, пао је Лесковац, 
заробљено је на хиљаде српских војника, остављено на десетине топова, 
вагона са миницијом и другим ратним материјалом, дезертерство је поста-
ло масовно, дефетизам захватио и војнике и командни кадар, пљачкана је 
државна имовина, разбијани магацини, развлачене вреће с брашном, канте 
са уљем, каце са сиром... Расуло је постало опште. Србији је претио колапс 
(Карађорђевић 1984: 140–141).

Услед надирања непријатељских трупа, крак повлачења српске војске и 
народа који је предводио краљ Петар био је принуђен да 13. новембра 1915. 
године напусти Прокупље и дислоцира се у Куршумлију. Почетак пута за-
почет је случајним инцидентом, који се лако могао претворити у трагедију. 
Шофер није на адекватан начин управљао краљевим аутомобилом, који је 
био натоварен са преко 300 литара бензина. У једном тренутку, бензин се 
запалио, а само правовременом реакцијом пратилаца није се догодила екс-
плозија и вероватно сигурна смрт свих којих су се налазили у аутомобилу и 
око њега. Пламен је некако угашен, а краљ Петар је одатле на коњу наставио 
ка Куршумлији. Сматрао је да је за несрећу одговоран његов шофер Сретен 
Крстић, који није затворио довод бензина приликом повремених зауста-
вљања. Наредио је да се поменути шофер исплати, отпусти и да му се прили-
ком његовог доласка у команду удари двадесет пет батина (Исто: 142). Исте 
вечери, војници Другог немачког рајха заузели су Прокупље. То је условило 
да се колона краља Петра свега један дан задржи у Куршумлији. Сутрадан је 
наставила своје повлачење у правцу Приштине, где је стигла 15. новембра 
1915. године, у раним поподневним сатима (Исто: 142).

Приштина је у то доба била град оријенталног типа, „велика турска ва-
рош“, како каже један страни санитетски мајор који се повлачио заједно са 
Србима (Томпсон 1986: 577). Са свих страна била је опасана висовима и 
омањим брежуљцима, међу којима се истицао Драгодан са својим виногра-
дима. Са десне стране градског насеља протиче река Ситница, а кроз саму 
Приштину Велика Река, у коју се испод последњих кућа улива Велуша, од 
којих настаје Приштевачка река (Нушић 1903: 4, 6). Од главног железнич-
ког чвора у селу Глободерица (потоњи Обилић) Приштина је била удаљена 
пет километара. До железничке станице у овом месту Приштину је повези-
вао солидно изграђен пут који се спуштао низ драгоданско поље. Осим же-
лезничке пруге која је повезивала Скопље са Косовском Митровицом, близу 
Приштине је пролазио врло важан друм Скопље – Косовска Митровица – 
Нови Пазар, који је највише погодовао трговцима. 

Као многи други градови који су векове провели под османском упра-
вом, и Приштина је представљала збијени тип насеља. Куће су се готово до-
диривале зидовима, нису имале пространа дворишта, махом су имале орону-
ле, неокречене, блатом облепљене фасаде. Изграђене од лошег материјала,  
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недовољно осветљеног ентеријера, без патоса, са земљаним подом, најчешће 
само једном просторијом и огњиштем, нису представљале комфорно место 
за живљење. У њима се спавало на поду, слами, ћебадима или простиркама, 
а ручавало седећи на земљи. Такви услови живота су, уз лоше хигијенске на-
вике, стварали плодно тле за разне болести. Према подацима из 1913. годи-
не, против њих се у Приштини борило свега два лекара (Јагодић: 2013, 478).4 
Сем Диван-јола, једине дугачке, главне улице, све остале су биле уске, мале, 
изукрштане бројним сокацима. Оне су водиле ка тринаест мањих махала од 
којих се састојала Приштина: Јарар, Пирнас, Алаедин, Хасан-бег, Јунуз-ефен-
ди, Асан Емин, Рамаданије, Хатуније, Мехмед-бег, Јусуф-Челеби, Џами-ћебир, 
Џами-сагир и Хамидије. Свих 13 поменутих махала спадало је у четири главна 
градска кварта – Панађуриште, Варош, Локач и Циганлија (Нушић 1903: 6, 8). 

Приштина је након ослобођења Старе Србије у балканским ратовима 
постала седиште Приштинског округа, у чијем су се саставу, осим самог гра-
да, налазили и Вучитрн, Гњилане и Урошевац (Феризовић). На територији 
целог округа живело је укупно преко 240.000 становника (Јагодић 2013: 
126). Национална и верска структура овог краја била је хетерогена, како 
у округу, тако и у самој вароши. Годину дана пре почетка Великог рата, у 
Приштини је живело 18.174 становника (Исто: 132), од којих су 57.3% били 
Турци (10.419), 18.3% православни Срби (3.318), 13.1% Арбанаси (2.378) 
и 9.3% Цигани (1.694) (Исто: 126).5 У Вароши су живели само Срби, у Ци-
ганлији Срби и Цигани, а у Панађуришту и Локачу измешано Срби, Турци 
и Арбанаси (Нушић 1903: 8). 

Од јавних грађевина у центру града истицао се тзв. „конак“ или сарај, 
троспратна зграда са 44 просторије у којој је до друге половине октобра 
1912. године столовала османска државна управа (Зарковић 2006: 137). Ту 
је била смештена канцеларија приштинског мутесарифа, суд, полиција и сва 
друга надлештва, пошта, телеграф и штедионица. Од лепших, уређенијих и 
модернијих зграда истицала се и војна болница, изграђена 1894. године, ве-
лика касарна и зграда у којој је боравио председник општине (Исто: 137). 
Може се рећи да је у ту категорију спадао и хотел „Косово“, близу трговачке 
чаршије, који је током лета 1901. године отворио локални предузетник Јован 
Симоновић (Цариградски гласник, бр. 37, 6. 9. 1901, 2). Стотинак метара од 
војне болнице налазила се и кућа у којој је било седиште конзулата Краљевине  

4 Министарски савет Краљевине Србије је посебну пажњу посвећивао побољшању 
здравствених прилика у новоослобођеним областима. Зато је државним буџетом за 
1914. годину било предвиђено 288.040 динара за реновирање, опремање и снабдевање 
медицинским материјалом трију болница у овим крајевима, и то у Приштини, Скопљу 
и Битољу (Буџет 1914: 101–102).

5 Треба рећи да није познато колико је становника Приштине страдало током Другог бал-
канског рата и прве године Првог светског рата. Зато немамо поуздане податке о томе 
колико је људи живело у овом граду током октобра и новембра 1915. године (прим. аут.).
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Србије од јесени 1889. године до јесени 1912. године (Нушић 1903: 9). За 
то време је у њој боравило једанаест српских конзула: Лука Маринковић, 
Тодор П. Станковић (у два наврата), Милан Новичић, Бранислав Нушић, 
Свeтислав Симић, Сима Аврамовић, Михаило Марковић, Мирослав Спа-
лајковић, Милован Миловановић Пeћанац, Милан Ракић и Милан Ђ. Ми-
лојeвић. Иако конзулат није имао моћ ефективне заштите угроженог српског 
становништва у тадашњем Косовском вилајету, имао је врло значајну улогу, 
пре свега на морално-психолошком плану, али и на пољу дипломатије. Кон-
зули су се бавили прикупљањем конкретних података о разним зулумима над 
српским цивилима, које су, уз многобројне протесте, прослеђивали властима 
Османског царства, али и другим великим силама, обавештавајући тадашњу 
српску и европску јавност о изузетно тешком положају својих сународника 
на овом подручју (Преписка: 1899). Колико је делатност конзула била „трн у 
оку“ свима који Србима у Косовском вилајету нису мислили добро показује 
и чињеница да је први српски конзул у Приштини, Лука Маринковић, убијен 
од стране Арбанаса у центру ове вароши јуна 1890. године, после само пола 
године свог службовања (Зарковић 2011: 105).

Од верских објеката постојале су три велике и десет малих џамија, пет 
или шест месџида и свега једна православна црква. Три највеће исламске 
богомоље биле су Царска џамија, Таш-џамија и Јашар-пашина џамија, из-
рађене од тесаног камена и врло богато украшене. Остале џамије су, према 
речима Бранислава Нушића, биле такве грађе и облика да „подсећају као да 
су биле цркве па им је после дозидано минаре“ (Нушић 1903: 10). То, иначе, 
није било ништа необично у време вишевековне османске владавине. Многи 
хришћански храмови су претварани у џамије, као што је то, примера ради, 
био случај са Бањском или Богородицом Љевишком. Нушић каже да је у 
Пирнас-махали постојала џамија у чијем дворишту, у једној кућици „лежи 
неки светац“, а поред тога и четвртаст камен који називају „Лазаревим“, док 
једну џамију Срби називају „Светом Петком“.6

Једина православна богомоља била је црква Светог Николе, која се на-
лазила у Варош-махали. Саграђена је 1830. године на темељима старије црк-
ве. До тада локални православни хришћани нису имали своју цркву, већ су се 
сабирали у једној кући и у њој молили, а на месту олтара негдашње, срушене 

6 „Око гроба је пуно остављених кончића, крпица и т. д. што свет откида од хаљина и ос-
тавља крај свечева гроба. Турци ни мало не крате Србима да овом свецу долазе на гроб. 
Као и сви свеци по тећама што видају, тако се и овде ради видања на гроб долази. У 
дворишту лежи и један велики четвртаст камен испод којега провире бистра вода врло 
лековита. Извор је води под самом црквом, односно џамијом. Срби шапћући причају да 
је то Лазарев камен; да је Лазар на њ положио главу кад му је одрубљена. То је причање 
у неколико магловито, нејасно, ретко ко га и зна али ипак постоји. И камен је лековит. 
Сем ове џамије има и једна коју Срби зову Св. Петка а за коју утврдо држе да је црква 
те да се и сад налазе у подруму под њом старе иконе и књиге“ (Исто: 11–12).
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цркве, подигли су неку врсту крова и палили свеће. Споља је изгледала као 
обична кућа, узидана у земљу, тако да се у њу није улазило, већ силазило, 
преко четири степеника. Зидана је тесаним каменом, а са западне и јужне 
стране била ограђена припратом под ниским кровом. Унутрашњост цркве 
није била нарочито украшена, изузев богато израђеног дрвореза на олта-
ру. У црквеној порти налазила се и зграда Рашко-призренске митрополије, 
коју су приштински Срби подигли о свом трошку 1869. године, највише зах-
ваљујући залагању трговца Косте Филиповића (Нушић 1903: 12–14). 

Септембра 1913. године Приштина је постала један од центара адми-
нистративно-просветних области новоослобођених крајева. Под својом 
ингеренцијом имала је више просветних срезова, којима су управљали над-
зорници основних школа, постављени из редова учитеља у „старим“, претку-
мановским областима Краљевине Србије (Јагодић 2013: 457–458). На те-
риторији Приштинског (Косовског) округа постојала је 41 основна школа 
са 70 одељења (Политика, бр. 3646, 7. 03. 1914, 1). Поред тога, радила је и 
једна непотпуна гимназија. Међутим, велики проблем представљао је нас-
тавни кадар. Од укупно 41 основне школе на овом подручју, свега 30 је било 
са учитељима, што значи да се у преосталих 11 настава није могла одржа-
вати (Исто: 1). Тај проблем покушано је решити премештањем учитеља и 
учитељица из „старих“ у „нове“ области. Зато је током октобра и новембра 
1913. године на територију Косовске просветне области дошло 25 нових 
учитеља и учитељица (Јагодић 2013: 465). 

Школске зграде биле су различитог квалитета. Оне које су се налазиле у 
самој Приштини биле су солидне, изграђене од чврстог, релативно доброг 
материјала, за разлику од оних које су се налазиле у околним селима, које су 
углавном биле локалне куће, преправљене за потребе наставе. Књиге, гео-
графске и историјске карте, рачунаљке и друга наставна средства набављала 
су се нередовно, током школске године, онда када пошаље Министарство 
просвете. Свесни незавидног стања у школском систему овог краја, државни 
просветни чиновници трудили су се да га подигну на виши ново и ускладе 
са развијенијим деловима Србије. Буџетом Министарства просвете за 1914. 
годину било је предвиђено 80.000 динара за помоћ и развој школства, култу-
ре и науке у новоослобођеним областима (Буџет 1914: 57–58). 

Поред српских, секуларних, у Приштини је постојала и засебна држав-
на муслиманска школа, као и у неким другим местима у којима су живели 
становници исламске вере – у Пријепољу, Новом Пазару, Новој Вароши, 
Косовској Митровици, Вучитрну, Призрену, Броду, Рестилици, Качанику 
и Ђевђелији (Шематизам 1914: 107, 108, 134–136, 138, 144). Бивши тур-
ски учитељи наставили су рад у државним основним школама, углавном 
предајући турски језик и исламску веронауку. Арбанашка и турска деца су 
почетком школовања похађала припремни разред како би научила основе 
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српског језика. Петком нису морала да иду у школу. С друге стране, мусли-
манска деца којима је српски језик био матерњи, радила су по истом про-
граму као и српска деца (Јагодић 2013: 467–469). Учитељи су акценат свог 
васпитно-образовног рада стављали на тзв. „националним предметима“, као 
што су српски језик, историја и географија. Очигледно се тежило ка томе да 
се код ученика развије осећај патриотизма и оданости држави чији су део 
поново постали након неколико векова. С тим у вези, карактеристична је 
констатација школског надзорника за Грачанички срез да је код деце српс-
ке националности у Приштини „одушевљење за Отаџбину и Српство тек у 
развитку, пошто сва ова деца, тако рећи, до јуче нису смела јавно казати ни 
своју народност којој припадају“ (Исто: 466–467).

Према војно–територијалној подели новоослобођених крајева Србије, 
установљеној августа 1913. године, Приштина је постала седиште штаба Ко-
совске дивизијске области. Пре избијања Великог рата у њој је био смештен 
18. дунавски пук са по једном деташованом четом у Косовској Митровици, 
Урошевцу и Гњилану. У Приштини је задржан један пољски артиљеријски 
дивизион, једно одељење од 15 кола и једно аутомобилско одељење (Јаго-
дић 2013: 199). Слично је било и у другим варошима Старе Србије и Вар-
дарске Македоније. Безбедносна ситуација у „новим крајевима“ захтевала је 
константно значајно присуство војних снага, пре свега због честих оружа-
них инцидената на демаркационој линији између Србије и Албаније, као и 
субверзивних делатности качака и бугарских комитских група. Након обја-
ве рата Аустроугарске Краљевини Србији извршена је мобилизација војно 
способних мушкараца, а одзив нових регрута у Косовској дивизијској обла-
сти био је половичан: хришћани су се одазивали редовно, док са муслимани-
ма то није био случај.7 Хришћански регрути из Косовске дивизијске области 

7 Регрутација муслимана из „нових области“ уследила је након документа који је ми-
нистар војни Радивоје Бојовић упутио српској Врховној команди 18/31. децембра 
1914. године, којим је одлучено да се са те територије регрутују и војни обвезници 
исламске вероисповести првог позива, и то рођени 1892, 1893. и 1894. године (Вој-
ни архив (ВА), Пописник (П) 3 кутија (к) 81, фасцикла (ф) 4, број документа (док. 
бр.) 8/28, Министар војни, пуковник Р. Бојовић – Врховној команди 18/31. 12. 1914. 
године у Нишу). Међутим, та одлука показала се као мач са две оштрице. Иако је пот-
реба за изједначавањем свих својих становника у правима и обавезама била сасвим 
оправдана и, са правне тачке гледишта, неопходна, она се показала као врло нереал-
на, погрешна, и у крајњој линији, опасна (Шаљић 2015: 351, 362). Регрутација војних 
обвезника исламске вероисповести без већих проблема обављена једино у Ибарској 
дивизијској области. У другим крајевима долазило је до протеста, супростављања, ди-
верзија, дезертирања, па и сукоба. Регрути муслимани и њихове породице су врло чес-
то са несимпатијама и подозрењем гледали на српску војску. Такво уверење додатно 
је утврдила чињеница да је Османско царство стало на страну Централних сила, као и 
фетва шеих-ул-ислама из Истанбула која је позивала муслимане у свети рат против Ан-
танте и њених савезника. Објављен је и својеврсни „Додатак светој фетви“, прилагођен 
муслиманском становништву Србије, у којем је, између осталог, писало:
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упућивани су у Скопље, док су регрути исламске вероисповести упућивани 
у Ниш. Од избијања Првог светског рата, Косовска дивизијска област нашла 
се под командом Трупа нових области, на чијем је челу стајао генерал Да-
мјан Поповић. Међутим, до 6. октобра 1915. године Трупе нових области 
нису биле део оперативне војске. То су постале тек са почетком нове не-
пријатељске офанзиве на Краљевину Србију. Шеснаест дана касније, гене-
рал Дамјан Поповић је смењен, а на место команданта Трупа нових области 
постављен је генерал Петар Бојовић (Исто: 209).

Османско царство почетком 20. века није много улагало у своје са-
обраћајнице, посебно оне на државној периферији. Зато је Краљевина Ср-
бија после балканских ратова наследила углавном лоше друмове, којима је 
била потребна оправка. Оно што је представљало отежавајућу околност 
је чињеница да су се путеви најчешће пружали правцем исток – запад, а не 
север – југ, као што је био случај са српским саобраћајницама. Развијање 
путне инфраструктуре у новоослобођеним крајевима био је врло битан за-
датак за тадашњу Србију; и то не само због повезивања државне територије, 
већ и због развоја привреде и економије (Политика, бр. 3541, 20. 11. 1913, 
1). Зато је израђен посебан елаборат, којим су обуваћени друмови у целој 
земљи и одређене су деонице које је приоритетно требало изградити. Једна 
од њих била је и Скопље – Урошевац – Приштина –Косовска Митровица 
(Јагодић 2013: 346). Међутим, и пре плана за изгрању нове саобраћајнице, 
Приштина је због свог географског положаја била права раскрсница путе-
ва: ту су се рачвали друмови за Ђаковицу, Призрен, Куршумлију, Подујево, 
Преполац и Врање (Нушић 1903: 6). Управо је једним од наведених путних 
праваца, Куршумлија – Приштина, у овај град половином новембра 1915. 
године пристизало на хиљаде људи из разних делова Србије.

У тим данима је ова варош подсећала на комбинацију великог војничког 
логора и народног збега. У њој су се нашле јединице Трупа нових области, 
Одбране Београда, делови Тимочке војске, као и Друге и Треће армије (Па-
вловић 1968: 576–577). Временски услови су се погоршавали. Хладна киша 
је прелазила у сузнежицу и снег, који је 17. новембра „већ доста нападао до 
послеподне“ (Карађорђевић 1984: 143). 

Заједно са српским сувереном Петром и војском, у Приштину су стиг-
ли и многи народни посланици, црквени великодостојници, интелектуалци, 
чиновници, културни посленици, познате личности тадашњег јавног живота 

 „Муслимани! До јуче се лепршала османлијска застава са светим знамењем полуме-
сеца у нашој драгој отаџбини, а данас се вије прљава застава Срба који својим гнус-
ним ногама газе свети гроб султана Мурата на Косову... Овај ниски народ шаље вас у 
борбу против Аустро-Угарске и Немачке који су савезници муслиманског калифата... 
Убијајте више и ниже официре, бацајте у ваздух магацине са муницијом, рушите же-
лезничке и остале мостове, јер ћете на тај начин извршити заповест пророковог пуно-
моћника – нашег честитог падишаха“ (Шаљић–Стијовић 2015: 459). 
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Србије, страни дипломатски посланици, рањеници и велики број избеглица. 
Врло скромни и ограничени прихватни капацитети Приштине нису били 
довољни за све. Смештао се где је ко стигао.8 Имућнији и сналажљивији су 
проналазили собе у гостионицама, хотелима или кућама локалних становни-
ка, док су они са „плићим цеповима“ обично боравили по ћошковима улица 
и спавали под кровињарама и надстрешницама. 

Међу људима су се проносиле разне, углавном лоше и онеспокојавајуће 
вести. Свакакве информације и дезинформације које су колале међу онима 
који су тих дана невољно боравили у Приштини стварале су атмосферу кон-
фузије и потпуне неизвесности. А било их је на претек.9 Једна од њих је гово-
рила да је Врховна команда већ напустила простор Косова, њих практично 
остављајући на милост и немилост непријатељу. Чувши за ту информацију, 
која се ширила „од уста до уста“, велики број грађана са разних страна је у 
групама долазио пред начелство, желећи да провере да ли је она тачна. Један 
од очевидаца тог призора био је и Бранислав Нушић, који је те моменте жи-
вописно овековечио у свом чувеном књижевном остварењу „Деветстопет-
наеста: трагедија једног народа“: 

„Глас о проласку Врховне команде прелетео је дуж главне улице од ће-
пенка до ћепенка, од дућана до дућана, и од кафане до кафане. Па и даље 
још: зашaо је кроз све махале, кроз све уличице и сокачиће, ушао је на све 
капије и капиџике, и уједанпут се крете свет са дењчићима и бошчама у руци 
и са товарима на леђима, и све се то сручи на тесни простор пред начелством 
да, приправно за бекство, са стварима крај себе, дрежди ту и чека потврду 
вести. Те гомилице почеше да расту, пробирајући се са разних страна, и већ  

8 „У Приштини много света као на вашару, аутомобил једва мили. Стигнемо на пијацу, 
где је стари турски конак, у коме се сада налази један штаб. Не треба ни казати да је све 
било пуно по хотелима. Било је и по кућама. Питао сам се, куда ће ова гомила, која још 
лута по улицама, сместити“ (Томпсон 1986: 577).

9 Слично је било и у другим градовима. Немачки слависта Герхард Геземан бележи сли-
чне призоре у Косовској Митровици, где је боравио током прве половине новембра 
1915. године: 

 „Овде се човек може бавити психологијом маса. Они при повољном ветру чују са севе-
ра грмљавину немачких хаубица а са истока јеку бугарских топова. Онда себе сматрају 
изгубљеним. Али, довољно је да добошар бучно прође улицом, и стојећи у блату до 
колена, прочита следећи телеграм: ’Руска влада је синоћ Бугарима објавила рат. Руски 
ратни бродови бомбардују Варну. Руске трупе нападају преко Румуније Бугаре с леђа’ 
– онда је зачас све добро и сви ови оптимисти одмах знају да ће Софија пасти за четр-
наест дана. [...] ’Француске и енглеске дивизије потукле су Бугаре код Бабуне’ – ништа 
не помаже. Каква Бабуна! Они су хтели од Митровице преко Тетова и Битоља у Грчку, 
а Битољ је пао! Сат касније ти исти људи смеше се надмоћно; сваки говори са висине 
као нешто што се само по себи разуме: ’Да би нас одсекли од Грчке, морају узети Те-
тово, а Тетово ће бити брањено’. У овом ’бити брањено’ скрива се нека чудна утеха. 
Као да није све брањено од Београда до Рашке. Али довољно је да неко нешто каже у 
правом тону. Онда је свима јасно да је положај који се брани неосвојив: и путеви за 
Грчку одмах су опет отворени“ (Геземан 1984: 54).
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за један сат то је био читав логор очајних. Ту су били људи који су раније 
избегавали из Београда, из Ниша, из Скопља, па знају колика је то невоља 
ако се човек за времена не уклони; ту су биле жене које нису знале где су им 
мужеви, те немају кога ни да их поведе ни да их усаветује. Ту су биле мајке 
које немају начина ни себе да умире, а треба децу своју да утеше и охрабре. 
Све то спустило ствари крај зида од ограде начелства, савило се крај ствари 
својих и брижно пита: шта је, и хоће из очију да прочита одговор и савет. 
Поједине породице, које су се већ до Приштине напатиле, и не питају и не 
чекају одговора: нису раде да истину сазнају сувише доцкан; не верују више 
ни у чији савет и крећу“ (Нушић 2014: 212–213).

Сазнање да се Врховна команда дислоцирала у Призрен, а краљев-
ска влада из Рашке у Косовску Митровицу, још их је више узнемирило. И 
краљев долазак у Приштину су многи од њих протумачили као крајњу нуж-
ду, као последњи час, те „место да их охрабри, та их је вест још више застра-
шила“ (Исто: 215, 217).

Краљ Петар био је смештен у кући адвоката Љубомира Нешића, у којој 
се раније налазио некадашњи конзулат Краљевине Србије. Док је боравио у 
Приштини разговарао је са многим политичарима, генералима, чиновници-
ма, свештеницима, угледним грађанима. Редовно је обилазио градске улице 
и места у околини. У кућу у којој је привремено одсео долазили су његови 
пријатељи, међу којима су најчешће били пуковник Чеда Михајловић, бивши 
министар грађевина Јован Јовановић и професор Илија Ђукановић. Једно 
време је заједно са њим био и његов син, регент Александар (Димић 1982: 
190–191). Моменти које су провели заједно били су испуњени непријатном 
тишином и дубоком забринутошћу. Туробна атмосфера која је тих дана вла-
дала на „приштинском двору“10 била је проузрокована изузетно неповољном 
ситуацијом у којој се налазила њихова земља. Очекивана помоћ од савезника 
није стизала, стање на фронту било је тешко, непријатељ је са три стране све 
јаче притискао, војници су били уморни, гладни, промрзли, топови остајали 
заглављени у мору блата, путеви лоши, безброј избеглица... Стање је, према ре-
чима војводе Степе Степановића, деловало готово безизлазно, „сем ако Бог не 
учини какво чудовиште“ (Карађорђевић 1984: 144). Седамнаестог новембра  

10 О томе сведоче записи професора Илије Н. Ђукановића, који је присуствовао зајед-
ничким обедима оца и сина, краља Петра и регента Александра Карађорђевића: 

 „У подне је ручак био заједнички, тј. ако један од Њих није тада био на фронту. Краљ 
је увече раније вечеравао и легао, да би по обичају за беле зоре устао и место у шетњу 
отишао би на фронт. Уопште, за време ручка или вечере била је брижна и несносна ти-
шина. Само је послуга нечујно и брзо као духови промицала. Ако се случајно додирне 
чаша или тањир, одмах се руком угушује звук. У нас се за овакве случајеве каже да је 
веселије и кад је мртвац у кући. Престолонаследник је ову тишину најчешће прекидао 
и заподевао разговор. Краљ је то ређе чинио. Видело се да разговор не тече од срца, 
брзо се свршавао. После обеда још се мало задржи за столом, затим краљ и престоло-
наследник иду у своје собе“ (Ђукановић 1922: 6–7).
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почела је битка за Скопље, којом је српска војска желела направити контра-
удар кроз Качаничку клисуру, потиснути Бугаре и поново отворити пут ка 
Грчкој. Иако су Срби у почетним фазама битке остварили успех и нанели 
осетне губитке непријатељу, ипак нису повратили овај град, па је Врховна 
команда четири дана касније, 21. новембра 1915. године, издала наредбу за 
повлачење (Tomac 1973: 297). Неуспех ове операције дефинитивно је одре-
дио даљи ток повлачења српске војске и државног врха. Једини преостали пут 
био је – Албанија.

У међувремену, у Приштини се осећала глад. На пијаци је лутала „из-
гладнела гомила“ и тражила „нешто за јело“ (Томпсон 1986: 577). Завлада-
ла је несташица хлеба, брашна, уља, соли, шећера, млека и других основних 
животних потрепштина. Сналазио се ко је како умео. Ратни профитери, 
црноберзијанци и лиферанти диктирали су цене по свом нахођењу, не оба-
зирући се на околности.11 „Скупоћа скаче. Банкнота пада. Нигде сребрног 
и никленог новца!“ (Поповић 1921: 8). Продавао се и „крушевачки плен“, 
како је опљачкану робу из државних магацина у Крушевцу назвао Бра-
нислав Нушић (Нушић 2014: 213). Није било ни сточне хране. Коњи су, 
без сена и зоби, губили снагу и малаксавали. Осим недостатка хране, велики 
проблем представљале су вашке, с којима су људи водили праве борбе уз 
помоћ шака, густих чешљева, дебелих хартија и других предмета. По неко-
лико пута дневно морала се требити ћебад и одећа од ових малих, бројних, 
непријатних паразита. Хигијенске прилике су, такође, биле на врло ниском 
нивоу. То је погодовало развоју инфективних болести, које су, у услови-
ма глади, хладноће и недостатка медикамената, биле узрок смрти немалог 
броја људи.

Двадесетог новембра 1915. године краљ Петар је аутомобилом отишао 
до манастира Грачанице. Након обиласка једног од најзначајнијих симбола 
немањићке епохе, наставио је аутомобилом до Сливова и Лабљана, одакле 
је, са пратњом, на коњима отишао до положаја Врбица, који је бранила чета 
Шеснаестог пука „Цара Николе“ (Карађорђевић 1984: 144). После тога 
се коњем, а потом и аутомобилом, вратио до сењака на ободу Приштине, а 
онда упутио кући адвоката Нешића у којој је био смештен. Тамо је затекао 
писмо регента Александра којим је он тражио да професор Илија Ђука-
новић остане непосредно у краљевој пратњи, што је он и прихватио. Око 
23 сата краљу је саопштено да ће се српске трупе повући са свих линија 

11 Слично је било и у другим варошима у којима је боравила српска војска у повлачењу. 
Према сведочењу санитетског мајора Луја Л. Томпсона од 6. новембра 1915. године, 
цена хлеба у Косовској Митровици је била шест до седам пута већа у односу на цену 
хлеба у Рашки. Слично је и са осталим намирницама: „Црни хлеб два динара килограм; 
свињско месо 5 динара килограм; свињче које се пре могло добити за 5 динара сада је 
25 динара; пиле је 11 динара; сено грош килограм; овас (ако се још може добити) 0, 50 
килограм“ (Томпсон 1986: 570). 
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одбране исте ноћи и сутра ујутру (Исто: 144). Чинило се да је повлачење 
из Приштине постало неминовност.

Сутрадан, двадесет првог новембра 1915. године, на Аранђеловдан, 
краљ Петар је присуствовао служби у приштинској Цркви Светог Николе. 
На листовима његовог дневника могу се прочитати оштре речи љутње и 
прекора упућене на рачун епископа шабачког Сергија, који се није удос-
тојио присуствовати служби на тако велики празник, у тако битним момен-
тима за судбину његовог народа, „и ако је прездрав и угојен“ (Исто: 145).12 
Оставивши прилог приштинској цркви у износу од сто динара, изашао је 
напоље где су га сачекале све саме „новости хрђаве“: „Јучерашњим даном 
и ноћас имали смо на 1000 бекства! Сва војска повлачи се“ (Исто: 145). 
Око 17 часова у посету му је дошао генерал Јуришић–Штурм са молбом 
да се сутра повуче из Приштине у правцу Призрена. Истакао је да су на 
том становишту и сви остали генерали.13 Краљ Петар је, након убеђивања, 
тешка срца на крају на то пристао. Сат времена касније, преко извесног 
потпуковника Берислава послао је 300 динара неименованом свештенику 
из Крушевца, који га је, оставши без новца, а с троје деце, замолио за помоћ 
(Карађорђевић 1984: 145). То је било последње што је краљ Петар урадио 
у Приштини. Сутрадан, 22. новембра 1915. године, у 7 сати ујутру, кренуо 
је пут Призрена, преко Штимља и Урошевца (Феризовића) (Исто: 145).14 
По наређењу Врховне команде, у Приштини су и после повлачења краља, 
војске и избеглица остали капетан I класе др Милосав С. Петровић, резерв-
ни капетан I класе Станиша Симић, резервни поручник др Клемес Мора-
вац и војни обвезник др Мита Манојловић, сва четворица лекари. Њихов 
хумани позив налагао је да ризикују, препусте себе на милост и немилост 
Немцима, Бугарима и Аустроугарима, и остану да брину о болеснима и 
рањенима у приштинској болници (Недок 2006: 95).

Напуштање Приштине и постепено одступање преко Косова предста-
вљало је посебно тешку етапу на страдалничком путу Србије ка Албанији, и 
то не само због очајне ситуације на фронту, временских неприлика, недос-
татка хране и основних животних намирница, болести и огромних људских 
губитака, већ и због историјског, културног, духовног и симболичког значаја 

12 „Срамота да је осуствовао богослужењу један Владика, и то у Приштини; место влади-
ке добар је само бик“ (Карађорђевић 1984: 145).

13 То је био необично важан моменат, јер постоје подаци који говоре да краљ Петар није 
хтео напустити територију Србије, иако је то у тим моментима деловало као једина 
преостала опција. Стари суверен није желео поделити судбину свог деде Карађорђа. 
Једва су га умолили да из Приштине крене у даље повлачење ка Призрену (Живојино-
вић 2003: 101).

14 Иако је генерал Петар Бојовић пре тога предузео нарочите мере да се пут Приштина – 
Урошевац поправи (Бојовић 1922: 43), он је, услед лоших временских услова, огромног 
броја кола, запрега, артиљеријских оруђа, војника и избеглица, био јако лош, тако да је 
путовање овим друмом било поприлично споро.
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Косова за Србију и српски народ.15 Посебно упечатљиве, живописне и тра-
гичне сцене великог мучног хода преко овог дела српске територије забеле-
жио је и пренео француски књижевник и новинар Анри Барби: 

„Ниједна слика која показује одступање Француза из Русије не даје ни 
приближну слику очаја као ова, која представља повлачење Срба. Један цео 
народ, старци, жене, деца крећу се по блатњавом путу под пљуском снега. 
Наједанпут, ја наилазим на препону, леш једног старца. Он је склоњен ван 
пута и остао напуштен. Овде једна жена опружена на једном камиону који 
се заглавио, она је држала једно мало дете од 2 године на леђима сасвим 
укочена. Она умире, умире од глади и од зиме. Једна девојчица, највише од 
8 година, цвокотајући под шалом од дроњака, покушавала је да је пробу-
ди. Најзад скрушена изненадном тужном мирноћом мајке, отпоче да јеца 
и паде на колена. Мало даље један дечко клекнуо на ивицу шанца. Сузе су 
кипатле на бледо лице и његови зуби цвокотаху. Ја га упитах. Он је изгубио 
разум, јер није јео више од два дана. Он не може више да иде. Шта да радим, 
ја сам му дао све што ми је остало од кукурузног хлеба, па сам се удаљио, 
стегнута срца, не могући да зауставим сузе“ (Барби 1984: 598).

Српска војска, државни врх и огромна маса избеглица повлачили су се 
ка Призрену, својој средњовековној царској престоници, одакле су, крајем 
новембра и почетком децембра, кренули ка својој Голготи. Приштина је ос-
тала иза њих. Следећег дана, 10/23. новембра 1915. године, пала је у руке не-
пријатеља (Поповић 1921: 9). Отпочела је њена окупација, која је окончана 
победоносним повратком српске војске три године касније. 

15 „Има ли што теже од тога, него Косово и по други пут напустити! Зар то наше најсветије 
знамење опет туђа рука да обделава и душманска нога гази његове древне костурнице!

 ’Па, ко је тај сада, који од нас тражи
 То крваво поље ко отмицу сваку,
 Који је тај кога дивљи нагон дражи,
 Да скрнави ову освештану раку?
 Могу ли Ситница и Лаб исполински,
 Бити чији други до само Србински!’“ (Динић 1922: 13). 
 Путујући возом заједно са српским министрима од Косовске Митровице, преко Ву-

читрна и Приштине, до Липљана, француски историчар и дипломата Огист Боп бележи 
слично расположење, верно описујући туробну атмосферу која је владала међу њима: 

 „Воз наставља полако. Пролазимо кроз Косово. Стојећи на прозорима, дуж целог хо-
дника, министри гледају: цела историја Србије пролази им испред очију: јуначко доба 
Немањића; легендарна битка 1389, која је учинила крај царству Душанову; читави ве-
кови ропства, под турским јармом, које ублажава песма гусала славећи јуначка дела цара 
Лазара и његових витезова; затим Младо-Турци, који у ова тако дуго занемарена места 
доводе султана Мехмеда и сазивају сто хиљада Арнаута да се на гробу султана Мурата 
закуну на верност Падиши; и најзад, после толиких промена, Србија, која се, после побе-
де на Куманову, враћа победоносно у ову равницу, у којој данас њени изнурени војници 
напрежу своје последње силе. Стојећи на прозорима, министри гледају замишљено; ми 
стојимо поред њих, делећи њихово узбуђење, и они нам тужним покретом показују све-
тиње српског родољубља, гроб цара Лазара и цркву Грачаницу“ (Боп 1918: 35).
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Jovan J. ALEKSIĆ

PRISТINE DURING THE DEPARTURE OF THE SERBIAN ARMY  
IN THE AUTUMN OF 1915

Summary

The joint offensive of the Austro-Hungarian Empire, Germany and Bulgaria against the 
Kingdom of Serbia, exhausted by the Balkan wars, the war destruction during the first year of 
World War I, and the typhus epidemic that killed over 130,000 people, forced the Serbian Su-
preme Command to order a departure from the north of the state territory to the south, or to 
the area of Kosovo and Metohija. One of the ’stage stations’ on the painstaking withdrawal of 
the Serbian army, state leadership and people was also Pristina, where the Serbian king Petar I 
Karađorđević was staying from November 15th to 22nd of November 1915. Along with him, 
many people’s deputies, religious dignitaries, intellectuals, clerks, cultural workers and well-
known figures of Serbia’s public life, foreign diplomats, the wounded and a large number of refu-
gees arrived in Pristina. The Serbian ruler was placed in the house of the lawyer Ljubomir Nešić, 
in which formerly was the former consulate of the Kingdom of Serbia. While he was in Pristine, 
he talked with many politicians, generals, clerks, priests and prominent citizens. He regularly 
visited the city streets and the surrounding areas. There were gloomy and chaotic circumstances 
in the city itself. There was a lack of bread, flour, oil, salt, sugar, milk and other basic living ne-
cessities. War profiteers, blackberries and lifeguards dictated the prices at their discretion, with-
out considering the circumstances. Branislav Nušić, Ilija N. Djukanović, Anrija Barbija, Luj L. 
Thompson and so on... The failure of the Serbian counter-offensive aimed at counterbalancing 
through the Kačanik’s gorge, suppressing the Bulgarian army and opening the way to Greece, 
definitely determined a further course of withdrawal of the Serbian army. Priština had to be left. 
The Serbian army, state leadership and a huge mass of refugees retreated to Prizren, its medieval 
capital of the empire, from where, at the end of November and early December, they headed 
towards Golgotha, so Pristina remained behind them. On the next day, November 23rd 1915, it 
fell into the hands of the enemy. Its occupation began, which ended with the victorious return of 
the Serbian army three years later.

Key words: Pristine, Kosovo and Metohija, autumn 1915, Kingdom of Serbia, army, depar-
ture, exodus.
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