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РАТНЕ ЗНАЧКЕ ВОЈНИКА СА СОЛУНСКОГ ФРОНТА ИЗ
ЗБИРКЕ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА У ЈАГОДИНИ
Апстракт: Ове 2006. године наврšило се 90 година од формираwа Солунског
фронта, светлог догађаја у историји српске војске. Септембра ове године
наврšило се и 90 година од формираwа рода Везе, изузетно важног у војсци, као
самосталног рода у оквиру српске војске. Ови догађаји су повод да се о wима
неšто каже, а на основу ратних значки војника са подручја Јагодине и Левча
који су били на Солунском фронту, а које се налазе у збирци знамеwа Завичајног
музеја у Јагодини.
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Крајем 1915 и почетком 1916. године, након теšких и крвавих борби
против удружено аустро-немачко-бугарских снага и исцрпqујућег повлачеwа
преко Црне Горе и Албаније, са пристаниšта у Албанији српска војска је
евакуисана, већим делом, у Грчку, на острва Крф и Видо. Након реорганизације
и опоравка војника, јединице српске војске се од почетка марта до краја маја
1916. године пребацују у грчку луку Солун. Солунски фронт се формира у
периоду јун-август наведене године. Прве борбе почиwу већ августа месеца.
После виšемесечних борби српске јединице ступају на тле своје домовине
освајаwем Битоqа, који је тада био саставни део Краqевине Србије. Од децембра
1916 до септембра 1918. године води се исцрпqујући ровоски рат. Септембра
1918. године српска војска врšи пробој фронта и креће у свој победнички поход
према северу, доприносећи значајно бржем окончаwу Првог светског рата.1
Током свих ових догађаја (повлачеwе, евакуација, реорганизација, борбе
на фронту) српске трупе су имале губитака (погинуле, раwене). Да би се
идентификовали погинули и раwени војници служи ратна значка која је део
војне опреме војног лица у рату. Дакле, ратна значка или значка за
распознаваwе односно плочица о идентитету служи да би се идентификовала
војна лица у случају погибије, раwаваwа и сл. Прави се од разног чврстог
материјала у облику плочице (једноставне или двоструке) или танке металне
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кутијице. Подаци на плочици су гравирани док су у кутијици написани на
листићу пергамент-папира. Носи се на металном гајтану или ланчићу, око руке
или врата.2
Повећаwем губитака у ратовима јавила се, крајем XИX века, потреба да
војна лица имају код себе податке ради идентификације. Женевском
конвенцијом из 1906. године обавезане су зараћене стране да идентификују
погинуле и раwене војнике и те податке доставе противничкој страни. Ратна
значка у српској војсци била је слична аустроугарској која је била
пqосната метална кутијица у којима се налазио чврст папир са уписаним
подацима. Многи војници су доласком на Солунски фронт изгубили ратне
значке, па су сами, по угледу на француске ратне значке, које су биле
овалне и двоструке, од алуминијумских порција израдили плочице и на
wима урезивали податке, šто је случај и са плочицама о којима ће бити
речи у наставку текста.3
Веза представqа универзални род војске за све видове оружаних снага.
Због специфичних задатака и потреба појединих видова, у неким армијама се
дели на везу копнене војске, ратног ваздухопловства и ратне морнарице. За
реализације разноврсних задатака постоје одговарајуће јединице које су
опремqене разним средствима везе и попуwене стручним кадровима одређених
специјалности. За пренос информација користе се телеграфски и телефонски
бежични, жични и интегрисани системи, затим системи за пренос šтампаног
текста, рукописа, цртежа, графикона, схема, непокретних и покретних слика, а
нарочито у нижим тактичким јединицама разна визуелна и звучна средства,
лични додир, курири, патроле, оделеwа за везу, делегати, официри за везу.4
До доласка на Солунски фронт јединице везе налазиле су се у саставу
инжеwеријских јединица. Током реорганизације на Крфу, јединице Везе су
попуwене новим средствима. У склопу свеукупне реорганизације војске,
престолонаследник Александар је на предлог министра војног 7 (20). септембра
1916. године одобрио Уредбу о војном телеграфу, на основу које су мале
јединице везе које су се налазиле у саставу рода инжеwерије, прерасле у веће
јединице ранга батаqон-пук. Уредбом су предвиђена трупна телеграфска и
телефонска и сигнална одеqеwа. Трупна телефонска одеqеwа била су
предвиђена за сваки пеšадијски пук, а сигнална и телефонска за сваки
артиљеријски пук и дивизион. За сваку армију, пеšадијску и коwичку дивизију
предвиђено је по једно жично и по једно радио-телеграфско одеqеwе. Касније су
формације јединица Везе српске војске прилагођене француским и британским
формацијама. Овом Уредбом веза је постала самосталан род српске војске.5
У збирци ЗНАМЕWА Завичајног музеја у Јагодини налазе се две ратне
значке (фотографије бр. 1-4), које су изложене и на сталној изложбеној
поставци и које су припадале војницима са овог подручја, а који су се налазили
на Солунском фронту. Обе представqају самосталан рад војника и начиwене су
од алуминијума. Обе значке су двостране. Овалног су облика. Пробуšене на оба
краја, вероватно да се кроз wих провуче ланац или гајтан. Обе су лепо
орнаментисане на предwој страни. Обе на другој страни имају ознаку
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припадности роду везе (испреплетане стрелице). Натписи на обе ратне значке је
ћирилични. Натпис на првој плочици (слика бр. 1 и 2) је следећи:
Аверс: Мих. Михајловић-Сибница-ср-Левач-ок. Морав.
Реверс: ТИМОЧ-ТЕЛЕГРАФ.-Одеqеwе-1916-год.
Натпис на другој плочици (слика бр. 3 и 4) гласи:
Аверс: Радмило И.-Радојковић-из=Јагодина
Реверс: ТИМОЧ-АНТЕН.-Телефонс=одеqеw : 12-1917.г.
Из наведеног се извлаче следећи закqучци. Оба војника су се налазила у
саставу Тимочке дивизије која је, на Солунском фронту, била у саставу Друге
армије којом је командовао војвода Степа Степановић. Ова дивизија се истакла
током борби 1916. године као и у борбама приликом пробоја Солунског фронта.
Војници са подручја Моравског округа су
по војно-територијалној
организацији, пред Први светски, потпадали под Тимочку дивизијску област,
односно били мобилисани у 13, 14, 15 и 20. пук. Седиšте окружне пуковске
команде било је у Ћуприји. Посебно је интересантно да су оба војника била у
саставу јединица везе које су информације преносила бежичним путем дакле
бежичним системом везе.6
Ове две ратне значке представqају значајно сведочанство о боравку
војника српске војске, са подручја средwег Поморавqа, на Солунском фронту, а
уједно представqају значајан извор у провучаваwу развоја рода везе у српској
војсци.
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Summary
THE WAR BADGES OF SOLDIERS FROM THE THESSALONIKI FRONT
IN COLLECTION OF THE REGIONAL MUSEUM OF JAGODINA
The 2006th year marks the 90th anniversary of the forming of the Thessaloniki
front, which has been one of the most significant events in the recent history of the
Serbian army. In September this year one also marks the 90th anniversary of the
forming of the Communications department of the Serbian army, which as being
autonomous was very important part of the national armed forces.
These events were the basis for making this article with special reference to
the war badges now in collections of the Regional Museum in Jagodina, which
originally belonged to soldiers who took part in the military operations at the
Thessaloniki front and who came from the territories of Jagodina (Radmilo I.
Radojkovic) and Levac (Mih. Mihailovic).
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