Љиљана Грчић1
ПРЊАВОР У МАЧВИ
– село одликовано Карађорђевом звездом за храброст
„ ...Прњавор, место где дивљаштво ордија Франца Јосифа није више
познавало граница...Биланс онога што су учинили Аустро-Мађари у
овом селу, више је него страшан... У овом злосрећном Прњавору, не
види се ништа друго сем изгорелих кућа и заједничких гробова где
почивају изобличени остатци свих ових људи, стараца, жена и деце,
жртава бестијалног беса ''културтрегера''. Они који су, као ја, видели
ово, неће моћи никад опростити, поред свих друштава Народа, поред
свих Локарна, онима који су се непоправиво осрамотили у Мачви...“
(Родолф Арчибалд Рајс, 1928. г.)
*
Село Прњавор лежи у југозападном делу мачванске равнице, између реке Дрине и брда Џајевца, обронка планине Цер, на путу Шабац - Лозница. Удаљен је од Шапца 26 км. Име Прњавор потиче од општег назива
за насеља на манастирском земљишту. У средњем веку насеље је било у
поседу манастира Чокешина као његово добро. Почетком ХVIII века оно
се развило у самостално насеље. Помиње се у попису насељених места
1717. године. У току I српског устанка Прњавор са околином био је поприште многих бојева против Турака. У његовој непосредној околини, 1804.
године одиграла се чувена битка на Чокешини. Прњавор је тешко пострадао и у Првом светском рату, када се нашао на удару аустро-угарских трупа, које су се приликом повлачења после пораза у Церској бици, светиле
голоруком становништву.
Страдања становника Прњавора у Првом светском рату
Аустријска војска је августа 1914. године починила страховита
зверства у Поцерини и Мачви. Од свих места, по страдањима се издваја
Прњавор, који је, после Шапца, највише страдао при првим упадима непријатеља у почетку светског рата (Шабачки гласник, 1934). Крваве борбе у Мачви, Јадру и Поцерини демантовале су војног теоретичара Клау1
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зевица који каже да само примитивни и непросвећени народи праве велике и страхотне злочине у рату. У Прњавору је, наиме, „високо-културна“
држава, Аустроугарска, направила незапамћен злочин над цивилним српским становништвом – масакрирања, вешања, силовања, бестијална иживљавања над старцима, женама и децом. Супротно томе, између осталог
и по наређењу Степе Степановића, Србија је своје заробљенике чувала,
хранила и лечила.
Стравични су описи које су дали савременици, а посебно сведочења странаца. Злочине у Прњавору пред светску јавност изнео је Швајцарац, др Родолф Арчибалд Рајс, професор Лозанског универзитета, који је
на позив српске владе дошао да изврши анкету о аустро-угарским зверствима на мачванском фронту. Он је оставио и бројне фотографије и записнике после посете стратиштима, које је српска влада објавила у посебним
издањима на страним језицима, да би упознала, пре свега савезнике о терору окупатора у Србији. На испитивању ратних злочина у Мачви, почињених у Првом светском рату, са др Арчибалдом Рајсом, радио је Живко
Барловац, тада генерални конзул Краљевине Србије у Паризу (Костић,
1994; ИАБ, ПФ Б, К - 1).
По сведочењу А. Рајса, улазак обесних непријатељских трупа завио је у црно ово богато село, које је бројало 2400 становника. Он је у присуству комисије забележио да је од 4 – 17. августа 1914. године било убијено, спаљено или измасакрирано укупно 352 становника. Највећи део били су старци, жене и деца. Окупационе власти Србији су 10. јула 1916. године извршиле попис окупираног подручја упоређујући га са резултатима
пописа Краљевине Србије од 31. 12. 1910. године. У Прњавору је 1910. године живело 1400 мушкараца и 1345 жена, односно 2745 становника. Попис из 1916. године дао је следећу слику: у њему је живело 596 мушкараца
и 1009 жена или укупно 1605 људи. И самим површним упоређивањем,
види се да је број становника у овом селу за 6 година опао за око 40% (Ђ.
Кнежевић, 1984). На основу исцрпних података учитеља М. Дачића и свештеника М. Никитовића, од 1914. до 1918. године животе су изгубили 604.
мештанина Прњавора:
Стрељано код старе железничке станице.......................................... 27
Спаљено у школи................................................................................. 50
Убијено, искасапљено и спаљено у Милутиновића кући ............... 97
У Лешници, на железничкој станици, стрељано и живо закопано.. 109
Стрељано, избодено бајонетима, печено на ражњу, обешено и
разапето између коња на разним местима у селу............................. 70
Умрло у ропству.................................................................................. 40
Погинуло на бојишту и умрло на острву Виду, Крфу, као и
приликом повлачења......................................................................... 211
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Када се овим жртвама дода и 49 изгинулих бораца у балканским
ратовима, онда се добије коначна цифра: Прњавор је од 1912. до 1918. године дао 653 живота. Када се додају и жртве тифуса из 1914. и 1915. године, као и тифус грознице из 1918. године, у којима је преко 200 мештана
изгубило живот, онда се добија податак да је Прњавор за слободу дао око
900 живота. Просечно на свако домаћинство долазе две жртве (Рајичић,
1977). Овим патње и страдања Прњавора нису престале, јер се у Другом
светском рату поновио кобни август 1914. године! На спомен плочи постављеној на зиду основне школе пише да су „17 августа 1914. године
Аустро-угари спалили у школи 48 Прњавораца; 20 августа 1941. године
Немци су у дворишту школе стрељали 104 становника Прњавора“.
После завршетка Првог светског рата, за време владавине краља
Александра, прилогом грађана и државе, саграђена је Спомен – костурница у коју су сахрањени посмртни остаци Прњаворчана, који су били жртве
масовног покоља недужног становништва од стране аустро-угарске војске.
Паљење села, стрељања сељака, вешања, мучења, пљачкања и други злочини у Првом светском рату приказани су на зидним сликама Ристе Боцарића (Тодоровић, 1998).
Због огромних жртава и јуначког отпора непријатељу 1914, године, указом бр. 22 од 9. јуна 1934. године, Њ. В. Краља Александра, Прњавор је одликован за храброст Орденом Карађорђеве звезде с мачевима –
четвртог реда (Јеротић, 1968). То је једино село у Србији које је добило
ово најзначајније одликовање Краљевине Србије и Југославије до 1941. године, установљено 1. јануара 1904. године, као успомена на стогодишњицу Првог српског устанка.
Спомен-црква са костурницом
Спомен-црква са костурницом, коју неки с правом називају „ћеле
кула Западне Србије“, подигнута у Прњавору, селу које се нашло у средишту крвавих збивања у Првом светском рату, сведочи о страдањима мачванских сељака од аустро-угарске војске. Подигнута је у знак сећања на
жртве аустроугарских зверстава у Прњавору 4. августа 1914. године и изгинуле ратнике у периоду од 1912-1918. године. Влада Републике Србије
је 1962. године Спомен-цркву са костурницом прогласила спомеником
културе од изузетног значаја (Милић, 1998).
На иницијативу Прњаворчана и несебичним залагањем др Арчибалда Рајса и свесрдној помоћи краља Александра, жртвама Првог светског рата у Прњавору подигнута је Спомен-костурница. Председник пододбора за
њено подизање био је Никола Пашић, а потпредседник Арчибалд Рајс.
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Спомен црква са костурницом

Споменик спаљенима у школи

Биста др Арчибалда Рајса

Биста краља Александра I

Слика 1. – Одабрани споменици у Прњавору (фото Љ. Грчић)
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Спомен-костурницу пројектовао је архитекта Милан Минић. У њу
су похрањене кости 535 страдалника из Прњавора, а свечано је откривена
5. новембра 1922. године у присуству изасланика краља Александра, Арчибалда Рајса, министра правде – Лазе Марковића, потпредседника Народне скупштине – Милорада Вујичића и других познатих личности. Госте из
Београда довезао је и вратио натраг – специјални воз. Освећење Костурнице обавио је епископ шабачки, господин Михаило. У име Одбора за градњу, на свечаности говорио је свештеник Никитовић. На француском језику, окупљенима се обратио др Арчибалд Рајс, чије речи је преводио Сава
Микић. Свечаност освећења Костурнице, 5. новембра 1922. године, камером и фотоапаратом, снимио је Зарија Плавшић, из Београда. Филмска
трака је дуга преко 100 метара. У Кинотеци у Београду пронађен је документарни филм снимљен 1922. године на свечаном отварању Костурнице
у Прњавору (Рајичић, 1977).
Костурница у Прњавору својеврстан је споменик који подсећа на
мучења и страдања у Првом светском рату. Унутрашња уметничка опрема
крипте својим модерним изразом евоцира успомену на страдања становника Прњавора и истовремено одаје достојну пошту палим жртвама за слободу Србије. Спомен – костурница у Прњавору представља мању грађевину, зидану 1922. године у псеудо – византијском стилу. Изграђена је од камена у облику грчког крста, са куполом на пресеку бродова. Портали и фасада капеле украшени су орнаментиком неовизантијског стила. Испод пода је гробница у којој су сахрањени посмртни остаци 535 палих ратника и
жртава аустро-угарске војске. Над вратима костурнице постављена је мермерна плоча на којој је рељефним словима урезан следећи натпис:
„Славно је за отаџбину умрети.
Жртвама аустроугарских зверстава
4. августа 1914. г. подиже ову
Костурницу као и споменик изгинулим
ратницима 1912-1918. народ српски
За владе Њ. В. Краља Александра 1922. г.“
Костурница је подигнута по пројекту познатог српског архитекте
Милана Б. Минића. Извођач радова био је Сава Шкорић (Јеротић, 1968).
Костурница је дело младог архитекте надахнутог модернисте са схватањима европског функционализма који је заједно са Миланом Злоковић,
Николом Несторовић, Николом Добровић, и другим, унео корените промене у архитектуру између два светска рата (Јанићијевић, 1998). Архитектонско обликовање спомен капеле употпуњено је пригодним композицијама, које приказују злочине аустроугарске војске и плочама са историјским подацима. Орнаменте на вратима, терацо под и мозаик радио је
ликорезац Јосиф Блажек. У унутрашњости капеле, у три лунете, наслика103

не су историјске композиције са тематиком страдања Прњавораца 1914.
године, рађене у фреско техници: Стрељање код железничке станице у
Лешници; Школа у пламену из које мајке кроз прозор избацују децу, а
које аустроугарски војници дочекују на бајонете, као и Распеће седамнаестогодишњег младића, Николе Пејића између коња (Рајичић, 1977).
Фреско-декорацију у сводовима израдио је познати сликар Риста Боцарић 1922. године.
На унутрашњим зидовима костурнице постављено је осам спомен
плоча од белог мермера са уклесаним позлаћеним словима, и то:
а) на северном зиду налазе се три плоче, величине 170х100 и
100х100 cm, на којима је текст: „Слава и хвала бесмртним борцима за ослобођење и уједињење отаџбине од 1914 -1919.г.!“ На њима се налазе 112 имена бораца из Прњавора који су изгинули на бојиштима Првог светског рата.
б) на јужном зиду, на источном пиластру, плоча 100х50 cm, на којој је текст: „Мир и покој мученицима код железничке станице у Прњавору
4/17- VIII -1914. г.!“ На овој плочи налазе се имена 27 лица која су стрељана на железничкој станици у Прњавору.
в) на западном пиластру, једна испод друге стоје две плоче, 100х50
cm, на којима је текст: „Слава изгинулим и страдалим мученицима на разним странама од зверских Аустро-Мађара 4/17 – VIII -1914 г.!“ На њима
је урезано 70 имена изгинулих Прњаворчана на разним местима у селу.
г) на јужном зиду једну целину чине две плоче, на којима је текст:
„Мир и покој мученицима стрељаним па живим закопаним од стране
Аустро - Мађара код железничке станице у Лешници 4/17- VIII -1914!“
Ову плочу испуњавају имена 90 прњаворских мештана који су 19. августа
стрељани или живи закопани поред железничке станице у Лешници.
д) на јужном зиду, друга целина коју чине две плоче, на којима је
текст: „Мир и покој пепелу спаљеним у кући Милутиновића 4/17-VIII -1914
г.!“ На овој плочи урезана су имена 97 лица спаљених у кући Милутиновића у Прњавору.
е) на јужном зиду, на источном пиластру, плоча 100 х 50 цм, на којој
је текст: „Вечити покој мученицима који оставише кости у ропству - туђини од 1914 - 1919. г.“ Плоча садржи имена 40 лица која су помрла у ропству.
ж) на западној страни североисточног пиластра постављене су једна изнад друге, две плоче, 50х100 cm, са следећим текстом: „Слава изгинулим осветницима Косова и Сливнице 1912 и 1913. г.!“ На овој плочи уклесана су имена 49 бораца изгинулих у балканским ратовима.
з) на северној страни западног пиластра, плоча, 50х100 cm, са текстом: „Мир и покој пепелу спаљених у школи 4/17-VIII -1914. г.!“ На њој су
уклесана имена 50 лица спаљених у основној школи у Прњавору 17. августа 1914. године (Јеротић, 1968; Шашић, 1980).
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За подизање костурнице постојао је Месни одбор у Прњавору од
десет чланова и Пододбор у Београду, чији је почасни председник био Никола Пашић, председник Министарског савета, а потпредседник др Арчибалд Рајс. Чланови Пододбора су били: војвода Петар Бојовић, министар
финансија др Коста Кумануди, уредник „Политике“ Јован Тановић и други. Када је 28. септембра 1922. године извршен пренос костију у новоподигнуту костурницу, цело је село Прњавор било у црнини (Јеротић, 1968).
Спомен црква са костурницом у Прњавору представља значајно
културно добро које чува спомен на жртве локалног становништва и сведочи о злочинима аустроугарске војске након пораза у Церској бици, 1914.
године. Од 1922. године до данас, Прњавор је био домаћин бројним посетама спомен – цркви са костурницом. Положај Костурнице у црквеној порти је повољан за туристичку популаризацију овог места. Почетком ХХI века, уочава се велики заокрет у правцу оживљавања достигнућа и традиција
ослободилачких ратова Србије. Уочи године када обележавамо један век
од славне Церске битке, Влада Републике Србије улаже значајне напоре у
циљу евидентирања и ревитализације најугроженијих културних добара из
тога периода. Међу такве споменике културе, који се својом културолошком вредношћу сврставају међу изузетне примере овог вида стваралаштва, спада Спомен - капела са костурницом у Прњавору, задњи пут санирана 1979. године (Милић, 1998).
Споменици страдалим становницима Прњавора
у Првом светком рату
У Прњавору се налази више појединачних споменика подигнутих у
знак сећања на жртве аустроугарског злочина почињеног 4. августа 1914. год.
Споменик пред ветеринарском станицом у спомен жртава спаљених 4. 8. 1914. г. Изграђен је у облику надгробне стреле са крстом, на постољу од бетона. Са предње стране је урезан следећи текст:
„Овде су Аустро Маџари спалили
96 навине деце и жена Прњаворских
4-VIII-1914 г.“
Спомен плоча на унутрашњој фасади Основне школе у Прњавору
посвећена спаљеним Прњаворцима 1914. г. и стрељаним 1941. г. Плоча је
од црног мермера димензија 80 х 60 цм. У левом углу је урезан грб, а у десном петокрака. Текст гласи:
„17. августа 1914. године
Аустро-Угари су спалили у школи
48. Прњавораца.
20. августа 1941. године
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Немци су у дворишту школе стрељали
104. становника Прњавора.
У знак сећања на ове жртве Савез
бораца Прњавора подиже ову спомен плочу.“
Споменик у знак сећања на место где је стрељано 28 Прњавораца
4. 8. 1914. год. Налази се преко пута старе железничке станице. Израђен је у
облику бетонског квадера са крстом на врху, венцем симболом мучеништва
и укрштеним мачевима. Споменик је постављен на масивно камено постоље.
Споменик у облику надгробне стреле са крстом. Изграђен је од камена, налази у непосредној близини претходног споменика. Текст на њему гласи:
„Овде су аустро Маџари стрељали
28 мученика 4-VIII-1914 г.“
Др Арчибалд Рајс – почасни грађанин Прњавора
Грађани Прњавора су се на достојан начин одужили великом пријатељу и саборцу српског народа из Првог светског рата. Швајцарац Арчибалд Рајс (1876-1929), доктор природних наука, дао је велики допринос упознавању света са јунаштвом и страдањима српског народа и његовој улози у
Првом светском рату. На позив српске владе, он је као члан комисије за
утврђивање ратних злочина аустријских и бугарских окупатора у Србији у
току Првог светског рата, дошао у Србију 1914. године, као добровољац
приступио српској војсци, са њом се повлачио преко Албаније 1915. године.
После рата је остао да живи у Србији и умро је у Београду, 1929. године.
У својој књизи „Шта сам видео и проживео у великим данима“, коју је посветио српском војнику из Првог светског рата „који је све упознао,
највећу славу и највеће страдање“, описао је свој пут са српском војском
од почетка до краја рата. У њој је изнео своје белешке које је водио, дописе које је слао швајцарским, француским и холандским листовима, као и
своје успомене. У овој јединственој књизи, иако је свесно избегавао, није
увек могао да издржи да не говори о неизрецивим испадима аустро-угарске војске. На пример, причајући утиске са мачванског фронта, био је приморан да их помене, јер зверства која су овде извршили аустро-угарски
војници, ударили су печат целом Првом светском рату.
У знак захвалности и пијетета према овом великом добротвору и
искреном пријатељу Срба, 12. новембра 1922. године Прњаворчани су племенитог Швајцарца, Арчибалда Рајса прогласили за почасног грађанина
свога места. Повељу, заведену под бројем 3239, о проглашењу др Рајса почасним грађанином, уручио је свештеник Милан Никитовић, у Рајсовом
стану у Београду (Рајичић, 1977). Осим тога, у црквеној порти, поред спо106

мен капеле, подигли су му и спомен бисту а главној улици у Прњавору која води од центра ка Чокешини и Дому здравља дали су његово име. Спомен биста др Арчибалда Рајса, подигнута у црквеној порти, поред бисте
краља Александра, свечано је откривен 2002. године, рад Дринке Павловић, познате београдске вајарке.
Ни данас, после толико времена, народ овога краја није заборавио
казнене експедиције аустро-угарских трупа, нити швајцарског професора,
„пријатеља Срба из најтежих дана“. Наиме, сваке године, 8. августа, обележава се годишњица смрти почасног грађанина Мачванског Прњавора, др
Арчибалда Рајса, који је свету открио истину о страдањима Срба и зверствима Аустроугара над Мачванима 1914. године. Подружница Удружења
за неговање традиције ослободилачких ратова из Мачванског Прњавора
негује и традицију одржавања парастоса др Арчибалду Рајсу на његовом
гробу у Београду, прве недеље после Илиндана, после кога полажу венац
испред Рајсовог споменика у Топчидерском парку.
Спомен биста краља Александра Карађорђевића
Спомен биста Краља Александра Карађорђевића, у црквеној порти у
Прњавору, рад вајара Дринке Павловић, подигнута је 1993. године, у знак сећања на државника изузетног војничког дара и образовања. Као принц – регент, Александар се заједно са А. Рајсом на лицу места, упознао са страдањима мештана Прњавора августа 1914. године. Познанство са њим, током Првог светског рата се преобратило у право пријатељство. Рајс га пореди са
белгијским Краљем Албером, који није „напуштао своје војнике, делећи са
њима све патње и сву славу“. Помогао је градњу Костурнице у Прњавору и
материјално и морално. У Народном позоришту у Београду присуствовао је
на предавању др Рајса о градњи Костурнице и страхотама почињеним за време рата у Прњавору (Рајичић, 1977). Краљу Александру је приређен свечан
дочек приликом посете Прњавору 3. јуна 1934. године, када је положио венац у Спомен-костурници. Непосредно после тога постао је мета фашиста,
који су организовали заверу и атентат у којем је страдао 9. октобра 1934. године у Марсеју (Француска). У цркви у Прњавору се сваке године светом литургијом обележава годишњица трагичне смрти, краља Александра Првог.
Закључак
Богато историјско наслеђе Мачве, Шабачке Посавине и Поцерине
захтева продор на туристичко тржиште. Постојање бројних уникалних
историјских објеката може допринети успешнијем развоју туризма у овом
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региону. Већина туристичких праваца у њему се није брижљиво односила
према својој историји као фактору привлачења туристичких токова. Зато
националне туристичке организације морају да се баве ширењем информација о историјским потенцијалима мањих места.
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