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9Живот и победе

Војвода Петар Бојовић рођен је у селу Мише-
вићи, код Нове Вароши, 16. јула  1858. године. Из 
Старе Србије се са родитељима доселио у село Ра-
даљево код Ивањице 1867. године. Гимназију је учио 
у Ужицу и Београду. У Артиљеријску школу ступио 
је 1875. године. У Првом српско-турском рату био је 
писар при главној интендантури Врховне команде 
у Параћину. Чин поднаредника добио је 1876. годи-
не. Пред почетак другог рата са Турском унапређен 
је у чин наредника и распоређен је на дужност у 
батерију Дринске артиљеријске бригаде. У току 
гоњења непријатеља према Преполцу командовао 
је артиљеријском ватром са брда Умац, која је тукла 
турске јединице у селу Плана. 

Питомци XII класе су после закључења мира од-
ликовани ратном споменицом  и у јесен 1878. годи-
не наставили школовање у Артиљеријској школи. У 
току следеће године наредник Петар Бојовић про-
вео је неколико месеци на практичној обуци у пеша-
дијским и инжењеријским јединицама београдског 
гарнизона. Учешће у ратовима донело му је први 
официрски чин пре завршетка школовања. У чин 
артиљеријског потпоручника произведен је 1880.  
године. Када је следеће године завршена настава на 
накнадном курсу и када су сведени резултати, њему 
је припало прво, а његовом брату Луки Бојовићу  
(Мишевићи, 1856 – Београд, 1929) четврто место у 
рангу међу официрима XII класе Војне академије. 
Изузетне резултате у школовању поткрепио је и у 
стручној литератури. Преводе дела „Посматрање 
о железницама“ и „Вођ патроле“, немачког војног 
писца Јохана Рајценштајна, објављене на почетку 
излажења часописа „Ратник“ потписао је „П[етар]  
Бојовић  питомац  Војне академије“.

Потпоручник Петар Бојовић је по завршетку 
школовања распоређен за водника I батерије I пука 
у Београду. Прве године напорне водничке служ-

бе нису га одвојиле од рада на стручном усаврша-
вању и војној књижевности. Од инжењеријског 
пуковника Косте Радисављевића је кроз наставу из 
предмета „Војне комуникације и логорне грађеви-
не“ добио прва обавештења о радовима белгијског 
генерала Анри Бријалмона. Државна штампарија у 
Београду је 1883. године објавила обимно дело „Бој-
на тактика пешадије, коњице и артиљерије“ у пре-
воду потпоручника Петра Бојовића. Исте године је 
са својим професором, капетаном Војом Кончаром, 
штампао превод Бријалмонове књиге „Утврђивање 
држава и утврђени логори“, у којој је превод другог 
дела потписао „Перо Бојовић“.

Петар Бојовић је почетком 1884. године 
унапређен у чин поручника и преведен је у коњи-
цу. Приликом посете Београду аустријског прес-
толонаследника Рудолфа, као водник гардијског 
ескадрона, одликован је Орденом Фрање Јосипа V 
реда. Систематски је радио на упознавању коњи-
це, упоредо је проучавао и страну литературу, по-
што је познавао „прилично немачки“ и служио се 
и француским језиком. У јесен 1885. године са ин-
жењеријским пуковником Стеваном Здравковићем 
одређен је да присуствује великим  маневрима 
француске војске.                           

О личном животу поручника Петра Бојовића 
из првих година официрске службе остали су само 
подаци о једној казни и две веридбе. Кажњен је 
1882. године „са десет дана затвора, што је ушао у 
кафану кроз прозор и тамо се недоликујући офици-
ру понашао“. Два министарска одобрења женидбе 
„у начелу“ говоре о његовим плановима да на нај-
бољи начин уреди лични живот, али о и његовој 
заљубљивој природи.

У Српско-бугарском рату 1885-1886. године по-
ручник Петар Бојовић учествовао је као водник 2. 
ескадрона II коњичког пука. Коњичка бригада је, 
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непосредно по формирању, упућена на границу 
са задатком да обезбеђује концентрацију војске у 
рејону Пирота. Уочи отпочињања ратних дејстава 
2. ескадрон је упућен у састав  Шумадијске диви-
зије. Учествовао је у борбама на Врапчи, Плочи, 
Сливници, Драгоманском теснацу, Нешковом вису 
и Пироту.

Поручник Петар Бојовић је од децембра 1885. 
године, па до краја рата, заступао начелника штаба 
Шумадијске дивизије. „За заслуге стечене у борби 
пред непријатељем“ одликован је Златном медаљом 
за храброст 10. марта 1886. године.

После Српско-бугарског рата поручник Бојовић 
је као водни официр краљеве гарде вредно учио и 
спремао се за одлазак на генералштабну припре-
му. Решењем министра војног крајем 1886. године 
прекомандован је на службу у Главни генералштаб. 
Заједно са поручником Степаном Степановићем 
провео је годину дана на непосредном усаврша-
вању и практичном раду. У лето 1887. године, као 
топомер, премеравао је секције Уба  и Каменице 
за израду генералштабне карте Краљевине Србије. 
На крају године добио је оцену са препоруком: „На 
служби приљежан, издржив, постојан, поуздан. У 
радовима топомерским в[рло] добар. Ради на своме 
усавршавању за ђенералштабну струку.“

Петар Бојовић је крајем 1887. године упућен у 
Француску, у коњицу, ради упознавања француске 
војске и учења језика. У чин капетана унапређен је 
1888. године. После повратка у Србију враћен је на 
припрему у Главни генералштаб. На крају године 
пуковник Јован Мишковић је забележио: „Подјед-
нако употребљив за трупну и канцеларијску служ-
бу. Ради на књижевности добро.“ Од 24. новембра 
1889. године био је ађутант начелника Главног гене-
ралштаба. На основу резултата у току двогодишње 
припреме и на командантском путовању, преведен 

је у генералштабну струку 27. јула 1890. године. Био 
је спреман да прихвати место конзула у Пљевљима, 
али замисао о преласку у дипломатску службу није 
се остварила. Као командира 3. чете III гардијског 
батаљона одликован је грчким Орденом Светог 
Спаситеља IV реда (1890) и данским Орденом Да-
неборг IV реда (1891). За време службовања у Бео-
граду био је члан одбора Официрске касине и чи-
таонице.                 

У лето 1891. године Петар Бојовић је положио 
испит за чин генералштабног капетана I класе и 
пре него што је изашао указ о унапређењу поста-
вљен је за начелника штаба Моравске дивизије. На 
служби у Нишу остао је пет година. Са одласком 
из Београда поклапа се и његово дуже одсуство 
из војне литературе. Почетком јуна 1893. године 
положио је мајорски испит пред комисијом којом 
је председавао пуковник Радомир Путник. У чин 
генералштабног мајора унапређен је исте године. 
Годишњој оцени команданта дивизије начелник 
Главног генералштаба, пуковник Јован Мишковић, 
дописује напомену „да је потребно да командује ба-
таљоном“.                        

У оквиру јесење вежбе резервног састава пе-
шадије министар војни је 1894. године наредио из-
вођење маневара Моравске и Тимочке дивизије. У 
исто време мајор Петар Бојовић је добио из Главног 
генералштаба задатак који је требао да реши у ок-
виру своје надлежности. Маневри су одржани из-
међу Ниша и Књажевца 30. септембра и 1. октобра 
1894. године. Другог дана руководилац маневра, пу-
ковник Јован Мишковић, говорио је о маневарском 
раду који је оценио „углавном као коректан и одго-
варајући општој и посебним идејама и владајућим 
ситуацијама и појединим фазама и моментима 
маневра“, а старешинама је саопштио примедбе и 
напомене. Оцена рада мајора Бојовића остала је за-
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писана на крају године: „Није показао довољно рев-
ности и пажње као начелник дивизијског ђ[енерал]
штаба у јесењим маневрима и изради стручних по-
слова и у решавању датог му задатка раније.“

Непосредно по завршеним маневрима мајор 
Бојовић је премештен за команданта IV гардијског 
батаљона. „У цељи [...] краљевског признања пре-
ма заслугама стеченим за краља и отаџбину“ одли-
кован је Орденом Таковског крста V реда (1894). У 
Крагујевцу је остао на дужности пуне две године. 
Био је „за трупну и за административну службу 
врло употребљив, јер законе, правила и прописе зна 
врло добро и примењује их добро“. На  маневрима 
Дунавске и Шумадијске дивизије почетком октобра 
1895. године командовао је IV гардијским активним 
пешадијским пуком. Командант шумадијског пе-
шадијског пука, потпуковник Богдан Дамњановић, 
забележио је:“ Батаљоном командује врло добро, а у 
миру и рату могао би командовати и пуком. Опште 
спреме врло добре. Војнички теорно спреман врло 
добро.“

Мајор Петар Бојовић је у Крагујевцу упознао 
Милеву Јовановић. Венчали су се  у крагујевачкој 
Саборној цркви 4. јуна 1893. године. Са њом је имао 
шесторо деце: синове Божидара (1894-1962), Војис-
лава (1895-1915), Добросава (1898-1971) и Радосла-
ва (1904-1906)  и  ћерке Јелицу (1896-1955) и Раду 
(1900-1959).

Мајор Бојовић био је „јахач, пливач и стрелац 
врло добар. У служби радин и заузимљив из соп-
ствених побуда.“ У личном животу био је „економ 
врло добар, материјалним потребама снабдевен. 
Носи се чисто. Дугова нема.  [...] Официрски дом 
радо посећује и виђа се по другим јавним угледним 
локалима. Дружи се махом са официрима, а ређе 
и са одличним грађанима.“ Биран је 1894. године 
за потпредседника Управног одбора Официрског 

дома. На предлог министра војног одликован је Ор-
деном Таковског крста IV реда  (1896). 

Петар Бојовић је из Крагујевца премештен ок-
тобра 1896. године за начелника штаба Тимоч-
ке дивизијске области. У  Зајечару је провео шест 
месеци. Командант дивизије, пуковник Божидар 
Јанковић, био је врло задовољан начелником свога 
штаба: „Потпуно спреман за самостално командо-
вање пуком и у тактичком и у васпитном и у адми-
нистративном погледу, а заслужује виши положај. 
Шест месеци заступао је команданта кадровске 
пешадијске бригаде  корисно. У служби  врло та-
чан, уредан и брижљив. Полаже довољно бриге за 
образовање официра и васпитање војника. Ужива 
поштовање потчињених.“

У пролеће 1897. године одређен је за вршиоца 
дужности шефа мобилизацијског одсека Опера-
цијског одељења Главног генералштаба. Ту се први 
пут сусрео са крупним проблемима организовања 
српске војске. У дискусијама о пешадијским ег-
зерцирним правилима вођеним у то време гене-
ралштабни мајор Петар Бојовић се залагао за  на-
чело „да подједнаку  вредност треба давати и удару 
ножем, бајонетом, бар за нас Србе“. Оставши уса-
мљен у дискусији и својим жељама о будућој српској 
војсци, он је своје мишљење изнео пред официрски 
кор у часопису „Ратник“: „Тврдо сам уверен, да ће 
само онај да односи победе, који своју одлучност 
носи на врховима својих бајонета“  и аргументова-
но оспоравао постојећа решења и нека поглавља из 
нешто раније објављеног прилога Павла Јуришића-
Штурма. Пошто је објављен последњи наставак, у 
септембру 1897. године изашао је указ којим је мајор 
Бојовић преведен по молби у пешадију.  Међусобна 
веза ова два догађаја је очигледна, али се не може 
рећи да ли је било још разлога за повлачење у трупу 
једног узорног и даровитог официра.
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Петар Бојовић је унапређен у чин пешадијског 
потпуковника 1897. године када је примио дужност 
команданта XV пука. У јуну следеће године  пре-
мештен је за команданта XII пука у Зајечар. У току 
лета је „као заступник команданта бригаде вршио 
преглед над батаљонском школом V гардијског и 
XIV пешад[ијског] пука“. Приликом прегледа рада 
пуковске школе командант Тимочке дивизијске об-
ласти, генерал Илија Ђукнић, затекао је задовоља-
вајуће стање у XII пуку, пошто су официри „пох-
вално заложили своју способност, снагу и вољу“ у 
извођењу обуке, а у егзерцирним правилима „ко-
мандант пука схватао задатке и примењивао бор-
бене поретке“. 

Потпуковник Бојовић је оцењен као: „Спреман 
и образован официр. Има тактичке подобности. 
Има иницијативу у раду и ову код млађих развија. 
Има добар такт у командовању и ужива у команди 
љубав и добар глас. Ради на развијању моралних 
особина. Потпуно спреман за команданта пука.“ 
Због тога је у августу 1900. године постављен је за 
команданта XI пешадијског пука „Краљица Ната-
лија“. На крају трогодишњег периода забележено је 
да је пуком „командовао на задовољство. Потпуно 
заслужује положај бригадног команданта.“ Као ко-
мандант пука два пута је одликован: Орденом Бе-
лог орла V реда у знак „краљевског благовољења“ 
(1899) и Орденом Таковског крста III реда „на пред-
лог министра војног“ (1900). 

За време службовања у Зајечару потпуковник 
Петар Бојовић био је повереник Српске књижевне 
задруге. Управа га је на годишњој скупштини 12. 
маја 1900. године прогласила за добротвора пошто 
је за „две године нашао преко 300 чланова и купа-
ца“. За „усрдно помагање просветне тежње Српске 
књижевне задруге“ одликован је Орденом Светог 
Саве III реда (1900). Музеју српске земље у Београ-

ду поклонио је своје трофеје из лова (рисеве и срн-
даће).

Пешадијски потпуковник Петар Бојовић је по 
свом образовању и преданости служби био веома 
цењен официр, па је септембра 1900. године поста-
вљен за помоћника начелника Команде активне 
војске. Пуковник Божидар Јанковић је сматрао да 
ће због савремене стручне спреме бити „као ранији 
ђенералштабни официр корисно [...] употребљив 
и за ђенералштабне послове“. На његов предлог, 
почетком 1901. године враћен је у генералштабну 
струку. Био је члан комисије која је израдила „При-
времена пешадијска егзерцирна правила“. Ову про-
блематику анализирао је на основу најновијих рат-
них искустава у два наврата у часопису „Ратник“.

У чин генералштабног пуковника унапређен је 
1901. године када је примио дужност команданта 
Моравске пешадијске бригаде у Нишу. После првог 
сусрета са њим пуковник Лазар Чизмић је забеле-
жио: „Још је млад бригадир, а има услова да буде у 
своје време добар командант дивизије.“  Од 15. до 
21. јула 1902. године учествовао је на командант-
ском путовању ради решавања тактичких задатака 
на правцу Ниш-Лесковац-долина Ветернице-доли-
на Лепенице-Владичин Хан, под руководством ге-
нерала Божидара Јанковића. На крају путовања ко-
мандант Моравске дивизијске области оценио је да 
„пуковник г. Петар Бојовић ради са потпуним по-
знавањем свеколиких чињеница, довољно брзо и са 
довољно самопоуздања. Он је и раније више пута у 
оваквим путовањима учествовао, а имао је прилика 
да и сам вежба у том како потчињене му командан-
те, тако и приправнике за ђенералштабну струку те 
се корисно као самостални руковалац ових радова 
употребити може.“ У јесен 1902. године, на мане-
врима Моравске и Тимочке дивизије, командовао је 
пешадијском бригадом.
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За показане резултате на дужности помоћника 
начелника Команде активне војске и успешно ко-
мандовање бригадом одликован је Орденом Белог 
орла IV реда (1902). У његову годишњу оцену пу-
ковник Светозар Нешић унео је  следећа запажања: 
„Стручне спреме темељне. Способан за све послове 
ђенералштабног официра. Поуздан командант пе-
шадијске бригаде.“

Као командант пешадијске бригаде пуковник 
Бојовић се  вратио раду на војној литератури са 
жељом да искуства стечена „наизменичном служ-
бом у трупи и штабовима, као и присуством у испит-
ним комисијама и учествовањем у ђенералштабним 
путовањима“ пренесе младим официрима. После 
прилога „План за битку“, стратегијске студије по ге-
нералу Левалу, објављеног у „Ратнику“, он је крајем 
фебруара 1902. године предао  нишком штампару 
Ђорђу Мунцу рукопис „Метода за решавање так-
тичких задатака у границама сдружених одреда“. 
Приручник, намењен у првом реду трупним офи-
цирима, настао је по узору на популарно дело „Упут 
за тактичку обуку“ потпуковника Грипенкерла, уп-
равника немачке Ратне школе. У књизи су обрађени  
тактички задаци постављени на земљишту у околи-
ни Ниша, по угледу на испитна питања комисија и 
генералштабних путовања, где се од кандидата оче-
кивало да примени начела тактике, ратне и делом 
генералштабне службе и усклади дејства поједи-
них родова оружја. За време службовања у Нишу 
објавио је још три књиге: „Шта имамо и можемо да 
очекујемо од егзерцирних правила уопште, а шта од 
пешадијских посебице“,  делимичан превод књиге 
бугарског пуковника Стојана Тошева „За књаза и 
отаџбину“ (1903) и „Упут за обуку регрута у ратној 
служби“ (1904), када је већ командовао дивизијом.

Мајски преврат 1903. године Ниш је примио као 
тужну вест и дубоким ћутањем се опирао да поз-

драви смену династија. Приклањање прве групе 
официра нишког гарнизона завереницима изазва-
ло је раскол и низ мучних догађаја. Пуковник Пе-
тар Бојовић је у првом тренутку био поштеђен пре-
мештајем у Београд. У јуну 1903. године постављен 
је за начелника Операцијског одељења Главног ге-
нералштаба, а од септембра је премештен за наче-
лника Општевојног одељења Министарства војног. 
Током септембра и октобра уређивао је „Службени 
војни лист“. Био је члан комисије за измене и до-
пуне „Закона о устројству војног министарства“ и 
одређен је да по потреби учествује са пуковницима 
Радомиром Путником, Александром Машином и 
Живојином Мишићем у комисији за рад на „Закону 
о  устројству војске и фомрмацију“. Крајем године 
постављен је за команданта Моравске дивизијске 
области. Као дивизијски командант присуствовао 
је маневрима 7. и 8. корпуса француске војске у сеп-
тембру 1904. године. У току ове године одликован 
је Орденом Карађорђеве звезде III реда, бугарским 
Орденом за војне заслуге II реда и француским Ор-
деном Легије части IV реда. 

После годину дана проведених у Нишу, у јану-
ару 1905. године постављен је за помоћника наче-
лника Главног генералштаба. На великим јесењим 
маневрима од 6. до 10. октобра 1905. године учест-
вовао је као начелник штаба. Команданти мане-
варских страна били су генералштабни пуковник 
Степан Степановић и пешадијски пуковник Миха-
ило Живковић. Већ на почетку рада саопштавање 
претпоставке и задатка за маневарски рад оставило 
је „тежак утисак“ и истакло „неприродност, нело-
гичност и неодређеност у овом најважнијем раду 
руководиоца маневра“, генералштабног пуковника 
Александра Машина, који је јачој  Шумадијској ди-
визији одредио дефанзивну улогу. Критички приказ 
маневра, објављен у листу „Војска“, садржи детаљ-
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ну анализу рада са трупама на терену и оспорава 
исправност издавања нових претпоставки 8. и 10. 
октобра, које су прекинуле природан ток вежбе и 
успешнију Тимочку дивизију вратиле у оквире ма-
неварског плана. Пошто је „у целом том послу имао 
извесног свог удела“, Петар Бојовић је прихватио 
одговорност са  пуковником Машином за њихово 
издавање и записао да се „као начелник руковаоче-
ва штаба потпуно слагао са оваквим начином пре-
кида маневра и са оваквом новом претпоставком“, 
која је била у корист Шумадијске дивизије.                                                                                     

Пуковник Петар Бојовић је од маја 1906. године 
вршио дужност  начелника Главног генералштаба, 
пошто је генерал Радомир Путник поново постао 
министар војни. Пуне две године они су руководи-
ли целокупним животом српске војске, избором и 
набавком оружја и ратне опреме, разрадом плано-
ва за мобилизацију и концентрацију војске. Пуко-
вник Бојовић је учествовао у раду одбора, који је 
15. октобра 1906.  године усвојио ликовно решење 
Михаила Валтровића за нове пуковске заставе. Био 
је председник комисије која је на терену пројекто-
вала и обележила начин утврђивања северне гра-
нице Србије, пошто су односи са Аустро-Угарском 
постајали све затегнутији. Његов рад на војно-
стручној литератури завршио се књигом „Васпи-
тање војника“ и последњим прилогом објављеним 
у часопису „Ратник“ 1908. године. Биран је за члана 
и председника Управног одбора Официрске задру-
ге у Београду.

Рад у испитним комисијама за официрске чи-
нове представља значајно подручје његове делат-
ности. Први пут је постављен за заменика члана 
сталне испитне комисије за мајорски чин 1897. го-
дине. За време службовања у Министарству војном 
и Главном генералштабу био је председник комиси-
је за полагање испита за ниже војно-администра-

тивне чиновнике, стални члан испитне комисије 
за чин пешадијског, коњичког, артиљеријског и ин-
жењеријског мајора и њен председник за испитну 
1909/1910. годину. Као  помоћник начелника шта-
ба Команде активне војске и помоћник начелника 
Главног генералштаба био је члан генералштабне 
комисије која је под његовим руководством радила 
од 1906. до 1908. године. У том периоду он је засту-
пао начелника и руководио генералштабним путо-
вањима приправника за ову струку. У специфичним 
околностима испољавао је свој утицај на васпитање 
официрског и војничког кадра као привремени су-
дија Моравског дивизијског војног суда, привреме-
ни судија Великог војног суда,  заменик  и редовни 
члан у Војно-дисциплинском суду у Београду. У вој-
ном судству остао је запамћен по одлуци да издвоји 
своје мишљење на претресу учесницима Нишке 
контразавере 1903.  године са образложењем «да се 
оптужени пусте као невини».

Пуковник Петар Бојовић  се у априлу 1908. годи-
не поново вратио у Ниш. Као командант Моравске 
дивизијске области одликован је Орденом Белог 
орла III реда (1908). Од марта 1909. године, па све до 
избијања рата, био је командант Коњичке дивизије 
коју је потпуно припремио за предстојеће догађаје.

У Првом балканском рату 1912-1913. године био 
је начелник штаба Прве армије којом је командо-
вао престолонаследник Александар Карађорђевић. 
Прва армија однела је велике победе над турском 
Вардарском армијом у биткама на Куманову, Би-
тољу и боју код Алинаца, што је имало пресудан 
значај за даљи ток рата. За заслуге на бојном пољу 
унапређен је у чин генерала. На мировним прегово-
рима у Лондону био је војни експерт српске владе. 
Крајем фебруара 1913. године постављен је за ко-
манданта Приморског кора. Припреме за напад на 
Скадар, у сарадњи са црногорском војском, пресе-
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кла је интервенција великих сила. За ратне заслуге 
одликован је Орденом Карађорђеве звезде са маче-
вима IV реда (1913).

У Другом балканском рату 1913. године руково-
дио је српском противофанзивом у бици на Брегал-
ници. Прва армија сломила је десно крило бугарске 
4. армије на Рајчанском риду, заузела Кочане и из-
била на Преслап, чиме је осигурала ратну победу. 
После рата постављен је за начелника штаба Главне 
инспекције српске војске. 

На почетку Првог светског рата 1914. године ко-
мандовао је Првом армијом. У завршној фази Церс-
ке битке она је притекла у помоћ Другој  армији, 
преотела Шабац и протерала Аустријанце преко 
Саве у Срем. На првој борбеној линији рањен је у 
ногу 2. септембра 1914. године. За осведочену хра-
брост при нападу на Шабац одликован је Златном 
медаљом за храброст.

Српска врховна команда је по жељи савезника 
пренела операције на аустро-угарску територију. 
Под командом генерала Петра Бојовића успешно је 
изведна Сремска операција у којој је Прва армија 
прешла Саву и продрла до линије Бановци-Стара 
Пазова-Војка-Попинци-Буђановци. Због аустро-
угарске офанзиве на Дрини Прва армија се повукла 
натраг. Водила је тешке борбе на планини Јагодњи, 
од којих су најжешће биле на Мачковом камену. 
Због незалечене ране разрешен је командовања ар-
мијом за време повлачења на колубарско-сувобор-
ску линију. 

„За осведочену храброст на бојноме пољу у рату 
противу Аустро-Угарске 1914-1915. године“ одли-
кован је Орденом Карађорђеве звезде са мачевима 
III реда.

У одступним борбама 1915. године примио је 
дужност команданта трупа Нових области. Под ње-
говом командом оне су се успешно супротставиле 

бугарској Другој армији у одбрани Кончулског тес-
наца и Качаничке клисуре, а новембра исте године 
у Качаничком маневру спречиле су  бугарски про-
дор на Косово и омогућиле повлачење српске војске 
кроз албанске планине и Црну Гору. 

Крајем децембра 1915. године генерал Петар 
Бојовић постављен је за начелника штаба Врховне 
команде. Организовао је пребацивање српске војс-
ке из Медове, Драча и Валоне у Бизерту и на острво 
Крф. Фебруара 1916. године спровео је реорганиза-
цију војске, а руководио је и интензивном обуком 
шест пешадијских дивизија организованих у три 
армије. Средином 1916. године оне су поселе поло-
жаје на Солунском фронту.

После неуспеле немачко-бугарске пролећне оф-
анзиве 1916. године генерал Петар Бојовић руко-
водио је јесењом контраофанзивом у којој је срп-
ска војска потукла Бугаре код Горничева и заузела 
Кајмакчалан и Битољ. На нову годину 1917. врхов-
ни командант, регент Александар Карађорђевић, 
послао му је Орден Белог орла са мачевима I реда 
уз својеручно писмо којим му одаје признање што 
је „наша армија преуређена понова, светлим својим 
примерима, прославила широм целог света име, 
храброст и пожртвовање српског народа и његових 
синова“.

У рововском  периоду рата извршио је другу 
реорганизацију српске војске крајем марта 1917. 
године када је, због непрекидног смањивања броја 
војника, престала да постоји Трећа армија. Дола-
зак великог броја добровољаца поправио је бројно 
стање јединица на фронту и давао наду да ће њихо-
вим присуством бити „учвршћена идеја о братству, 
једнакости и заједници Срба, Хрвата и Словенаца.“ 
Јула 1918. године постављен је за команданта Прве 
армије (после сукоба са француским генералом Гијо-
мом око ширине фронта додељеног српској војсци). 
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Приликом одласка са дужности начелника штаба 
Врховне команде за заслуге у рату одликован је Ор-
деном Карађорђеве звезде са мачевима II реда.

У пробоју Солунског фронта Прва армија је, по-
сле незадрживог јуриша на јако утврђени фронт од 
Сокола до Црне Реке и тешких борби од 15. до 18. 
септембра 1918. године, ослободила Велес и Овче 
поље. Код Куманова је приморала две бугарске ди-
визије да положе оружје. Петар Бојовић унапређен 
је у чин војводе 26. септембра 1918. године.

Војвода Бојовић предузео је енергично гоњење 
11. немачке армије долином Јужне Мораве и ослобо-
дио Врање, Лесковац и Пирот. Прва српска армија, 
удаљена 150 километара од главних савезничких 
снага, нанела је коначан пораз два пута бројнијем 
непријатељу на прилазима Нишу и 12. октобра ушла 
у град. Под његовом командом ослободила је и се-
верну Србију и 1. новембра 1918. године умарши-
рала у Београд. У наступању преко Дунава и Саве 
заузела је Банат, Бачку, Срем и  Славонију.

Војвода Петар Бојовић је после рата био коман-
дант Прве армијске области у Новом Саду. Марта 
1921. године постављен је за начелника Главног ге-
нералштаба  југословенске војске. Крајем године 
стављен на располагање. Живео је скромно и пову-
чено у Београду. Писао је мемоаре из којих је обја-
вљено само поглавље посвећено одбрани Косова 
поља у Првом светском рату. Као један од највећих 
војсковођа Првог светског рата одликован је Ор-
деном Југословенске круне I реда (1930), Орденом 
Карађорђеве звезде I реда (1933) и француским Ор-
деном Легије части I реда (1936).

Уочи Другог светског рата, априла 1941. године, 
именован је за помоћника Врховног команданта. 
После априлског пораза југословенске краљевске 
војске вратио се у Београд. У свом дому, у улици 
Трнској број 25, дочекао је ослобођење Београда. 
Умро је потпуно заборављен, 19. јануара 1945. годи-
не, усред невиђене равнодушности за једно херој-
ско доба.
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Перута Бојовић 1. 
Београд, Лазар Лецтер, пре 1891. 
фотографија, 6,5 х 10,9 cm 
приватно власништво

Рада Бојовић2.  
Београд, Лазар Лецтер, друга половина 
XIX века 
фотографија, 11,2 х 16,5 cm 

 приватно власништво

Петар Бојовић са мајком Радом 3. 
фотографија, 6,1 х 10,3 cm 
приватно власништво

Феликс Каниц, Ивањица,  4. 
Велика пијаца 
друга половина XIX века 
репродукција 
Библиографија: F. Kanitz, Das  
Königreich Serbien und das Serbenvolk von 
der Römerzeit zur Gegenwart, B. I, Leipzig 
1904, 573.

Оцене Петра Бојовића ученика I разреда 5. 
гимназије  
Ужице, 4. март 1871.  
АС, МПс, 1871, ф. III, р. 46.

1 2
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Молитвеник Раде Бојовић 6. 
рукопис поручника Петра Бојовића, 
1885. 
фотографија  

АСАНУ, инв. бр. 14772

Потпоручник Петар Бојовић 7. 
Београд, Петар Јовановић, 1880. 
фотографија, 6,5 х 10,5 cm 
На наличју: “1880. г.” 

приватно власништво

Потпоручник Лука Бојовић 8. 
Београд, Петар Јовановић, 1880. 
фотографија, 6,5 х 10,5 cm 
На наличју: “1880. г.” 

приватно власништво

Потпоручници Петар (стоји) и Лука 9. 
Бојовић  
[Београд, Ђока Краљевачки, 4. мај 1876.] 
репродукција 
АСАНУ, инв. бр. 14772

7 8



23Каталог

Јуриш турске коњице на српске 10. 
добровољце код Алексинца 
22. август 1876. 
репродукција 
Библиографија: П. Опачић-С. Скоко, 
Српско-турски ратови 1876-1878, 
Београд 1981, стр. 136.

Уверење Споменице на рат 1876, 1877. 11. 
и 1878. године  
Београд, 6. август 1878. 
приватно власништво

Потпоручник Петар Бојовић 12. 
[Београд, Петар Јовановић, 1880.]  
репродукција 
Библиографија: Р. Бојовић, Официрска 
каријера војводе Петра Бојовића од 
1880. до 1912. године, Живот и дело 
војводе Петра Бојовића, Нова Варош-
Београд 1998, стр. 84.

Јован Рајценштајн, Вођ патроле. 13. 
Практични упут за обучавање војника 
у пољској служби. - Превео Петар 

9 11
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Бојовић, питомац Војне академије. 
– Београд, Штампано у Државној 
штампарији, 1880. 
ЦВНДИ, инв. бр. 2600

Диплома Војне академије  14. 
Београд, 9. децембар 1881.  
приватно власништво

Диплома за чин артиљеријског 15. 
потпоручника  

Београд, 21. јул 1880. 
приватно власништво

Официри на прослави 16. 
тридесетогодишњице Војне академије 
Београд, 1880. 
фотографија 
ВМБ, Р 9015

Коњички поручник Петар Бојовић 17. 
репродукција 

12 14
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Библиографија: П. Опачић-С. Скоко, 
Српско-турски ратови 1876-1878, стр. 
143.

Диплома за чин коњичког поручника 18. 
Београд, 24. децембар 1883. 
приватно власништво

Бријалмон, Бојна тактика пешадије, 19. 
коњице и артилерије. – С француског 
превео Пет. Бојовић, артил. 
потпоручик. –У Београду, Штампано 
у Краљевско-српској државној 
штампарији, 1883. 
Посвета: „Господину потпуковнику 
Јовану Мишковићу из поштовања, 
преводиоц.“ 
ЦВНДИ, инв. бр. 274

А. Бријалмон, Утврђивање држава 20. 
и утврђени логори. – У Београду, 
Краљевско-српска државна 
штампарија, 1883. 
Други део: Утврђени логори, превео 
Перо Бојовић, подпоручик.

Повеља Ордена Фрања Јосипа V реда 21. 
Беч, 13. јун 1883. 
приватно власништво

Уверење Златне медаље за храброст 22. 
Београд, 6. март 1886. 
приватно власништво

Уверење Споменице на рат 1885-1886. 23. 
године 
Београд, 15. март 1886. 
приватно власништво

15
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Операцијски дневник 2. ескадрона II 24. 
коњичког пука 
рукопис капетана Љубомира Христића 
и поручника Петра Бојовића, 8. окто-
бар – 1. новембар 1885.  
ЦВНДИ, инв. бр. 4854 
Библиографија: R. Bojović, Operacijski 
dnevnik 2. eskadrona II konjičkog 
puka srpske vojske (8. 10-1. 11. 1885), 
Vojnoistorijski glasnik, sv. 3, Beograd 
1998, str. 205-213.

Борба на Драгоманском теснацу  25. 
1885. 
репродукција 
Библиографија: he Illustrated London 
News, London 1885.

Поручник Петар Бојовић као гардијски 26. 
официр 
Париз, Touranchet photographe, 1887. 
фотографија, 10,8 х 16,5 cm 
На наличју: „1887.“ 
приватно власништво

Поручник Петар Бојовић као официр 27. 
француске коњице 
Руан, G. Hotz, 1887. 
фотографија, 6,4 х 10,4 cm 
приватно власништво

Оцена за годину 1887. и 1888. годину 28. 
Београд, 1. фебруар, 28. децембар 1888. 
папир, л. 1 
АС, МВ, 1888, 2 
Библиографија: Р. Бојовић, Неколико 
докумената војводе Петра Бојовића, 

30
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Зборник Народног музеја, књ. 15, Ниш 
2006, стр. 173-189.

Диплома за чин коњичког капетана 29. 
Београд, 22. децембар 1888. 
 приватно власништво

Капетан Петар Бојовић 30. 
[Париз, Tiferau, 1888.] 
репродукција 
АСАНУ, инв. бр. 14772

Повеља данског Ордена Данеборг IV 31. 
реда 
Копенхаген, 9. мај 1891. 
приватно власништво

Капетан I класе Петар Бојовић 32. 
Београд, Милан Јовановић, 1891-1893. 
фотографија, 10,7 х 16,2 cm 
приватно власништво

32
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 33. Диплома за чин генералштабног 
капетана I класе  
Београд, 30. августа 1891. 
приватно власништво

Милева Јовановић 34. 
Београд, Леополд Кениг, деведесете 
године XIX века 
фотографија, 10,7 х 21 cm 
приватно власништво

Петар Бојовић 35. 
Париз, Tiferau, 1888. 
фотографија, 6 х 10,5 cm 
приватно власништво

Позив за свадбу Милеве Јовановић и 36. 
Петра Бојовића 
Крагујевац, мај [1893.] 
папир, 21 х 13 cm 
приватно власништво

Лука Бојовић 37. 
Београд, В. Даниловић, деведесете године 
XIX века 
фотографија, 6,5 х 11 cm 
АСАНУ, инв. бр. 14772

Мирослава Бојовић 38. 
Београд, В. Даниловић, деведесете године 
XIX века 
фотографија, 6,6 х 10,8 cm 
приватно власништво

Мирослава и Лука Бојовић на дан 39. 
венчања 
Београд, В. Даниловић, деведесете године 
XIX века 
фотографија, 11,5 х 16,4 cm 
приватно власништво

Диплома за чин генералштабног мајора  40. 
Београд, 2. август 1893. 
приватно власништво

Повеља Ордена Таковског крста V реда 41. 
Београд, 6. децембар 1894. 
приватно власништво

Оцена за годину 18 94. годину 42. 
Ниш, 12. децембар 1894. 
папир, л. 1 35
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АС, МВ, 1894, 15. 
Библиографија: Р. Бојовић, Неколико до-
кумената војводе Петра Бојовића, стр. 
173-189.

Повеља Ордена Таковског крста IV реда 43. 
Београд, 2. август 1896. 
приватно власништво

Мајор Петар Бојовић 44. 
Крагујевац, Љубиша Ђонић, 1896-1897. 
фотографија, 10,8 х 16,5 cm 
приватно власништво

Указ о превођењу у пешадију 45. 
Београд, 15. октобар 1897. 
Библиографија: Службени војни лист, бр. 
41-42, Београд 25. октобар 1897, стр. 775.

Диплома за чин пешадијског 46. 
потпуковника  
Београд, 1. новембар 1897. 
приватно власништво

Смотра војске 47. 
Крагујевац, 1897. 
Библиографија: F. Kanitz, Das Königreich 
Serbien und das Serbenvolk von der Römer-
zeit zur Gegenwart, B. I, 309.

Годишњи извештај Српске књижевне 48. 
задруге. – Београд, [Српска књижевна 
задруга];  
Год. 1895.  
Год. 1896. 
Год. 1897. 
Год. 1898. 
Год. 1899. Два примерка. 
Год. 1900. 
Год. 1901. 
Год. 1902. 
Из библиотеке војводе Петра Бојовића. 
приватно власништво

Уверење Споменице 49. 
четрдесетогодишњице Светоандрејске 
скупштине 
Београд, 2. март 1899. 
приватно власништво

Уверење Споменице педесетогодишњице 50. 
краљеве гарде 
Београд, 12. мај 1899. 
приватно власништво
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Повеља Ордена Белог орла V реда 51. 
Београд, 11. април 1899. 
приватно власништво

Повеља Ордена Таковског крста III реда 52. 
Београд, 16. август 1900. 
приватно власништво

Указ о превођењу у генералштабну струку 53.  
Београд, 15. фебуар 1901.  
Библиографија: Службени војни лист, бр. 
7, Београд 18. фебруар 1901, стр. 140.

Команда Моравске дивизијске области 54. 
доставља команди Активне војске 

извештај о путовању за решавање 
тактичких задатака 
Ниш, 9. септембар 1900. 
папир, л. 5 
ВА, п. 14, к. 6, бр. 9/1

Повеља Ордена Светог Саве III реда 55. 
Београд, 11. јануар 1901. 
приватно власништво

Оцена за годину 1900. годину 56. 
Београд, 26. новембар 1900. 
папир, л. 1 
АС, МВ, 1900, 33. 
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Библиографија: Р. Бојовић, Неколико 
докумената војводе Петра Бојовића, стр. 
173-189.

Диплома за чин генералштабног 57. 
пуковника  
Београд, 6. мај 1901. 
приватно власништво

Пуковник Петар Бојовић 58. 
Београд, Леополд Кениг, 1901-1902. 
репродукција 
Библиографија: Р. Бојовић, Официрска 
каријера војводе Петра Бојовића од 1880. 
до 1912. године, стр. 84.

Породица Бојовић 59. 
Београд, Леполод Кениг, 1901-1902. 
фотографија 
приватно власништво

Деца пуковника Петра Бојовића 60. 
Крагујевац, Љубиша Ђонић 
фотографија, 10,9 х 16,6 cm 
приватно власништво

Војислав Бојовић 61. 
Крагујевац, Љубиша Ђонић 
фотографија 
АСАНУ, инв.бр. 14772

Добросав Бојовић 62. 
Крагујевац, Љубиша Ђонић 
фотографија, 10,9 х 16,5 cm 
приватно власништво

Књижевни оглас [за] „Метод за 63. 
решавање тактичких задатака у 
границама здружених одреда“ 
Ниш, 15. фебруар 1902. 
Библиографија: Службени војни лист, бр. 
9, Београд 3. март 1902, стр. 165-166
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Повеља Ордена Белог орла IV реда 64. 
Београд, 3. август 1902. 
приватно власништво

Пет. Бојовић, Метода за решавање так-65. 
тичких задатака у границама сдружених 
одреда. – Ниш, Штампарија Ђ. Мунца, 
1902. 
НМЧ, И 1439

Службени војни лист. Уредник: начелник 66. 
Опште-војног одељења, ђенералштабни 
пуковник Петар Бојовић. 
Београд, 8. октобар 1903.  

Библиографија: Службени војни лист, бр. 
39-40, Београд 8. октобар 1903.

Уверење Споменице избора за краља 67. 
Петра I Карађорђевића 
Београд, 30. октобар 1903. 
приватно власништвo

Повеља Ордена Карађорђеве звезде III 68. 
реда 
Београд, 6. јул 1904. 
приватно власништво

 Повеља француског Ордена Легије части 69. 
IV реда 

62 64



35Каталог

Париз, 6. децембар 1904. 
приватно власништво

Позив за претплату на „Упут за обуку 70. 
војника у ратној служби“ 
Београд, 7. април 1904. 
Библиографија: Војска, бр. 16, Београд 17. 
април 1904, стр. 8. 

Пет. Бојовић, Упут за обуку рекрута у 71. 
ратној служби. – У Нишу, Штампарија и 
књижара Ђорђа Мунца, 1904.  
Посвета: „Господину ђенералу Јовану 
Мишковићу из уважења писац.“ 
ЦВНДИ, инв. бр. 2606

Пуковник Петар Бојовић чита новине 72. 
после 1904. 
фотографија, 6,5 х 10,5 cm 
приватно власништво

Милева и Петар Бојовић са кћеркама 73. 
после 1904. 
фотографија, 11,1 х 9 cm 
приватно власништво

Указ о постављењу за помоћника 74. 
начелника Главног генералштаба 
Београд, 8. јануар 1905. 
Библиографија: Службени војни лист, бр. 
2, Београд 14. јануар 1905, стр. 17, 18.
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Књижевни оглас за књигу „Васпитавање 75. 
војника“ 
Београд, 4. јул 1906. 
Библиографија: Војска, бр. 30, Београд 
1906, стр. 8.

Милена и Рада Бојовић 76. 
Београд, Леополд Кениг 
фотографија, опсечен формат 9,8 х 14,8 cm 
приватно власништво

 Милева и Петар Бојовић 77. 
после 1904. 
фотографија, 6,6 х 10,3 cm 
приватно власништво

Повеља Ордена Белог орла III реда 78. 
Београд, 3. децембар 1908. 
приватно власништво 
Библиографија: В. Суботић, Војвода 
Петар Бојовић, Живот и дело војводе 
Петра Бојовића, стр. 39.

Указ о постављењу за председника 79. 
испитне комисије за чин мајора 
Београд, 17. октобар 1909. 
Библиографија: Службени војни лист, бр. 
30, Београд 19. октобар 1909, стр. 735.

Застава XI пешадијског пука „Карађорђа“ 80. 
Београд, 1911. 
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репродукција 
Библиографија: Драгана Самарџић, Војне 
заставе Срба до 1918, Београд 1983.

Додела нових пуковских застава на 81. 
Бањици 
Београд, 26. јун 1911. 
репродукција 
Библиографија: Д. Ћирић-Б. Станић-В. 
Томић, Време улице. Политика на јавним 
просторима Београда у XX веку, Београд 
2008, стр. 177. 

Пет. Бојовић, Метода за решавање 82. 
тактичких задатака у границама 
сдружених одреда. Друго издање. 
Београд, Штампарија Мунц-Карић, 1912. 
приватно власништво

Наступање пешадије уочи Кумановске 83. 
битке 
1912. 
репродукција 
Библиографија: Балкански рат 1912-
1913, Београд s. a. 

 Јуриш коњице 84. 
1912. 
репродукција 
Библиографија: Балкански рат 1912-13. год.

Операцијски дневник Прве армије 85. 
Параћин, 20. септембар 1912.  
папир 
ВА, п. 2, к. 35, ф. 1, бр. 1

Престолонаследник Александар 86. 
Карађорђевић и пуковник Петар 
Бојовић на путу из Прилепа за Битољ 

1912. 
фотографија 
ВМБ, Р 159

Указ о унапређењу у чин генерала 87. 
Скопље, 20. октобра 1912. 
Библиографија: Службени војни лист, бр. 
22, Београд 24. октобар 1912, стр. 469-470. 

Престолонаследник Александар 88. 
Карађорђевић са генералима Арсеном 
Карађорђевићем и Петром Бојовићем 
посматра пролазак српске артиљерије 
1912. 
фотографија 
приватно власништво
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Генерал Петар Бојовић поред 89. 
заробљених турских топова у  
Битољској бици 
1912.  
фотографија 
приватно власништво

Генерал Петар Бојовић 90. 
1913. 
фотографија 
ВМБ, Р 1378

Генералска шапка 91. 
после 1912. 
НМЧ, И 2000 
Библиографија: Службено одело у 
Србији у 19. и 20. веку, Галерија САНУ, 
књ. 97, Београд 2001, стр. 394, 395.

Велики парадни генералски мундир 92. 
после 1912. 
НМЧ, И 587 
Библиографија: Службено одело у 
Србији у 19. и 20. веку, стр. 392.

Повеља Ордена Карађорђеве звезде са 93. 
мачевима IV реда 
Београд, 30. децембар 1913. 
приватно власништво

Кроз албанске кршеве ка мору 94. 
1912. 
репродукција 
Библиографија: Балкански рат 1912-
1913.

Генерал Петар Бојовић и Есад-паша са 95. 
групом официра 

Какарић код Љеша, 1913. 

фотографија 

приватно власништво

Генерал Петар Бојовић на броду 96. 

1913. 

фотографија, 14 х 8,8 cm 

приватно власништво

Штаб Прве армије 97. 

1913. 

фотографија 

приватно власништво

Српска артиљерија у Тетову 98. 

1912. 

репродукција 

Библиографија: Ратни албум 1912-13. 

год., Београд s. a.

Штаб Прве армије 99. 

1913, село Градиште 

фотографија 

приватно власништвo

Престолонаследник Александар 100. 

Карађорђевић и генерал Петар Бојовић 

са официрима Прве армије 

1913. 

фотографија 

ВМБ, Р 6087

Логор штаба Прве армије 101. 

1913. 

фотографија 

ВМБ, Р 160
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Повратак српске војске после Балкан-102. 
ских ратова 
фотографија 
Београд, 11. август 1913. 
ВМБ, Р 5286

Престолонаследник Александар 103. 
Карађорђевић и генерал Петар Бојовић 
на челу војске улазе у престоницу 
Београд, 11. август 1913. 
фотографија 
ВМБ, Р 150

Престолонаследник Александар 104. 
Карађорђевић и генерал Петар Бојовић 
улазе у Београд 
Београд, 11. август 1913. 
репродукција 
Библиографија: Балкански рат 1912-
1913.

Војвода Радомир Путник и генерал 105. 
Петар Бојовић на свечаности на Калемег-
дану 
Београд, 11. август 1913. 
фотографија, 11,1 х 8 cm 
приватно власништво

Указ о постављењу за начелника штаба 106. 
Главне инспекције српске војске 
Београд, 15. август 1913. 
Библиографија: Службени војни лист, бр. 
14, Београд 21. август 1913, стр. 275-276.

Породица генерала Петра Бојовића 107. 
Београд, 1913-1914. 
фотографија 
приватно власништво

Повеља француског Ордена Легије части 108. 
III реда 
Париз, 20. фебруар 1914. 
приватно власништво

Генерал Петар Бојовић 109. 
1914. 
фотографија, 8 х 12 cm 
приватно власништво

Генерал Петар Бојовић са супругом Ми-110. 
левом и сином, потпоручником Божида-
ром Бојовићем  
Београд, 1914-15. 
фотографија, 7 х 4,7 cm 
приватно власништво
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Прикупљање пешадије за напад 111. 
1914. 
репродукција 
Библиографија: А. Поповић, Ратни 
албум 1914-1918, Београд [1926], стр. 85.

Генерал Петар Бојовић прима извештај 112. 
Ново село, Риста Марјановић, ратни 
фотограф, септембар 1914. 
фотографија 
приватно власништво

Рањени генерал Петар Бојовић на 113. 
превијалишту 
септембар 1914. 
фотографија, 10,4 х 7,8 cm 
АСАНУ, инв. бр. 14772

Указ о одликовању Златном медаљом за 114. 
храброст 

Крагујевац, 31. мај 1915. 
Библиографија: Службени војни лист, бр. 
15, Ниш 4. јун 1915, 295.

Петар Бојовић на опоравку 115. 
20. марта 1915. 
фотографија, 8 х 10,5 cm 
Натпис испод слике: „20. март 1915. год.“ 
приватно власништво

Повеља Ордена Карађорђеве звезде са 116. 
мачевима III реда 
Ниш, 20. јун 1915. 
приватно власништво

Повлачење српске војске од Пирота ка 117. 
Нишу 
Самсон Чернов, ратни фотограф, 1915. 
фотографија 
ВМБ, Р 7167
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Генерал Петар Бојовић посматра покрет 118. 
изнурених трупа Нових области 
Качаник, крај октобра 1915. 
фотографија 
Библиографија: А. Поповић, Ратни ал-
бум 1914-1918, стр. 131.

Прелазак преко Везировог моста 119. 
1915. 
фотографија, 6,5 Х 4 cm 
приватно власништво

Генерал Петар Бојовић у шетњи острвом 120. 
Крф, 1916. 
фотографија, 25,7 Х 15,4 cm 
На наличју: „Успомена са Крфа 1916. г.“ 
приватно власништво

Генерал Бојовић очекује врховног коман-121. 
данта 
Крф, 1916. 
фотографија 
приватно власништво

Официри штаба Врховне команде и Ми-122. 
нистарства војног 
Крф, 1916. 
фотографија 
ВМБ, Р 5789

Логор на Крфу 123. 
Самсон Чернов, ратни  фотограф, 1916. 
фотографија 
ВМБ, Р 7202

Одлазак Моравске дивизије са Крфа 124. 
Крф, 1916. 
репродукција 
Библиографија: Голгота и васкрс Србије 

1915-1918, пр. С. Ђурић-В. Стевановић, 
Београд 1990.

Генерал Петар Бојовић на коњу 125. 
Солун, 1916. 
фотографија, 17,3 Х 12,6 cm 
ВМБ, Р 6641

Генерал Петар Бојовић са официрима 126. 
Врховне команде 
Солун, 1916. 
фотографија 
приватно власништво

Генерал Петар Бојовић, престолонаслед-127. 
ник Александар Карађорђевић и Есад-
паша 
1916. 
фотографија, 8,8 X 13,7 cm  
приватно власништво

Престолонаследник Александар 128. 
Карађорђевић у пратњи генерала Петра 
Бојовића на слави пука краљеве гарде 
Солун, 1916. 
фотографија 
ВМБ, Р 5826

Генерали Павле Јуришић-Штурм, Петар 129. 
Бојовић и Сарај са групом официра 
Солун, 1916. 
фотографија, 16,5 Х 11,1 cm  
ВМБ, Р 336

Генерал Петар Бојовић са савезничким 130. 
официрима 
Солун, 1916. 
фотографија, 16,9 Х 12,2 cm 
приватно власништво
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Генерал Петар Бојовић са официрима V 131. 
пешадијског пука 
кота 1900, 18. јула 1916. 
У доњем делу је посвета: ”Ђенералу 
г. Бојовићу V пеш. пук, кота 1900 до  
Кајмакчалана, 18. јула 1916. године.” 
фотографија, 10,8 Х 8 cm 
приватно власништво

Српска артиљерија са Камените чуке 132. 
туче Кајмакчалан 
Драга Павловић, ратни фотограф, 1916. 
фотографија 
ЦВНДИ, инв. бр. 68756, Албум 
„Кајмакчалан“ – IV пешадијски пук 1916. 

Повеља енглеског Ордена Светог Михаи-133. 
ла и Ђорђа III реда 
Лондон,   1916. 
приватно власништво

Стјепан Колесников, На Кајмакчалану 134. 
после боја 
репродукција  
Народни музеј, Краљево, Л 237

Генерал Петар Бојовић на осматрачници 135. 
1917-1918. 
фотографија 
ВМБ, Р 5455 

Повеља Ордена Белог орла са мачевима I 136. 
реда 
Београд, 25. април 1926. 
приватно власништво

Повеља француског Ордена Легије части 137. 
II реда 
Париз, 10. фебруар 1917. 
приватно власништво

Повеља енглеског Ордена Светог Михаи-138. 
ла и Ђорђа II реда 
Лондон, 1917. 
приватно власништво

Генерал Петар Бојовић у ратном кабинету 139. 
1917. 
фотографија 
приватно власништво

Генерал Петар Бојовић, престолонаслед-140. 
ник Александар Карађорђевић, војвода 
Степа Степановић и генерал Божидар 
Терзић 
Суботско, 1916/17. 
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фотографија, 12 Х 9,2 cm 
ВМБ, Р 7345

Генерал Петар Бојовић у пратњи грчког 141. 
краља Ђорђа 
Солун, 1917. 
фотографија 
ВМБ, Р 6951

Престолонаследник Александар 142. 
Крађорђевић дочекује војводе Степу 
Степановића, Живојина Мишића и гене-

рала Петра Бојовића на положају 
1917-1918. 
репродукција 
Библиографија: А. Поповић, Ратни ал-
бум 1914-1918, стр. 310.

Владимир Бецић, Ђенерал Петар 143. 
Бојовић, 1917. 
угаљ и акварел, 40,7 х 28,5 cm. 
сигн. дд: Vladimir Betzitch Jelak. 
ВМБ, 10851. 
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Библиографија: Дарови Војном музеју, 
Београд 1990, стр. 134

Војвода Степа Степановић и генерал 144. 
Петар Бојовић у разговору 
1916-1918. 
фотографија, 11,2 Х 8,3 cm 
приватно власништво

Генерал Петар Бојовић, војвода Живојин 145. 
Мишић и генерал Гијома на Гарвану 
крај 1917. 
фотографија 
ВМБ, Р 5082

Генерал Петар Бојовић у лову на срне 146. 
1918.  
фотографија 
АС, ЗФ 1918.

Војвода Петар Бојовић седи на стени до 147. 
Јелака 

1918. 
фотографија 
ВМБ, Р 2700

Генерал Петар Бојовић седи на стени до 148. 
Јелака 
1918. 
фотографија, 4,6 Х 4,2 cm 
На наличју: “На стени спрам Јелака и 
Кајмакчалана 1918. г.” 
приватно власништво 

Генерал Петар Бојовић седи поред извора 149. 
1918. 
фотографија, 7 Х 4,7 cm 
приватно власништво

Генерал Петар Бојовић на стени до Јелака 150. 
1918. 
фотографија, 8,5 Х 11,5 cm 
Стихови: „Поглед ка отаџбини 1918. г. у 
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пролеће. На студен сам камен стао, па се 
сетан загледао, по пут поробљене своје 
миле домовине.Солунски фронт, Петар.“  
приватно власништво

Генерал Петар Бојовић силази са осма-151. 
трачнице на Катунцу 
Катунац, ратни фотограф Милоје 
Игрутиновић, 1918. 
фотографија, 11,1 Х 8,4 cm 
приватно власништво

Генерал Петар Бојовић са официрима 152. 
штаба Врховне команде 
Солун, 1918. 
фотографија, 21,8 х 16,7 cm. 
На наличју: “Официри штаба Врховне 
команде   при смени ђенерала Бојовића 
са положаја начелника штаба 1918. г. 
утицајем генерала француског Гијоме 
због непристанка ђенерала Бојовића да 
заморена српска војска продужи и иначе 
сувише дугачак свој фронт.” 
приватно власништво

Генерал Петар Бојовић прати престоло-153. 
наследника Александра Карађорђевића и 
генерала Франше Д' Епереа на Јелак 
1918. 
фотографија 
ВМБ, Р 1360

Распоред трупа Прве армије  154. 
јун 1918. 
папир, 50 X 75,3cm 
приватно власништво 

Дочек грчког каља Александра 155. 
Јелак, 8. јул 1918. 

фотографија, 11,6 Х 8,5 cm 
На наличју: “Дочек грчког краља на 
Јелаку 8-ог јула 1918. г. Драг. Ј. Павловић 
акад. сликар.” 
приватно власништво

Повеља Ордена Карађорђеве звезде са 156. 
мачевима II реда 
Београд, јул 1926. 
приватно власништво

Повеља грчког Ордена Светог Спаситеља 157. 
II реда 
Атина, 18. октобар 1918. 
приватно власништво
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Генерал Петар Бојовић 158. 
1918. 
фотографија 
НБС, ЗФ 5026

Генерал Петар Бојовић 159. 
1918. 
фотографија, 8,8 Х 14 cm 
приватно власништво

Оперативно одељење штаба I армије 160. 
са новоунапређеним војводом Петром 
Бојовићем 
Тројаци, 26. септембар 1918. 
фотографија 
ВМБ, Р 2667

Генерал Петар Бојовић за радним столом 161. 
1916-1918. 
фотографија 
ВМБ, Р 6031

Указ о унапређењу у чин војводе 162. 
Солун, 13. септембар 1918. 
Библиографија: Службени војни лист, бр. 
37, Солун 26. септембар 1918.

Наредба АЂБр. 37449 команданта Прве 163. 
армије за све јединице и установе Прве 
армије 
Крагујевац,  22. октобар 1918. 
папир, л. 3 
приватно власништво
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Дочек престолонаследника Александра 164. 
Карађорђевића 
Београд, 26. октобар 1918. 
репродукција 
приватно власништво

Војвода Петар Бојовић и пуковник Панта 165. 
Грујић врше смотру 
војске 
Велики Бечкерек, друга половина 
новембра 1918. 
фотографија 
Историјски архив Зрењанин, бр. 943

Писмо о додели Ордена Светог 166. 
Мауриција и Лазара 
Рим, 9 новембар 1918. 
приватно власништво

Војвода Петар Бојовић 167. 
1918-1921. 
колорисана фотографија, 16,5 х 21,8 cm 
приватно власништво

Војвода Петар Бојовић 168. 
1918. 
фотографија 
приватно власништво

Указ о постављењу за начелника Главног 169. 
генералштаба 
Београд, 10. март 1921. 
Библиографија: Службени војни лист, бр. 
10, Београд, 10. март 1921, стр. 599, 600.

Мундир војводски 170. 
после 1922. 
НМЧ, И 588

Петар Бојовић, Шта имамо и можемо 171. 
да очекујемо од егзерцирних правила 
уопште а шта од пешадијских посебице? 
Друго допуњено издање. – Нови Сад, 
Штампарија Супек-Јовановић, Житна 
пијаца, 1921.

Пет. Бојовић, Одбрана Косовога поља 172. 
1915. г. и заштита одступања српске 
војске преко Албаније и Црне Горе. 
Одломак из мојих мемоара, Београд, 
Издавачка књижарница Геце Кона, 1922. 
На доњој корици доле десно у овалу: 
„Фабрика Маричић и Јанковић Београд“. 
приватно власништво

Диплома Политехничке школе инжењера 173. 
Божидара Бојовића 
Цирих, 11. јануар 1922. 
фотографија 
приватно власништво 

Подаци за биографију војводе Петра 174. 
Бојовића 
Београд, рукопис војводе Петра 
Бојовића, 19. јун 1923. 
папир, л. 4 
ВА, п. 17, к. 1, ф. 1, бр. 54.  
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Емануел Муановић, Војвода Петар 175. 
Бојовић 
пре 1940. 
уље на платну, 54 х 73 cm 
приватно власништвo

План куће инжењера Божидара Бојовића 176. 
Београд, снимио инг. Бранко А. Ђурић, 
1928. 
паус, 63 х 37 cm 
приватно власништво

Владимир Мајсторовић једини унук 177. 
војводе Петра Бојовића са мајком 
Јелицом 
пре 1930. 
фотографија, 9 х 12 cm 
приватно власништво

Владика Јеврем Бојовић 178. 
Чачак, 9. мај 1928. 
фотографија 
Натпис у доњем делу: “Јефрем епископ 
жички 20. априла=3. маја 1928. г. Чачак.” 
АСАНУ, инв. бр. 14772

Блуза војводска 179. 
после 1928. 
НМЧ, И 589

Испраћај Карађорђевих посмртних 180. 
остатака испред тополске цркве 
Топола, 8. септембар 1930. 
фотографија 
АЈ, 745, 3105

Пренос посмртних остатака Карађорђа 181. 
Петровића на Опленац 
Топола, 8. септембар 1930. 
фотографија 
АЈ, 745, 3104

Повеља Ордена Југословенске круне I 182. 
реда 
Београд, 20. децембар 1930. 
приватно власништво

Повеља Ордена Карађорђеве звезде I 183. 
реда 
Београд, 20. јануар 1934. 
приватно власништво

Војвода Петар Бојовић са групом генера-184. 
ла и адмирала 
тридесете године XX века 
фотографија 
АЈ, 745, 3109

Сахрани краља Александра I 185. 
Карађорђевића  

181 188
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Београд, 1934. 
фотографија  
ВМБ, Р 9026

Risto Kovijanić, Nađmeđerska dolina smrti. 186. 
Na grobovima 5000 srpskih mučenika. 
Predgovor napisao vojvoda Bojović. Bratis-
lava 1934.

Војвода Петар Бојовић 187. 
после 1933. 
фотографија 
Библиографија: Биографски лексикон 
Златиборског округа, Београд 2006, стр. 41.

Повеља француског Ордена Легије части 188. 
I  реда 
Париз, 6. мај 1936. 
приватно власништво

Војвода Петар Бојовић у шињелу 189. 
Београд, 1937. 
фотографија 
ВМБ, Р 7030

Војвода Петар Бојовић 190. 
Београд, 1937. 
фотографија 
ВМБ, Р 8170

Шињел војводски 191. 
после 1930. 
НМЧ, И 591 
Библиографија: Службено одело у Србији 
у 19. и 20. веку, стр. 427.

Еполете војводе краљевог ађутанта 192. 
после 1934. 
НМЧ, И 591 
Библиографија: Службено одело у Србији 
у 19. и 20. веку, стр. 419.

Официрска блуза Божидара Бојовића 193. 
тридесете године XX века 
НМЧ, И  590

Војвода Петар Бојовић у шетњи  194. 
Београд, око 1940. 
фотографија, 13,5 х 8 cm 
приватно власништво

Војвода Петар Бојовић се враћа из шетње 195. 
Београд, 1944. 
фотографија, 13,5 Х 8,5 cm 
приватно власништво

189
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Војвода Петар Бојовић поред прозора 196. 
Београд, 1944. 
фотографија, 14 х 9 cm 
приватно власништво

Извод из књиге умрлих храма Светог 197. 
Саве за војводу Петра Бојовића 
Београд, 23. јануар 1945. 
приватно власништво

Гробница породице Бојовић на Новом 198. 
гробљу у Београду 
Павле Ђелошевић, 2008. 
фотографија

194

198
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Податци за биографију војводе Петра Бојовића

Рођен 4. јула 1858. год. у селу Мишевићу на 
средокраћи између Црне Горе и Србије, с једне и 
између Нове Вароши и Сјенице с друге стране, где му 
се отац, као дечко са својим родитељима, био доселио 
из Васојевића из околине Берана, где и сада постоји 
доста велико племе Бојовића. Као дечко од 9 година 
прешао је 1867. год. са својим родитељима и браћом 
преко Јавора у Србију.

Свршио основну школу у Ивањици, I разред 
гимназије у Ужицу, II, III, IV и V разред гимназије у 
Београду – све са одличним успехом, ма да се, због 
сиротног стања, морао издржавати послуживањем, 
уз скромно новчано „благодејање“, које је као добар, а 
сиротан ђак, од државе месечно примао.

У Војну академију ступио 6. октобра 1875. год. и 
свршио ју са одличним успехом, као први у рангу, 
1880. године са прекидом усљед Српско-турског рата 
1876, 7. и 8. године. Чин капларски добио још у школи, 
а поднареднички и нареднички у рату.

Официрске чинове добио:
За артилеријског потпоручика 21. јула 1880. године 

по свршетку школе.
За коњичког поручика 24. децембра 1883. године.
За коњичког капетана II кл. 22. фебруара 1888. 

год. у току док је био једну годину дана у француској 
коњици ради упознавања француске коњице и фран-
цуске војске уопште.

За ђенералштабног капетана I кл. 30. августа 1891. 
год.

За ђенералштабног мајора 2. августа 1893. год.
За пешадијског потпуковника 21. септембра 1897. 

год.
За ђенералштабног пуковника 6. маја 1901. год.
За ђенерала 20. октобра 1912. год. као награду за 

добијену Кумановску битку.

За војводу 13. септембра 1918. год. као награду 
за пролом Солунскога непријатељског фронта на 
простору Соко - Црна река и за енергично гоњење 
непријатеља.

Заузимао је ове положаје: био водник у батерији, у 
коњичком ескадрону; командир коњичког ескадрона; 
командир пешадијске чете; командант пешадијског 
батаљона, пука и бригаде, затим командант дивизијске 
области у два маха; коњичке дивизије; Трупа нове 
области у два маха; Приморског кора за напад на 
Скадар 1913. год. и армије у два маха.

Био: началник штаба команде дивизијске области у 
два маха; помоћник началника штаба Активне војске; 
началник Оперативног одељења Глав. ђенералштаба; 
помоћник началника Главног ђенералштаба; заступао 
началника Глав. ђенералштаба две године; началник 
штаба Главне војне инспекције; началник Опште 
војног одељења Министарства војног; началник штаба 
I армије у балканском рату 1912/13. год; началник 
штаба Врховне команде од краја 1915. до половине 
1918. године и началник Главнога ђенералштаба од 
фебруара 1921. године до децембра исте године, када 
је смењен и стављен на расположење.

За време свога службовања учествовао у овим 
ратовима, биткама и борбама:

1876. године противу Турака као питомац при 
Врховној команди.

1877. и 8. противу Турака у батерији као 
поднаредник и наредник.

1885/6. у рату противу Бугара, у борбама на Врапчи, 
Сливници и Драгоманском теснацу, код Цариброда 
и Пирота – најпре као водни официр у коњичком 
ескадрону, а потом као заступник началника штаба 
Шумадијске дивизије.

1912/13. године у балканском рату:
1) Противу Турака као началник штаба I армије, под 

командом Њ. К. Вис. престолонаследника Александра, 
управљао армијом у борбама при прелазу границе у 
околини Ристовца, затим у битци код Куманова, у боју 
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на планини Бабуни, код Бакарног Гувна и у битци код 
Битоља.

2) Противу Бугара опет као началник штаба I 
армије управљао армијом у битци на Брегалници код 
Дренка, Рајчанског Рида, Царврха и Криве Паланке.

У светском рату 1914-1918. године:
Као командант I армије у борбама: при повраћају 

од непријатеља освојеног Шапца, где је и рањен доста 
озбиљно, при прелазу преко Саве у Срем између 
Шапца и Обреновца, у Срему, код Љубовије, на 
планини Јагодњи код Мачковог камена, код Става и 
Ваљева.

Као командант Трупа нове области, по други пут, 
у борбама: код Скопља, на Качаничком и Кончулском 
теснацу, у вези са Скопском Црном Гором, код Гиљана, 
на Лабљанима, код Липљана, Суве реке и Призрена, 
спречавајући бугарској војсци да не избије на Косово 
поље и не пресече осталој српској војсци одступницу 
преко Албаније и Црне горе ка Јадранском мору, 
пошто су већ били пресекли одступницу ка Солуну.

Као началник штаба Врховне команде превезао 
српску војску помоћу савезника из Албаније и Црне 
Горе на Крф, ту је преустројио, снабдео потребама 
и оружјем, превезао у Солун, затим управљао њоме 
у борбама око Горничева, у освајању Кајмакчалана и 
Битоља.

Затим у јуну месецу 1918. г. смењен са положаја 
началника штаба Врховне команде из политичких 
разлога, због сукоба са главним командантом 
савезничких војсака на Солунском фронту, који није 
дозвољавао, да се сузи фронт заморене српске војске 
да би се постепено могла одморити и опоравити 
од великог замора и претрпљених губитака, јер је 
она водила главну борбу, па је, по своме пристанку, 
постављен за команданта I армије, по други пут.

Као командант I армије проломио је са армијом 
непријатељски јако утврђени фронт од Сокола до Црне 
Реке, затим под борбама силно гонио непријатеља 
преко Црне Реке, освојио планине Дренску, Радобиље, 

Ворилу, варош Велес, прешао Вардар, освојио Овче 
Поље и Куманово, где је бугарској војсци у долини 
Вардара пресекао одступницу ка Кривој Паланци 
и Софији, па је морала у отвореном пољу положити 
оружје и предати се – потом, у даљем гоњењу и 
борбама освојио Врању, Грделички теснац, Лесковац, 
Пирот, Ниш, Прокупље, Алексинац, Делиград, 
Мојсињске планине, Крушевац, Параћин, Ћуприју, 
Багрдански теснац, Крагујевац и сву Србију од Тимока 
до Дрине заједно са Пожаревцом, Смедеревом, 
Београдом и Шапцом, потом прешао преко Дунава 
и Саве заузео цео Банат, Бачку, Срем, Славонију и 
знатан део Хрватске – остављајући далеко иза себе 
остале савезничке војске, које нигде нису могле стићи 
I армију у њеноме нападноме полету за ослобођење 
своје домовине и уједињења целог народа.

У току своје дуге и бурне службе својој отачбини 
одликован је овим одличијама српским: Споменицом 
за Српско-турски рат 1876, 7. и 8. г., Споменицом и 
Златном медаљом за храброст за Српско-бугарски рат 
1885. и 6. год., Златном медаљом за храброст у великом 
светском рату 1914. г., Таковским крстом III ст., Белим 
орлом III ст., Орденом Св. Саве III ст., Кара-Ђорђевом 
звездом III ст., Кара-Ђорђевом звездом са мачевима 
IV, III и II ст. и Белим Орлом са мачевима I ст.

Страним: француском Почасном легијом II ст. и 
Ратним крстом, енглеским Орденом Свет. Михаила 
и Ђорђа II ст., руским Орденом Свет. Станислава III 
ст., италијанским Орденом Свет. Мауриција и Лазара 
I ст., грчким Орденом Свет. Спаситеља II ст., данским 
Орденом Данеборг IV ст., аустроугарским Орденом 
Франца Јосифа V ст., бугарским Орденом за војничке 
заслуге II ст. и за грађанске врлине II ст.

19. VI 1923. г.  Војвода
Београд  Пет. Бојовић

(ВА, п. 17, к. 1, ф. 1, бр. 54)
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Оцена за годину 1887.

Име и презиме: Петар Бојовић.
Чин и звање: Коњички капетан.
Оцена личних својстава, способности опште и 

стручне и владања:
Телесно здрав и издржљив; дара доброг као и мо-

ралног поведења; на служби приљежан, издржљив, 
постојан, поуздан. 

У радовима топомерским в. добар.
Ради на свом усавршавању за ђенералштабну 

струку.
Владања доброг како на служби тако и ван ове.
Економ добар, живи пристојно.
Заслужује ли препоруку: Заслужује.

К№  Начелник Географ. оделења  
 Гл. ђенералштаба,
1. фебруара 1888. год.  пуковник,  
У Београду Рад. Милетић, с. р.

Примедбе виших старешина на оцене: Скоро се 
вратио из Француске, стога је прошлогодишња оце-
на задржана. Подједнако употребљив и за трупну и 
канцеларијску службу. Ради на књижевности добро.

28. XII 1888. г.  Начелник Глав. ђштаба,
  пуковник, Јов. Мишковић

(АС, МВ, 1888, 2)

3

Оцена за годину 1893.

Име и презиме: Петар Бојовић.
Чин и звање: Ђенералштабни мајор и началник 

ђенералштаба у штабу Морав. дивиз. области.
Оцене личних својстава, способности опште и 

стручне и владања:
Интелигентан официр. Карактеран. Промишљен 

и увиђаван. Физички здрав и способан за сваковрсну 
службу.

Има карактерне особине ђенералштабног 
официра. Ревносан у савлађивању своје струке тако и 
толико, да ће на том путу прибавити потпуно сређена 
гледишта на живот и целокупан рад војске. На послу 
је озбиљан, разложан и тачан. Ваљан радник.

У свима приликама и односима одмерен и 
угледан.

Заслужује ли препоруку: Заслужује.

К№ 625  Оценио: 
10. децембра 1893. командант Морав. дивизије,
 У Нишу пуковник, Д. Ц. Марковић

Примедбе виших старешина на оцене: Слажем се са 
оценом с тим, да је потребно да командује батаљоном. 
Ради на вој. књижевности.

 Начелник Глав. ђштаба,
 пуковник, Јов. Мишковић

(АС, МВ, 1893, 10)
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Оцена за годину 1894.

Име и презиме: Петар Бојовић.
Чин и звање: Ђенералштабни мајор и командант 

IV гардиског батаљона ст. кадра.
Оцене личних својстава, способности опште и 

стручне и владања:
Интелигентан официр. Карактеран. Промишљен 

и увиђаван. Физички здрав.
Има карактерне особине ђенералштабног 

официра. Ревностан у савлађивању целокупне спреме 
за своју струку толико, да ће радећи и даље на томе 
путу прибавити сређена гледишта на живот и цео рад 
војске. На послу је озбиљан и разложан. На решавању 
задатака послатом раније из Главног ђенералштаба, 
није се показао делателан.

У свима приликама и односима одмерен.
Заслужује ли препоруку: Заслужује.

К№ 533  Оценио: 
12. децембар 1894.  командант Морав. дивизије,
у Нишу пуковник, Д. Ц. Марковић

Примедбе виших старешина на оцене: Није показао 
довољно ревности и пажње као начелник дивизијског 
ђ.штаба у јесењим маневрима у изради стручних послова 
и у решавању датог му задатка раније.

 Начелн. Гл. ђштаба,
 ђенерал, Јов. Мишковић

(АС, МВ, 1894, 15)  

5

Оцена за годину 1896.

Име и презиме: Петар Бојовић.
Чин и звање: Ђенералштабни мајор и командант 

IV гардиског батаљона.
Оцене личних својстава, способности опште и 

стручне и владања:
Дара обичног. Карактера доброг и чврстог. Нара-

ви умерене. Развијен и здрав. Јахач, пливач и стрелац 
врло добар. У служби радин и заузимљив из сопстве-
них побуда. Економ врло добар. Материјалним потре-
бама снабдевен. Носи се чисто. Дугова нема. Батаљон 
му није најбоље материјално снабдевен, но није он 
крив, јер је се старао да тако не буде. Батаљоном 
командује врло добро, а у миру и рату могао би ко-
мандовати и пуком.

Опште спреме врло добре. Војнички теорно спре-
ман врло добро. Спрему за ђенералштабну струку 
не могу да ценим. Свршио нашу Војну академију. За 
више напредовање има услова. И за трупну и за ад-
министративну службу врло употребљив, јер законе, 
правила и прописе зна врло добро и примењује их 
добро.

Влада се и понаша у служби и ван ње одлично 
и достојанствено. Опхођај му је веома одмерен и 
озбиљан.

Официрски дом радо посећује, а виђа се и по дру-
гим јавним угледним локалима. Дружи се махом са 
официрима, а ређе и са одличним грађанима.

Боловао није. Осуствовао 13 дана. Кажњен није.
Заслужује ли препоруку: Заслужује.
Примедбе виших старешина на оцене:

Пов. К№  Оценио га,
25. новембар 1896. год.  Командант  
У Крагујевцу Шумад. пешад. пука,
  потпуковник,  
 Богд. Дамњановић

(АС, МВ, 1896, 19)
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Оцена за годину 1898.

Име и презиме: Петар Бојовић.
Чин и звање: Пешадијски потпуковник, командант 

XIIог пешадиј. пука и заступник команданта пешад. 
бригаде стал. кадра Тимочке дивизиј. области.

Оцене личних својстава, способности опште и 
стручне и владања:

Бистар и сватљив. Карактера јаког, отвореног и 
постојаног. Нарави одмерене. Озбиљан. Јахач, а и 
стрелац врло добар. Здрав и развијен.

Општом спремом важи као интелигентан официр. 
Стручне спреме и као пешадијски и као ранији 
ђенералштабни официр врло добре, те је употребљив 
корисно и за једно и за друго.

Потпуно спреман за самостално командовање пу-
ком и у тактичком и у васпитном и у административ-
ном погледу, а заслужује и виши положај. Шест месе-
ци заступао је команданта кадровске пешад. бригаде 
корисно. 

У служби врло тачан, уредан и брижљив. Полаже 
довољно бриге за образовање официра и васпитање 
војника. Ужива поштовање код потчињених.

Понашања увек коректног.
Економ врло добар.
Заслужује ли препоруку: Заслужује.
Примедбе виших старешина на оцене:

Пов. К№ 1308  Оценио
10. новембра 1898. год.  Командант  
у Зајечару Тимоч. дивиз. области, 
   ђенералштабни пуковник,
 Бож. Јанковић

(АС, МВ, 1898, 25)

7

Оцена за годину 1900.

Име и презиме: Петар Бојовић.
Чин и звање: Пешадијски потпуковник. Помоћник 

начелника штаба команде Активне војске.
Оцена личних својстава, способности опште и 

стручне и владања:
Бистар и сватљив. Карактер чист и постојан. При-

роде одмерене. Здрав и издржљив како у пољској 
служби тако и за столом. Јахач врло добар.

Општа му је и стручна спрема савремена и до-
лази у ред интелигентнијих официра. Као ранији 
ђенералштабни официр корисно је употребљив и за 
ђенералштабне послове.

Био је командант пешадијског пука и овим коман-
довао на задовољство. Потпуно заслужује положај 
бригаднога команданта.

У служби тачан, вредан и предузимљив. Послови-
ма садашњега свога положаја вичан и врши их поу-
здано.

Владања и понашања увек коректног. Треба га вра-
тити у ђенералштаб. струку. Кажњен и боловао није, а 
одсуствовао је 19 дана.

Заслужује ли препоруку: Заслужује.
Приметбе виших старешина на оцене:

К№  Оценио
28. новембра 1900. год.  Начелник штаба
у Београду  Команде Активне војске,
 Почасни ађутант Њ. В. Краља,
 ђенералштабни пуковник,
 Бож. Јанковић

(АС, МВ, 1900, 33)
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8

Оцена за 1901. годину

Име и презиме: Петар Бојовић.
Чин и род оружја или струке: Ђенералштабни 

пуковник.
Звање у коме је сада: Командант Моравске пешад. 

бригаде.
Карактерне особине: Поуздан, карактера чистог 

и постојаног, природе одмерене, бистар и схватљив, 
интелигенције јаче.

Физичка способност за службу у миру и рату: Пот-
пуно здрав за све службене напоре.

Како врши службу: У служби тачан, вредан и 
предузимљив.

Каквог је владања и понашања у служби и ван ове: 
Владања и понашања увек коректног.

Какав је економ: Економ врло добар.
Какве је опште спреме и способности: Опште 

спреме и способности савремене.
Какве је стручне спреме и способности: Стручне 

спреме и способности врло добре.
Марљивост и радиност ка усавршавању у војним 

знањима: Труди се и ради на усавршавању у војним 
знањима.

Је ли кажњаван у овој години: Није.
Је ли боловао у овој години: Није.
Заслужује ли препоруку у садашњем свом положају 

или звању: Заслужује.
Заслужује ли препоруку за виши следећи положај 

или звање: Још је млад бригадир, а има услова да буде 
у своје време добар командант дивизије.

К№. Пов. 1161  Оценио га:  
26. новембра 1901. год. Заступник команданта
 У Нишу Моравске  
 дивизијске области,
  пеш. пуковник, Лазар Чизмић

Мишљење и примедбе виших старешина: О 
њему, као ђенералштабном пуковнику, у погледу на-
учне спреме и карактерних особина, постоји моја 
специјална оцена.

 
 Начелник Гл. ђштаба,
 Почас. ађутант Њ. В. Краља, 
 ђенерал,
 Д. Ц. Марковић

(АС, МВ, 1901, 38)

9

Оцена за 1902. годину

Име и презиме: Петар Бојовић.
Чин и род оружја или струке: Ђенералштабни пу-

ковник.
Звање у коме је сада: Командант Моравске пешад. 

бригаде.
Карактерне особине: Поуздан. Карактера чврстог 

и отвореног. Природе одмерене. Бистар и сватљив.
Физичка способност за службу у миру и рату: 

Потпуно здрав и подобан за сваколике напоре сваке 
службе и у миру и у рату.

Како врши службу: Са вољом тачно и 
предузимљиво.

Каквог је владања и понашања у служби и ван ове: 
Вазда коректног.

Какав је економ: Врло добар. Материјално добро 
стоји.

Какве је опште спреме и способности: Савремене 
и важи уопште као интелигентан официр.

Какве је стручне спреме и способности: Струч-
не спреме темељне. Способан за све послове 
ђенералштабног официра. Поуздан командант пешад. 
бригаде.
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Марљивост и радиност ка усавршавању у војним 
знањима: Брижљиво се труди за своје усавршавање; 
прати и ради на савременој књижевности успешно.

Је ли кажњаван у овој години: Није.
Је ли боловао у овој години: Јесте 18 дана.
Заслужује ли препоруку у садашњем свом положају 

или звању: Заслужује.
Заслужује ли препоруку за виши следећи положај 

или звање: Заслужује.
Мишљење и примедбе виших старешина:

Пов. К№ 1751  Оценио га:  
20. новембра 1902. год. Командант  
у Нишу Моравске див. oбласти,
  Почасни ађутант  
 Њ. В. Краља,
  ђенерал, Бож. Јанковић

(АС, МВ, 1902, 47)

10

Начелнику Штаба Врховне команде
Ђенералу
Господину Петру Бојовићу

Драги ђенерале,

Кад сам Вам поверио прошле године положај 
начелника Штаба Врховне команде, пред Вама су 
се налазила најтежа и најсудбоноснија питања по 
нашу војску, што ће историја описати поколењима 
као јединствени пример пожртвовања у борби за 
ослобођење и уједињење наше браће по крви и 
језику.

Ви сте, у Ваш тежак и скопчан са огромним 
тешкоћама рад, од прошле године до данас, унели 
сву своју вољу и стручну спрему, те је наша армија 
преуређена понова, светлим својим примерима, 

прославила широм целог света: име, храброст и 
пожртвовање српскога народа и његових синова – 
наших храбрих и дичних војника.

Потпуно задовољан Вашим савесним и преданим 
радом у служби, а у знак мога признања, одликујем 
Вас на данашњи дан, Орденом Белог орла I степена са 
мачевима.

1. јануара 1917. год.  Александар, с. р.
Солун

(ВА, п. 5, к. 23, ф. 2, бр. 44; ВРС XXI, 286)

11

Оцена за 1920. год.

Име и презиме: Петар П. Бојовић.
Чин и род оружја или струке: Војвода.
Звање у коме је сада: Командант I арм. oбласти.
Карактерне особине: Енергичан, поуздан, одлучан, 

предузимљив, интелигентан.
Физичка способност за службу у миру и рату: Спо-

собан за службу у миру и рату.
Како врши службу: Увек савесно, предано, тачно и 

са потпуним разумевањем.
Каквог је владања и понашања у служби и ван ове: 

Увек примерног.
Какав је економ: Врло добар.
Какве је опште спреме и способности: Врло добре.
Какве је стручне спреме и способности: За ово го-

воре његови велики успеси у ратовима од 1912-1918. 
године.

Марљивост и радиност ка усавршавању у војним 
знањима: Ради на усавршавању.

Је ли кажњаван у овој години: Није.
Је ли боловао у овој години: Није.
Заслужује ли препоруку у садашњем свом положају 

или звању: Потпуно заслужује.
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Заслужује ли препоруку за виши следећи положај 
или звање: Заслужује потпуно.

Мишљење и примедбе виших старешина:

Пов. К№ 16765  Оценио га:  
1ог новембра 1920. год. Министар  
у Београду војни и морнарице,
  ђенерал, 
   Б. Јовановић

(ВАС, ДПП, к. 134, бр. 390)

12

Оцена за 1921. год.

Име и презиме: Петар Бојовић.
Чин и род оружја или струке: Војвода.
Звање у коме је сада: Начелник Главног 

ђенералштаба.
Карактерне особине: Енергичан, поуздан, одлучан, 

предузимљив, интелигентан.
Физичка способност за службу у миру и рату: Спо-

собан за службу у миру и рату.
Како врши службу: Предано, савесно, тачно, увек 

са вољом и потпуним разумевањем и успехом.

Каквог је владања и понашања у служби и ван ове: 
Примерног.

Какав је економ: Врло добар.
Какве је опште спреме и способности: Одличне. 

Свестрано спреман и образован човек и официр.
Какве је стручне спреме и способности: За ово го-

воре његови велики успеси у ратовима од 1912. па све 
до свршетка рата.

Марљивост и радиност ка усавршавању у војним 
знањима: Ради на усавршавању.

Је ли кажњаван у овој години: Није.
Је ли боловао у овој години: Није.
Заслужује ли препоруку у садашњем свом положају 

или звању: Потпуно заслужује.
Заслужује ли препоруку за виши следећи положај 

или звање: Потпуно заслужује.
Мишљење и примедбе виших старешина:

Пов. К№ 15908  Оценио га:  
1. новембра 1921. год. Министар  
у Београду војни и морнарице,
  Почасни ађутант  
 Њ. В. Краља,
  ђенерал,Мил. Зечевић 

(ВАС, ДПП, к. 134, бр. 390)
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69  Le voïvode Petar Bojovic

Le voïvode Petar Bojovic naquit dans le village de Mis-
evici, près de Nova Varos, le 16 juillet de l’année 1858. Il 
étudia au lycée à Uzice et à Belgrade. Il entra à l’Académie 
militaire en 1875. Dans les Guerres 

serbo-turques des années 1876-1878, en tant que ca-
det, il fut engagé dans le Commandement suprême et dans 
la brigade d’artillerie de la Drina. Il acheva sa scolarité en 
1881 en tant que premier au rang parmi les cadets de la 
XIIème classe. Durant sa scolarité, il publia ses premiers ar-
ticles dans la revue militaire “Le guerrier”. En dehors de 
son pénible poste de sergent dans la batterie, il traduisit en 
1883 les livres d”Henri Brialmont: “La tactique de combat 
de l’infanterie, de la cavalerie et de l’artillerie” et “La con-
solidation des états et des camps ixés”. Au début de l’année 
1884, il fut promu au grade de lieutenant de cavalerie.

Pendant la guerre serbo-bulgare de 1885-1886, il par-
ticipa en tant que sergent de l’escadron de la division de la 
Sumadija. À partir de décembre 1885 et jusqu’à la in de 
la guerre, il fut représentant du chef de l’état-major de la 
division de la Sumadija. Pour ses mérites de guerre, il fut 
décoré de la Médaille d’or pour le courage.

À la in de l’année 1887, il fut envoyé en France à un 
cours de cavalerie. Au rang de capitaine, il fut promu en 
1888. Après son stage biennal à l’état-major central achevé, 
il fut réparti dans la partie de 

l’état-major. En tant qu’oicier d’état-major, il fut chef 
d’état-major de la division de la Morava et commandant 
du IVème bataillon de garde. Il obtint le grade de comman-
dant en 1893. Il fut transféré à l’infanterie et en tant que 
lieutenant-colonel, il fut commandant du XVème, XIIème et 
XIème régiment d’infanterie. En septembre de l’année 1900, 
il fut nommé chef-adjoint du Commandement actif de 
l’Armée. 

Petar Bojovic fut promu au grade de colonel d’état-ma-
jor en 1901. Il passa la décennie suivante aux fonctions de 
commandant de la brigade d’infanterie de la Morava, de la 
division de la Morava, de chef-adjoint et de représentant 
du chef de l’état-major central et de commandant de la di-
vision de cavalerie. Il exécuta une inluence importante sur 
l’organisation de l’armée serbe moderne. À la formation 
de la structure d’oiciers et de soldats de l’armée serbe, il 
consacra son travail avec ardeur par l’écriture d’ouvrages 
de littérature spécialisée: “La méthode pour résoudre les 

exercices tactiques dans les limites des détachements as-
sociés”, “La directive pour la formation du recrue dans la 
situation de guerre”, “L’éducation du soldat” et des articles 
publiés dans la revue “Le guerrier”. Il fut président de la 
commission d’examen pour les grades de commandant et 
les grades militaires-administratifs inférieurs.

Durant la Première Guerre balkanique de 1912-1913, 
il fut chef d’état-major de la Première armée qui rapporta 
de grandes victoires sur l’Armée turque du Vardar pour 
les batailles sur le Kumanovo, Bitolj et au combat près 
d’Alinaci. Pour ses mérites aux champs de bataille, il fut 
promu au grade de général. Aux négociations pour la paix 
à Londres, il fut expert militaire du gouvernement serbe. 
À la in février de l’année 1913, il fut nommé comman-
dant du Corps maritime. Les préparations pour l’attaque 
sur le Skadar, en collaboration avec l’armée monténégrine, 
furent interrompues par l’intervention des grandes puis-
sances.

Pendant la Deuxième Guerre balkanique en 1913, 
il dirigea la contre-ofensive serbe dans la bataille sur la 
Bregalnica. La Première armée anéantit l’aile droite de la 
4ème armée bulgare sur le Rajcanski rid, envahit Kocane et 
surgit sur le Preslap, par quoi elle s’assura la victoire mili-
taire. Après la guerre, il fut nommé chef d’état-major de 
l’Inspection centrale de l’armée serbe.

Au début de la Première Guerre mondiale en 1914, il 
commanda à la Première armée. Dans la phase inale de 
la bataille du Cer, elle se porta au secours de la Deuxième 
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armée, s’empara de Sabac et chassa les parties de la Deux-
ième armée austro-hongroise par la Sava dans le Srem. Sur 
la première ligne de combat, le général Bojovic fut blessé 
le 2 septembre de l’année 1914.

La commande suprême serbe transmit selon les désirs 
des alliés les opérations sur le territoire austro-hongrois. 
Sous le commandement du général Bojovic fut réalisée 
avec succès l’opération du Srem, dans laquelle la Première 
armée traversa la Sava et pénétra jusqu’à la ligne Banov-
ci-Stara Pazova-Vojka-Popinci-Budjanovci. À cause de 
l’ofensive hongroise sur la Drina, la Première armée se 
retira en arrière. Elle mena de pénibles combats sur la 
montagne de Jagodnja, dont les plus intenses furent sur le 
Mackov kamen. Pour cause de blessure qui ne cicatrisait 
pas, il fut relevé de ses fonctions de commandement de 
l’armée durant le repli sur la ligne de Kolubara-Suvobor.

Aux combats de recul en 1915, il eut le devoir de com-
mandant des troupes des Nouvelles régions. Sous son 
commandement, elle résista eicacement à la Deuxième 
armée bulgare dans la défense du Konculski tesnac et des 
gorges de Katanicka. En novembre 1915 dans la manœu-
vre de Katanicka, elles empêchèrent l’invasion bulgare 
sur le Kosovo et permirent le repli de l’armée à travers les 
montagnes albanaises et le Monténégro.

Fin décembre de l’année 1915, le général Petar Bo-
jovic fut nommé chef d’état-major du Commandement 
suprême. Il organisa le transfèrement de l’armée serbe de 
Médova, Drac et Valona à Bizerthe et sur l’île de Kerkira. 
En février1916, il exécuta la réorganisation de l’armée et 
dirigea une formation intensive à six divisions d’infanterie, 
organisées en trois armées. Au milieu de l’année 1916, elles 
prirent possession des positions du front de Salonique.

Après l’ofensive printanière manquée germano-bul-
gare, le général Petar Bojovic dirigea la contre-ofensive 
automnale, dans laquelle l’armée serbe a vaincu les Bul-
gares près de Gornicevo, envahit le Kajmaktchalan et Bi-
tolj. Dans la période de guerre des tranchées, il efectua 
la seconde réorganisation de l’armée serbe in mars de 
l’année 1917 lorsque pour cause d’un nombre moindre de 
soldats la Troisième armée cessa d’exister.

En juin 1918, il fut nommé commandant de la Pre-
mière armée, après les conlits avec le général français 
Guillaume à propos de l’ampleur du front accordé à 

l’armée serbe. Dans la percée du front de Salonique après 
un assaut irrépressible sur un front bien fortiié de Sokol 
jusqu’à la Crna Reka et de pénibles combats du 15 au 18 
septembre de l’année 1918, elle libéra Veles, Ovce polje et 
près de Kumanovo elle obligea deux divisions bulgares à 
déposer ses armes. Au grade de voïvode, il fut promu le 26 
septembre de l’année 1918.

Le voïvode Bojovic assuma la chasse énergique de la 
11ème armée allemande dans la vallée de la Morava du sud 
et délivra Vranje, Leskovac et Pirot. La Première armée 
serbe, 150 kilomètres éloignée des forces alliées princi-
pales, lui inligea une défaite déinitive aux abords de Nis 
et le 12 octobre, ils entrèrent dans la ville. Sous son com-
mandement, elle libéra le nord de la Serbie et le 1er novem-
bre 1918, elle entra dans Belgrade. Lors de sa survenue par 
le Dunav et la Sava, elle occupa le Banat, la Backa, le Srem, 
la Slavonie et une partie de la Croatie.

Après la guerre, il fut commandant de la Première 
zone de l’armée. En mars 1921, il fut nommé chef de l’état-
major central de l’armée yougoslave. En in d’année, il fut 
mis à disposition. Il vécut à Belgrade. Il écrivit ses mé-
moires, à partir desquelles fut publié le chapitre consacré 
à la défense du Kosovo polje en 1915.

À la veille de la Deuxième Guerre mondiale en avril 
1914, il fut nommé adjoint au commandant suprême. 
Après la défaite d’avril de l’armée royale yougoslave, il 
revint à Belgrade. Il mourut complètement oublié le 19 
janvier de l’année 1945, en pleine indiférence incroyable 
pour un temps heroïque.

Il fut décoré de la Médaille serbe de l’étoile de Karad-
jordje de Ier ordre, de la Médaille de l’Aigle blanc avec les 
insignes de Ier ordre, de la Médaille de la Couronne yougo-
slave de Ier ordre, de la Médaille de l’Étoile de Karadjordje 
avec les insignes de IIème ordre, de la Médaille française 
de la Légion d’honneur de Ier ordre, de la Médaille itali-
enne de Saint-Maurizio et Lazar de Ier ordre, de la Médai-
lle anglaise de Saint-Michel et Georges de IIème ordre, de 
la Médaille grecque du Saint-Sauveur de IIème ordre, de la 
Médaille bulgare pour les mérites militaires de IIème ordre 
et de la Médaille pour les vertus civiles de IIème ordre et 
d’autres.
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