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УВОД  
  

  

КРФ  И ПЛАВА ГРОБНИЦА,  

ВЕЛИКИ СИМБОЛИ ХРАБРОСТИ И СТРАДАЊА  

ЈЕДНОГ НАРОДА  

  

ТАМО ДАЛЕКО ГДЕ ЦВЕТА ЛИМУН ЖУТ, ТАМО 

ЈЕ СРПСКОЈ ВОЈСЦИ ЈЕДИНИ БИО ПУТ.  

  

ТАМО ДАЛЕКО, ДАЛЕКО ОД МОРА, ТАМО 

ЈЕ СЕЛО МОЈЕ, ТАМО ЈЕ СРБИЈА.  

  

ТАМО ГДЕ ДРИНА УНИШТЕН КВАСИ ГАЈ, ТАМО 

СУ МОЈИ  ДВОРИ И МАЛИ ЗАВИЧАЈ.  

  

ТАМО ГДЕ ДУШМАН СВЕ РУШИ, ОБАРА, TАМО 

СУ МИЛИ МОЈИ, ТАМО ЈЕ КОЛУБАРА.  

  

ТАМО ГДЕ ТИМОК ПОЗДРАВЉА ВЕЉКОВ ГРАД,  

ТАМО МИ СПАЛИШЕ ЦРКВУ, У КОЈОЈ ВЕНЧАХ СЕ МЛАД.  

  

ТАМО ГДЕ ТИХА ПУТУЈЕ МОРАВА,  

ТАМО МИ ИКОНА ОСТА,ТАМО ЈЕ МОЈА СЛАВА.  

  

ТАМО У БРДА, ЂЕТИЊЕ ГДЕ ЈЕ ПУТ,  

ТАМО МИ СУЗА МАЈКЕ, ПРЕЛИВА СВАКИ КУТ.  

  

ТАМО ГДЕ СРБИНУ СУНЦЕ СИЈА ВЕЋ НЕ СИЈА, ТАМО 

ЈЕ СРЦЕ НАШЕ, СЛАВНА ШУМАДИЈА.  

  

  

ВЕЛИКИ РАТ-ПРВИ СВЕТСКИ РАТ, ТО ЈЕ БИО РАТ НАД 

ЧОВЕЧАНСКИХ НАПОРА, који је ставио Србију у веома тежак и 

неравноправан положај 1914. године и целокупно њено 
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становништво. Храбра и одважна на своју славну историју, иако још 

неоправљена, од балканских ратова 1912. и 1913. године, војнички 

неспремна за нови рат, Србија је без предомишљања одбила да 

прихвати увредљив, понижавајући ултиматум Аустроугарске и 

одлучила да се најенергичније супростави без обзира на тешки 

положај земље.  

Чињеница да је тадашње државно руковоство могло да донесе 

овакву судбоносну одлуку, почивала је на добром познавању 

храбрости и патриотизма као и на слободољубивости и борбене 

готовости воске и народа.  

После ове одлуке било је јасно свима да непосредно престоји 

нам рат још страшнији, крвавији него што су била обадва 

балканска.Непријатељ је од почетка употребио велику силу и свим 

снагама, надирао, али је наилазио на јак и жесток отпор и на 

безгранично пожртвовање наших ратника који су били 

неустрашиви.  

Из тог времена је забележен и херојски подвиг  мајора 

Драгутина Гавриловића, када је одбранио БЕОГРАД, у јесен 1915. 

године пре повлачена Српске војске, био је на челу славом 

овенчаног Десетог пешадиског пука, изговорио својим саборцима 

велике историске речи хероојства и безграничног пожртвовања:  

  

„Јунаци!  

Тачно у 15 часова непријатеља се има разбити вашим силним 

јуришом, разнети вашим бомбама и бајонетима. Образ Београда, 

наше престонице, има да буде светао.  

Војници! Јунаци!  

Врховна команда избрисала је наш пук из бројног стања, наш пук је 

жртвован за част Београда и Отаџбине. Ви немате више, да се 

бринете за животе ваше, они више не постоје.  

Зато напред у славу! За Краља и Отаџбину! Живео Краљ! Живео  

Београд!”  

  

Српска војска је још у почетку првог светског рата однела у 

борбама на Церу и Колубари такве победе над аустроугарском 

армијом да је стекла дивљење,светску славу и признање чак и од 

непријатеља.Ова победа је нашим борцима уливала веру и давала 

снагу и наду да ће, поред свих тешкоћа, страдања и жртава, 
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остварити своју заветну мисао: ослободити поробљену отаџбину и 

ујединити јужне словене на Балкану у нову државу Југославију. За 

остваривање овог циља историског значаја пут је био вема тежак а 

растанак још тежи уз велике жртве што Европа није била свесна.  

Допринос Скопског батаљона ђака 1300 каплара у победи на 

Церу и Колубари давао је још  убедљивије доказе да ће се ,без обзира 

на престојеће тешкоће и жртве, победа извојевати и неријатеља 

победити са узвиком: „НАПРЕД ЗА ЧАСТ И СЛОБОДУ 

ОТАЏБИНЕ И СРПСКОМ НАРОДУ!“ ЂАЦИМАКАПЛАРИМА, 

ТРЕБА СЕ ДОСТОЈАНСТВЕНО ОДУЖИТИ НА ПРАВИ НАЧИН, 

СА СПОМЕНИКМ У БЕОГРАДУ ЗА ХЕРОЈСКУ МЛАДОСТ.  

Легендарни напори и добровољно поднесене небројне жртве 

српских ратника, свих узрастс, нису се завршили губитком, 

целокупне државне територије, расејаним гробовима промрзлих, 

изгладнелих, израњављених, погинулих, и преминулих страдалника 

у голготи и беспућу са мислима само на један пут за слободу 

српском народу.  

Крф, Видо, Бизерта, Добруџа, све до Сибира и у далеким 

морима и у кланцима планина... Преживели ратници за слободу су 

и после опоравка на Крфу, у Алжиру и у другим приобалским 

местима Јонског и  Средоземног мора очекивале у дугом ратовању 

све веће и веће тешкоће и страдања од непријатењског оружја.  

После тешке ГОЛГОТЕ И ТРАГЕДИЈЕ дошло је стварања 

СОЛУНСКОГ ФРОНТА, који је донео геостратегиску надмоћ 

снагама савезника до коначне победе у првом светском рату, који је 

имао највеће жртве у историји човечанства.  

Борбе на Солунском фронту носиле су обележје рововског 

ратовања. Оне су се често водиле из непосредне близине, понекад 

прса у прса, ускакивањем наших ратника са брисаних простора и 

преко бодљикавих жичаних ограда у непријатељске ровове. 

Заузимањем положаја и заробљавањем непријатељских војника и 

тако напредујући објекат по објекат до коначне победе.  

Иако је непријатељ засипао наше положаје јаком ватром, свим 

расположеним оружјем и артиљериским оруђима, експлозивом 

огромне моћи, нападајући и из авиона наше борбене положаје 

ровове и позадину, наши ратници су се у тој дугој рововској борби 

на Солунском фронту одликовали примерном храброшћу и 

издржљивошћу, што је задивило савезничке војнике. Историско 
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ратовање на Солунском фронту незаборавне акције наших ратника 

када су рушили непријатељске авионе наоружане са огромним 

товаром бомби, намењених за уништавање живе силе и ватрених 

срестава.  

Наши ратници на Солунском фронту били су изложени не само 

страховитим дејствима непријатељског оружја него и разним 

болештинама, које су у овом крају и пре рата биле опаке и честе. 

Дуго и мучно ратовање по свим фронтовима и велики губици 

задавали су озбиљну бригу и руковоству и самим ратницима, али се 

војнички дух наших ратника није ни тада поколебао него је све више 

јачао. У тим тешким временима придолазак добровољаца уносио је 

нову снагу у наше борбене редове. Ово треба посебно истаћи као 

важну врлину и велику националну особину,која се у свим ратовима 

долазила до изражаја.  

Велики број наших ратника, дошао је из иностранства наши 

сународници и странци из целог света, да се боре и бране нешто 

много више, што припада људима целог света, право на слободу као 

највећу светињу, право на човечност и достојанство, и у свакој 

борби јачала је самосвест, да је и мали народ велики, управедној 

борби и јачи је од најјаче силе на свету, у сваком рату и у сваkом 

веку. Да нам помогне у том великом рату до коначног ослобађања 

земље и целог света. Ова карактеристка испољавала се код Срба и 

великог броја Словена који су стицајем политичких, друштвених и 

других прилика, дуго живели под туђинском влашћу и управом и за 

време овог рата били мобилисани у аустроугарској војсцци. Они 

користили сваку прилику да пређу на нашу страну и да се предаду 

нашим трупама, да би се као добровоњци наше војске борили 

против непријатења. Тако је дошло до образовања фронта у 

Добруџи који се прославио.  

Као и на Солунском, тако су и ратници Српске добровољачке 

дивизије на фронту у Добруџи око 16.000 војника издржавали тешке 

борбе и окршаје са бугарским, аустроугарским и турским трупама. 

По својој жестини борбе су биле крваве  и тешке али веом успешне 

да су ушле у историју првог свецког рата. Жртве поднете на том 

фронту прилог су наших родољубивих подвига и доприноса за 

коначну и славну слободу Европе  и целог света. Војне и политичке 

прилике на том војишту налагале су да се  
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Српске јединице све прикључе Солунском фронту па тако и да се 

Српска добровољачка дивизија из Добруџе што пре прикључи 

нашим борбеним јединицама на Солунском фронту.  

Тај пут је био тежак из Добруџе до Солуна био је дуг и пун 

тешкоћа и опасности како за овај део који је кренуо преко Сибира, 

Архангелска, Северног леденог мора и Енглеске, тако и за оне две 

бригаде које су кренуле преко Урала, Сибира, Кинеског мора, 

Индијског океана и Црвеног мора, да би с пролећа 1918. године 

стигли у Солун и да се укључе у Солунски фронт. Ова Српска 

добровољачка дивизија је сторила велики подвиг и патриотизам 

који се испољијо, не памти се у историји света, и служи за пример 

витештва целој нацији и свету како се треба борити за отаџбину. 

Одмах по укључење у борбена дејства учествују жестоким борбама 

са непријатељем и значајно доприносе коначној победи, 30. 

септембра 1918. године, над Бугарима и Аустроугарском на 

Солунском фронту, чиме је успешно окончан Велики рат.  

Највеће жртве на најдојстојанственији начин су сахрањене у 

хумке које и дан данас чувамо и негујемо са великим пијатетом 

генерацијама које су дале своје животе за слободу и бољу будућност 

народима света и српској нацији.  

  

  

ПОВЛАЧЕЊЕ ЈЕ НАЈТЕЖА ЕТАПА СТРАДАЊА У 

ВЕЛИКОМ РАТУ  

  

После пораза аустроугарске војске на Церу и Колубари 1914, 

првих девет месеца ратне 1915. године донели су Србији затишје. 

Здружена офанзива немачких и аустроугарских снага под командом 

фелдмаршала Аугуста Фон Макензена почела је шестог октобра 

1915. херојска одбрана Београда пред неколико пута јачим 

непријатељем остала је безуспешна. У ноћи 14/15. октобра после 

артиљеријске припреме бугарска војска прешла је границу и 

окупирала јужне делове земље. Српска војска се повлачила пред 

много јачим непријатељем, желећи да сачува своје снаге и средства 

повлачећи се према Косову Пољу. Врховна команда и влада имале 

су две могућности: потписивање капитулације или повлачење 

јединим слободним простором у три слободна правца: прва колона 

је кренула, 26. новембра 1915. из Призрена преко Везировог моста 
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према Скадру и Љешу, у којој су били краљ, влада и дипломатски 

кор. Неколико дана касније, 30. новемра 1915. из Призрена креће 

друга колона, али другим правцем, преко Љум Куле, Пишкопеје, 

Елбасана и Тиране. А из Пећи у повлачење крећу све три армије, 

главнина војске, правцем Пећ-Андријевица-Подгорица-Скадар. 

Трупе Нових области правцем Ђаковица-Везиров мост-Љум 

КулаСкадар, а Тимочка војска и одреди из западне Македоније 

преко Пишкопеје, Дебра Струге у Елбасан. Српска влада је кренула 

24. новевбра из Призрена преко Љум Куле у Скадар, а за њоме је 

кренула 26. новевмбра 1915. и Врховна команда.  

Војвода Живојин Мишић је био упоран у захтеву да се примени 

тактика са Колубаре и да се покуша изненадити непријатељ 

опуштен после почетних успеха. Упозоравао је да су кофигурације 

терена и наступајућа зима неповољни услов за повлачење. 

Процењено да је стање морала војника на ниском нивоу за извођење 

противудара. Приступило се припремама за повлачење.  

Различите су процене броја војника, официра и цивила на 

Косову Пољу. Неки извори говоре да је крајем новембра 1915.било 

220.000 војника и официра и 200.000 цивила.  

Повлачење је отпочело 28. новембра 1915. Поред војске и 

цивила, из Србије су измештени сви органи тадашње српске 

државне управе. Краљ, чланови владе и парламент, министарства, 

судови и остале државне институције делили су судбину војника, 

ученика, жена и деце. Повлачење се одвијало према плану Врховне 

команде на три правца у три колоне у невиђеним тешким условима 

по голготи. Две колоне: 1. правац је био: Призрен-Љум КулаСкадар, 

овим правцем су се кретале јединице нових области са  

Врховном командом и Владом, а 2. колона Призрен-

ДебарЕлбасан-Тирана креће Тимочка војска и одреди из Западне 

Македоније, савлађивале су пут преко голгота албанских планина, 

блату и зими, снажно се боре са снежном олујом у албанским 

гудурама, док се преко Црне Горе трећа колона кретала преко 

планина и уз тешку борбу са олујом и мећавом правцем: 

ПећРуговска клисура-Чакор-Подгорица-Скадар, овим путним 

правцем повукле су се јединице 1. 2. и 3. армије око 90.000 војника 

што преставља највећи број од целокупне Српске војске која се 

повукла на острво Крф  



10  

  

На овим тешким путевима борећи се са снежном мећавом, 

олујом, изнемогли у албанским гудурама умрло је око сто хиљада 

војника и цивила од болести, зиме и глади што је јединствени 

пример у историји човечанства што не смемо заборавити и треба да 

памте све генерације за сва времена. Било је појава да су промзли 

људи делове тела стављали у лешеве угинутих коња и волова да би 

преживели ноћ и мраз у снегу а тепературе су биле преко минус 20 

степена што се тешко поносило у таквим немогућим условима под 

ведрим небом у снегу.  

Па и кад су угледали море код Скадра и Медовски залив, српски 

војници су били дубоко разочарани, јер савезничких бродова који 

би их прихватили нигде није било. Плашећи се дејства 

аустроугарских бродова из Бококоторског залива, савезнички 

бродови нису смели прилазити Скадру и Медовском заливу. Од 

Српске војске је тражено да настави своје кретање кроз мочварно 

албанско приморје до Драча и Валоне. То је изискивало много нових 

напора и велике жртве, што је наљутило руског цара Николаја II те 

је запретио ултиматимом упућеном савезницима који јег гласио: 

уколико се српска војска одмах не избави из Албаније, Русија  

раскида савез са Антантом и склапа сепаратни мир са Немачком.  

О значају који је овај ултиматум имао за српску историју говори 

и последња жеља Николе Пашића пред смрт 1926. године, да се цео 

новчани износ који је имао на штедној книжици намени за подизање 

споменика руском цару Николају II, управо због овог чина.  

Коначно су од стране савезника предузете конкретне мере. 

Првих 12.000, углавном здравствено најугроженијих бораца, 

евакуисано у Бизерту, луку у Тунису, где су постојале савезничке 

болнице. Међутим, српска влада је уложила протест и тражила да се 

даље евакуација обустави, јер је желела да војници буду 

стационирани  што ближе Србији. Овај захтев је био уважен од 

стране савезника, па је збрињавање  преко 150.000 људи пребачено 

на острво Крф.  

Међутим хладна зима, глад, пад опште отпорности 

становништва исцрпљеног вишегодишњим ратовањем, пљачка на 

путу од стране Арнаута и поред заштите Есад-Паше, тада 

самопрокламованог преседника албанске владе претворили су овај 

марш у највећи егзодус у савременој историји Срба. Маршал Жозеф 
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Жофр, једно време главнокомандујући снага Антанте, овако је 

описао оступни марш:  

„Повлачење наших савезника Срба, у околностима у којима је 

извршено, по страховитама превазилази све што је историја до сада 

забележила.“  

Покушај аустроугарске војске да пресече српске колоне у 

оступању осујетиле су црногорске јединице под командом сердара 

Јанка Вукотића МОЈКОВАЧКОМ БИТКОМ, јануара месеца, баш на 

Божић и Светог Стевана, што им је вечно захвална Србија, и сав 

народ.  

Доласком на јадранску обалу, муке војске и народа се 

настављају, у Скадру и у Драчу се налазило преко 185.000 

изнемоглих људи који су жељно очекивали помоћ савезника која им 

је каснила.  

На висини и историског тренутка био је и  врховни командант 

српске војске, регент Александар Карађорђевић. Иако озбиљно 

болестан, одбио је понуду да буде упућен на лечење у Бриндизи, у 

Италију. Остао је уз своју војску и народ, а у Скадру је извршена и 

хирушка интервенција над њим. Покушавао је на сваки начин да 

издејствује помоћ савезника.  

Коначно, 18. јануара 1916. године први савезнички брод са 

Србима упловио је у Гувију, луку удаљену неколико километра 

северно од града Крфа. До 21. фебруара 1916. године, са 43 

савезничка брода евакуисано је више од 150.000 људи на острво 

симбола спаса и васкрса српског народа, како су Срби прозвали 

острво Крф.  

Српску војску и владу је у овом повлачењу  пратио  и француски 

посланик Боп. Ево како он описује колону Српске војске при 

проласку кроз голготу и страдање:  

„Сви су били до крајњих граница малаксали, прави покретни 

лешеви. Ходали су тешко, мршави, бледи, са болесним очима. 

Њихов жалосни марш продужавао се данима по киши и блату. 

Њихова жалба не изађе са усана оних људи који беху све претерали, 

као гоњени судбином , они су ишли ћутећи, ипак се по некад се 

могло чути да кажу: `Хлеба!`. То беше једина реч коју су имали да 

изгоре. По неколико дана већина не беше ништа окусила, а у 

логорима где су их окупили у близини вароши, у склоништима од 
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кише и снега и зиме, Влада је једва имала да им да једну порцију 

хлеба.“  

Француска војна мисија на челу  са генералом Мондезиром, на 

лицу места је, по одобрењу преседника Владе Николе Пашића, 

извидела ситуацију и предложила мере за спас Српске војске. Из 

Париза стигао је спасоносни одговор:“Крф је коначно одређен за 

реорганизацију Српске војске.“ Међутим велики јунаци са: Цера, 

Дрине, Колубаре и одбране Београда, једва живи личили су на 

изцрпљене и изнемогле ратнике. Умирањем су ушли у легенду, као 

бесмртни краљеви рата. Њихово полачење из рата из отаџбине 

заједно са мноштвом избеглица, међу којима је било и деце са 

мајкама, спада у најтрагичније у историји ратовања. У голготама и 

беспућима Албаније, болесни, гладми и промрзли од зиме, борећи 

се од потера и заседа арнаутских банди, проређују тај очајнички 

строј, иза којег остаје 217.000 гробова који су најмање сачувани а 

највише су заслужили да се памте и никад да се не забораве. 

Касније, од изнурености и болести умире још 164.000. Српске 

војске.  

Потресне су приче старих ратника, попут рецимо Момчила 

Гаврића из села Трбушнице испод Гучева, који је са једанаест и по 

година постао поднаредник са четворогодишњем искуством 

ратника, који између осталог, каже:“У Урошевцу су нас напали 

Арнаути.`Повлачили смо се убрзано правцем Ђаковица-Чакор,око 

мене падају и остају ратници. Приђем и пружим руку палом 

ратнику, хоћу да му помогнем јер на муци се познају јунаци, они ми 

кажу иди сине, даље нека те бог чува на твом путу.“  

Драгуљуб Зарић из села Кличевца био је артиљерац Дунавске 

дивизије. Из његовог села имао је тридесет исписника. Све је 

изгинуло остао је сам. Преко Албаније је прешао са оцем. Реку Маћу 

прелазили су на Светог Јована. Мраз леди воду, а дубина до 

гуше.Страшна је била велика глад. Повраћа ти се а недељу дана ниси 

јео баш ништа. На Крфу ме одвоје од оца и одвезли ме у северну 

Африку. Пољубих оца у руку, даде ми пет динара, а официр ми даде 

банку. Тома Андрић из Коњуше код Осечине био је бомбаш. 

Навикне се човек на смрт - каже,“Мене са Вида извуче један 

официр, дуго смо се знали. Ратовали смо још на Брегалници. Повео 

ме наводно да му носим ствари, страшно је било на Виду. Шаком 

сам са чела вашке скидао, завукле се у кости.  
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Хвала француским докторима, они су нас највише спасили.“  

Много је било војничких посада на Крфу. У Агиос Матеосу и 

данас стоји споменик погинулим борцима Дринске дивизије. 

Страшна је порука са тог споменика:  

  

„На хумкама у туђини неће српско цвеће нићи,  

Поручите нашој деци, нећемо им никад стићи,  

Поздравите отаџбину, пољубите српску груду, Спомен 

борбе за слободу нека ое хумке буду“.  

  

  

А НА ПЛАВОЈ ГРОБНИЦИ ПИШЕ- СПОМЕН КОСТУРНИЦИ- 

МАУЗОЛЕЈ, који је најимпресивнији, у нашем РЕГИОНУ И ЈОШ 

МНОГО ШИРЕ, који сведочи о једној етапи, једне велике битке, 

великог страдања и храбрости, једног народа у ВЕЛИКОМ РАТУ.  

  

ПЛАВА   ГОБНИЦА  

  

„ТУ НА ДНУ МОРА ГДЕ ШКОЉКЕ САН УМОРАН ХВАТА, И 

НА МРТВЕ АЛГЕ ТРЕСЕТНИЦА ПАДА,  

ЛЕЖИ ГРОБЉЕ ХРАБРИХ ЛЕЖИ БРАТ ДО БРАТА,  

ПРОМРТЕЈИ НАДЕ АПОСТОЛИ ЈАДА.“ (М. БОЈИЋ)  

  

„О ВЕК ЗЛАТНИ! О СЛАТКА ВРЕМЕНА, КАД 

ЈЕ ОПИТА ЉУБАВ УЖЕЖЕНА“!  

  

То је била њихова највећа нада, вера и љубав и велиукодушност, за 

милостиво и храбро њихово срце, које је било срећно, а срећна је 

само душа која неизмерно и искрено отаџбину воли, а они су је 

бескрајно волели. Зато су постали Витезови, снага, слава, и спасење, 

и та православна вера, спасила нам је оце, од много пропасти , та ће 

иста вера православна о хвала ти Свети Саво, и наше потомке 

спасити. Само требамо, као преци да се храбро и неустрашиво 

боримо.  

  

„ЗА КРСТ ЧАСНИ И СЛОБОДУ ЗЛАТНУ“.  
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СРБИЈА ПАМТИ-3-  КРФ И ПЛАВА ГРОБНИЦА 

ВЕЛИКИ СИМБОЛИ ХРАБРОСТИ И СТРАДАЊА 

СРПСКОГ НАРОДА И ВОЈСКЕ  

  

ПРЕДГОВОР  

  

Битка за Крф, битка за повлачење, је била тежа од битке на Церу 

и битке на Колубари у Првом светском рату, и заузела је истакнуто 

место у историји ратовања, како по храбрости, тако и по 

надчовечанским напорима против временским непогода зиме, мраза 

и тешке немаштине и глади, али наши ратници су и у тој фази 

ВЕЛИКОГ РАТА показали су нај вишистепен ПАТРИОТИЗМА и 

невероватне могућности издржљивости у најтежим условима рата.  

У њима је дошло до великог изражаја, силна вера, нада и љубав прма 

родном огњишту, према кући, њиви и породици, да се опораве и 

поново ојачају ратнички дух и примењујући ратничко искуство, 

навике и вештине ратовања, и тако херојски ослободе земљу, где је 

невероватно дошао до изражаја велики патриотизам, слободарски 

дух и ослободилачке традиције и зато, СРБИЈА ПАМТИ СВЕ 

СВОЈЕ ХЕРОЈЕ И СТРАДАЛНИКЕ У ВЕЛИКОМ РАТУ.  

Неговање традиција ослободилачких ратова потребно је не само 

због нас самих, већ због будућих покољења, због српског народа и 

српске државе, која је створена у ватри националне револуције, у 

којој је с огромним жртвама створена модерна српска држава. То је 

српско национално биће, које неопходно треба сачувати и одржати, 

племенитим неговањем историје, традиција и културне баштине.У 

темеље нове српске државе узидано је, кроз балканске и два светска 

рата, више од два милиона људских живота. Гинули су војници с 

оружјем, али и цивили, старци, жене, деца - нејач....СРБИЈА 

ПАМТИ СВЕ СВОЈЕ ХЕРОЈЕ.  

Потребно је окупити целокупно национално биће на свим 

народним саборима Срба, да то буду сабори традиција, среће и 

љубави који ће представљати непресушан извор снаге, елана и 

представљати мото напретка за лепшу и бољу будућност и за бољи 

напредак у савременим условима развоја човечанства, ХЕРОЈСКЕ 

СРБИЈЕ.  
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Ако ми не чувамо и не негујемо наше благотворно наслеђе и 

традиције који представљају огромну културну баштину и 

национално наслеђе, народно богаство, које је створено мукотрпно 

кроз историју српског народа, онда га неће нико други сачувати, 

зато треба га чувати и сачувати по сваку цену. У томе  треба да се 

ангажује и држава, јер увек кад се она ангажује ту има великог 

успеха, само треба ослободити се и превазићи људске условљености 

и слабости, јер је то прави пут успеха и тријумфа, сећање на славну 

српску историју, српску војску и српски народ. Своју историју 

добро упамтимо -  НЕ СМЕМО ЗАБОРАВИТИ СВОЈЕ ЈУНАКЕ, 

НАШЕ ЖРТВЕ МОРАМО СЕ СЕЋАТИ ДОК ЈЕ СРПСТВА И 

СРБИЈЕ, ПОТОМЦИ ТРЕБАЈУ БИТИ ЗАХВАЛНИ ХЕРОЈИМА 

ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА СРБИЈЕ, ЗАТО ШТО ЈЕ ВОЈСКА 

БИЛА НАРОД, А НАРОД ВОЈСКА.  

Ми јесмо саздани од патриотских сећања, осећања и љубави, 

поносни на славна дела наших предака, и живећемо са тим вечито, 

славно и племенито, у величанственом одсјају нашег битисања. Они 

нам несебично подарише слободу - и зато ми не смемо, и немамо 

право да себично заборавимо и потиснемо у забораве времена, међу 

планинским и морским стенама где цвета вечна пена из њихових 

вена.  

Неговање слободарских традиција треба да буде једна мала али 

веома значајна  обавеза - да издвојимо мало снаге и мало времена, 

али и мало више воље да нам свима у будућности буде много боље. 

Посебно треба нагласити да то можемо да постигнемо ако људи из 

државних институција буду радили свој посао за који су задужени, 

јер држава је то регулисала, има своје органе и своје управе само 

одговорни треба да раде оно што им је дужност.  

Ова књига СРБИЈА ПАМТИ-3, КРФ И ПЛАВА ГРОБНИЦА 

ВЕЛИКИ СИМБОЛИ, ХРАБРОСТИ И СТРАДАЊА  СРПСКОГ 

НАРОДА И ВОЈСКЕ У ВЕЛИКОМ РАТУ, представља много врло 

инспиративних прича и песама о одбрани интереса народа и државе 

– Републике Србије, као и средство едукације младих нараштаја 

српског народа у неговању историје, слободарских традиција и 

културне баштине, и тако уливајући и развијајући духовну снагу, 

љубав и стварање патриотизма као најјачег мотива и свести за 

одбрану отаџбине. Када су у питању традиције и културна баштина 

српске историје, она је прожета епским песмама и јуначком прозом 
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која описује те догађаје наших великих победа у великим ратовима. 

Њени корени и развој свеукупне славне српске историје заузимају 

значајно место у свеукупној светској историји.  

Зато не смемо да дозволимо да се неки историјски догађаји 

потисну у заборав, не смемо допустити ни по коју цену да нестану 

из славне српске историје драгоцена богатства и највеће духовне 

вредности, што желе нажалост и неки историчари, баш зато што су 

се појавили ти, назовимо их „историчарима“ који пишу само њима 

знану историју, где за њих не постоји истина, него напротив треба 

да тежимо да се што објективније истражи истина. Она нам је 

најдрагоценији сведок и темељ који остаје за сва времена.  

Морамо да се боримо непрекидно, снажно и упорно, за 

институционалну заштиту српског православног наслеђа на Косову 

и Метохији, са нашом имовином, именом и историјском традицијом 

и културном баштином. Та институционална заштита мора да буде 

јасно дефинисана и обезбеђена од покушаја преправљања историје 

и лишавања наше цркве и народа одрживе будућности, јер су они 

издржали неиздрживо, зато им морамо свим снагама и средствима 

обезбедити опастанак и останак и безбедан живот достојан сваког 

слободног човека. То смо могли у далеко тежим условимма од 

Косовског боја преко Балканских ратова и Првог и Другог светског 

рата, можемо и сада само будемо достојни Предака и наше славне 

историје српског народа да сачувамо наше најбогатије духовно и 

материјално наслеђе које је немерљиво историско благо.  

Изборимо се за оно што је од највеће важности у свему томе 

јесте какав однос и поштовање гајимо према славној српској 

историји и њеној културној баштини и националном наслеђу. 

Морамо уважавати све велике битке и велике ратове које је водила 

наша храбра и славна војска, која је бранећи Отаџбину гинула не 

жалећи своје животе, док данас појединци не исказују ни минимум 

саосећања, чиме показују непоштовање своје историје и културе 

свога народа ту треба нешто учинити и то што пре се максимално 

ангажовати на образовању.  

Зато треба да посветимо више пажње образовању и васпитању 

младих генерација, на развијању осећања за неговање слободарских 

традиција и културне баштине, и развијање патриотизма и љубави 

према сопственој историји и култури свог народа.  
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Ова књига СРБИЈА ПАМТИ-3, КРФ И ПЛАВА ГРОБНИЦА - 

ВЕЛИКИ СИМБОЛИ ХРАБРОСТИ И СТРАДАЊА СРПСКОГ 

НАРОДА И ВОЈСКЕ, представља много историјскокњижевних 

аргумената, чињеница, родољубивих песама и истинитих прича, али 

у истовремено она брани историјску прошлост од заборава. Такође, 

књига је мала по обиму, али велика позадацима и циљу. У њој није 

све речено о историји- учитељици живота, већ она даје велики 

подстрек за даља проучавања, истраживања и писање о нашој 

славној српској историји, културној баштини и о националном 

наслеђу, које треба чувати, неговати и дограђивати племенитим 

идејама и деиома.  

Међутим – речено је довољно за све генерације да их подсети 

на захвалност коју дугујемо онима који су страдали, да би се 

ослободили и изградили отаџбину. Надамо се да је духовна 

сродност припадника српске војске била пресудна за очување 

националног бића, сведоче сва страдања и збивања српског народа 

у нашој славној историји. У тренуцима највећих искушења останка 

и опстанка, сањали су своју породицу и своју државу, ослобођену и 

слободну. То им је био највећи сан да виде своја велика дела, како 

се земља обнавља, изграђује и побеђује свако зло и све невоље, које 

се над њоме надвију, да виде напредак Србије, за савремена вековна 

времена.  

Зато имамо велика осећања дуга, према онима који су се 

херојски и најчасније борили али на трагичан начин платили цену 

великог и претешког подухвата што чине само велики јунаци и 

витезови, вечите борбе свих времена, који су имали само један сан: 

слободну земљу и срећну породицу. За наук младим генерацијама 

које требају да имају сан о богатој и просперитетној Србији, новим 

великим делима за будућа времена.  

Из свега овога да се закључити да је увек прави мотив био 

сваком српском војнику-хероју, неиздржив нагон био, нагон за 

повратак у својдом, у свој завичај и у своју вољену отаџбину. Отуда 

су незабележени примери храбрости на фронту при јуришу, пробоју 

и гоњењу непријатеља којима су се дивили савезници, незабележено 

у светској историји. Историја нас учи да ниједна жртва није 

узалудна када се да за слободу отаџине, о разумевању рата, спознаји 

херојства и жртве, уздизање на пиједестал јунаштва и неустрашиве 
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храбрости српске војске и становништва, наш људски однос према 

великим биткама наше славне историје.  

За све велике битке и велике ратове треба времена и рада 

најспособнијих научника историчара да би дали велика заокружена 

дела. Да би могли да се окренемо у историју да студиозно 

истражимо све што није захваћено и испитано па чак и 

осталозаборављеноштојевеликигрех, а све то тражи много времена, 

снаге, знања, и воље, и надамо се да ћемо имати довољно 

инспирације и љубави за претке да то урадимо јер су заслужили 

својим надчовечанским делима у најтежим временима.  

 ХЕРОЈИ-ВИТЕЗОВИ СРБИЈЕ сањали су увек највеће снове, 

сањали су само најлепше снове, снове слободе, снове борбе, за 

лепшу, срећнију и бољу будућност, која ће увек бити њихова и наша 

тековина, која ће да цвета у сва пролећа овога света, и после овог 

века, и још много лепших векова бољег живота, овог времена и 

будућих векова, овог света.  

Знали су они зашто се боре, и сада сви о томе говоре, и на све 

стране свеће горе, док таласи мора жуборе и пене у неко чудно 

цвеће, које је налик маслинама, ружама ,лалама, маслачка, 

зумбулима, и цветовима  белог крина,  

Док се лађе по мору крећу, и њиховим духом шећу, да им 

највеће патриоте од љубави, срца и среће положи најлепше цвеће, 

што су им даровали срећу на планети света прошлога века. Била је 

незапамћена атмосфера и амбијент прелеп, пет бродова су на мору 

били у фигури облика цвета лале, бродови препуни потомака који 

су дошли да се захвале, и свеће да запале, а цвеће да им подаре, за 

њихове душе што су пале, за наше наше најлепше дане.  

Ту баш на најлепшем делу Јонског мора дошли су људи из целог 

света, сачинили су величанствени призор и послали најлепшу слику 

целом свету кроз прозор победе наше планете, како то доликује по 

заслузи краљевским витезовима, а глумац Александар Лазић је 

поздравио њихове потомке најлепшом песмом рецитујући им 

„Плаву гробницу“ као њихово дете, осећајно и емотивно, да је 

заплакао сваки човек, жена и дете, који су били препуни у 

бродовима са којих су у бескрајно море бацали цвеће. Певачи хора 

РТС су отпевали песме: „Тамо далеко“ и„Пукни зоро“ што је још 

више пробудило све емоције, сваки дамар, до којих је допрео глас, 

звук и шум мора, који буде сва осећања код људи, па није било 
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човека који није заплакао, па чак имали смо осећајда и свако живо 

биће плаче, птице су надлетале и певале своје тужне песме, док море 

запљускује камење све јаче, а вода се слива низ стене и клизајући 

као огромне сузе што море рони. Таласи мора жуборе, баш тако као 

да они говоре и да се даље из морских дубина боре и говоре:   

  

ВИТЕЗОВИ, ЈЕСУ ЛИ ВАМ ТО ОЧИ СУЗНЕ И ЛИЦА ТУЖНА, 

ВИТЕШКА ХРАБРА БРАЋО, НАМРШТЕНИХ  ВЕЂА, КАД  

ДОЂОСТЕ  ПРЕКО  МОРА  И  ОТАЏБИНСКИХ МЕЂА,  И 

ЗАХВАЛИСТЕ СЕ  ПЕСМОМ И  ЗВУКА НАШИХ ЈАУКА.  

ПРОЛИСТЕ ПЛАЧ СВУГДЕ ОКО НАС, ОД ГЛАСА И ЈЕЗИВОГ 

ЗВУКА.  

  

У  ЦАРСТВО  ЛЕГЕНДЕ  ВАШЕ  ЈУНАШТВО  СЕ  ПОПЕ, ДО  

БЕСМРТНЕ  СЛАВЕ  И  НЕБЕСКИХ  ЗВЕЗДА  СТИЖЕ,  

КРАЉЕВСКИМ ВИТЕЗОВИМА, ХРАБРИ СЕ ДУХ ДИЖЕ, 

МИРИСОМ ЦВЕЋА У ТАЛАСИМА МОРСКИХ ПЕНА,  ТУ 

ЈЕ ДОШЛА ОТАЏБИНА  И  МЛАДОСТ ЦЕЛА.  

  

ТА  КРВ ПРОЛИВЕНА ВИТЕЗОВА  ОСВЕТЕ СЕ СЕЋА,  

ТА  ЉУБАВ  ПОТОМАКА  ВАШИХ  НЕК  ВАМ  СРЦА ГРЕЈЕ, БЕЗ  

ДЕЦЕ  ВАШЕ,  ОТАЏБИНА НЕ  БИ БИЛА СРЕЋНА.  

 ТО ЈЕ НАША  СНАГА  И  ИСКРЕНА ЉУБАВ  НАЈВЕЋА.  

  

ВАША  ВЕЧНА  СЛАВА  БИЋЕ  СРБИЈА  ЦЕЛА,  

ТУЖНА  БИ  БЕЗ  ВАС  БИЛА,  И  БЕЗ  ВАШИХ ДЕЛА, 

ОТАЏБИНУ  НАШУ,  ЧУВАЋЕ  ВАША  ЉУБАВ  ВЕЧНА.  

НАШ  НАРОД  БИЋЕ  БЕСМРТАН,  ПОНОСАН И СРЕЋАН.  

  

То је била највећа порука нашим славним претцима, за највећу 

битку храбрости и страдања у Великом рату и за надчовечанску 

упорност, да издрже неиздрживе напоре за спас и васкрс ХЕРОЈСКЕ 

СРБИЈЕ.  

Ту су наши потомци, наша деца, нашег века, што ће да нам буду 

захвални док је света и века, што даје ова вечита планета, они 

доказаше да нас ПАМТЕ, и да нас, НИКАДА НЕЋЕ ЗАБОРАВИТИ, 

као бесмртне КРАЉЕВСКЕ ВИТЕЗОВЕ, ВЕЛИКИХ ПОБЕДА.  
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ПЛАВА ГРОБНИЦА, је данас најпосећенија од свих спомен-

обележја као спомен костурница-маузолеј из Великог рата који 

поседује држава Србија, као огромно благо и национално наслеђе.  

То је веома импресивно и незаборавно доживети када држава 

одаје почасти нашим славним и бесмртним витезовима који су 

неустрашиво и несебично жртвовали најдрагоценије животе за 

одбрану и спас своје земље као највеће ПАТРИОТЕ, чија дела су 

неуништива и вечна док је света и века, и док постоји наша вечна 

планета.  

Допуњује је још СРПСКА КУЋА, као најлепши цвет у сред 

града Крфа, представљајући спомен кућу-музеј, где је смешена 

поставка једног дела славне историје, једног тешког времена и 

претешког бремена, неколико генерација људи који су га храбро и 

јуначки носили и нама бољу будућност доносили од: Крфа и Вида 

острва ПЛАВЕ ГРОБНИЦЕ-маузолеја , преко спомен костурница 

Кајмакчалана, Удова, Зебрњака, спомен костурнице у Сурдулици, 

до Ћелекуле у Нишу, и до Споменика Незнаног Јунака на Авали и 

до споменика на Калемегдану у Београду, па све до Добруџе, спомен  

костурнице у Румунији.   

То је права истина наше велике историје, једног најтежег 

времена, која сведочи о јунаштву, храбрости и страдању, једне 

храбре војске и једног славног народа, у ВЕЛИКОМ РАТУ.  
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РЕЦЕНЗИЈА  

  

Књига која је пред Вама под насловом , СРБИЈА ПАМТИ-3  

- КРФ И ПЛАВА ГРОБНИЦА ВЕЛИКИ СИМБОЛИ ХРАБРОСТИ 

И СТРАДАЊА СРПСКОГ НАРОДА И ВОЈСКЕ је четврта по реду 

књига аутора Драгана Јеличића, који је официр, ратник, песник, 

књижевник, чувар српске историје и традиције и борац за очување 

и подизање спомен-обележја настрадалим српским ратницима свих 

ратова, велики патриота и мој пријатељ.  

Ова књига има велику важност јер се њена тема претежно 

дешава у најтежој фази и етапи повлачења српске војске1915/1916. 

године и припрема за Солунски фронт у Првом светском рату 

ВЕЛИКОМ РАТУ. Мада је ова књига веома опсежна, аутор није ни 

помишљао да обухвати целокупну трагедију српског народа и 

српске војске који су славно завршили овај ВЕЛИКИ РАТ, већ је 

хтео само да изложи неке најбитније догађаје, велике храбрости и 

велика страдања, и све надчовечанске напоре и све велике патње 

српског народа и српске војске у тим великим биткама који су 

извојевали мукотрпним херојским отпором. Знано је да припадамо 

поносном народу који је дуго времена из историјских, друштвених, 

и почесто из свих других разлога гајио епску форму свог најдубљег, 

најемотивнијег сећања и колективног памћења, и по томе је наш род 

остао цењен, поштован, и уважаван у светској историји и у 

заједници европских народа, чијим се делима дивио и велики Гете, 

геније не само свог национа. Мудрост векова нас учи да оно што се 

дешава и збива данас, већ сутра одлази у неповратну прошлост, из 

које се никад не враћа и не може да се врати, на тај животворни, 

непосредни и неописиви начин. Сећање на прошле дане, догађаје 

који су некад били, аутентичне људе и велике личности историје, 

које су обележиле своје време и епоху у којој су живели и стварали, 

су драгоцене и корисне за ту генерацију, јер свака генерација има 

своје време, а свако време има своју генерацију, која је корисна за 

колективни дух народа, веру, наду, љубав и традицију заједнце.  

Изградити и сачувати национално памћење, истиниту 

историску слику свог народа, и верно и објективно описати оно што 

се бурно дешавало, и збило је подухват који тражи велики напор, 

самопрегор и смислену и организовану акцију много људи и 

покољења, институција државе, и укупне јавности, али и сваки 
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вредан појединац и истрајан неимар незаменљив са својом 

неугасивом енергијом, снагом, вољом, упорношћу и даром и жаром 

писања. У чему је значај ове књиге? То ће време показати - јер она 

штити од заборава сва она незаборавна дела и велике догађаје о 

временима која су далеко иза нас, која су драгоцена и важна, и да би 

боље познавали, наш народ и нашу војску и ратне недаће кроз које 

су пролазили наши преци, једном речју, да би боље познавали себе, 

као њихове потомке.  

Ове године навршило се 100 година, пун век, од храбрости, 

страдања и повлачења српске војске и српског народа из своје 

отаџбине, преко Црне Горе и Албаније и доласка на Крф, што је 

прослављено на најдостојанствени начин и на највишем државном 

нивоу, како је то заслужила наша војска и народ. То је био повод и 

прави тренутак да покажемо целом свету колико поштујемо наше 

жртве, и колико смо захвални нашим херојима - витезовима, за све 

надчовечански што су учинили да сачувају сваку стопу земље своје. 

Аутору је била посебна част да буде део државне делегације и да 

лично доживи прави амбијент који је он описао као незабораван, као 

најлепши догађај у његовом животу, који ће остати у његовом срцу 

заувек и у дубоком сећању, како се поштује и часно и 

достојанствено захваљује, Херојима-Витезовима, најтежих 

времена, за велика дела. Јубиларно обележавање, славног времена 

представио је не само вековни израз захвалности, коју овај нараштај 

дугује својим славним прецима-витезовима, већ и светлост и 

позитивну енергију, усмерену према правим вредностима, нације и 

друштва у целини двадесетог века без којих Србија не би могла да 

доживи прави и најбољи просперитет у савременом напретку света.  

Драганову књигу топло препоручујем читаоцома свих 

генерација, пре свега младим нараштајима, а посебно онима који се 

интересују за новију српску историју јер ће овде пронаћи мноштво 

историјске грађе, осећања патриотизма и истину.  

  

Мр. Бошко Цветковић  
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ЗБЕГ НАРОДА  

  

Док су се бегунци раније само једним делом склањали у 

Приштину и Митровицу, од тренутка када се пресече железничка 

пруга за Солун потеже, све да се сручује на Косово. Из Ниша, који 

је дотле био највећи збег вароши из северне Србије; из Крушевца, 

који је био други, и Скопља, које је било трећи збег по величини. 

Потеже све у Приштину, Митровицу и Феризовић. За Нишем, 

Крушевцем и Скопљем пођоше слазити на Косово и сва околна 

места са Мораве и Ибра: Чачак. Краљево, Александровац, Брус, 

Алексинац, Врање и Лесковац, те загустише друмови који са севера, 

истока и запада воде на Косово и Метохију.  

Мале и тесне косовске вароши - Митровица, Приштина и 

Феризовић - нису могле примити толику светину. Било је нешто 

пустих турских кућа, било је и српских кућа које су широм отварале 

врата онима који су их пре гри године спасли косовског ропства, али 

је све то било недовољно. Светина је куљала, куљала из разних 

долина и кланаца, слазила са планина и придолазила друмовима, те 

као поплава бујала и испуњавала тесне улице ових вароши, тако да 

је загустило те се није ни улицом могло више проћи.  

Да се суд прелије, наиђоше још и бегунци из Гњилана, Подујева и 

војске без команди, наиђоше огромне масе регрута и читави 

батаљони заробљеника. Стењала је земља, главна улица затварана 

војском и жандармеријом, крцале су улице, гушиле су се масе и 

гомиле.  

У Приштини, где слази пут најкраћи за оне који беже из 

Крушевца, Бруса, Блаца, и Ниша, Прокупља, Врање и Куршумлије, 

загустило тако да је било момената када се морала главна улица 

затварати војском и жандармеријом да би се кроз њу могао 

обезбедити пролаз онима који су настављали пут даље за Липљан и 

Призрен. Прве гомиле које су дошле и нашле су склоништа, али 

нови, који су наилазили, очајно су већ молили за мало крова, само 

крова, без постеље, без ватре, без хране. Начелник је раздао кључеве 

празних турских кућа и, по пространим њиховим одајама и 

ходницима, начинили су се читави логори. Спавало се на голоме 

патосу, али је бар било крова те је шгитио од кише, и било је зидова 

те су бранили од ветра. иако је кроз полупане прозоре старих и 

напуштених конака он нештедимице дувао.  
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И док су ови задовољни били што су и толико нашли, наилазили 

су нови и нови, и све нови бегунци. Као талас за таласом 

узнемиренога мора кад засипа обалу, обале овога збега засипале су 

једна за другом нове масе бегунаца. Места већ није било ни по 

кућама, ни по механама, ни по магацинима. Спавало се већ где се 

стигло; на дућанском ћепенку и под њим, у колима и под колима, по 

разним дућанима, шта- лама, шупама, таванима, док се најзад, 

последњих дана. није почело да спава и по улицама. Где год је 

турска кућа испружила мало стреје, те обезбедила пола метра или 

нешто више сувоте на земљи, полегали би војници, регрути и 

бегунци, прислањајући леђа уз кућни зид, како би целим телом 

својим на сувоти спавали а оставили места пролазнику.  

И то све у доба кад дуге јесење кише лију нештедимице и кад, 

бескрајних и мутних јесењих ноћи, реже као нож оштар косовски 

ветар.  

По улицама кроз које гамиже сав тај свет, права блатна језера 

која, кад се прелази са једне на другу страну улице, треба 

пребродити. Свет улопан, на оделу и мушкињу и женскињу по више 

слојева блата, које збира већ неколико дана по приштинским 

улицама, обућа влажна и неочишћена, лица неумивена. косе 

неочешљане. Па ипак тај' свет чека нешто и нада се нечему. Збира 

се у брижне гомилице које се међусобно обавештавају и теше. Једна 

је гомилица тамо пред џамијом, друга пред капијом начелства, трећа 

у дворишту начелства, четврта под стрејом једнога дућана, пета на 

ћепенку турске кафанице, шеста насред улице. седма опет насред 

улице, тако и осма, тако и девета, тако и све остале редом. Све 

шапћу, све говоре једно исто, једна се иста вест преноси из групе у 

групу, ту се објашњењима прерађује и опет враћа у групу из које је 

потекла, а одатле иде даље, кроз дућане и кроз кафанице. одлази у 

куће и плави целу варош. Говори се једновремено о свему. и о 

великим бригама и о оним малим, личним невољама, и о Румунији 

и њеноме држању, и о цени пројинога брашна, и о помоћи коју нам 

Русија шаље, и о томе како је нестало дувана, нестало шећера и 

нестало соли. Кад нема никаквих већих и поузданијих вести, 

светина прати и најмањи покрет и тумачи га: један ордонанс је 

хитно дојурио из Гиљана, два пуковника из Врховне команде стигли 

су и иду за Призрен; од јутрос сс никако не одзива на телефону 

начелник из Гиљана. И свака таква појава и сваки иокрет даје 
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материјала широким претпоставкама и разноликим надама или 

тешким слутњама.  

Гомилице се у разговорима не задржавају дуго на једном 

предмету. Најмања нова појава, коју би неко запазио, скреће и 

одводи одмах разговор на другу ствар. Не воде те разговоре чак ни 

иста лица; један је почео, па се одвојио, и пришао другој гомилици, 

а наставља неко који није ни био ту, но тек доцније пришао. Има и 

гомилица које су се сабрале и ћуте. Стоји пет-шест људи у круг, не 

знајући ни сами шта их је сабрало; стоје и ћуте, упорно ћуте и само 

погледима прате појаве и погледима размењују мисли. Има их опет 

који иду од гомилице до гомилице да би чули што, као просјак кад 

залази на врата да испроси што. Они прилазе једној групи, јер им се 

чини да се ту нешто живо разговара. Затичући ту обичан разговор, 

они меркају одатле остале групе, па где виде да неки господин 

млатара рукама, мисле тамо се говори о нечем важном и прилазе 

новој гомилици, где се опет разочаравају. И тако се крећу од 

гомилице до гомилице, од ране зоре до мркла мрака, да се увече 

уморни и необавештени повуку под кров и да сутра наставе исти 

посао.  

Пре подне, кад би се већи део повлачио у кафанице и куће да 

једе, гомилице једва ако би омањиле, јер велика већина на улици, на 

ногама и једе. Парче хлеба, до којега се на велике јаде дошло, и ма 

шта уз то што се могло купити од пиљара, од бакала или са 

касапског пања. Овде гомилица развила на туђем ћепенку мараму са 

јелом и руча, онде понеко усамљен, ослоњен на зид, на дирек 

општинское ограде, ломи' рукама хлеб који држи под мишком и 

штрпка тврди сир из жуте бакалске хартије. А тај исти је, само 

неколико дана раније, са белом сервијетом на коленима, немарно 

прелетао очима јеловник, враћао порције што му је дато мршаво. 

месо и три пута враћао келнера да му донесе хлеб са меком горњом 

кором. Један сео на камен, други на празан сандук пред дућаном, 

трећи на земљу. Једна београдска породица, која се виђа о 

премијерама у позоришту, у чијим салонима господаре Шопен, Григ 

и Чајковски, која отказује службу девојци што је слаткише купила у 

тој и тој радњи где никад нису довољно свежи, очајно је и сатима 

дреждала пред ћепенком једне старе  ћевабџинице, не би ли дошла 

на ред да купи неколико козјих ћевапчића које ће из једних старих 

новина, насред пришгииске улице, јести  прстима.  
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Ватре. на којима се понешто готови, греје по двориштима и по 

улицама. Више начелства, крај Бајазитове џамије, зауставила се 

кола извесне команде и под тим колима и постеља за спавање и 

кујна и канцеларија. Под колима прострто сено за спавање, крај кола 

под шаторским крилом сандук за писање а недалеко на ватри ври 

лонац из којега ће особље Команде мало час јести. Тако и на другим 

местима, тако и по појединим авлијама, школској, црквеној, ханској, 

и где год су могла ући, и где год је могао свет наврети.  

Други опет, с парчетом меса, залазе од ватре до ватре, иду чак 

и у логоре ван вароши, и моле да баце месо на жар; трећи, 

најсрећнији, јели су по кафаницама приштинским, које су првих 

седам и осам дана још и покушале да снабдевају избеглице храном, 

па кад настаде оскудица хлеба и навала гомиле, која поче већ 

отимати јела, и оне спустише капке на прозоре те увећаше број 

гладних.  

Кад се на подне пребрине та тешка брига за јелом, извлаче се 

опет сви из кућа, из авлија, ханова и разних кутака, где су се били 

склонили да се прихвате и' збирају се наново у гомиле, оне гомиле 

које стоје од јутра до мрака на улици очекујући нешто, а ни саме не 

знајући шта.  

Највећи је број тих брижних гомилица пред заједничком 

зградом начелства и дивизије. Ту најпре може канути каква вест или 

бар пасти мрвица са стола, а толико је довољно онима чија је душа 

бригом изгладнела. Отуда из зграде изићи ће какав господин, који 

је био код начелника, или други какав, који је био код дивизијара, и 

брижне ће их гомилице одмах опколити. Вести те обично нису 

повољне, мада} им власти и војне и цивилне хоће на силу бога да 

даду утешну форму. Са истока јављају да Бугари слазе са венца 

Црне горе у Мораву и да су једним ноћним препадом ушли у 

качанички кланац и варошицу Качаника, с друге стране, са севера и 

североистока јављају да се борбе воде на Јанковој клисури и да 

Бугари напредују ка Лебану. Да би, као горак лек, обавили их 

благим завојем, јављали су нам упоредо са овима су, утешне вести; 

Французи у великим масама надиру ка Велесу, Румунија је објавила 

рат Бутарској, руски цар је лично телеграфисао  

престолонаследнику да велика војска од 500.000 одабраних руских 

бораца, под командом једнога искуснога и опробанога ђенерала, 

прелази Дунав првих новембарских дана.  
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Кад се наслушаш тих вести, ти пођеш кући да својима, који 

брижно седе под каквим сиротињским кровом, прикријеш вести које 

долазе с фронта, а саопштиш крупне и утешне вести о Французима, 

Русима и Румунима. Напушташ главну улицу испред начелства. 

Напушташ онај жагор и хуку гомиле људи, кола и аутомобила, и 

залазиш у споредне, тихе улице, одакле јасно чујеш топовску 

грмљаву са Црне горе и Качаника. Враћаш се у гомилу, која очајно 

и упорно и даље дрежди, пред начелством, и с њом и даље капаш 

тако по цео дан, не знајући више ни шта да мислиш ни чему да 

верујеш, већ предајеш се гомили и с њом очекујеш нешто, не знајући 

ни сам шта.  

Те гомиле се с времена на време распу да пропусте каква кола 

или аутомобил и опет се приберу да протумаче пролазак тих кола, 

ако ма шта запазе што би им дало повода за то.  

-Видите ли ви, људи, да је на овим колима некаква архива?  

-Па шта? Нити је прва нити последња.  

Знам, ал' овај наредник што седи на колима изгледа ми нешто 

познат. Ово ће, бог и душа, бити архива Врховне команде. -Не може 

бити. Врховна команда је на Рашкој, то знам поуздано.  

-Знам и ја, ал' ако је ово њена архива, ево и Команде за њом.  

-Па?  

-Па то би значило да горе баш сасвим не ваља. Или, ако у 

колима није архива, онда је нека породица, која такође даје повода 

нагађањима и тумачењима.  

-Познајем их, то је породица начелника те и те армије.  

-Видиш, не остају овде, одоше право у Призрен.  

-А он, као начелник армије, извесно зна како стоје ствари. -А 

где је његова армија?  

-Горе. То ме је баш и страх, ак'о је тамо загустило па се они 

сруче и закрче друмове. Боље да ми измичемо раније.  

С времена на време гомила се немо раставља и пропушта без 

коментара по једна кола која лаганим ходом излазе из авлије 

начелства. На тим колима, на боку крај кочијаша, седи жандарм са 

пушком, а са стране јашу два и позади још два оружана жандарма. 

У колима. на доњем седишту, још један жандарм а на горњем 

свештеник и крај њега несрећник бледа лица као воштаница и 

суманута, укочена погледа, којим он тупо, блесаво и без израза 

гледа последњи пут у свет. Њега су извели из тамнице прекога 
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војнога суда, који га је, због бекства са фронта, осудио на смрт. Он 

се борио, храбро се борио, пуне четири године. Борио се на 

Куманову и на Битољу, борио се на Једрену и на Брегалници, борио 

се на Дебру и на Жировници, борио се на Церу и на Раму, на 

Руднику и на Тимоку. И кад је видео да се све расипа, све оно за шта 

је толика крв заложена; кад је видео да му је пропала кућа, пропало 

село, пропала држава, он је малаксао, он је изгубио сву снагу, 

нсцрпела му се душа. Нашли су се другови који су му малодушност 

подржавали, који су му болове дражили, и он је једнога дана учинио 

тежак грех према отаџбини, напустио је пушку и кренуо своме селу.  

Пред судом он се не брани. ал' одговара без поуздања и без 

храбрости.  

-Јеси ли бежао? — пита га председник.  

-Јесам! - одговара суво н звера по судници и тражи очима хоће 

ли међу судијама ма у чијем погледу срести саучешће.  

Јеси ли знао да се бекство испод заставе казни смрћу?  

-Знао сам!  

-Па зашто си бежао?  

Он ћути, упорно ћути и гледа тупо и немо, а две му се крупне 

сузе врте у очима. Поносни војник са Куманова и Цера, са 

Брегалнице и Рама, штедео је досад те две сузе, кад се после дугих 

и крвавих борби врати једнога дана, да их на прагу своме, ,да их у 

загрљају своје домаћице и своје дечице пролије, а ево их сад пролива 

овде пред признањем своје срамоте. Није то жалост за животом која 

је те сузе изазвала, војник са Куманова и Цера давно је прегорео свој 

живот; није то ни осећање туге за својом кућом и породицом, од 

којих ће га мало час кратка пресуда прекога суда заувек одвојити. 

Њима ће он, породици својој, посветити своју последњу, најкраћу 

ноћ у животу, ноћ која му остаје од пресуде до извршења. Осећање 

је то срамоте које изазива војничке сузе, осећање оне најтеже 

срамоте пред самим собом.  

И ено га, од јутрос, несрећника воде на стрељање. Свет се немо 

расклања пред тужним погребом тим. Приштевци са болом у души 

окрећу главу да не виде онога војнпка којега су пре три године тако 

жудно погледали, кад је слазио са Копаоника носећи им слободу; 

Арнаути, чијој је сили дохакао тај исти војник, притворно обарају 

поглед, осећајући дубоко у души задовољство што се пред њиховим 

очима наноси срам српскоме војнику.  
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Киша ромиња, облаци се журно ваљају, а спровод лагано слази 

главном улицом, дохвата се косовскога друма и избија тамо, више 

винограда приштинских, у близини оних светлих гробова који су 

пре три године Косово осветили, Тамо чека већ ископана рака, тамо 

ће планути жандармске пушке и сручити тело у гроб који се ииже у 

реду оних који су јуче стрељани и иза којега ће доћи они који ће 

сутра бити стрељани.  

Зашто тамо? Зашто на догледу оних који су пре пет векова пали 

ту; зашто тамо где гробове кити крвави косовски божур; зашто тамо 

одакле се догледа дим иа качаничкоме фронту, где се и даље боре 

они којима ни једнога гренутка није поклецнула душа и који са 

вером гину? Зашто не под срамним Голечом, иза којега је Вук 

замакао?  

Па иако овај спровод прати увек нема тишина и саучешће 

гомиле кроз коју промиче. кад он замакне у дубину тесне 

приштинске чаршије, те се гомилице, које је спровод просекао као 

оно чамац воду, нанова зберу и образују, почињу казивати своје 

утиске о немилој појави.  

-Ја не знам само зашто се с тим парадира и То овде, на Косову! 

- буни се један бивши народни посланик, човек разборитих очију и 

широких плећа. - Ако је крив, стрељај га.  

Одведи га рано у зору, док још цео свет спава. па стрељај! -Потребно 
је овако ради примера - правда поступак један омален полицијски 
чиновник, чији округ већ не постоји више.  

-Какав пример? Коме пример? Је л' нама, грађанима? Ако је 

војсци, онда води га тамо, на фронт па га стрељај - узвикује узбуђено 

бивши народни посланик.  

-Тако мора бити и нема шта ту да се протестује - додаје 

полицијски чиновник.  

-Не протестујем ја против тога што стрељају бегунце уопште, 

него што их овако стрељају овде . . .  

-И што их тако олако стрељају - додаје један учитељ који сад 

тек упаде у разговор.  

-Како олако? - обрте му се полициски чиновник.  

-У редовним приликама је и најмања ситница олакшавна 

околност, те не знам узбуђење, те изазивање и шта ја знам још. А 

овде? . . .  



30  

  

-Не може друкче, ово је ратни суд! - осећа се позван полицијски 

чиновник да брани и даље ствар. - Хоћеш ваљда да војник побегне, 

па да после каже: био сам узбуђен, и то да му буде олакшавна 

околност?  

-Нећу то, брате! - пада у ватру учитељ. - Али хоћу да му 

Куманово буде једна олакшавна околност, па хоћу да му Битољ буде 

друга олакшавна околност, па онда хоћу да му Једрене, Брегалница, 

Цер, Елбасан . . . све, све то да му буду олакшавне околности. Јуче 

су, видиш, спровели овако једнога. а на левој му страни блузе црн 

кончић о коме је раније висила медаља за храброст.  

-Нема ту разлике, пријатељу! Бекство је бекство, па побегао 

јунак или побегла кукавица. Можда кад побегне јунак, то је још и 

већа кривица, јер зарази страхом остале.  

-Признајем ја то - бранн се учитељ - ал' не признајем да је једно 

исто побећи због кукавичлука или побећи из других мотива.  

-Каквих других мотива?  

-Каквих? Можда жудње за кућом, можда тренутне 

малодушности, можда уверења да је све пропало, да нема више 

спаса, да не постоји више оно ради чега се војник бори и, онда. 

тежња да се бар спасе своја кућа, да се спасу своја деца. Распитајте 

се код надлежних, па ћете се уверити . . .  

-О чему ћу се уверити?  

-Уверићете се да бекства није било док год се српска војска 

борила с уверењем да ће макар један делић отаџбине моћи сачувати 

и да су бекства настала тек од момента када се то уверење потпуно 

изгубило. Питајте. па ће вам и саме судије рећи да бекства због 

кукавичлука нема, и ови што их воде на стрељање нису кукавице. 

Ако су и бегунци, нису кукавице!  

-Зато их ја овако са парадом не бих. ни спроводио! - додаје 

бивши народни послаиик.  

-Нису кукавице! - понови још једном учитељ.  

-Ако вас то теши! - слеже раменима полициски чиновник.  

-Теши ме! У овој несрећи и то ме теши!  

Такви или слични, или другачији разговори водили су се и код 

осталих гомилица, крај којих је прошао војник кога воде на 

стрељање. Ја бих се у таквим приликама обично склањао гдегод да 

не видим ни те жалосне појаве о којима се води реч. да не слушам 

ни те разговоре који их пропраћају. Улазио бих у кафаницу, одмах 
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ниже начелсгва. где су од ране зоре па до мрклог мрака увек 

поседнути столови, те је тешко месго добити. Али, и ту, у кафани, 

жагор као да си упао у кошницу узнемирених пчела. Дим од дувана 

ниско пао на столовима те као прљав облак обавио лица и фигуре 

људске, а тежак задах ракије, дувана, људског испарења и никад 

непроветрене кафапе у којој се маса света гуши од јутра до мрака. 

Ту је официр који је малочас стигао однекуд и одмара се да би 

наставио пут. На њему чизме улопане блатом, сабља улубљена, а 

чело наквашено прљавим знојем. До њега избеглица, који већ 

данима седи ту, у тој кафани, можда за тим истим столом, не би ли 

сазнао што, а пред вече одлази кући не знајући ништа. Ту је и 

мештаиин, који се не познаје с људима али све прати погледом, не 

би ли са туђих лица могао шго прочитати. Ту седе један крај другога 

они који се никад у животу иису срели и никад више неће сресги. И 

сви они разговарају, препиру се, јадају, исповедају и распитују се, и 

не питајући један другог за име. Невоља људе изједначава и 

здружује их; у невољи отпадају обзири, заборавља се на положаје. у 

невољи се човек обраћа човеку. Срећа је та која разара наук божји и 

отуђује ближњега од ближњега. а невоља их зближује. Заго је ваљда 

бог и доделио тако мало среће свету да би човек остао ближи себи и 

њему.  

За столовима се говори гласно и шапуће. говори се узбуђено и 

са оштрим гестовима, и говори мирно и разборито. Врева се час 

пење до праве дреке, час се утишава, па постаје као неко зујање и 

мрморење. Погдекад само, кад са којега стола падне гласније каква 

новост, сви остали ућуте и обрате пажњу тамо. Бива да погдекоји 

разговор, који је почео за једним столом, обухвата постепено и све 

остале, те се у њему учествује са разних столова и постаје општи. 

Кад није то, већ кад свако за се разговара, укрштају се речи и 

реченице, те она општа врева и они делови реченица који ти допиру 

до уха изгледају бесмислени, безразложни и без везе.  

-Сто хиљада војника, кад ти кажем!  

-Пензионисан је 1910. године!  

-Ама, шта ћеш тамо, ево га Дебар!  

-Ђенерал Ратко Димитријев.  

-Боље самар него седло!  

-Два и по динара кило.  

-Тај пут је искварен!  
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-Умрла му је жена прошле године.  

-Ама, шта ти рачунаш на Румунију?  

За столом, крај којега сам ја стајао, не могући да добијем место, 

говорило се о самоубиству потпуковника Душана Глишића.  

-То је прво самоубиство, а биће их још. Биће их!  

-И има их већ! - додаје један адвокат са дру- гога стола.  

-Зар већ?  

-Сад баш идем из начелства; стигла депеша из Куршумлије:  

Милутин Ускоковић, књижевник, скочио у Косаницу и удавио се.  

-Ух, грешник! - учини један из угла.  

-Бог нека га прости! - додаде други.  

-Море, добро је учинио. Прекратио муке! - додаје трећи, а 

четврти пита:  

-Је ли случајно пао у реку или намерно?  

-Намерно, самоубиство - одговори адвокат који је донео вест. 

Осгавио је и писмо за собом.  

-Их болан. а видо сам га јуче или прекјуче овде на улици! - 

добаци неко с врага крај којих је стао ослоњен.  

То ме подсети да сам га и ја видео прекјуче.  

Још у Скопљу, последња два-три дана пред пад, били смо 

заједно на седници грађана који су у начелству брижно претресали 

питање о начину како да се евакуише становништво. Примио се и за 

члана одбора грађанске гарде, која је образована да у моменту 

расула одржи колико је мотуће ред и обезбеди евакуисање. На 

Ускоковићу, увек и раније склоном мрачним мислима и очајним 

одлукама, које опредељују и јунаке његових романа, већ тада се 

опажао тежак утисак догађаја које смо преживљавали. Они су га 

били тешко притисли и поколебали у њему и последње остатке 

отпорне снаге, те је већ тада његов поглед изражавао неку 

престрављеност и непоуздање. Добегао је са нама у Приштину. и 

онај јад, оно расуло, онај слом, она страшна слика коју је давала 

Приштина тих дана, само. је још више могла помрачити му већ 

замагљену душу. Срео сам га ту, где се и сви остали сретају, испред 

начелства, пред оном џамијом на почетку чаршије. Био је студен 

дан, а он у једном лаком капутићу.  

-Шта је ово, шта је ово? - дочекао ме је узвиком једва 

изговарајући својим мутним, промуклим гласом речи кроз стиснуте 

вилице које као да је грч стегао.  
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-Шта је ово? - поновио је опет.  

-Е го то, што видите!  

-Па добро, хоће ли бити крај овоме? - пита он даље са неким 

уверењем да му ја доиста могу одговорити на то питање.  

-IIа ево, ово је крај!  

-Које?  

-Ово што видите!  

-Ама зар крај? - запита он зачуђено и окреге се лево и десно те 

погледа око себе.  

-Па зар вам ова слика, ово расуло и пометња, ова безнадежна 

лица и очајни погледи, ова киша и стално мутно небо, ово блато и 

оскудица, и ова пуцњава, која се чује са Качаника и Црне горе, зар 

вам све то не казује да је.ово крај?  

-Дакле, чују се топови са Качаника? — упита он узбуђено.  

-Чују се!  

-А отуд, из Куршумлије? - и он показа главом тамо, у правцу 

Рудникових огранака.  

-Отуд се не чују.  

-Онда ја идем тамо. Ја хоћу мира; разуме ли та Европа једанпут 

да ја хоћу мира!  

И окрете се без збогом те пође негде. Нисам ни знао тада да је 

он у ствари кренуо тог тренутка у Куршумлију. Онако, у оном лаком 

капутићу, без опреме, без ичега, кренуо је лапским друмом, који су 

већ били загушили бегунци који су отуд бежали ка Приштини. 

Отишао је у Куршумлију у тренутку када су се и тамо чули топови 

и његова већ узнемирена душа није ни ту могла наћи мира. Нигде, 

нигде га не би могао наћи више. јер у томе тренутку већ није више 

било ни једнога кутка Србије до којега није допирао глас топова. 

Отаџбина. није могла више понудити мирно и безбедно 

прибежиште једноме сиромаху, књижевнику своме. Ускоковић није 

више имао моралне снаге да се одупре тежини догађаја; душа му се 

за- њихала, изгубила тежиште, посрнула и - подлегла.  

Написао је једну цедуљицу у којој је горко пребацивао отаџбини 

што га је напустила, отишао је на обале бујне и од силне кише 

надошле Косанице и скочио је у мутне и блатњаве вале те топличке 

речипе, нашавши у смрти мира.  

-О, људи божји, шта би човеку! .- ишчуђавао се неко. који је сад 

наишао у кафану и чуо да се Ускоковић удавио.  
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-Није могао да издржи! - одговара неко са петог, шестог стола. 

- Не може свако да поднесе ово. Треба ту срце од камена и 

живци од гвожђа па да се не свисне.  

-Ето, и Велимир Рајић тако ... - добаци неко са дна кафане.  

-Који Велимир Рајић?  

-Онај млади песник!  

-Па шта је с њим?  

-И он?  

-Убио се зар?  

-Не, није се убио, али и не умре, него свисну,. просто свисну 

човек.  

-Ама од чега?  

-Ко зна, од бола ваљда, од муке!  

Сиромах Рајић! Слаб и иначе, и свој рођени живот је једва 

носио, а наишао овај слом те му наваљао на душу тешке болове. Он 

се није жалио, он се није јадао' ни вајкао, он је јаукнуо при свакој 

недаћи које су почеле сналазити нашу отаџбину. А несрећа се низала 

за несрећом, слом за сломом и јаук за јауком и - он је пресвиснуо. 

Биће му је било бол, сав живот њетов био је један тежак бол, био је 

песник болова, ево је и умро као жртва болова!  

Док сам ја у углу, не пратећи даље разговор који се био 

расплинуо по целој кафани, размишљао о Глишићу, Ускоковићу и 

Рајићу, приђе ми један просед човечић и прекиде ми размишљање. 

-Ама, господине, ето тамо крај плота, иза начелства, умире један 

глумац.  

-Глумац? — изненадих се ја.  

-Он каже да је глумац.  

Пођох одмах тамо где ми је рекао, а чух за собом како неко у 

кафани отпоче нов разговор.  

-Ето, ето почели смо већ и крај плотова да умиремо! ...  

Извесно се тај разговор наставио кад сам ја напустио кафану. 

Тамо, иза начелства, крај плота, лежао је на земљи, одупревши 

клонулу. главу о зид, човек бедна изгледа. Лица обешена и подбула, 

сувих напрслих усана, очију исколачених. Прљав, необријан, 

раскопчан, несрећник се тресао целим телом и јечао је тешко, болно, 

самртнички.  

То је био Миодраг Бековић, члан Краљевског позоришта из 

Београда.  
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Познао ме је, али није имао снаге да говори. Једва се прибрао да 

ми каже само неколико речи:  

-Молим... кола... болницу... да не умрем овде... као пас!  

Замолио сам људе те ми помогоше да нађемо кола. Док су ова 

сгигла. стајао сам крај беднога Бековића који је тешко јецао и тресао 

се у грозници.  

Крај мене је лежао у блату лепотом заносни принц Карл Хајнц, 

крај мене је лежао у блату нежни идеалиста Арман Дивал, лежао је 

у блату поносни ритер Дон Енрик од Паласиоса. Лежао је бедно. 

лежао крај плота као напуштеи пас и болно јечао. Подсетио ме је 

тога тренутка, не знам зашто, на његовог Гришу, када је попио отров 

из Марушине чаше и, причињавало ми се, као да шапће оне исте 

Гришине речи: „Све гори у мени. Дах ми нестаје . . . Пали као огањ! 

. . . Смрт! . . . Смрт!  

И почеше у сећању да ми се нижу све његове роле. Сетих се 

најпре Манелика, онога планинца са зверском снагом, онога што 

вели: „Срце ми је довољно. Оружје ми не треба?" Онога што убија 

Себастијана, узима Марту у наручје и узвикује гомили: „Склоните 

се! Склоните се! Ја убих вука! Убих вука!"  

И та млада снага ево је лежи сад испијсна у блату.  

Сетих се и Енрика, толедскога ритера, када, у последњем 

смртоносном пољупцу, посише отров са усана Маваркиних и пада 

ионосно крај ње.  

И тај понос, несавитљиви понос, ево га сад у блату.  

И опет ми допиру до ушију Гришине речи: „Све гори у мени.  

Дах ми нестаје . . . Пали као огањ! ... Смрт! . . . Смрт! ..."  

Познао ме је, али није имао снаге да говори. Једва се прибрао да 

ми каже само неколико речи:  

И та млада снага ево је лежи сад испијена у блату.  

Сетих се и Енрика, толедскога ритера, када, у последњем 

смртоносном пољупцу, посише отров са усана Маваркиних и пада 

поносно крај ње.  

Или још пре. јнвља ми се као Лаерт, скочио је већ гроб и отуд из 

гроба .узвикује:  

„Загрн'те прахом живот, над и смрт Док из 

равнице не израсте брег над Пелијем, иад 

главом небесном Олимпа плавог! . . ."  

 Однели су га у болницу. Тамо је затим и умро.  
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НА ХИЉАДЕ МУЧЕНИКА 

  

Од јутрос закрчио друм који води из Штимље у Призрен. Друм 

се и не види, већ само кроз равну пољану протеже се црна. жива 

линија, која се креће, повија, гамиже као оно кад мрави из 

мравињака обележе собом пут којим крећу на посао.  

Пошло је све што је ноћас отпочинуло у Штимљу; кренуло је и 

оно што је стигло од јутрос из Липљана, а не смело се задржати на 

одморак; наставило је пут и оно што непрестано стиже са фронта, 

пгто тамо не може бити од користи.  

Сада се већ јасно чује топовско пуцање, јер борбе се воде негде 

у близини, и гомила иде ћутећи, погнуте главе, као ред осуђених 

којима је већ саопштена пресуда.  

Небо је пуно тужне боје, те сурову слику једнога читавог народа 

који креће у збег, у планине, осветљава неком мистичном маглицом 

која као покров изаткан из прегорелих сунчаних зракова, 

тајанствено обавија беду и невољу. Сећам се једнога нашега вајара 

који је тугу тако заогрнуо провидним велом испод којега се сузе 

нису виделе али су се осећале.  

Немогуће је било оком схватити сву величину невоље која је 

кретала од јутрос. Свако је видео само најужу слику око себе, а 

далеко му је измицало погледу оно што је пред њим и оно што је за 

њим. Тек кад је сунце мало више одскочило, пре но што ћемо из 

косовскога равништа ући у дубоки Црнољевски кланац, сео сам на 

једно оборено дрво, на први одморак, и тада ми је пред очима 

промицала. слика за сликом, од којих је свака засебно 

предстзављала једну целину беде и невоље, а све заједнички, 

повезане, целу трагедију једнога народа.  

Промиче батерија тешко извлачећи гломазне точкове из 

дебелога блата које је покрило разривен и пролокан друм. Напред 

јаше командир препланула и уморна лица, по коме су дубоким 

браздама исписани сви напори дуготрајних и натчовечанских. 

борби и где разочарење једнога честитога старешине који је, сем 

храбрости, улазио увек у борбу и са вером у победу. Заваљене капе 

далеко изнад чела а оборене главе, он прелази у памети све оне 

славне борбе из 1912, 1913, 1914. и 1915. године, које је ова батерија, 

од које се он никад ваљда није одвајао, водила. И сада, на путу 

повлачења, душу му обузима неко осећање стида које га мучи и са 
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којега он не диже главу и избегава да се сретне погледом са 

бегунцима кроз чије густе редове промиче. Коњи у запрези 

покривени блатом. уморни и малаксали, једва крећу; седла на њима 

већином празна; они који су их јахали остали су тамо, на бојишту. 

Кад удари точак у какав камен, каре љупко зазвоне као што звоне 

празна звона. У њима нема више муниције, испуцало се; изгинуло 

се и сад се повлачи, да се бар спасу топови. да не падну у руке 

непријатељу.  

Одмах за батеријом иду једне таљиге пуне ствари и дечице. 

Љупке дечје главице вире увијене у мараме, шалове и ћебад, али 

мајка, носећи још одојче на руци, прати кола са најдрагоценијим 

товаром. Коњић нарамљује на једну ногу, извлачи кола из блата 

амовима искрпљеним канапом и настављеним ужетом. Њега води 

старац који се и сам помаже батином да не би посрнуо. Син му је 

под пушком; можда оно што се чује од јутрос и његова пушка пуца, 

и не слутећи да недалеко иза фронта промиче његова породица, 

његова деца и све добро његово. Деда, на коме је остала кућа и 

брига, опремио је расушене таљиге које су се биле расточиле под 

стрејом, окрпио је ужетом и канапом старе амове који су висили у 

кући иза врага; мајка је намесила пуну врећу проја, те су тако 

кренули у збег за осталим светом, одмичући се по неколико часова 

дневно, онолико колико је деда могао да ходи, онолико колико је 

коњић могао да тегли. Пошли су за светом. за народом, не питајући 

куда, и сад иду не знајући. куда и не слутећи да ће ускоро наићи на 

албанске планине, где ће им таљиге бити сувишне, а бедни коњић 

тешко моћи на себе примити да понесе  једну тако тешку бригу.  

За таљигама иду једна воловска кола, опет претоварена 

стварима, женама и децом. Вочићи тешко дахћу и посрћу, не могући 

да извуку кола која сваки час упадају у пролоке, а две-три снахе које 

иду крај кола сваки час подмећу рамена и младом снагом својом 

износе кола.  

За овима иду пешке остаци неког енглеског артиљеријског 

одељења које одступа из Београда. Ови туђинци, који су до пре неки 

дан бранили српску престоницу, зашли су сад у српске планине да 

са нама заједно поделе судбину једнога несрећнога народа. Кренули 

отуд, са далеких северних острва, пребродили пространа мора да 

нам донесу не толико помоћ колико веру да у овој гигантској борби 
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нисмо сами, да је до нас кадра допрети рука моћних, да над нама бди 

брига моћних. IIа како је и та вера немоћна пред силом!  

За Енглезима брекће и сгење сав блатом умазан један 

аутомобил пун народа који се гуши у њему. Он иде истом брзином 

којом и воловска кола, а тако често и застаје не могући да извуче 

точак који се зарива више осовине у житка блатна језера која 

испуњавају пролоке. Светина, која се натоварила на аутомобил, час 

слази с њега да га извлачи, час се пење да он њу извуче.  

За аугомобилом лагно шкрипе гломазна воловска кола са 

државним воловима, претоварена неким сандуцима, гвозденим 

кревегима и кутијама са инструментима, а преко свега тога поседале 

милосрдне сестре, увијене у војничке шињеле, са прљавим белим 

марамама око главе и црвеним крстом више чела. То су осгаци неке 

руске мисије и доктор, шеф Мисије, у гломазним мужичким 

чизмама, улепљеним блатом више колена, са забаченом качкетом 

унатраг и наочарима спалим на врх носа, иде напред и води волове 

за узицу.  

Па онда се нижу тако редом слика за сликом. Читав бескрајни 

низ војних кола са натписом са стране којој команди припадају, 

прекинут погдегде каквим сеоским колима, таљигама или 

двоколицама које се ненадлежно унеле у ред. Та војничка кола 

представљају залутале делове појединих команди, измешане, без 

реда, растурене, тако да се јасно види како свако за се и за свој рачун 

тегли. Једна санитетска кола Вардарске дивизије, па троја 

мунициона кола Моравске дивизије, па двоја кола из коморе 

Дринске дивизије, па онда нека пољска кујна Дунавске дивизије, и 

тако редом а без реда. На тим колима има и државиих и приватних 

ствари, и државних и приватних лица, има и болесних војника и 

читавнх породица, жена, деце и стараца.  

А иза тога низа државних кола појављују се опег све оне слике 

које смо видели када је прокупачки збег слазио лапским друмом. 

Путничка кола са арњевима и уморним коњићима чије сапи брекћу 

као мехови, а блато им искитило трбух те висе читави гроздићи; па 

онда аутомобил, мали, црн, лакован, са четири седишта, навикнут 

да вози од Београда до Топчидера; за њим велики товарни 

аутомобил голубије боје, са мотором који брекће и стење као 

раздражена животиња и гумама које .су се ојеле; па онда мала 

сељачка кола, са вочићима као срндаћима и точковима које је 



39  

  

обмотало блато слојем дебљим и од самих наплатака; па двоколице 

које вуче коњић, ознојених ребара и усахнулих кукова; за овима 

фијакер са београдске калдрме на коме још висе, као крпчићи на 

просјачким чакширама, гуме око точкова и на коме је још погдегде 

сачувао лак свој сјај а плиш своју боју, али га гледаш са сажаљењем 

као бившу лепотицу на којој су се још одржали трагови прошлости; 

за њим таљиге са бедним коњем у рудама, једне од оних таљига на 

којима се преносе дрва и еспап са београдске станице; па онда 

фијакер од оних који су осамдесетих година још и изгледали нешто 

на београдским улицама, а од тога доба служе за пренос поште 

између двеју вароиш у унутрашњости; па шпедитерска кола, велика, 

просграна, читава кућа на точковима, а вуку их три уморна коња 

раскрвављених груди који су их са великим напрезањима извлачили 

из свих блата кроз која се прошло; за овима опет пар вочића вуче 

нешто што се и не може назвати колима, два точка и високи сгупци 

са стране; за њима поштанске чезе, па онда сакаџијске двоколице са 

којих је скинуто и бачено буре да се замени товаром, па болничка 

амбулантна кола, па лака штајерска кола са платненим кровом. И 

редом тако, све врсте кола, све што има точкове и што може да 

повуче запрега. И све то натоварено и претоварено сеном, брашном, 

покућанством, децом, женама и старцима.  

Уз све то, око кола и измеђ' њих пешачи маса света попрскана 

благом по грудима, по коси, по лицу и убрљана до колена и до 

појаса. Кроз гомиле пешака тискају се још и коњићи осамарени и 

натоварени, кравица коју вуче мајка да би исхранила децу и овца 

коју је грешни домаћин потерао да се негде у планини исхрани 

зимус.  

И све се то измешало и све изједначило, војник и грађанин, 

варошанин и сељак, чиновник и радник. Свако подједнако понижен, 

подједнако носи терет бриге и бола, и креће погнуте главе 

предосећајући да су ово тек први кораци на дугоме путу патње и 

страдања.  

Лагано креће збег који је загушио друм. Несрећиа мајка, која 

носи на леђима свој најдражи терет, своје чедо, исцеђена, бледа, 

воштана лица; рањеник, који је недолечен кренуо из постеље, 

огрнут болесничким ћебетом; па отац који носи кућу на леђима и 

мајка која води уморну дечицу за руке; заробљеник промрзао, 

поцепан, изгладнео, који сумануто звера идући за гомилом; па руски 
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морнари и француски болничари, па залутала деца без родитеља, без 

топла одела, без заштите - све те слике и друге, болније, промичу 

кроз гомилу кола воловских, коњских, крај кола свих. врста, свих 

облика, кроз низ аутомобила, муниционих кола, топовских кара и 

товарних коња. И све се то измешало, и кола и људи и стока, и.све 

се тиска, све граби, иако се једва креће и пробија кроз гомилу; и 

свако носи, осим оне опште, још и своју сопствену невољу, свако 

свој бол, свако своју историју, увек ружну историју. Једни су 

кренули у свет, а оставили кућу и тековину своју на милост и 

немилост пљачки која сад бесни у њиховом завичају; други су 

кренули, а најдражи им из куће на бојишту, и ко зна јесу ли живи, и 

ко зна хоће ли их видети и хоће ли кадгод чути о њима; трећи су 

кренули са горким сазнањем да су за собом оставили гробове својих 

милих које нико неће обићи. нико опојати, нико прекадити; четврти 

су кренули а немоћне своје, децу или старце, осгавили уз пут у 

непознатим местима, код непознатих људи; пети, шести, седми . . . 

свако носи своју невољу, свако свој бол, своју историју, увек тужну 

историју.  

Иду једно за другим родитељи без деце и деца без родитеља, 

очајни без утехе, болни без неге, изгладнели без понуде, изнурени 

без одморка. Унезверено и узбуђено, са осећањем страха, понижења 

и патње, креће се поворка невоље и јада и тече друмом као набујала 

река болова.  

Виђао сам дуге поворке побожних које је водила вера; гледао 

сам бескрајне поворке војски, водила их је воља јача и старија; видео 

сам гневне поворке народа који се буни, водила их је мисао; гледао 

сам шарене поворке веселих, водило их је задовољство, али - шта 

води ову поворку бедних и невољних што клонула духа и тела креће 

друмом? Води ли је разочарање и бол, води ли је туга и расточене 

наде? И куда ће? Иду ли ови бедници на поклоњење храму 

човечности и правде, или иду на врхове планинске да се отуд, ближе 

небу, помоле богу милости или, можда, иду на обале са којих се 

догледају величанствени светски храмови културе, просвете и 

цивилизације, те да отуд, смрћу својом, искажу великима да су ти 

храмови тек онда узвишени, тек онда величанствени када се дижу у 

душама народним, а не само као украси великих светских градова?  

Лагано креће збег који је загушио друм. Крај друма леже мртви 

коњи који су попадали јуче, прекјуче. Њих су већ Цигани одрали, а 
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гаврани их рашчупали; леже поломљена кола која су се озго с друма 

скрхала и нису се могла оправити да наставе пут; леже мртви волови 

који се распадају и они који су тек липсали и са којих гладан војник 

сече парче меса пре но што стигну пси да га подрпају.  

IIIто дубље у кланац залазимо, све већа хладовина бије и реже 

уз образе, а тело се јежи и душа грчи, те студена грозница прожима 

те скроз и почињеш дрхтати. Кад погдегде пробије сунчани зрак, 

тамо где се кланац отвори мало и прошири, он само изазива још већу 

језу кроз тела која су мрзла оне липљанске ноћи, а нису се загрејала 

студеним зрацима јучераљег сунца.  

Пред. нама иде жена и носи на рукама двоје дечице увијене у 

крпе. Оно старије би и могло ходати, али од мраза не може да макне 

ножицом, а оно млађе још се није одвојило од наручја материног. 

Дечици зацрвенели образи од студи као зреле јабуке, ручице им се 

поднадуле тек што не прсне крв под кожом, а на очима крупне сузе, 

оне што и.х мраз изазива. Промрзла су, а недовољно обучеиа, па им 

је тешко загрејати се. Јадна мајка покушава да им дахом из уста греје 

ручице, али ни даха довољно нема, уморна под теретом који носи.  

- Промрзла дечица? - пита један рањеник који се тетура 

друмом ослањајући се на једну грану."  

- Промрзла, шта ћу! - одговара мајка, а речи јој звоне болом.  

- Нигде вагре да их загрејеш? - наставља рањеник са пуно 

родитељскога саучешћа и осврће се на све стране не би ли запазио 

какву ватрицу крај које би жена себи снагу а деци душу по- вратила.  

- Нема! - одговара мајка.  

- Да могу - додаје опет рањеник - понео бих ти једно дете, ал', 

ето, једва и себе носим.  

- Хвала ти! - благодари очајна мајка.  

Утом наиђосмо на вола који остављен лежи поребарке крај 

друма, борећи се са душо.м и тешко дишући кроз набрекле ноздрве. 

Преморио га пут; ко зна одакле он, озго из Србије, вуче терет и не 

одмара се ни дању нн ноћу. Па уз то нигде хране, а ноћи мразне, те 

стока незбринута, ненахрањена, несклоњена, малаксава полако и 

пада крај друмова. Ослободили га јарма, одвели га ван друма да не 

смета пролазницима и оставили га да ту липше. Рањеник, којега је 

забринула судбина оне дечице, сети се нечега кад спази овога 

самртника.  
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- Слушај, снахо, ето, во липсава. Још је топао, положи децу по 

њему, загрејаће се!  

Жена га погледа чисто неверице, а он понови: -Загрејаће се, 

веруј ми, положи их само.  

Жена га послуша и положи децу по волу, а во, који је већ био 

склопио очи предајући се смрти, осетив терет на својим ребрима, 

отвори још једном оне велике, оне паметне и пуне израза очи и 

погледа боно дечицу. Изгледало ми је у томе часу као да у његовим 

очима видим сузу и као да му чујем речи: - Грејте се. грејте, српска 

дечице! Учинио сам своје; извлачио сам топове српске на Рујан и на 

Облаково, износио их на грудима својим на Лисац и на Осогово, на 

Цер и на Јагодњу; и поштено служио где год је требало и кад год је 

требало. Сад сам малаксао, умирем, па ако, нека и последњим дахом 

својим користим вама бар, српска децо. Грејте се, грејте, толико ћу 

дисати док вас не загрејем! . . .  

Али није само последњим дахом својим користио честити 

српскн во. И после смрти још, тек што му се угасило око а жена 

дигла загрејану дечицу са њега, забодоше гладни војници и 

заробљеници ножеве у његово тело да откину парчад меса коју ће 

код прве ватре бацити на жар и јести га недопечено, онако уваљано 

у пепео и са комадима угља који висе о њему. Јер, авет глади 

увелико лебди над овом војском изгнаника. У Приштини последњих 

дана већ се није могло доћи ни до хлеба ни до брашна. Тамо већ 

тискале су се гомиле пред пекарницама и када су први, који су 

снагом рамена продрли до ћепенка, разграбили количину коју је 

једна пекарница кадра била дати, остали су се враћали очајни и 

гладни. У Приштини сам већ чуо реч: „Четрдесет и осам сати нисам 

окусио залогај хлеба!" А сиромашна косовска села кроз која смо 

пролазили нису нам била кадра ни мрвице понудити. Срећнији који 

су колима. ко зна одакле и из кога државнога магацина, вукли покоју 

врећу брашна још су далеко били од несрећне немани глади која ће 

доцније, тамо у албанским планинама и на јадранским обалама, 

загрлити својим сувим и коштуњавим рукама све што се спасло и 

веровало да је на тим обалама, којима ђе журно теглити, крај 

патњама. Али војници,. регрути, рањеници, заробљеници, који нису 

у.збег кренули опремљени и који су место свег осталог терета 

понели само своју голу душу, иду друмом већ клонуло, суморна, 
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угашена погледа, који се погдекад буди и у коме се распаљује 

пламен дивљаштва кад у туђој руци спази комад хлеба.  

Сретах их уз пут, ове јаднике, једу лишће од купуса који су 

упљачкали у првој башти коју су уз пут срели и на коју су гладни 

пали као скакавци; или су поделили већ упола суву пресну бундеву 

коју су нашли под нечијим кровом, где ју је домаћин обесио јесенас 

да се суши; или круне зубима клип прошлогодишњег сувог кукуруза 

чија се зрна жуте као ћилибар.  

Приметих војника који је са вола, којега су пси већ подрпали, 

секао себи парче меса:  

-Немој. болан, то јести, ви'ш да је сгока липсала.  

-Па нећу ваљда са живе сећи месо! - одговара ми и погледа 

мрким погледом, у коме је било чак и мржње.  

-Тако је, ал', велим, ко зна откад је липсало, ево су га већ и пси 

рашчупали. Он ме погледа још једном оним ружним погле- дом који 

ми је казивао: „Иди својим путем и не дирај ме у мојој невољи!", 

погледа ме па додаде:  

-Кад могу пси, могу и ја. А и каква је разлика између мене и 

пса? Гладан он, гладан ја; хоће он да живи, хоћу и ја; кад нам даду, 

ми једемо; кад не даду, ми, ето, морамо овако ... - и настави посао 

од којега сам се згрозио и одмакао брже даље.  

Кад сам, седећи јутрос на ономе обореноме дрвету, извадио 

залогај хлеба да се заложим, пришао ми је један чичица из последње 

одбране,  блага, родитељска лица.  

-Немој, синко, да једеш тако. Ви'ш како те гледају гладни што 

пролазе крај тебе. Бог ти је дао залогај хлеба, па склони се негде, 

поједи га да те нико не види!  

-Ама зар? ... - заустих ја да жажем нешто, а он ме прекиде и 

настави: -Боље је,-боље. Не знаш ти још шта је то гладан човек. 

Гладан човек је гори од гладне звери; звер те растргне да задовољи 

глад, али те не мрзи, а гладан човек те мрзи.  

И, одиста, у томе тренутку, кад сам дигао главу, изгледало ми 

је да сам у погледу гладних, који су пролазили крај мене и видели 

залогај у мојој руди, срео мржњу.  

Али слика глади и није била тако страшна док се она само на 

појединцима сатледала, она је изазвала у нама праву грозницу 

узбуђења тек кад су почеле пролазити крај нас хиљаде и десетине 

хиљада оних којима је авет глади својом суровом кичицом по 



44  

  

воштаноме, бледом лицу извајала грубе црте клонулости и 

одрицања.  

То су били дуги, бескрајни, у врсте постројени редови гладне 

деце. Ишло их је четворо по четворо у војничком реду, а невојничка 

држања. Пролазили су, пролазили сат, два и три. Цео је покрет на. 

друму застао да пропусти ове многобројне редове, или се једва 

мицао једном половином друма колико је ова остала слободна.  

Била су све то деца, млада као роса, још неогарених усана, тек 

одвојена од мајки и кућа и одмах поведена путем страдања и патњи. 

Било је ваљда око 40.000 деце, која су по наредби поведена у збег, 

како их.непријатељ не би зграбио, јер су то она деца која ће марта 

месеца идуће године бити регрути. Тежина пута без честита 

одморка, недовољна храна, умор и глад испили су ову децу, угасили 

им онај благи детињи поглед, избрисали им осмех са усана и 

посукнули ведрину на лицу. Њихова мршава тела, њихове 

неразвијене груди и непоуздан корак једини су још трагови њихова 

детињства, јер угашен поглед, оборене главе и тежак бол исписан на 

лицу дају им изглед стараца од седамдесет година. Умор и напор им 

је повио леђа у доба када се младост уме тако поносно да испрси, а 

млада снага усправљено да буја као млади јаблан. Све су то деца у 

годинама у којнма, у душама испуњеним синовском љубављу, тек 

почиње бујати и један нов осећај и сазнање да, као и материно 

крило, може бити топао и онај поглед два жарка ока који узбуди 

младу крв те срце другаче бије. Све су то деца која су до јуче-

прекјуче још седела на плоту, те отуд посматрала недељом коло 

момака и девојака и тек се јуче или прекјуче одважила, пуна стида, 

сишла с плота, пришла бојажљиво колу, и кад су забола руке у 

појасе девојачке, осетила како им горе прсти који се дотичу топла 

девојачка тела. Све су то деца која су тек коракнула на сокак, ал' 

држећи се увек још за материну руку. те су нх мајке, пре десетину- 

петнаесг дана, кад дође наредба да крену, тешка срца испратиле, 

тежа но што су њихову старију браћу у фронт послале.  

- Како ћеш, дете, у свет сам? Хоћеш се умети чувати, хоћеш се 

умети пазити? Ниси, никад 'одио, ниси се никад од куће одвајао. Ал' 

шта ћеш, наредба је, мора се!  

Мајкама је ипак олакшала час растанка утеха да је тако добро. 

да је тако боље, да држава то чини зато да би склонила децу од 

непријатеља, те сачувала мајкама хранитеље а себи бранитеље.  
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-Пођи, сиие, пођи, склони се од несреће. Краљ те зове, па он ће 

ми те и неговати, он и сачувати мајци!  

Мајке су их опремиле са по једном погачом од куће, мирне душе 

да их даље чека „краљев хлеб" и државна брига.  

-Бриие ли ко о овој деци? - запитаће ме један свештеник, који је 

стао уза ме крај друма, очскујући да прође тужна поворка.  

-Разуме се да брине! — одговарам. му ја.  

-Брине? - учини он и погледа ме чудновато.  

-Па ево већ на првом кораку на лицима је ове деце исписана 

глад. Шта ће бити даље?  

-На првоме кораку и могло је бити пометње, није лако у оваквим 

приликама спремити хлеб за оволики број, али у Призрену уредиће 

се то. Извесно ће се уредити.  

Када сам у томе тренутку покушао да браним небригу којом су 

ова деца очупана од својих кућа и бачена у невољу, нисам ни слутио 

да су та деца на смрт осуђена, да ће ту децу маћехински бацити у 

планине албанске, где ће умирати од глади и од зиме, где ће се 

давити у блатима и где ће их болести обарати као олуја недозрелу 

влат. Нисам ни слутио да ће од четрдесет хиљада српске деце, за 

месец дана, тридесет и шест хиљада наћи гробове своје у снежним 

амбисима и смрдљивим барама и да ће Србија чигаву једну 

генерацију своје омладине просто бацити зверовима за храну, као 

непотребно месо.  

Нисам ни слутио, велим, када су та деца, бледа и уморна лица, 

пролазила у недогледним редовима мимо мене, да она иду на своју 

Голготу и да је хришћанство према Српству тако сиромашно 

жртвама. Две хиљаде година ми славимо и жалимо четрдесет 

младеиаца, мученика, колико је хришћанство у борби од неколико 

векова поднело на жртву, а ми за неколико дана бацамо на жртву 

четрдесет хиљада младенаца - мученика!  

Пролазе деца мученици у бескрајним редовима и бацају уморне 

погледе на нас којн смо стали крај друма те их посматрамо. Ко је од 

нас тада слутио да је то последњи поглед на смрт осуђених? Па. 

ипак, било је некога који је то слутио. Крај друма, на једноме 

камену, видео сам, после оне страшне липљанске ноћи, сад опет ону 

Госпу у црнини. Пратила је топлим материнским погледом ову 

децу, ову будућу Србију, и из тога погледа могао си прочитати 

дубок бол душе која је прибрала и присвојила све наше болове. Из 
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њенога си погледа. могао запазити како она предосећа злу судбину 

која чека ову децу, онако као што је само мајка кадра предосетити.  

Казивала ми је у Приштини једна ојађена мајка која је изгубила 

сина: „Долазио ми је - вели - неколико пута за време онога затишја 

на виђење, долазио ми је и одлазио и дочекивала сам га радосна срца 

и испраћала лаке душе. Жалила сам, ал' нисам слутила. Последњи 

пут, пре но што ће погинути, кад је био, испратила сам га тешке 

душе. Притисло ме нешто овде у грудкма, откинуло ми се нешто 

овде у души и срце ми је заиграло. Слутила сам!"  

Слутња је нераздвојни део материнске љубави. Материнско 

срце, као поморац буру, предосећа несрећу кад је она далеко, још 

врло далеко, кад  је нико још и не назире.  

Из погледа Госпе у црнини, којим је пратила дугу поворку ове 

деце и мученика видело се да њено материнско срце слути несрећу, 

иако је она далеко, још врло далеко. У томе је погледу било пуно 

слутње и пуно туге, у њему се оцртавао дубок бол који срећеш код  

мајке која цвили над драгим телом  јединчевим.  

Промакао сам брже да избегнем тај .матерински поглед Госпе у 

црнини у коме сам, у томе тренутку, срео погледе четрдесет хиљада 

српских мајки и, чини ми се, читао из њега клетву четрдесет хиљада 

српских мајки, која ће клетва, као оштра јесења слана, сасушити 

венце славе оних који би да их из овог рата понесу.  

Промакао сам кроз групе које су биле преда мном и пошао 

бржим кораком, али нисам дуго ишао. Напред опет нешто загушило 

па се зауставио цео покрет у месту. Ко зна шта.се десило јер смо 

дуго, врло дуго чекали. Није то необична ствар да се покрет заустави 

и стоји  у месту, очекујући да тамо напред где је застало одуши па 

да крене даље. Па ипак, кад то дуго траје, досади свету тапкати у 

месту где се од силна блата нема на шта сести те одморити - и онда 

настаје гунђање.  

-Нећемо ваљда. стајати овако до довече!  

-Море хајде да пођемо њивом, па да обиђемо.   

-Не можеш, блато је, а смоница, не. можеш ногу извући.  

-Па шта је то тамо напред, што не пође неко?  

Најзад један наредник, који је пратио неку комору и сишао с 

коња да се одмори на ногама, појаха га понова, сатера у шанац па 

шанцем потера напред да види шта је тамо. Морао се дуго пробијати 
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док је допро до места где је заустављен покрет, јер се вазда. није 

враћао, тако да смо понова почели губити стрпљење.  

"Ту на месту где сам се зауставио да сачекам повратак 

наредников, спазио сам по страни друма, међу колима, она мала 

воловска кола без логра. на који.ма су само двема даскама везана 

два пара точкова. Сећам их се са приштинске улице кад су оно на 

Косово слазили топлички бегунци. Кола вуче само један сићушни 

коњ, а друга страна руде празна. Када сам их пре у Приштини видео, 

са те друге стране била је упрегнута кравица, ал' угинула је ваљда. 

По даскама, на навиљку сена застртом шареном поњавицом, лежи 

оно болесно момче већ сасвим упалих очију. Отац који води коња, 

сад на одморку, пришао му, стао крај предњих точкова па брижно 

гледа беднога јединца. Мајка му подмеће сено под главу, подешава 

му поњавицу и топло му тепа, а болесник гледа мутним погледом, 

погледом који се гаси, гледа мајку и гледа небо и гледа последње 

јесење зеленило.  

-Је л' давно боно момче?- — осетих потребу да оним добрим 

људима кажем што.  

-Давно, од летос! - одговара отац.  

-Па што не остасте у селу с њим?  

-Наредба је - слеже отац раменима - да сви младићи дорасли за 

војску крену из села.  

Грешни људи - они су болеснога јединца повукли из села да га 

непријатељ не би одвео.  

Окретох главу са овог боног призора и приђох, једној гомилици 

која је још увек гунђала што смо се овде уставили. Утом, на једвите 

јаде, сгиже онај наредник својој комори. Сви га опколисмо:  

-Шта је тамо?  

-У једним колима напред умире дете, па зауста- вили кола да 

сачекају да умре.,  

-Баш умире? - узвикну неко.  

Припалили му свећу.  

Сви који су још малочас гунђали и протесто- вали, ућуташе и 

примише то саопштење са саучешћем. А кад се после неколико 

тренутака одуши напред и крену збег, неко рече:  

-Свршило је!  

И сви скидоше капе и додаше:  

-Бог нека га прости!  



48  

  

СТРАВИЧНИ ТРЕНУЦИ ХРАБРОСТИ И СТРАДАЊА 

СРПСКЕ ВОЈСКЕ И НАРОДА У ВЕЛИКОМ РАТУ 

  

„Нико не зна шта су муке тешке  

док не пређе Албанију пешке!“  

  

Овај мото још увек звучи у мојим ушима подсећајући ме на 
оне стравичне и незаборавне догађаје које смо преживели прелазећи 
преко кршева и беспућа снегом покривене Албаније.  

Код села Бусота, испред Гњилана, ступили смо у борбу; било 

је ту окршаја. Доста је наших у овој борби изгинуло и било рањено. 

Ђак наредник Зајечарац Јовица Николић био је тешко рањен у 

стомак, па сам био одређен да га отпратим до болнице. Јахао је на 

коморџијском коњићу, сав погурен преко самара. Ишао сам поред 

коња и гледао Јовицу у лице, које је све више добијало сиву боју. 

Једва је стигао жив до болнице у Приштини.  

Пошао сам натраг у своју јединицу, али сам је срео, јер је већ 

стигла до Приштине; сви су били исцрпљени од борбе и пешачења 

па још без хране.  

Сутрадан ујутро отишао сам до болнице да посетим 

наредника Јовчу, како смо га звали, али су ми рекли да је већ био 

издахнуо, па су га и сахранили. Вратио сам се у чету тужна срца када 

су баш издавали по пола хлеба (последњи оброк до Скадра), а затим 

смо пошли у непознатом правцу.  

Поглед на Албанију задавао нам је страх, не због евентуалне 

борбе, јер смо на њу огуглали, већ нас је плашио онај бели покривач, 

снежни и ледени, а многи су међу нама били лако одевени, у домаћој 

одећи, како је ко имао, а неки сељаци били су само у кошуљи и 

јелечету. Ја сам се некако био снабдео још у Ваљеву, када су палили 

магацине. Тада сам успео и да требујем 18 шињела, а деветнаести 

сам обукао. Оних осамнаест сам био натоварио на коморџијског 

коњића, узео и десет погача качкаваља и све то дотерао у своју чету. 

Командир је поделио шињеле првенствено онима који су били само 

у кошуљама, а затим и по комад качкаваља свакоме војнику у чети.  

Силазећи стигли смо до реке Бистрице. Овде ми се урезала у 

сећање једна стравична слика, коју никако не могу да заборавим. 

Поред саме реке, на обали једна убијена млада жена, сасвим нага, у 
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клечећем ставу, на коленима, док јој је глава притиснута у муљ реке, 

преко које жуборе таласићи хладне Бистрице.  

Само стотинак метара даље од овога места један наш војник, 

из 9. пешадијског пука, што се видело по броју на нараменицама од 

жутог гајтана, лежи мртав, заклан и одран, па му је кожа распострта 

лево и десно од грудног коша преко копорана. Упитали смо једног 

дечака Арнаутина ко је то учинио. Он је нешто прозборио на свом 

језику, а тумач нам је објаснио да су ово гнусно дело учинили 

бугарски војници. Нисмо стигли ни да их сахранимо, јер смо морали 

одмах ићи даље у непознати крај.  

Мој батаљон је био одређен да штити комору и заостале 

преморене војнике, па смо због њих често били приморани да 

застајемо да би смо се мало одморили.  

Стигли смо до Ђаковице. У један мах повећа банда 

састављена, од самих Арнаута, наоружана до зуба, опкољава нас, 

отима од коморџија волове и одводи их. Пунимо пушке у намери да 

им препречимо пут и отмемо волове. У том тренутку дојури на коњу 

испред нас командант дивизије пуковник Љуба Милић, вичући на 

нас: ,,Не! ... Нипошто! Не пуцајте, јер ћемо овде сви изгинути! 

Пустите их нека воде волове!"  

Са сузама у очима гледасмо како једни вуку волове за улар, 

а други их шибају да би што пре умакли од нас.  

Већ је био сутон. У једном младом забрану, на равници 

наиђосмо на остатак нашег пука, који се ту улогорио да преноћи. Ту 

је и командант мог 3. пешадијског пука пуковник др ТодорТоша 

Павловић, прозван „Војничка мајка." Наређује нам да и ми останемо 

ту да преноћимо.  

Није прошло ни пола чаеа од нашег долаека наједном нас 

опколише Арнаути, сви добро наоружани. Било их је преко стотину, 

а нас, од целог пука, заједно са комором, једва око три стотине.  

Опкољени смо. Сви држе пушке на готовс. Командант издаје 

наређење: „Останите мирно сви на својим местима".  

Гледамо се међусобно без иједне речи. На знамо шта се ово 

догађа и шта ће бити с нама.  

Командант пука позива свог ордонанса Србина са Косова, 

који тад ступа у разговор с Арнаутима јер зна њихов језик.  
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Арнаути објашњавају ордонансу да су наши војници који су 

туда прошли пре нас пљачкали по селима, па би сада хтели да ми 

платимо тај цех!  

Командант Тоша не устаје с места, већ каже свом ордонансу 

нека им преведе: „Ми нисмо нигде ништа узели, а ако имају што за 

продају, радо ћемо им платити." Ордонанс преводи командантове 

речи, а Арнаути ћуте. „Ако имају јечма и сена за мог коња, платићу 

им златник за килограм!" Арнаути одбијају, тврдећи да немају за 

продају. Ситуација је озбиљна! Ордонанс на своју руку даје часну 

реч да ми нећемо ништа дирнути у селу, али захтева и од њих „бесу" 

да нас оставе на миру да преноћимо. Арнаути се међусобно саветују 

и дају ,,бесу" да нас те ноћи не сме и неће нико дирнути. Затим су 

они отишли а ми смо се мало раскомотили и преспавали ту ноћ.  

Сутрадан рано кренули смо даље. Требало је из равнице ући 

у један кланац. Наједном се из тог кланца појавио један старац, 

крупан, крепак, румен, леп човек са белом брадом до прса. Сушта 

слика Рабиндраната Тагоре. Лепо одевен, у чисто бело, класично 

арнаутско одело, чакшире, џемадан, гуњче, а на глави кече. Спушта 

са рамена на земљу један сандук, наш, војни, од муниције, пун 

лимунова и поморанџи, па почиње да нуди на продају.  

Командир митраљеског одељења, капетан Драгутин 

Живановић, јури на коњу поред нас и тихо говори: „Не купујте, не 

задржавајте се. Ово је само мамац да би нас задржали! Да би нас 

опколили!"  

Ми смо послушали наређење и мирно, без речи, пролазили 

поред овог „продавца".  

Када је овај „продавац" увидео да нико од нас и не гледа на 

његову робу, почео је да виче за нама колико га грло служи: „А ха! 

... 'ајде, бежи! Нема више Србија! ... Бежи! ... А, ха!" А онда је ставио 

дланове лево и десно на уста, па на арнаутском језику нешто викао 

на све стране. Могло се приметити да је то неко дозивање, свакако 

да нас нападну.  

Осећао сам жељу да утрошим један метак и да га ућуткам, 

али ми капетан Живановић не дозволи да то учиним.  

Идући полако кроз кршне пределе, наиђосмо на државну 

ергелу, ону из Љубичева. Спроводили су пастуве и кобиле од 

пасмине, који су врло скупо били набављени.  
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„Само да ми је да сачувам ову кобилу" - говорио је један од 

одгајивача коња - „јер она води порекло из ергеле кнеза Михајла!"  

Корачали смо тромо и тешко, сви преморени и гладни, кад 

поче пуцњава са стране. Арнаути, јако наоружани, излазе као да 

ничу из камена, а сви јуре и хватају наше коње за улар, мислећи 

свакако да смо без муниције.  

За борбу је било веома незгодно, јер смо у кланцу и не 

познајемо терен, па само испалисмо неколико метака насумце увис, 

колико да их заплашимо.  

Арнаути, који су први били зграбили коње за улар, већ су 

измакли, а остали пустише уларе и побегоше.  

„Дајте бомбе"! - викао је командир Живановић. (Било нас је 

много који смо ставили по 2-3 бомбе у џепове када смо их узели из 

напуштених кола, код Ивањског моста, остављених са разном 

муници- јом, па и бомбама.)  

Бацили смо неколико бомби за Арнаутима, преко кршева. 

(Арнаути се њих страховито плаше.) Тако смо један број бомби 

корисно употребили, а остатак смо сачували за евентуалне нове 

одбране.  

Она кобила о којој је било речи остала је у ешалону ергеле, 

мада су Арнаути неколико коња одвели.  

После свега овога завладала је потпуна тишина. Ми смо 

мирно продужили пут заједно са том ергелом и неколико коњића из 

наше коморе. А многе коње оставиле су коморџије уз пут, свакако 

због изнемоглости коња који од глади нису могли даље. Тако су се 

могли видети на више места напуштени коњи како једва стоје, или 

су већ и угинули.  

Гледао сам артиљерце како плачу и закопавају своје топове, 

и то не велике, јер су њих већ раније уз пут остављали, наравно без 

затварача. Ово је била брдска артиљерија, која такође није могла 

даље, јер су коњи падали од умора и глади.  

  

ОПКОЉЕНИ У КОТЛИНИ  

  

Ишли смо тешко и тромо и једва прелазили 10 км дневно. 

Снег је у планинама, па се ни она козја стаза не види, а ми не 

познајемо предео. Посрћемо, падамо, тешко се дижемо, али опет 

идемо даље. Срећан сам био када у оном снегу наиђем на какав 
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жбун, па озго седнем; ветар ме љуљушка на жбуну и тако заспим. 

Увучен у шињел, и не осећам да снег пада, а изјутра се будим од 

испарења свога тела. Снег се топио у шињел и смрзнуо, па када га 

притиснем, а оно пршти лед са рукава. Како је блажен сан после 

толиког пута!  

Спавао сам често и ходајући! Да ми је ово неко причао, 

никада у то не бих поверовао. Какав је то осећај, то се не да описати. 

Идем отворених очију, чујем бат корака људи и топот коња, а 

спавам. Требало је много напора и воље за животом да би се све ово 

издржало. Многи су остали на путу, па тако и смрт дочекали! ...  

„Још само мало, - храбре нас официри - још дан-два, па ће 

стићи и храна из Скадра.  

Штаб пука, са више официра, отишао је још раније, далеко је 

од нас, а ми смо због слабачких коњића ишли веома споро.  

Наилазимо на групу војника, седе поред ватре и пеку на 

ражњу овцу. Саветовали смо их да с нама пођу јер ће страдати од 

Арнаута. Нису нас послушали. Доцније смо сазнали да су сви 

поубијани, иако су нас уверавали да су овцу купили од Арнаута.  

Уз пут су нас често сретали Арнаути појединачно, захтевали 

су да им продамо пушку. Да се не би усудили да нам отму оружје, 

показивали смо им метке. Они узму један у једну, други у другу 

руку, па их као вагају, а потом би рекли да је у једном више барута...  

Идемо даље не задржавајући се.  

Прешли смо и Дрим, преко Везировог моста, па идемо даље. 

Стигли смо до села Спаса. То село би се за нас могло назвати 

пропаст, а не спас. Ту, на том месту су 2 - 3 часа раније страдали 

наши официри и војници који су пратили штаб пука. Ту је погинуо 

и командант 3. пука другог позива, др Тоша Павловић, као и више 

официра и војника. Било их је, које рањених, које изгинулих, на томе 

месту 26 официра и око 70 војника. То је било страховито! ... Пут 

узан, десно је крш, лево провалија, а доле Црни Дрим, бучна и брза 

река. Требало је проћи узаном стазом испод једног камена који је 

личио на капију. С друге стране иза овог камена били су Арнаути и 

дочекивали нас рафалима. Како је ко наилазио од наших, био је 

убијен или рањен. Војници и официри су се грлили и љубили, 

опраштајући се један од другога, па затим претрчавали. Неко се и 

спасао.  
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Идемо даље. Још само мало, па ћемо стићи у село Пуки, где 

је требало да нам стигне храна из Скадра. Пада сумрак и спуштамо 

се у равницу, где се види мало, ретко насељено село, опкољено 

брдима са свих страна.  

Овде смо затекли комору Дунавске дивизије, па се у несрећи 

осећамо срећни што нас је сада више на броју. Сви су заложили 

ватре, па то и ми чинимо. Коњи стоје погунтих глава, као 

замишљени; нема онога коњског вриштања, које се обично чује на 

биваковању. Мртва тишина, као да никога нема. Свако је заузет 

својим мислима.  

Поседали смо око ватре, шћућурили се и грејемо се.  

„Хоће ли бити нешто хране?" — питамо официре, а они ћуте 

и слежу раменима.  

Код нас нема више волова, а тамо, у Дунавској дивизији, 

заклали неколико. Обећали су да ће и нама дати нешто меса. Кувари 

су већ тамо и очекују, а мрак већ пада, те логорске ватре 

осветљавају сав онај предео у равници.  

Претражујем по торби не бих ли што иашао за јело. 

Истресам мрвице хлеба и то ме донекле заварава. Уз пут сам правио 

чибуке од снега, па их жвакао и гризао као хлеб, заваравао сам 

самога себе, а тиме и жеђ гасио.  

Кувари су већ примили месо и припремају га, секу у 

комадиће, а казан, који је срећно довезен на слабачком коњићу, већ 

је над ватром.  

Сви жељно очекујемо вечеру, јер кувано јело нисмо 

примили још од села Крвља, код Петровца на Млави, или Великог 

Поповића.  

У једном тренутку са свих страна настаје паклена пуцњава 

из пушака, а мета смо ми, војници у одступању. Меци скоро и не 

допиру до нас, јер Арнаути пуцају чак са планина, удаљених више 

од 1 км. Али изгледало је да се они спуштају и да су све ближе, јер 

један ђак редов јаукну: „Јао, моја рука!" Уплашио се дечак, па 

јаукнуо на сав глас. Не може нико да га умири, а и сами осећамо да 

је ситуација све гора.  

Настаје нагло одступање, или, боље рећи, бежање. Свако је 

зграбио оно што му је неопходно и сви идемо у правцу којим смо и 

пошли.  
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„Ко хоће, јуиаци, да бранимо одступницу наших другова?" - 

викну поручник митраљеског одељења Милан Николић.  

Пришли смо осморица, растурили се у стрељачки строј, 

полегали по земљи и отворили паљбу у правцу планина. Поручник 

Николић је пуцао из митраљеза, али их је мењао, час један, час 

други, јер није било воде за хлађење, коју ова врста митраљеза 

изискује.  

Пуцали смо тек толико да их плашимо и да бисмо их 

уверили да смо добро наоружани и нека нам не прилазе. Тако су се 

наши у бекству, повукли, а нас деветорица са поручником пуцали 

смо у правцу одакле смо дошли.  

Пуковник Туфегџић је дошао са једни водом жандарма и 

заменио нас, те и ми одступисмо. Магла је све више падала, па смо 

се спотицали. Срећом, наишао сам на један лонац у коме је била још 

топла кувана џигерица, па сам је стрпао у џеп и продужио даље.  

Избегли смо на брдо, према Скадру, где су већ и остали 

стигли, па пошто су постављене страже, могли смо, на опрезу као 

зечеви, проспавати ту ноћ.  

Према  пуцњевима, који су били на нас уперени, 

прорачунали смо да је ту свакако било Арнаута за читав један пук.  

Ујутро је још дуго лежала густа магла, па су наше страже 

често пуцале, дајући на знање Аранаутима да смо још ту.  

Једнога тренутка чула се у долини двострука паљба, као да 

се води нека борба. И нисмо се преварили. То је био један батаљон 

мога пука, који је још од Ваљева био упућен у Врање, као нека 

допуна. Они су ишли истим путем којим смо ми дошли. Арнаути 

пљачкаши пуцали су из страха, а ови им одговарали на паљбу. 

Жртава није било. То су нам рекли наши кад су стигли до нас.  

Почело је да се раздањује и магла се дизала, па смо угледали 

наше како нам се приближавају. Нису ни слутили да ће баш на нас 

наићи. Тада нам испричаше како су наишли на Арнауте и 

припуцали, те се они разбежаше. А тада су и ово видели: по читавој 

оној равници око села Пуки разбацана раздава, седла, самари, разни 

сандуци, али све  испретурано од пљачкаша Арнаута.  

Овде смо после толико дана добили неку чорбу од говеђег 

меса, али без соли и са врло мало меса. Ипак нешто топло после 

дужег времена!  
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Рањене официре и војнике су водили или носили према Скадру у 

боницу, али су војници били слаби за ту службу. Била је затражена 

хитна помоћ, па су мене упутили са једном десетином војника да им 

притекнемо у помоћ.  

Пошли смо и повели четири коња, међу њима и коња 

команданта 1. батаљона Милутина Петровића, који је био тешко 

рањен у стомак. Он је однесен на носилима, али му је било тешко, 

па је задржао своје да се одморе док ми стигнемо.  

Идући тим правцем, наишли смо на страховити призор: мајка 

и кћерка, потпуно наге, само су од паса до колена привезале некакву 

парчад од саргије, коју су искидале с одбачених самара, а по парче 

привезале и преко груди.  

„Јаој, браћо мила!" - вапију обе, а стиде се што их такве 

затичемо. На наше питање ко их је скинуо голе, показаше на једну 

кућицу у брду. Још додадоше да је с њима био и један аустријски 

заробљеник.  

Одлучили смо да одемо на брдо и да их ликвидирамо. Пошли 

смо тихо и опрезно, а кад смо стигли, позивали смо их на предају. 

Одговорили су пуцањавом. Један наш друг је био рањен. То нам је 

било довољно да се одлучимо и на оно најгоре; бомбама смо 

порушили читаву кућицу, а ко је истрчао, убили смо га као зеца. 

Дали смо женама нешто од одеће, по шињел, и повели их, те су 

јашући пошле са нама.  

Још један готово невероватан призор: на једној заравни леже 

један артиљеријски капетан, једна жена, једна млада девојка и један 

дечак - сви мртви, а поред њих седи живо дете, највише од три 

године.  

„Шта ти ту радиш мала?" - упитали смо дете. - „Ко су ти 

ови?"  

„Ово је моја мама", - показује ручицом - „ово мој тата, ово је 

мој бата, а ово је наша девојка".  

„Па ко их је поубијао?"  

„Некакви људи у белом оделу" - вели мала. - „И мене су 

убили!" - па показа ручицом на своје груди.  

Разгрнули смо јој хаљиницу и уверили се. Метак јој је 

прошао кроз грудни кош, мало је крварило и засирило. Дете смо 

повели собом, а мртве нисмо сахранили, није било времена за то. 
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Доцније смо сазнали да је то била породица капетана, благајника 

артиљеријског пука из Ужица.  

Стигли смо до места где су нас очекивали рањеници. 

Испричали смо шта смо све видели у путу и показали оне две жене 

и дете, па кренули у болницу, односно у Скадар.  

Било је перипетија и приликом прелаза преко река Маће и 

Шкумбе, које су врло брзе, али смо напослетку стигли у Скадар.  

Уз пут сам слушао официре који су тачно описивали догађај 

кад су погинули командант пука др Тоша Павловић и многи други 

официри. То је било овако:  

Када је требало да командант прође кроз такозвану камену 

капију, на њега је био уперен први пуцањ. Командант је пао тешко 

рањен. Притрчао му је ађутант да би га одвукао у заклон. У исти мах 

два пуцња, баш у моменту када је командант предавао свој буђелар 

са речима: „Ово предај мојој мајци!" Од та два метка један је 

погодио команданта у срце, а други ађутанта у леву руку посред 

мишице. Ађутант је посрнуо, а остали официри су притекли да 

извуку команданта. Тако је више њих погинуло, а исто толико било 

је и рањених.  

Пошто сам са десетином стигао до болнице у Скадру и ушао 

у пријавно одељење болнице, рекоше ми војници да је мајор 

Милутин Петровић умро на носилима пред самом болницом.  

Предао сам болеснике и остао с њима још један дан. Идућег 

дана до Скадра је долетео један аустријски авион и бацио две бомбе. 

Погинуо је један наш војник у школском дворишту, редов месарске 

чете.  

Сутрадан сам дознао да је моја јединица у Љешу, па сам и ја 

пожурио да се тамо јавим.  

У Љешу сам видео стравичну слику, коју не могу да 

избришем из сећања. Било је то усред вароши, у чаршији са 

ћепенцима. Седела су четири наша војника поред угашеног 

огњишта, које су свакако били сами заложили. Сва четворица седе 

са рукама испуженим према ватри и лактова наслоњених на колена, 

а сви мртви. Да ли су премрзли, или су се нечим отровали, није ми 

познато. Беше то страшан, болан и готово невероватан призор.  
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КРОЗ КОСОВО МЕТОХИЈУ СВЕТИ НИКОЛА ДРЖИ 

РЕЧ: ВАСИЛИЈЕ ЂЕРИЋ  

  

Кад сам се пробудио, други су били већ одавно устали. Само 

тринаестогодишња витка девојчица загасито плаве косе, која ми је 

синоћ пребацила кожух преко ногу, седи смешећи се испод иконе 

светог Николе, клати ноге и пита ме: „Хоћеш ли да те полијем?" 

Поскочио сам свеж као никада раније на овоме путу и пошао с њом 

у двориште, где ми је са једног уздигнутог камена, из металног 

ибрика за воду са дугачким левком, посипала да се умијем. Тада се 

породица опет скупила. На њивама и иначе нема посла. Наговарају 

ме да останем код њих још један дан. Ја се, међутим, осећам тако 

свеж да хоћу даље. Тада ме сви испратише кроз варош до првмх 

поља, изљубише се при растанку са мном као са братом који одлази 

у рат. Да им пишем кад дођем кући. Не знам шта ме више дирнуло, 

дочек или овај растанак. Са сузама у очима отргао сам се од њих. 

Друм води даље, преко села и поред манастира Високи Дечани ка 

Пећи, кроз Метохију, где арнаутлук почиње.  

Пут је сличан јучерашњем, раван, али пун размекшаног 

лепљивог блата. Понегде се упада до колена. Али пошто данас имам 

уза се хране, издржао сам до око подне. Тек тада сам сео на једна 

кола заглављена у блату. Кочијаш и власник је један дечак из 

Пожаревца. Господе Боже! Где је Пожаревац а где Ђаковица!  

Дечко се обесио кљусету о гриву и горко плаче. Једанаест му је 

година. Побегао је заједно са рођаком, али је рођака изгубио у путу. 

Шта значи: изгубио? Једноставно: изгубио. Требало је да набави 

нешто за јело и коноп за оглав, и није се вратио. Где? Негде на 

Косову. Не зна како се села тамо зову. Два дана га је чекао. Тада га 

је захватио велики талас избеглица и одгурао до Призрена, где се 

талас поделио. Зашто је уопште бежао? Јер сви беже. А зашто он и 

рођак сами? Где је отац? У рату. А мајка? Умрла. А његова кућа: 

Изгорела. Паде ми на памет једна дечја песма коју смо некада 

лакомислено певали:  

  

„Гундељу, лети,  

Отац је у рату,  

Мајка је у Померанији  

А Померанија у пламену гори...“  
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Сад га ево самога у арбанашкој дивљини, самога са сакатим 

коњем. Плаши се више Арнаута него Шваба. Али највише се грози 

коњских лешина на ивици пута. „Кад и мој цркне, сешћу поред кола 

и умрети".  

Спустим се са кола и прегледам коња. Нисам узалуд са 

извесним Флоријаном доживео доста невоља. Охо! То је Букефал у 

поређењу са Флоријаном. Тај ће још издржати, и то сјајно. „Знаш 

шта, дечко, да га одведемо једно пола часа на рудину. Ова тешка 

кола оставићемо једноставно овде где су. Кад се кљусе мало 

опорави, наставићемо даље утроје? Ти, ја и кљусе. Знаш, тамо у 

Црној Гори, иза Пећи, нема друмова којима могу да иду кола. Тамо 

иду само коњи са товарима. Од твога коња направићемо товарног. 

Свакако, кола би у Пећи могао боље да продаш. То је добра идеја. 

Дакле, храбро напред!"  

Човек се осећа срећним кад види како сузе на детињем лицу 

брзо пресахну и осуше се. Одведе кљусе на утрину, а ја опет седим 

на колима с дневником на колену и пишем историју прошлога дана. 

Погледам у даљину и чежњива погледа тражим црногорске  

планине. Већ од Призрена их гледам: ујутру су црвенкасте и 

изгледају близу, лебде као фатаморгана изнад магловитог 

покривача. Онда се не чине тако далеко и ноге корачају брже. Али 

уколико дуже путујем и уколико више дан одмиче, изгледају све 

блеђе и све даље. У подне су бледе, хладне, неприступачно далеко.  

После подне их уопште више нема. Док данас неутешна погледа 

посматрам исту игру, свети Никола је подигао своју руку мени на 

благослов.  

Око стотину корака иза себе чујем гунђање, псовке, клетве, 

искашљавање. Какав ли то чова галами гацајући по лепљивом 

блату? Црн капут са сомотским оковратником, на глави мрк 

филцани шешир, широка обода, на леђима необично велика торба 

од воштаног платна са широким каишевима тамне боје, у обема 

рукама држи по парче преломљеног кишобрана и обе је са деловима 

кишобрана подигао према небу као да оптужује. Псује и извлачи 

наизменично час леву час десну ногу из блата. Тога човека однекуд 

познајем. Благи Боже, па то је Ђерић, Василије Ђерић, професор 

старогрчког језика и књижевности на београдском универзитету! 

Али књижевност не предаје. То је подвала, све подвала, и Хомер је 
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подвала, кад се на њему не би могли проучавати грчки дијалекти, 

нико га не би читао.  

Дакле, то је Ђерић. Бољега анђела сапутника није ми свети 

Никола могао послати за сву ракију што сам у његову славу попио. 

Прилази ближе, ја се окренух напред, он пролази. Али ако мислиш 

да ће он и један поглед бацити на кола и онога ко седи у њима, вараш 

се. Ни да погледа. А и чему? Од тога човек може имати само 

неугодности. Од људи не можеш очекивати ништа сем 

непријатности. Кад је већ прошао десет корака, викнем:  

Заста, гледа ме укочено, узе доње парче кишобрана са 

горњим у леву руку, пружи ми десну, али без речи. Само се насмеја.  

Откуда долази? Из Призрена. А пре тога? Из Ниша. А још 

раније? Из Београда. - Из Београда? Да, није могао да поднесе живот 

у прогонству, у провинцији. Хтео је опет да седи између своја 

четири зида и да ради. Припрема тако леп рад о историји имена 

Србин. Важна ствар. И од политичког значаја при будућим 

мировним преговорима. Дакле: седео је између своја четири зида, 

поред својих књига, а онда је једне ноћи почела пуцњава, једна 

граната пала кроз кров куће у суседну спаваћу собу. Пробила 

таваницу и патос и експлодирала у приземљу. Остао је само орман 

за одела поред врата. Из њега је узео што је најнужније и отишао, 

док су Макензенове гранате припремале јуриш на Београд. Сад хоће 

у Француску. Наравно, разуме и чита француски, али „наша сорта 

зна углавном немачки“. Он је, знате, био некада аустријски 

гимназијски наставник, пре него што је исти позив прихватио у 

Београду. Већ одавно. Осамдесетих година. А онда је једнога дана 

добио писмо из Загреба да има да се одазове својој војничкој 

дужности и да се јави у Госпић, али одмах да се не би изложио 

даљим последицама. Јер он је из Лике. Његови преци су све стари 

Личани, граничари, војнички синови бечког ћесара. Написао је 

писмо војној команди да на долазак и не помишља. Одговор није 

добио, али кад је хтео да иде у иностранство, било је заметно 

избегавати хабсбуршко тле. Зато се с њима писмено поравнао и у 

миру растао с Аустријом. Јер најзад: човек заволи земљу чији језик 

зна и чију је културу стекао. И сад кад Аустрија пропадне пропашће 

ипак нешто велико, нешто што је некад било велико, онда у доба 

славне одбране од Турака. Онда кад су се Хабсбурзи морали да боре 

не за свој успон него за голи опстанак. Али кад је турска опасност 
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прошла и почело германизирање и католизирање, у доба Марије 

Терезије, и онда касније у XIX веку, када су Мађари политику узели 

у своје руке... Но оставимо те приче. (Али нисмо их оставили. 

Следећих неколико недеља претресали смо источно питање од 

почетка до краја. И ко је испао највећа хуља међу великим силама? 

- Русија.).  

Професор Ђерић је (Бог нека му пружи рајско насеље, није 

више жив) лички сељак. Он тако и изгледа. Боље се разуме у коње 

него ја и наш дечак. Јамчи да ће кљусе издржати до Пећи, али ту се 

кола морају продати и кљусе одморити и нахранити. Иначе му 

ништа не фали. Стависмо пртљаг на кола и идемо лагано поред њих. 

После неколико часова престаде глиновито тле. Пролазили смо кроз 

низ арнаутских села. У Метохији смо, која је пре неколико векова 

била претежно насељена Србима. Овде је свети краљ Стефан 

саградио свој чувени манастир Високе Дечане. Зато се зове Стефан 

Дечански. Манастир се налази неколико километара од друма. Али 

ко данас има храбрости да скрене с главног пута? Арнаути изгледа 

да се засад плаше црногорске песнице, али... останимо радије на 

друму и поновимо историју првих српских краљева.  

Док пролазимо неким селом не разговарамо ништа. Иза 

плотова стоје Арнаути, наслоњени лактовима о коље и с карабином 

о рамену. До врага! Што морају усред бела дана, на своме 

земљишту, иза свога властитог плота, да вешају пушке о раме? 

Свака кућа је тврђава. Овде владају право јачега, лични ратови и 

крвна освета. Ове су куће вишеспратне камене тврђаве, ,,куле", како 

их описује народна песма: доле стаја за седленика који увек мора 

бити спреман, горе одаје за становање са пушкарницама и 

решеткама на прозорима.  

Све удешено за опсаду, чак и нужник на спољњем зиду куле 

на горњем боју: дебела косо намештена камена плоча постављена је 

испред рупе за измет да непријатељ не би могао да пуца одоздо кад 

је неко унутра. Уосталом, није никакво задовољство живети под 

крвном осветом. Човек је стално везан за своју домаћу тврђаву: од 

куле се пружа преко дворишта неколико нижих зидова од 

наслаганог камења, око један метар високи, нека врста пролаза под 

чијом заштитом човек може да пређе из куле у мале кућице где живе 

жена и деца (а у „мирним временима" и он). При овим ноћним 

посетама многи је од њих страдао. А што се тога тиче, ту Ђерић има 
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шта да прича, јер је у таквим кулама морао да ноћи; не може се 

дозволити да гост спава у кућерку, нарочито код муслиманских 

породица. Него у кули. А тамо стенице и буве навале да човека 

поједу. Ни за тренутак се не може ока склопити.  

Човек се замисли кад погледа ова домаћа утврђења. Газда 

Петровић у Ђаковици причао ми је између осталог да су за време 

турског вакта - то звучи као кад се код нас у Немачкој каже „у доба 

Швеђана" - а у ствари је отада свега две године - не само поједине 

куће у породици него и читаве четврти вароши биле у међусобној 

крвној завади, тако да се грађани једне четврти нису усуђивали да 

пређу у суседни део. Читава варош била је препуна оружја, сваки 

Арбанас наоружан до зуба, чак и кад има само да пређе сокак. 

Сваког часа се чула пуцњава и народ бежао у своје авлије и куће, 

понекад су чак и кандило пред свечевом иконом морали да закрију 

да не би зрачак светла продро кроз пукотину на прозору у ноћ у којој 

су севале пушке. Да, а сад црногорски жандари стоје на ћошковима 

и на малим трговима варошких четврти и пазе чак да се 

беспомоћним избеглицама исправно врати кусур. Али није било 

давно кад је сваки наоружани арнаутски силеџија могао да уђе у коју 

хоће хришћанску трговину и да узме што је хтео, а трговац је могао 

бити још задовољан што и њега нису извели и главу му уценили са 

неколико стотина турских лира. Такве приче не чине сумрак нимало 

пријатним.  

Пред саму ноћ стигосмо у Пећ. Прихватилиште избеглица и 

овде је радило без замерке. Један црногорски општински службеник 

допрати нас до једне арнаутске куће. Чак су нам и пртљаг носили.  

  

КАТОЛИЧКИ АРБАНАСИ У ПЕЋИ  

  

Наш домаћин је Арбанас католик. Зато се зове поносно 

Латинин. То је богат трговац, тргује сировинама као што су вуна и 

жито. Осим њега, најстаријег и ожењеног, у кући су још три 

неожењена брата. Сваки брат води поједину грану трговине.  

Старија тројица носе арбанашку народну ношњу, која је до 

Валоне готово иста: одело од тешког белог вуненог сукна које жене 

саме израђују, украшено црним гајтанима, а на глави капица од 

белог уваљаног филца, звана „латинска капа", слична оној што носе 
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фрањевци. Широки појас је црвен или црн и за њега је заденуто 

оружје.  

Најмлађи се носи по европски. Он је школован. Био је у 

Паризу и Лондону; где српским може да се изрази, помаже се 

француским. Али сви укућани, као и жене и девојке, прилично 

добро разумеју српски. Уведоше нас у заједничку просторију скупа 

са осталим избеглицама, и ту се спустисмо на рутаве вунене 

простираче. Девојке донесоше воду са шећером и кафу.  

Главна особа је стара мати ова четири брата. Седи у 

наслоњачи у средини одаје, с мачком на крилу. Она води разговор и 

поставља питања. Указујемо јој потребне учтивости. Она вели на то: 

„Немате шта да захваљујете. Та ми смо сви хришћани и морамо се 

међусобно помагати против Турака. То што ваши српски празници 

долазе после наших не чини пред Богом нижакву  разлику." При 

томе се крсти према икони Богородице која виси на зиду. Тако 

забраздисмо у политику и овдашње прилике.  

Ови Арбанаси овде немају појма о својим политичким и 

народним проблемима. Они људе деле у три класе: Турци, Латини и 

Срби. Ако упитате који језик ови Турци говоре, одговориће: 

шиптарски. А Латини: шиптарски. Значи и ви сте Арбанаси? Боже 

сачувај, ми смо Латини. А Турци, који такође говоре шиптарски, 

какви су то Турци? Из Цариграда? - Не, то су бегови, сељаци, 

трговци као и ми. - Они дакле имају исте обичаје као ви? Задивљени 

нашом глупошћу одговарају: „Али не, па они су Турци." Религија 

их не може намамити перфидним питањем из којег би се могло 

закључити да осећају неко национално сродство са својим по језику 

и пореклу истоветним заједницама које су друге вероисповести, чак 

ни да га теоријски признају.  

Питам их даље о приликама у Албанији, у Скадру, у Драчу, 

о Есад-паши и принцу Виду. Знају само толико да је Есад-паша 

Турчин, а принц Вид Латинин. Да их утерам у теснац, кажем да се  

Есад-паша ипак не би могао борити заједно са Србима против 

Турака да је Турчин. „А зашто не?" одговарају, не схватајући смисао 

мога питања. „Паше су се често свађале са султаном."  

Дали су нам кревет, послужили нас кафом и загрејали одаје, 

али хлеба морамо сами да тражимо у вароши, за чије знаменитости 

немамо ни смисла ни времена. Пада само у очи да је становништво 

и просторно одвојено према религијама. Пошто смо набавили 
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јабука, кестења, кукурузног хлеба и мало ракије, можемо сутра 

наставити страдалнички пут путањом преко планине и кроз 

Руговску клисуру према Црној Гори.  

  

УСПИЊАЊЕ КА ЦРНОЈ ГОРИ  

  

Према Подгорици воде од Пећи два пута. Један иде долином 

северно од Проклетија преко варошица Плава и Гусиња. Али 

Арбанаси из Пећи упозоравају нас на опасност од њихове тамошње 

сабраће. Кажу да су опаки разбојници и велики непријатељи Срба. 

Остаје нам, дакле, само пут преко планине и кроз Руговску клисуру 

према варошици Андријевици. Пут је веома тежак али води преко 

чисто  црногорске територије, тако да смо сигурни од препада.  

Кренусмо. Хладан ваздух мирише на снег. Пут води поред 

највеће знаменитости овог краја, поред старе српске патријаршије. 

То је - у мањим размерама али зато не од мањег значаја - за стару 

Србију  отприлике исто што су Кијев или Москва за стару Русију, 

или  Карловци у Срему за Србе у Мађарској. Са пропашћу на Косову 

и сломом српске државе распао се и патријаршијски престо у Пећи. 

О чему би се другом и могло мислити и говорити кад се прође варош 

и пут сузи и почне да се пење, док се три бледа кубета манастирске 

цркве лако уздижу изнад нискога зида, смерно и готово бојажљиво; 

чак и кад их целе видимо, стоји стара грађевина шћућурена, савијена 

и оронула у суровој дивљини. И кад на путу застадосмо, ослоњени 

о штап, мислећи: зар не бисмо морали да за часак уђемо испод 

кубета и погледамо благе и блиставе очи старих краљева и 

патријарха на чађавим зидовима и да запалимо воштаницу на 

свећњаку испред иконостаса ... одједном приметисмо да нам облак 

снежних пахуљица застре видик; већ се рукави забелеше, стојећи 

заслепљени пахуљицама рекосмо: боље да идемо даље. Свака 

четврт часа може бити драгоцена. Али поменимо бар имена свих 

старосрпских угодника који почивају доле у гробницама: Арсеније 

I, Сава II Никодим, Јоаникије II, Јефрем, Спиридон, Сава IV, а поред 

њих у другој цркви Сава III и хагиограф Данило, уз њих Јевстатије 

и патријарх који је опустошену патријаршију опет оживео: 

Макарије, брат највећег великог везира, рођени брат Мехмеда 

Соколовића.  
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Ђерић их зна све по именима и годинама. Ако хоћу да га 

расположим - а то свакако желим - научићу их све напамет док 

полако корачамо кроз густе пахуљице које тихо падају. Ветра нема. 

Пут се вијуга диваљ и пуст уз клисуру коју је једна мала али брза и 

бучна река засекла између стеновитих литица. Ах, тако је пуст! Ми 

смо прве избеглице које су јутрос кренуле овим путем. Никаква 

трага пред нама у снегу који непрестано пада. Идемо кроз јелове и 

букове шуме кроз чије пропланке се доле види пенушава река. Тако 

се поступно пењемо читав дан док нас снег нежно засипа белим 

пахуљицама: Пећ - пет стотина метара, Рутовска клисура - седам 

стотина, крај клисуре - осам стотина; мали хан, Лаков хан по имену, 

где смо затекли прве избеглице - девет стотина; још један сат даље 

- хиљаду и најзад, кад нам је рани сумрак препречио даљи пут, хан 

Бјелуха: хиљаду и три стотине метара.  

Ту се налази хан. Такве ханове најчешће подиже држава или 

општина и издају се под најам; ту се може добити кафа и спавати на 

утабаном земљаном поду поред отвореног огњишта. Али хан је већ 

одавно препун. Ни педаљ слободног места. Сто метара изнад хана 

налази се кућерак. То је магацин, кажу нам. Треба само да се 

попнемо горе и погледамо да ли се кроз пукотине зидова назире 

светло. Онда је командир још будан. Можда ће нас пустити унутра.  

Кад смо окупани у зноју у дубокој помрчини - већ је шест 

сати - стали пред кућу и понизно закуцали на тешка дрвена врата, 

изнутра нас дочекаше псовкама. Готово се не може разумети шта 

псују јер је почео да дува леден ветар. Мувам Василија Ликоту у 

леђа: „Кажите ко сте! Можда ће нас ипак примити." Али он неће: 

„Сад више нема професора", одговара срамежљиво као личанска 

млада. Најзад се закашља и рече (очигледно с тешким 

савлађивањем): „Дакле, молим лепо, дакле, ја сам, ја сам, дакле, 

професор грчког језика, ја сам професор Ђерић из Београда, дакле,  

Ђерић Василије, да, са универзитета у Београду..."  

Стојим иза његових леђа као Дон Жуан иза Лепорела, и 

дошаптавам му, при чему сваки пут кад он каже „дакле" 

истовремено лупам у врата. Она се стварно и отворише и изађе један 

горостасан црногорски резервни официр, и рече:  

„Многопоштовани и врло учени господине професоре, имао 

сам, дакле, част и задовољство да код вас у Београду, дакле, 

изостајем са течаја грчког језика; радујем се, дакле, особито да вам 
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оне пријатне часове, које сам већином провео у кафани 

“Македонија“, истина касно али срдачно надокнадим." При том се 

дубоко поклони тако да сам преко њега могао да погледам унутра. 

Уведе нас у малу загрејану просторију, где је већ био примио два 

брачна пара избеглица: једна од жена је у војничкој униформи са 

револвером у појасу. Ни четврт часа није прошло, а већ се цело 

друштво препирало о Русима, руском народу, руској држави, о 

Достојевском, за кога Ђерић тврди да је полудели журналиста коме 

би било више места у сензационалном новинарству, и да је Базаров 

потпуно у праву кад сматра да добро направљене чизме вреде више 

него најбоља Пушкинова песма; уосталом, још јуче је изређао све 

историјске грехове Руса према Србима, а Црногорци нека се уопште 

не размећу, јер кад један народ има тако корумпирану династију...  

Овде Црногорац прекиде дискусију на тај начин што нас 

понуди да на краљевско-црногорским државним дрвеним вратима, 

која се положе на два букова пањића, „изволимо на починак", како 

се изрази. Обе жене могу да се сместе на сто. Ја, као, најмлађи, треба 

себи да нађем места за седење негде у ћошку.  

Кућица је направљена од наслаганог камења чије пукотине 

нису свуда испуњене малтером. Кроз пукотине дува леден ветар. Ни 

пун сат ме хладноћа није пустила да спавам. Напољу је снег падао 

целу ноћ.  

ОПАКА НИЗБРДИЦА  

  

Тако дуга и тако кратка није ми била ниједна ноћ. Могло је 

бити око десет сати кад смо „изволели" поћи на починак. Биће да је 

био сат по поноћи кад сам дошао до сазнања да од хладноће уопште 

нећу моћи да заспим. Било је око пет сати кад су и други сапутници 

изјавили да нико од њих није спавао. Само је домаћин спавао као 

увек умотан у неку врсту џака од јагњећих кожа. Од пет сати смо 

опет седели поред наложене ватре и очекивали да се раздани. 

Прошла нас је воља за дискусију о политици и филозофији културе. 

Око осам сати било је толико видно да смо могли да разазнамо 

правац у коме треба да се крећемо, јер од путање није било више ни 

трага. Брдо је стрмо, снег растресит али свакако пола метра дубок, 

тле глатко. Три корака се успентрамо, а два оклизнемо натраг. Рекли 

су нам да морамо ићи све право напред на врх брда, које се зове 

Чакор, и на томе месту је око 1850 метара високо. Ту негде била је 
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стара турска граница; ту треба да се налази и некакво камење где су 

пре непуне две године биле борбе шмеђу Турака и Црногораца, и 

баш од тог места где стоји камење морамо поћи низбрдо.  

Пентрали смо се пуна два сата уз неописиве муке. Испод 

самог врха - бар нама се тако чинипо - одморисмо се ослоњени на 

стене које су вириле из снега. Али после одмора, успињање је 

трајало још пун сат док нисмо дошли горе. Окупани у зноју, мртви 

уморни стојимо на врху. Тада поче опет мећава, која се одјутрос 

била смирила. За трен ока снег застре сваки видик.  

Цвокоћући од мраза чекамо док мећава мало не попусти. Али 

куда сад? Сваки траг завејан. Пута нема. Нема ни оног камења. 

Стојимо беспомоћно и чекамо какво откривење. Одједном избише 

испред нас два црногорска сељака, али се исто тако намах изгубише 

на супротној страни падине. Иду ка Андријевици, вичу нам као 

одговор на наше дозивање. Не остаје нам, дакле, ништа друго него 

да идемо за њима. Али њихови трагови се брзо губе, знамо само 

правац. Падина је тако стрма да се стално клизамо наниже великом 

брзином, чак и кад до грла угазимо у снег. Уз то нас мори страх да 

не улетимо у какву јаму, у какво гротло, и нестанемо у њему. Кад се 

ногама, голеницама, коленима удара о камење или коље, или 

заглави иза чудно ниских плотова и малог жбуња, то је још утеха: 

човек бар зна да иде преко сигурног терена.  

Кад сам опет једном упао у неко удубљење, тако да ми је срце 

сишло у пете, јер сам мислио да је неки бездан, вирила ми је још 

само глава из снега. При том сам огулио колено. Покушавам да се 

искобељам али се опет оклизнем натраг; умор ме савлада; тако је 

необично слатко лежати уморан у снегу, кад свест почиње да се губи 

као каква далека музика. Бели покривач се приљуби уз читаво тело, 

на прагу између јаве и сна јављају се пријатне слике:  

јелове шуме и зелене ливаде, неколико мрких крава на потоку...  

Али ето и Василије Ђерић иде спотичући се за мном, и пада, 

непогрешиво циљајући, право у исту рупу. Опет је сломио 

кишобран, који му је лењи али одани ученик везао жицом у кућерку 

испод Чакора. Само његовим псовкама и клеветама имам да 

захвалим што сам се пренуо из сна. Прикупих сву снагу и отргох се 

из опасног дремања. Још око три часа трајало је ово узбудљиво 

котрљање док нисмо сишли у село Велику, чији се истоимени поток 
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улива у Лим. То је подножје Чакора. Ту морамо бити на око девет 

стотина метара висине.  

Али ко седи за столом у хану? Она два сељака који су се 

испред нас сјурили низ брдо. Да ли нам је и њих послао свети 

Никола? Несумњиво, јер у једној крчми у Андријевици, где пишем 

ове ретке дневника, седе два касно приспела госта, два црногорска 

жандара, са вестима за Цетиње у торби (ко зна, можда су ту и моји 

одговори жандарима испред Ђаковице), и причају да су горе на 

Чакору затекли велику групу избеглица који су беспомоћно стајали 

у снегу, као и ми, не знајући куда да крену. Они данас једва да су 

стигли до Велике.  

Питам сељаке какав је то чудан пут којим смо ишли за њима. 

Пут? Нема ту никаква пута. Него преко пашњака наниже. Разуме се, 

ко не познаје земљиште налетеће на торове, плотове, коље, жлебове 

од извора, упашће и у какву рупчагу, али ће ипак стићи сигурно. - 

Као ми, који пред њима седимо измрцварени и телом и душом.  

Даље! Дан је кратак. Подне је, али већ почиње да хвата мрак. 

Тетурамо даље, тетурамо раскрвављених стопала и израњављених 

леђа, низ Лимску долину прво десном, затим левом страном док се 

пред нама не указаше светиљке Андријевице. Већ је тамна ноћ кад 

приспесмо у ову варошицу прилепљену уз брдо.  

Старатељство за избеглице одведе мога сапутника у општинску 

зграду а мене у ову гостионицу.  

Овде у гостионици влада једна висока строга жена тамне 

пути, око четрдесет јој је година. Носи прикладну црногорску 

женску ношњу, корача достојанствено као каква краљица, главу 

држи као да носи свети путир на црним тешким витицама сплетеним 

у венац и умотаним око црвене капице. Само ретко спушта 

трепавице. Она сваког госта прво оштро одмери пре него што му 

дозволи да код ње попије ракију или чај. А камоли да преноћи. 

Замолио сам што за вечеру. Погледа ме дубоким озбиљним очима, 

одмери моје испрљано одело и рече: „То је скупо." - „Колико?" - 

„Три перпера." - „Донесите ми!" - „Морате извинити, господине", 

додаде исто тако озбиљно као и пре, „многима од вас је милије да 

му поклоним парче хлеба него да му донесем вечеру за три перпера."  

Добар и обилан оброк који ми донесе био је црногорски:  

качамак, бравље печење и сир који укус добија, кажу, од козје 

мешине у коју је зашивен.  
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Још је рано за спавање. Не да нисам уморан. Мртав сам од 

умора. Али гости још долазе и одлазе, клупе за спавање још нису 

празне. Тако пишем ове странице.  

И данас, тачно после деветнаест година, у осам сати увече, 

двадесет седмог новембра 1933. године, кад преписујем овај 

дневник за објављивање, посвећујем те странице успомени човека 

коме сам од свих Срба највише захвалан за оно што је највише и 

најбоље у мени: просветљено срце и саосећање и разумевање за 

један туђи народ. Посвећујем, дакле, ово неколико страна 

поцепаног, згужваног и на кишама замрљаног дневника.  

  

ЈОВАНУ ЦВИЈИЋУ  

  

који није више међу живима. А зашто њему? Јер сам на њега морао 

мислити док су ми погледи пратили ову жену док се пела уз мале 

дрвене степенице из крчме у кухињу, са ходом и покретима римске 

матроне на басамацима Капитола, са „динарском тугом" коју је 

Цвијић открио урезану на лицу црногорских жена и девојака, на 

тврдом, мудром и мирном челу и у таласима истурених веђа. То су 

жене чија се опора уста одреше кад на гробу својих палих мужева, 

браће или синова наричу тужбалице, једнолике, неумољиво 

продорне исковане осмерце са потресним жалобним рефреном 

после једног или два стиха, док људи, немо стоје. Они не певају 

тужбалице. Ту су тихи и неми, они који су иначе тако речити на 

скупштинама племена и братства и преко чијих усана теку 

хиљадама епских стихова. Једна мисао ме увек дубоко узбуђује кад 

размишљамо о овоме:  

Није довољно да је некој жени срце пуно јада да би свој 

доживљени бол могла непосредно и да уобличи у ову потресну 

ритмику, не, и јадиковати се мора учити, учити као и певање 

јуначких песама. Је ли то онда још бол, кад се у беспрекорвим 

ритмовима и песничким сликама може да изрази? Млађе жене, 

кажу, утуве најуспелије делове искуснијих тужиља, и то је заиста 

страшна, спартанска помисао: да се и у јадиковању мора имати 

искуства. Колико насилних смртних случајева - јер су готово само 

они посреди - мора да доживи оваква горштакиња у својој породици 

да би стекла то језиво искуство?  
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Отишли су и последњи гости, неки стари човек закључа врата 

на крчми, жена се појави на малим степеницама с јастуцима и 

ћебадима испод мишке. Намести ми лежај на једној клупи, пожеле 

лаку ноћ, угаси лампу и оде  

  

ВЕСЕЛА ВОЖЊА ДО ПОДГОРИЦЕ  

  

Јутро је обе Енглескиње устадоше у свој својој дужини и ја у 

њима препознадох две милосрдне сестре из болнице у Крагујевцу, 

али од оних старијих. Биће да имају између педесет и шездесет 

година. Веома се обрадоваше што ме опет виде и одмах имају да ме 

нешто замоле: купиле су коња, малог слатког коња, смеђ је и чупав, 

готово као пони, слатка, драга животињица. Још - и тако паметна! 

Пренео им је ствари преко планине. Овде је сада завладао следећи 

обичај: овакав мали брдски коњић се не изнајмљује већ се купи 

ујутро пре поласка преко планине. Такав коњић стаје око сто 

осамдесет до сто деведесет, чак и двеста перпера. Багатела! Али 

животиње се не задржавају него се на другој страни планине, кад 

свој циљ испуне и рад обаве, опет продају људима који тамо чекају 

и купују их, па идућег дана опет продају. Животиња се продаје 

обично двадесет перпера јефтиније него што је дан пре тога за њу 

плаћено. То су у ствари исте животиње које иду од једне до друге 

стране планине и из руке у руку. Овај метод је људима од користи 

јер купац онда сноси сву одговорност за здравље и живот кљусета.  

Али сада је слатки коњић, кога су Енглескиње купиле, сакат 

и рањав. Зато би даме хтеле да се убије, да се не би даље мучио, да 

се не би и даље продавао за пут натраг. Моле ме да зато изађем на 

друм: Црногорци, кажу, пуцају тако радо. Сваки има пушку о 

рамену и револвер за појасом, зар не? Нека један од њих буде толико 

љубазан и убије живинче. Идем напоље и питам неколицину 

момчића који стоје наслоњени уз кућни зид, да ли би хтели да убију 

једно кљусе на молбу две Енглескиње. „Шта, да убијемо кљусе? 

Нисмо стрвинари. Човека да", насмеја се један, „али никако невину 

животињу".  

Донесох обавештење дамама (уосталом, треба да исправим: 

даме нису Енглескиње него из Ирске, католикиње). Моле ме да 

пођем с њима код господина мајора да им преведем молбу. Али овај 

се ухвати за главу: „Ове Енглескиње! Шта већ све од мене нису 
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тражиле! Сад их ево опет с њиховим коњем! Реците им нека кљусе 

поклоне држави или га продаду за педесет перпера. Ја ћу га већ 

подићи на ноге." Не, даме остају при захтеву да се живинче убије, 

не верују господину мајору. Он поцрвене од беса до ушију, али се 

савлада: „Добро, преведите дамама да имамо један стари 

црногорски закон: ко убије животињу мора и да је закопа. Ако то 

хоће да учине, позајмићу им лопате из магацина."  

Овај „закон" разби чак и тврдоглавост двеју Иркиња. Али 

господин мајор мора да јамчи црногорском часном речи да 

животињу неће пустити на рад пре него што оздрави. Тада је морао 

да напише потврду да госпођица А. и госпођица Б. поклањају 

црногорској држави једног коња под условом да ...  

Оне су пресрећне, мајор се иза нас од чуда три пут прекрсти; 

мене су послужиле чајем, кондензованим млеком, екстрактом меса 

и кексом.  

У овим преговорима прошло ми је пре подне пријатно. 

Требало је да камион буде већ одавно ту. Али је оштећен. Тада је 

господин мајор поручио четири фијакера са по четири седишта 

(поред кочијаша не сме нико да седи - да ли је и то закон?). Таква 

тачност влада у Црној Гори. Кад су кола дошла и коњи се одморили 

колико је прописано, дође господин мајор к нама и даде обема 

ирским дамама енглеског издања, мени и професору Ђерићу један 

фијакер за одлазак у Подгорицу. Верујем да је врло радостан што је 

Енглескиње скинуо с врата. Ствар са коњем иије био први 

неостварљив захтев који су му постављале. Боји се човек да га не 

ошварају на Цетињу код старог Николе. Јер оне сигурно неће 

пропустити прилику да учине посету краљу Оh! The Вlаск 

МоmЈсатs.  

Широк чврст друм води од нашег конака у дугачком луку 

доле у низину. Изванредан доживљај: на један мах мења се клима! 

До јуче, до јутрос још, хладноћа и снег - одједном се друм спушта 

према југу и запљускује нас топао ваздух. Планинска била спуштају 

се терасасто са висине од две хиљаде метара у равницу прекривену 

плаветном измагли- цом, као да их је какав киклопски грађевинар 

вешто наслагао и поређао. Испод нас тече река чија се вода зелени 

као метал. Местимично се проширује у широке вирове, налик на 

језерца, која блеште као бакарни кровови старих кубета. Али шуме 
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више нема, само голо сиво стење. Све невоље прошлих дана 

забораве се при доживљају ових елижа.  

После пет часова вожње силазимо у равницу. Нешто мирише 

тако пријатно, као суво сено, оштро као кипариси и клеке у мом 

завичају. Благ жућкаст сјај сунца разлива се природом - осећам 

близину мора и сланог ваздуха: Јадранско море је близу. Налазимо 

се на истој виеини као Рим.  

У Подгорици нам један члан одбора за избеглице саветује да 

прво узмемо собу у хотелу „Европа" док нам не пронађу неки лепши 

приватни стан. Јер ћемо морати остати извесно време у Подгорици.  

  

СКАДАРСКО ЈЕЗЕРО  

  

У дереглији на Скадарском језеру. Јутрос смо у седам часова 

кренули из Подгорице. Друм води равним неплодним земљиштем 

по коме пасу овце и ришкају свиње. У подне смо стигли на језеро. 

Дугачко је око педесет и широко око двадесет километара. Морамо 

га уздуж прећи да бисмо стигли у Скадар.  

На обали око хиљаду особа већ неколико дана чека на превоз. 

На камењу, с ногама на мочварном тлу, провели су већ неколико 

ноћи. Сад је ред да и ми чекамо. Мали кашљуцави пароброд и три 

велике дереглије већ су пуни пунцати. Око двеста особа у свакој 

дереглији. Кад се последња при одласку примаче обали на око два 

метра, залетех се и скочих са пристанишног зида унутра. Мора да 

сам неким људима пао на главу јер су хтели да ме измлате. Остали 

унаоколо, које нисам повредио и који су мој скок могли мирније да 

оцене, узеше ме у заштиту. Разбеснели капетан хтеде опет да 

пристане и да ме избаци напоље, али му други почеше довикивати: 

„Онда ће их сигурно ускочити више." Тада се предомисли. И сад 

пловим са осталима по зеленкастој води. Десно промиче венац 

брегова омотаних плавом маглом, лево бела и сунцем нежно 

проткана помаглица прави утисак бескрајне језерске површине. 

Брод тако лако плови да се његово кретање не осећа.  

Најлепше што сам на овој вожњи видео јесу мала стеновита 

острвца: сиве стене изнад воде зелене као трава, по њима загасито 

зелен шимшир, рузмарин и црвенкаста спарушена трава. Све се то 

огледа у води чисто и јасно и пролази поред нас као слике из сна.  
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Пред сумрак сам доживео величанствен призор: улазили смо 

у скадарско пристаниште, где Бојана из језера отиче ирема мору. 

Река је почивала у блештаво жућкастом светлу предвечерја између 

два тамна брда. Лево штрчи стара огромна тврђава, десно Тарабош. 

Ко познаје стару и нову историју Балкана посматра ова места са 

тужном стравом.  

Арнаути нас извозе у дугачким чамцима на обалу. При том 

тако вичу као да би нас најрадије изврнули у воду.  

Полиција, која је у црногорским рукама, упути ме на 

преноћиште у једну муслиманску кућу. Али један женски глас 

одговара општинском пандуру, иза врата као на каквој тврђави, да 

је њен брат изашао и да су у кући само жене и деца. Изговор! Али 

ноћ је и обичаји се морају поштовати.  

Дознадох да ће у једној општинској болници бити још једно 

место за мене. Пошто сам два пуна сата лутао по лавиринту сокака, 

нађох некакву болницу, додуше не ону коју сам тражио, али ипак 

једну где ми показаше лежај на сену и дадоше парче хлеба.  

  

КОД АРБАНАСА МУХАМЕДАНАЦА  

  

Опет сам нашао свога сапутника. Треба да будем срећан што 

сам скочио у чамац, каже ми. Он је морао читаву влажну ноћ да 

стоји у магловитој мочвари. Зашто није скочио за мном, као што сам 

му предложио, кад сам видео како се последњи чамац при поласку 

приближује обали? Није се, каже, у животу никад могао брзо да 

одлучи.  

Ја сам се из болнице преселио у Ђерићев стан. Наш 

мухамедански домаћин, Арбанас, зове се Мохамед Кучи или Куч. 

Једно црногорско племе зове се Кучи. Један део овог изванредно 

ратничког и чувеног племена поарбанашен је. Можда наш Мохамед 

води порекло од њих. Врло је пријатељски расположен, али му 

незнање језика много смета. Међутим, други један од домаћих, 

рођак домаћинов, разуме донекле српски, а најстарији син 

домаћинов, Хамза по имену, толико је довитљив младић да наше 

арбанашке језичке мрвице и наш језик гестова добро схвата. Витак, 

леп момак од двадесет две године, али дечачког изгледа лица. Био 

је у Цариграду у војној академији, да би постао турски официр, али 

после балканског рата остао је код куће.  
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Најчуднија особа у овој кући је један избеглица из јужне 

Црне Горе, Арнаут и сродник домаћинов, из близине Гусиња, дакле, 

из оне околине за коју су нам Арбанаси католици у Пећи говорили 

да се ње чувамо. Он је, као што причају његови пријатељи, пре 

много година извршио убиство из религиозних разлога и зато 

изложио себе крвној освети. Због тога је по својој одлуци пошао у 

прогонство. Чудноват човек. Седи понекад минутима потпуно 

одсутан. Али се раскрави кад га увучемо у разговор. Просто се види 

како са њега спада тврди оклоп, види се како се у његовим отупелим 

очима лагано распирује благи жар људског саучествовања, како се 

чврсто стегнута уста тихо отварају и забеласају бели зуби иза кратке 

горње усне: све то траје готово један минут, то бих могао стално да 

посматрам, тако је лепо. Он спада у оне Арнауте (чешће се могу 

срести) код којих се оно несвесно животињско оцртава на лицу као 

болни оклоп: и одједном, кад га ословиш, или му понудиш цигарету, 

или нешто од њега купиш, или му се насмешиш, засветли му се прво 

лагано, па све јаче, у очима, које су често плаве као љубичице, и 

његова ослобођена човечност те потпуно обузме. Онда ти, 

премазани Европљанин, стојиш поред њега и стидиш се.  

Кад се раскрави, прича мирно, трезвено, одличним српским 

језиком; и уколико даље одмиче у своме причању утолико га више 

обузима предмет о којем прича. Говори све убеђеније, плаве очи 

постају опоре, сугестивне, фанатичне. Он је најрелигиознији у кући. 

Кад се његови једноверници, иако су несумњиво добри муслимани, 

не сете да обаве неки ритуални обред - он усред разговора устане, 

пође у кут собе и почиње оно тајанствено метанисање пред својим 

невидљивим Господом. Други мирно настављају разговор, уопште 

се не обзиру на њега; ми двојица тако исто, али у мени се јавља 

мисао: да ли је тај човек при здравој памети? Нешто са њим није у 

реду.  

Кажу нам да морамо у осам сати ујутро ићи из куће и да се 

не смемо вратити пре шест увече, да се жене не би ометале при 

послу, јер преко дана нико од мушкараца није код куће.  

Срби и Арбанаси су заклети непријатељи, свеједно да ли су 

Арбанаси католичке или муслиманске вероисповести. То има своје 

оправдане разлоге. Познају се. Али и поштују. Само један мали део 

у средњој Албанији, који се држи Есад-паше, стоји на страни 

Антанте и Србије. Поред свега тога Арнаути у Скадру понашају се 
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према српским гостима сасвим пријатељски. У питању је њихова 

домаћинска част. Кад су прве вечери приметили да још не познајемо 

варош и да смо зато остали без хране, донели су нам киселог млека 

и кукурузног хлеба. Дали су нам ипак на знање да не можемо 

очекивати да нам они дају храну. Доћи ће, мисле, ускоро опет до 

опсаде вароши. И тада ће настати још гора глад него што је била 

1912. Зато чувају сваки грам брашна, јер је фамилија многобројна. 

,,Од мене зависи живот толико душа", каже домаћин. Трговина 

дуваном и шећером, којом се баве у старој вароши, не доноси у овим 

ратним временима ништа. „Помислите само", говоре нам, „наш је 

трговачки обичај и трговачка част да међусобно и са странцима у 

Трсту или Венецији плаћамо само у злату. А сад треба да продајемо 

робу за рђав папир и по прописаним ценама. То не може бити."  

Ја најрадије причам са изгнаником. Кад га не питам о 

привредним приликама у земљи, говоримо највише о политици. При 

том се испостављају чудновате чињенице: за њихове најљуће 

непријатеље не сматра Црногорце који су га отерали и сада, после 

вековног рвања, постали господари главног арбанашког града, него 

Арбанасе католике.  

Срби су сувише поносни и равнодушни према религиозној 

пропаганди, тврди, али католици рију помоћу италијанског и 

аустријског новца, са фрањевцима и капуцинима, отварају школе, 

шире просвету, укратко, то су новотари и безбожници под видом 

религије. А Бог не воли ништа ново. Бог воли само оно што је сам 

створио а не оно што су људи касније придали. Сад су Арбанаси 

мухамеданци у шкрипцу: ако победи Антанта, Албанија ће бити 

јабука раздора између Србије и Италије. А пошто ће Италија бити 

јача, то ће њихови католички штићеници надвладати мухамеданце. 

Ако победе централне силе, онда ће Аустријанци опет повлађивати 

католицима. Принц Вид је то већ показао. "А при том су централне 

силе ипак у савезу с Турском, морале би, дакле, припаднике ислама 

у Албанији стављати испред католика. Иста мера за обе стране - то 

је немогућа мисао! „Остаје и трећи излаз - да се држимо Есад-паше. 

Али оцда бисмо морали прекинути са султаном и Цариградом, 

земаљским рајем. А то је злочин према Алаху. Зато ће и Есад-паша 

једног дана зло проћи, већ овде на земљи, а најкасније пред Алахом, 

иако су његова паљења и убијања католика ипак заслуга. Он их је 
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припитомио, нарочито оне у мочварама поред мора куда ви морате 

проћи ако у Медови не добијете бродове."  

Шта, дакле, да се ради? Да се штеди новац и брашно и моли 

Алаху. Он зна ко је побожан а ко грешник.  

  

КУЋА И ГОСТОПРИМСТВО, ИЗГНАНИК  

  

Кућа у којој пребивамо налази се у муслиманскојј четврти, 

удаљена око три четврти сата од главне скадарске улице. Немам 

прилике да кућу изближе разгледам. Наши домаћини могли би то 

схватити као неумесну радозналост. Доње просторије су стаје за 

стоку: ујутру слушам рижу говеди и њакање магараца — страшно: 

као шкрипање и клокотање пумпе. Дрвене степевице воде на шрњи 

спрат преко некоЈжко доксата где се суши кукуруз и лук. Ту позади 

је потпуно испражњена једна велика одаја за ноћивање. Само поред 

зида се налазе вунене простирке као лежаји.  

Чим се увече вратимо кући, домаћи се саберу у нашој одаји. 

Кажу да радосно очекују ове вечерње разговоре, у којима изгнаник 

игра улогу тумача. Њима чини велико задовољство што их стално 

захшткујемо о појединостима из арбанашког језика. Доносе нам 

арбанашке новине, читају нам из њих и терају нас да за њима 

понављамо поједине речи. У томе су врло тачни и строго 

исправљају наше грешке. Онда изгнаник мора да реченице преведе 

на српски.  

Недавно су одлучили да нам приреде  нарочито задовољство. 
У оближњој џамији има један мула, учитељ, који спада у круг 
домаћих пријатеља. Он је са Хамзом хтео да у Цариграду постане 
официр и у ту сврху учио немачки у некој Берлицовој школи. Њега ће 
нам довести. Да, тога нам доведите, узвикну Ђерић, јер хтео би да 
види човека који је у Берлицовој школи научио немачки! Он каже да 
уогхште још није срео човека који је у Берлицовој школи нешто 

научио, а најмање немачки. Томе ће он доказати да Берлицова школа 
није ништа друго него бурдељ међу школама за учење језика. 0, за 
савлађивање језика богови су одредили харач у зноју: а учити језик 
само по слушању, понављајући само механички, то би људима већ 
могло бити по вољи. Али заобићи граматику и не учити примере! Е, 
то да видимо! Ено га, иде преко дворишта, тај млади човек и 
германиста из Берлицове школе. Окрете се и угледа нас да стојимо с 
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Хамзом на доксату, ујутру у осам сати, пре нашег изласка из куће. 
Али вечерас ће доћи.  

За вечерас смо, дакле, позвани код домаћина. Морамо 

удесити гардеробу: то јест, морамо скинути ципеле пре него што 

уђемо у велику свечану одају. Прозори су застрти ћилимовима, јер 

напољу пада киша и дува ветар, па дрвени доксати шкрипе и тресу 

се. Око патоса је направљена око метар широка и двадесет 

сантиметара уздигнута дрвена клупа застрта шареним чупавим 

вуненим застиркама: служи за седење и спавање.  

Врата у женску одају застрта су великим малоазијским 

ћилимом, чија се индиго-боја прелива као голубији врат. По 

зидовима нема оружја јер Црношрци кажњавају смрћу држање 

оружја по арбанашким кућама. Већ сам чешће видео како 

црногорски чувари јавне безбедности воде везане имаоце оружја на 

губилиште, међу њима и једног хоџу. Они су на послу веома тачни 

и уживају велико поштовање.  

У средини собе, испод застрте лампе која виси са таванице, 

жари се угљевље у једном бакарном мангалу. Око мангала поседали 

су у унутрашњем кругу поред домаћина неколико стараца и међу 

њима један српски официр који је на стану код суседа. И нас 

уведоше у најужи круг и смеју нам се кад наше уморне ноге 

пуцкетају у ненавикнутом укрштеном положају, а ми се, шалећи се, 

тужимо да нас они по цео дан остављају да по вароши стојимо на 

кшпи, да не бисмо елеганцијом нашега одела очарали женскиње. 

Иза унутрашњег круга поређали су се млађи људи, а иза ових клече 

дечаци који доносе кафу из женске одаје и послужују нас. Они целе 

вечери не проговарају ни речи, али пажљиво слушају и стидљиво се 

смеше кад их пријатељски погледамо.  

Разговор одмах оживе кад један од старијих људи поче да 

прича какве су невоље, болештине, глад и смртне опасности 

доживели за време опсаде 1912. године. Глад је била толика да су се 

свако јутро морали купити мртваци по улицама. С грдном муком се 

могло бранити од несрећника који су услед глади били полудели.  

Тако разговор пређе и на саму опсаду. Најинтересантније је 

било то што је српски официр тада био у артиљерији на Брдици, док 

су неколицина присутних Арнаута били у артиљерији на Тарабошу. 

Цртали су своје положаје и описивали путање граната из мерзера, 

чији је задатак био да омогуће заузимање Тарабоша, иако га је не 
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само Голц био утврдио него га и природа чинила неосвојивом 

тврђавом.  

Други предмет нашег разговора била су обавештења која смо 

сабирали о путевима, становништву и политичким приликама онога 

дела Албаније кроз који за неколико дана морамо да кренемо, кад 

попусте кише и с њима поплава. Међу шстима је. било људи који су 

доста путовали, они су нам могли пружити обавештења о крчмама, 

варошима, рекама, прелазима.  

Најтемељитији и најобавештенији опет је био изгнаник, који, као 

мање отмен, седи у другом кругу, баш иза мене, и за друштво савија 

цигарете од најфинијег домаћиновог дувана.  

„Ако будете морали ићи према Драчу, чувајте се путева који 

воде преко планина. Тамо живе опасни људи. Два планинска венца 

простиру се дуж мора: прво један нижи, иза њега је долина, а затим 

опет други, упоредо с њим, али виши венац брда. По овом првом, 

нижем, можете понегде да се крећете, али не по другом, вишем, на 

коме се налази Кроја."  

Кад Арнаути и муслимани помену име Кроје то звучи као 

опомена и претња.  

„Идите што ближе обали па и ако морате неколико дана 

газити блато до преко колена. Ту пребивају већином католици у 

блату и беди. Есад им пали кровове над главом. Прилично су 

заплашени. Суви и бољи путеви преко планине, преко Кроје и  

Тиране, несигурни су."  

Али Есад-паша је из Кроје, примећују Срби, и наш је 

пријатељ. Зашто да нам његови људи буду непријатељи?  

Изгнаник слеже раменима и ћути. Погледа на наша одела као 

да је хтео рећи: „Можда вам и нису непријатељи, али ваше су ствари 

сувише привлачне." Онда устаде и оде да се моли своме богу једно 

пола сата.  

У међувремену Ђерић се измирио са питомцем Берлицове 

школе. Мула је увидео да то није био прави метод. Али зато сад 

Ђерић учи од њега, мало по страни од осталих, сваковрсне корисне 

речи, фразе, питања, бројеве и тако даље на арбанашком језику; по 

жељи Ђерићевој мула му објашњава и турски начин рачунања 

времена. Нећу ни ја ништа пропустити: само стрпљења, Ђерић ће ме 

сутра све то научити, кад будемо као и толико пута досад стајали 
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испод какве настрешнице и посматрали како пљушти киша, која већ 

данима лије са јужњачком снагом и северњачком истрајношћу.  

Кад се изгнаник врати са своје молитве, док су други 

расправљали о односима новаца и њиховим курсевима, увлачим га 

у разговор са мном. Обећавам му једну кошуљу и пар старих ципела 

које ми, изгледа отежавају пртљаг. Један обућар у Подгорици 

направио ми је нов пар, који сам још две године касније носио у 

Белгији. По сјају његових очију видим колику вредност овом 

сиротом човеку представљају те ствари. Насупрот осталим 

укућанима, он је врло сиротињски одевен, босе ноге вире из баканџи 

са дрвеним ђоном које је сам склепао, светлоплаве ланене чакшире, 

влажне од кише, припијају се око његових шиљатих колена, 

грудњак памуком постављен који носи на голом телу, узан вунени 

појас и ланена крпа омотана око главе, одударају врло бедно од 

свилених везених прслука, финих чакшира од белог сукна и црвених 

фесова његових богатих сродника.  

Овога чудног човека сам заволео. Питам га шта је било узрок 

убиству. „Из верских разлога", одговара кратко. Пошто ћутећи 

савија даље своју цигарету, сматрам да му је овај предмет разговора 

непријатан. Питам га онда шта је био у завичају. „Газда", каже. 

Дакле, власник куће и имања. А чиме се сад занима? Резигнирано 

одговара да је сада узео под најам један хан, тамо на главном друму 

који води око језера к Црној Гори. Продаје ракију и кафу. Он сам 

никад не пије алкохол и пуши умерено. „Бог не воли претеривање", 

каже. Али посао иде врло рђаво. Има дана кад једва може да заради 

један динар. „Реци ми", прекиде ме одједном, „да ли си на Косову 

пољу видео тулбе султана Мурата? Да ли још тамо стоји? Зар га 

ниете још срушили као што сте турска гробља и џамије почистили 

из ваншх вароши?"  

Пошто сам тулбе видео само са камиона, и успео само да 

отрчим до Газиместана, могу само да му кажем да се још бели на 

разбојишту. „Како изгледа?" пита разочаран што ближе ништа не 

знам. Зато му причам шта о томе знам из књига. Питам га после о 

легендама које Арбанаси причају о старом граду изнад Бојане. „Ах," 

одговара, „причање прича и певање песама можеш боље да научиш 

од Срба. Ми смо сувише глупи за то. Наши на Косову пољу научили 

су од Срба да певају јуначке песме уз гусле, али то су српске песме, 
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само на арнаутском језику. Ја знам и причу о зазиданој жени тамо 

горе из песама и по причању Црногораца у моме завичају."  

Опет занеме. Да би ми ипак показао да ми је пријатељ, пружи 

ми кафу коју узе од дечка и цигарете које конично суче те изгледају 

као стара аустријска марка „Фаворит", и ћути даље док се друштво 

не крену. Домаћин захваљује гостима што су га почаствовали 

посетом, док им дечаци светле преко дворишта и нама преко доксата 

до наше одаје.  

  

СТАЊЕ У СКАДРУ  

  

Положај избеглица је рђав. Овде се сад искупило све што је 

из Србије побегло и није уз пут негде пропало. Прича се како их је 

само неколико хиљада успело да благовремено побегну преко 

Битоља или преко Дебра и Охрида у Грчку. Рачуна се да је овог часа 

што овде што још на путу око седамдесет хиљада грађанских 

избеглица.  

Најбеднији су они који су дошли право преко Албаније. 

Толико су ицрпени и тако заплашени сталним препадима Арнаута 

да су многи од њих отишли у Црну Гору да тамо сачекају како ће се 

све завршити. Јер путеви који још предстоје избеглицама кроз 

Албанију, кажу, још су опаснији и тежи, пошто је непрекидна 

зимска киша друмове разорила и читав предео између Скадра и мора 

претворила у једно једино језеро. Многи које је глад отерала из 

Скадра данас су се вратили. Они причају у једној крчми, где ја гшјем 

чај и ово пишем, да им је вода на путу за Љеш у почетку допирала 

до појаса, а при гажењу преко потока досезала преко рамена. Због 

тога су се вратили. Осим тога, говоре да су се нека католичка 

племена побунила и да су се десиле многе пљачке у Љешу и 

околини.  

За суседним столом седе неколико младих српских официра 

који су тако рећи до последњег часа били у борби. Оно што од њих 

чујем стално је једно исто: очајање због душевне сатрвености 

трупа... Дивизије које броје само неколико стотина људи, пукови са 

по неколико топова и једним митраљезом... Препади арнаутских 

друмских разбојника, пљачкање лешева, грабљење жена и 

девојака...  
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Глад је велика. Све, па и оно што је најбедније, безочно је 

скупо. Ја сам неколико дана живео без хлеба. Онда сам нашао код 

неких војника парче проје: четири до пет динара у сребру. Већ сам 

одавно морао да начнем своје зашивено благо у прслуку. Сад смо 

пронашли једну ашчиницу где један одвратно прљав Арнаутин у 

подне и увече кува пасуљ. Али кад се наљути, закључа дашчару баш 

кад је пасуљ куван. Већ смо му неколико пута извалили врата, 

војници му прете ручним гранатама. За ручак се већ у осам и по сати 

мора бити на своме месту, овда се у десет добије тањирић са око 

двадесет зрна пасуља за један динар. Ако се саспу једна за другом 

пет порција, стомак више не лаје него само тихо режи. За вечеру се 

мора бити на месту у два и по. У међувремену седимо у овој крчми 

и пијемо по шет шољица чаја или кафе. За један динар, што у ствари 

и није прескупо, али Арнаутин не враћа кусур. Мора се платити 

унапред, јер кад наиђу немачки авиони сви се разбегну и забораве 

да плате. Али ако се плати уналред, заборави се кафа.  

Понекад има да се купи шећера, кило за десет динара. У 

истоме дућану открио сам кутије са Нестловим брашном за децу. 

Још из доба „интернационале", када су многе „дипломаткиње", како 

их овде зову, пребивале у Скадру. Нисам могао утврдити да ли су 

ове дипломаткиње овде заиста биле тако плодне. Мужеви су им 

свакако били импотентни.  

Купио сам неколико кутија за пут, али хлеб је оно што је 

нужно. Од дечјег брашна, лука и шећера не може се живети. Зато се 

одлучих да претражим све воденице у вароши. При оваквом стању 

сокака и вечитој киши то је читав дан ходања. У једној удаљеној 

воденици клепећу точкови. После два сата чекања, ценкања и молби 

на берлицовском албанском језику обећа ми један стари Арнаут 

муслиман дванаест кила кукурузног брашна за двадесет и два 

динара у сребру. У почетку је хтео злато, али ту је био и један старац 

те наговори млинара да попусти. „Зар не видиш", разумео сам да му 

каже, „да то није војник, аскер." Затим узе од мене двадесет и два 

динара у једанаест дводинарки и даде их млинару. „Добро, добро", 

процеди овај тихо и плашљиво, „али он не сме ником рећи да имам 

још брашна, иначе ће доћи српски војници с њиховим малим 

топовима." Мислио је: ручшм гранатама. Дуго је трајало док сам 

тачно разумео ову реченицу, коју су ми упорно и стално понављали 

пре него ми млинар одмери брашно.  



81  

  

Овај стари воденичар даде ми још пола кила кукурузног 

брашна приде и нареди момку да ми скува кафу, док ме онај други 

старац, који ми је пријатељски помогао, са задовољством тапшао по 

колену. Седео сам мирно, готово постиђен од оволике доброте, са 

врућом шољом црне кафе у промрзлој шаци.  

Сав блажен однео сам брашно кући, Мохамеду који ми обећа 

да ће ми његове жене сваки дан пећи по један хлебац. Сад ми више 

није нужно да прегладнео и с вучјим погледом стојим по улицама, 

да вребам хлеб код војника и плаћам без речи колико траже. Па још 

ако то парче хлеба не завучем брзо у џеп од капута, навале на мене 

још гладнији преклињући: „Брате, дај ми један залогај, парченце, 

мрвицу, само да опет хлеб осетим на језику." Сад могу и другима да 

дајем.  

У старој вароши један избеглица је полудео и скочио у језеро. 

У главној улици један војник је побеснео кад му је официр у пекари 

рекао да нема хлеба. „Али за господу ипак има", викнуо је и бацио 

у хлебарницу бомбу која га је са неколицином разнела.  

  

ОД ПРИЗРЕНА ДО ДРАЧА  

  

Почетком новембра 1915. године у Призрен су сваког дана, 

колима и пешке, стизали војска и избеглице.  

Десетог новембра нас ђаке примише у железничарску чету са 

родитељима, као и обвезнике другог и трећег позива, и дадоше нам 

пушке и муницију.  

Једанаестог новембра обављене су све припреме и добијено 

следовање за недељу дана, а идућег дана у подне, са командиром 

Лазаром Ђорђевићем и водником Јовом Јевђевићем, кретосмо за 

Љум-кулу. После једног часа хода стигосмо у село Жур, на граници 

између Србије и Албаније. Ту је логоровало много војске.  

Видесмо како неки наши војници узимају прегршт наше земље, 

завијају је у мараму и стављају ко у недра, а ко у шињел. То исто 

учиних и ја.  

После Жура ишли смо неко време поред Белог Дрима, са 

белом глечерском водом, која је лагано носила јесење лишће. 

Гледао сам како некуд одлази то лишће, као и сви ми, у неизвесност 

и незнано куд.  
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Пред вече стигосмо у Љум-кулу и командир нареди да се 

заноћи напољу, у шумици десно од моста. Време је било лепо, мада 

се у ваздуху осећала промена. У чети су били и неки моји школски 

другови из Ваљева (Милетић и Тодоровић). Одосмо сви заједно на 

мост да гледамо како војници бацају топове у Црни Дрим, попгго 

им изваде затвараче, а и каре и друга кола. Ове регуларне трупе 

товариле су све што су могле на своју стоку и са старешинама 

кретале даље. Уз пут су клали волове и хранили се добро. Несрећни 

регрути, без команде и јединица, покушавали су да се увуку у те 

трупе, али, на жалост, нису били примани.  

Тринаестог новембра у зору поче да пада снег и командир 

нареди да се крене за Дебар, где је имала да се скупи чета. Преко 

моста, у виду лука, који се већ био заледио, ишло се „бауљачке", а 

под нама је стравично хучао Црни Дрим. Доле у његовом кориту и 

провалији био је крш од поломљених кола и топова. Снег је вејао 

све јаче. Грабили смо све узбрдо и по подне стигосмо у село Бицан, 

по снегу који је био висок до колена.  

Бицан је велико арнаутско село, са католичком црквом и 

тргом усред села. Трг је био испуњен карама и колима. Мештани су 

у гомилама посматрали како наши војници остављају празна кола, 

која нико није хтео да купи ни за какве новце, јер су знали да ће им 

она остати, пошто одатле није било пута. Неки старнји Арнаути 

нудили су преноћиште, али пошто је мој отац имао само девет 

банака у папиру, заноћисмо у колиби једног нашег заробљеника.  

Заробљеници су ту радили пут Љум-кула - Бицан, па их је 

снег зауставио; и они су се спремали за повлачење. Ноћу је снег и 

даље падао. Завејао нас је до груди и угасио ватру, а ујутру једва 

нађосмо пртину за село, где се на тргу већ скупљаху делови наше 

чете. После извесног времена неко нареди полазак и она група људи 

истеже се као глиста и крете, један за другим, стазом цикцак узбрдо.  

Кретало се споро, јер је стаза била узана и клизава, а ветар је 

дувао час с једне, час с друге стране. Пред нама су већ биле дуге 

колоне, које су у даљини изгледале као мрави. Прелазећи преко 

једног брда, пред нама се указивало друго, још веће. И тако целог 

дана. Пут је био опасан и пун урвина. Дешавало се да се некад 

оклизне коњ, или се омакне војник и полете низ урвину у провалију, 

а са њима лете и њихове ствари: канте, мањерке и друго. Нико није 
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ни помишљао да их спасава, чак није ни смео, а није ни могао да 

застане, јер су га они из позадине гурали напред.  

Сретали смо Арнауте који су газили снег до појаса, изван 

стазе, и ишли су брже од нас. Неко им је тражио хлеб на продају, 

али су они увек одговарали „ска бук  (нема хлеба), „ска ич" (нема 

ништа). А ако би неко од њих нешто и понудио, то је обично била 

жива, непечена проја од плеве и кестења. Заноћисмо крај пута, јер 

нисмо имали сребра да платимо преноћиште. Ко је имао златнике 

или сребро, тај је могао да нађе топло коначиште, док је већина нас 

морала да проводи ноћ напољу крај бедне ватре, где смо грејали 

једну страну тела, док се друга мрзла.  

Сутрадан кренусмо у групицама. Цео дан смо ишли 

страшним врлетима и крај провалија, а све уз планину. Већ смо 

наилазили на лешеве наших регрута и заробљеника, у снегу крај 

пута. Ако би неки војник оставио коња да угине, одмах би се сјатила 

око њега група регрута и заробљеника и настало би масакрирање 

коња. Први би узимали оно што је најбоље, а остали оно што остане. 

Често се могло видети како регрут или заробљеник причврљи мало 

уз ватру ребро, а онда га данима носи у руци и глође.  

Била је права глад, јер ништа није могло да се нађе у оним 

гудурама. Једино смо наилазили на добру планинску воду. Ту се 

простирала планина Проклетије, чије врхове нисмо могли да 

сагледамо. Све је било уклето и безнадежно. У тим најтежим 

тренуцима ја сам се сећао стихова из Горског вијенца и њша сам се 

тешио, јер сам чврсто веровао „иза туче ведрије је небо". То ми је 

давало снаге да „издуравам" даље и даље.  

Пред вече стигосмо на врх планине, где се појави велика 

камена кула. Одатле је почело силажење окомитим, стрмим и 

клизавим странама. Спуштало се у село Васјат. При спуштању било 

је страшних сцена, јер су војници секирама секли лед да би спустили 

натоварену стоку, а остали су хтели да прођу. Било је метежа, 

псовки и свађе на све стране. Спуштање је било готово вертикално. 

У подножју прегазисмо једну речицу, јер је преко ње био залеђен 

балван, па уђосмо у село Васјат. Прошли смо село и крај пута 

разгрнусмо снег, оборисмо један млад церић и целе ноћи, на 

страпшом мразу, трудили смо се да одржимо мало ватре.  

Петнаестог новембра, рано у зору, наиђе један млад 

Арнаутин, па кад виде да му нема церића, ухвати се за главу и трком 
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оде у село, запомажући. Ми се скуписмо и пођосмо одмах за 

Пишкопеју. Ишло се по једној висоравни и у подне прођосмо село 

Љеш, а мало после и село Блаце. Пред вече уђосмо у Пишкопеју, где 

је било много војске, избеглица, заробљеника и регрута. Све је било 

пуно. Хране и преноћи- шта нигде. Пошто је био јак мраз, 

потражисмо склониште у једној великој згради на отвореном 

балкону, јер је унутра било све дупке пуно. У зграду се улазило уз 

велике дрвене степенице. Увисмо се у ћебад и приљубисмо један уз 

другог да се загрејемо.  

Шеснаестог новембра, по нешто бољем времену и путу, у 

подне стигосмо у Дебар. Уз пут смо наилазили на лешеве регрута и 

заробљеника. У Дебру је требало сачекати чету и после дужег 

тумарања сви се упутисмо ка школској згради, где су све учионице 

биле готово већ пуне. Некако нађосмо и ми места. Било је много 

света и сви су причали о страхотама на путу, а нарочито о преласку 

код Васјата. У Дебру остадосмо три дана.  

Деветнаестог новембра стиже наш командир на коњу с 

осталима. Кренуо је одмах да тражи следовање. Увече су почели да 

стижу војници, скоро голи и боси, само у гаћама и кошуљама. 

Причали су да су их напали Арнаути између села Љеша и Блаце, на 

оној висоравни, када је наилазила колона коња и волова са стварима. 

Напад је био с обе стране, тако да је одбрана била готово немогућа. 

Неки су се одупрли и изгинули. Друге су заробили и повели у село, 

где су им све одузели и пустили их голе. Сада почесмо сви да дајемо 

понешто да оденемо ове голаће.  

Двадесетог новембра командир је успео да добије следовање 

и да нам раздели по два бела хлеба, мало масла и нешто пасуља. 

Истога дана кретосмо за Стругу и одмах иза вароши пређосмо један 

велики камени мост у виду лука. Снега није било, а пут је водио кроз 

клисуру дуж Црног Дрима. Друм је био озидан каменом, а широк 2 

до 3 метра. У једном тренутку нађох се на ивици друма и уто наиђе 

колона везаних коња са товарима и сандуцима. Коњоводац ме прође 

и ја се сагнух, мислећи да ће самари прећи преко мене. Међутим, 

заборавио сам да на леђима имам телећак за који ме закачи први 

товар и гурну у реку. Пао сам са висине од 3 до 4 метра на један 

спруд песка у виду језичка. Да сам пао само мало даље одатле, 

напред или натраг, прогутали би ме таласи Црног Дрима. Једва сам 
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се дигао и најпре сам захвалио судбини за спасење, јер другачије то 

нисам могао да објасним.  

По подне стигосмо у Луково, где заноћисмо поред зидина 

неких кућа. После оног пада у реку тешко сам се кретао.  

Двадесет првог новембра, после сат хода, ушли смо у једну 

равницу пуну воде. Пред Стругом смо неколико километара газили 

воду и глиб, иако су напш војници бацили на тај пут пуно леса од 

прућа. Ту видесмо мноштво разних птица и гњураца, што је знак да 

је било много рибе.  

По подне уђосмо у Стругу препуну војске. По улицама се на 

роштиљу пекла ситна риба и продавала на лицу места. Мештани су 

ишли са „црпкама" и ловили рибу дуж обале. Струга је мало и чисто 

место, са кућама на чардацима. Било је и мештана непријатељски 

расположених према нама, јер су на појединим местима жене са 

својих доксата пљувале на нас. Тада би наши војници дизали пушке 

као да ће пуцати, а оне би се склањале, затварале прозоре и више 

нису смеле да се појаве. Уз пут наиђосмо на једну напуштену кућу 

и брзо је испунисмо до последњег места.  

Сутрадан је команда места дала сваком војном обвезнику по 

килограм белог брашна и порцију пасуља. Чим смо примили ово 

следовање, упутисмо се за Охрид. Били смо весели, јер смо мислили 

да ћемо идућег дана стићи у Битољ и да ће бити крај нашим 

патњама. Међутим, тек што смо изашли из вароши, сретоше нас 

неки војници и рекоше да долазе Бугари и да су већ ушли у Ресен. 

Одмах смо окренули натраг и с осталом војском прошли Стругу и 

другом страном језера поново кренусмо за Албанију. После 

напорног хода заноћисмо у селу Дрен,  крај неких ватри.  

Пут је даље водио уз планину Крабу. Крај пута у жбуњу 

наиђосмо на лешеве наших регрута, са размрсканим главама и 

скинутом одећом. То је било дело Арнаута Миридита. Зато смо 

ишли у групама и никако се нисмо удаљавали од пута. Пело се уз 

планину и скакутало с камена на камен. Увече дођосмо у село 

Пренс. Овде су нас сретали наши изгладнели регрути и тражили 

хлеб.  

Двадесет четвртог новембра испесмо се на врх Крабе, где се 

пружао плато, а испод њега видело се село Бабјак. Ту плануше 

многе ватре, јер је било доста шуме и папрати. Пантелеј, отац и ја 

удружисмо се и од следовања брашна направисмо велику погачу 
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коју узе да пече Пантелеј испод доброг жара. Кад је погача била 

печена, он је иструга од пепела, уви у пешкир и стави под главу, а 

мени не хтеде да да мој део, иако сам га молио. Крај добре ватре 

заспасмо, а у току ноћи неко неприметно извуче Пантелеју погачу.  

Место Бабјак остало ми је у најтежој успомени, јер сам 

сутрадан, силазећи са Крабе, пробао најпре да једем суво лишће, али 

сам га брзо испљувао. Мало заборавих на глад кад угледасмо у 

даљини на хоризонту мирно и плаво Јадранско море. Неко викну: 

„Море" и сви застадоше да му се диве, јер су мислили да ће ту бити 

крај наших мука. Мислили смо да ће нас ту сачекати савезнички 

бродови. Спуштајући се с огранака планине Крабе, пред нама се у 

даљини указа једна варош, пуна чемпреса и зимзелена. Осећао се 

благ морски ваздух. Поподне уђосмо у Елбасан, где је било колача, 

шећера и поморанџи. На улицама су се пекле и продавале мекике на 

зејтину. За нашу банку давали су најпре 5 динара у сребру, а затим 

само 4 динара.  

Преноћили смо у једном маслињаку пуном војске. Добили 

смо као следовање пола хлеба и мало двопека. Хлеб сам одмах појео. 

Остадосмо и сутрадан да се одморимо. Увече донесемо доста 

папрати, али и поред тога било је хладно и ујутру не бих устао да ме 

отац није силом дигао.  

Одавде еу неке јединице ишле за Пекин и Валону, док је наш 

командир наредио покрет за Тирану. То је било 28. новембра. На 

том путу прегазисмо око 50 метара широку реку Шкумбу и при том 

нам је вода допирала до груди. Кад смо прешли реку, цедили смо се 

од воде. Убрзо после тога ушли смо у равницу, а у подне у Тирану. 

У вароши је било свега и свачега; пуне радње и кафане. Било је 

много италијанских војника и официра и Арбанаса. Лутајући 

улицама, наиђосмо на једну школу и наш командир успе да нас 

пусте унутра. Само тамо нисмо смели да ложимо ватру.  

У Тирани смо остали све до 9. децембра и примали смо 

сваког дана следовање: по килограм белог хлеба. У вароши смо 

куповали бивоље месо по динар килограм, а главицу купуса за грош, 

те смо неколико дана јели само купус с месом.  

Другог децембра чула се пуцњава топова, која је долазила из 

правца Драча. То су неке наше батерије, пренете демонтиране на 

коњима преко највећих кршева Албаније, пуцале на аустријске 

авионе. У подне је стигао краљ Петар са Есад-пашом. Прошли су 
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улицама и народ их је поздрављао са свих страна. Иначе, Есадпаша 

је имао свој дворац у Драчу, на брежуљку десно од вароши, а имао 

је и своју музику која је свирала свакога дана два пута.  

Наше трупе, регрути и избеглице пристизали су свакога дана. 

Почеле су да нестају намирнице, мада је купуса и меса било још 

увек. Једног сунчаног дана сиђосмо на реку и ту се први пут после 

Призрена опрасмо. Кошуља ми је била пуна вашију, а Пантелеј ме 

научи како да их потаманим изнад ватре; оне су падале у њу и 

пуцале као кокице.  

Тирана је лепа и чиста варош, али нема добру воду. Морали 

смо сваког дана да је прокувамо и тако пијемо. Ту је настало 

прегруписавање војске. Подофицирска чета, добро одевена и 

наоружана, оде једног дана право за Валону. Мој ујак Мата Вујичић, 

поднаредник, остави ми доста двопека.  

Очекивали смо покрет за Драч да бисмо се укрцали. Код 

наших регрута, који су још увек ишли појединачно, појавише се 

тифус и маларија. И ноге су им отицале. На путу за Драч често смо 

наилазили на њих. Било их је који су лежали и тражили само шећера. 

Изгледа да ни хлеб више нису могли да једу. Многи су тако и умрли 

крај пута.  

Десетог децембра већ смо били у Драчу. На улазу у варош, с 

десне стране, био је један магацин, где предадосмо пушке и 

муницију. Преноћисмо у неким кафанама са неколико Арбанаса.  

Неколико дана остадосмо у неизвесности, јер командир и 

водник, иако су свакога дана обилазили команду, не добише 

наредбу за покрет. Говорило се да се вода излила и да се не може 

ићи даље за Фијеру и Валону.  

Шеснаестог децембра, рано ујутру, пробуди нас страховита 

топовска пуцњава. Излетесмо напоље, потрчасмо ван вароши и 

ускочисмо у неке рупе да се заклонимо. На мору смо видели шест 

аустријских ратних бродова који су, распоређени на улазу у залив, 

стално маневрисали и топовским салвама тукли Драч и околину, а 

нарочито друм који је водио за Тирану. Бомбардовање је почело око 

шест часова ујутру и трајало до осам часова.  

Арбанаси са породицама бежали су колима друмом за 

Тирану и многи су страдали од граната. Разбежали су се и 

италијански војници, док су наши заузели бусију иза зидова на 

кејовима и чекали са пушкама у рукама. Са брда, код Есад-папшне 
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виле, пуцала су два наша брдска топа, које су војници демонтиране 

пренели на коњима преко албанских кршева. Бомбардовање није 

престајало ни једног тренутка. Ми смо нетремице посматрали из 

заклона и питали се где ли је сада савезничка флота. Један брод је 

почео да улази у сам залив и приближавао се пристаништу. Као да 

се спремао да искрца трупе и да нам пресече даље повлачење. 

Наједном, тај брод обави густ дим и разлеже се јака детонација. 

Брод одмах поче да тоне својим задњим делом, док му се кљун 

издиже увис. Био је у пламену и густом диму.  

Ми поскакасмо из својих заклона и повикасмо: „Ура!" То је 

наш брђанин погодио шрапнелом муницију кроз отвор на броду и 

изазвао експлозију. Брод је тонуо, док су други бродови и даље 

пуцали и тукли нас. Један је брод почео да маневрише, 

покушавајући да приђе запаљеном броду да би га закачио и одвукао 

са собом. То му није успело, јер су наши „брђани" сипали убилачку 

ватру. Дављеници су пливали ка пристаништу, удаљеном 200—300 

метара, и звали у помоћ на нашем језику.  

Кад не успе маневар да се одвуче брод, ратни бродови 

пустише густе димове и, један по један, окретоше на север и 

изгубише се на пучини, док погођени брод остаде у пристаништу, 

извирујући из воде својим кљуном и врхом једног оџака. Ту је био 

за све време док је трајало укрцавање наше војске. После подне чула 

се на мору удаљена канонада и говорило се да су то енглески и 

француски бродови гонили аустријску флоту. Више није било 

покушаја искрцавања, али су зато готово сваког дана долазили 

аустријски авиони и бацали бомбе на Драч и околину. Дешавало се 

при том да италијански војници заједно са својим стражарима 

напусте логор и казане са ручком, па су се наши изгладнели војници 

и заробљеници добро частили.  

Од 17. до 24. децембра логоровали смо у Каваји и свакога 

дана очекивали наређење за покрет. У вароши је било мало 

намирница и оне су продаване само за сребрни турски и наш новац. 

Следовање је било редовно, али недовољно. Добијали смо само по 

пола хлеба, који би многи од нас појели одмах на лицу места. Кували 

смо качамак и чај ако бисмо успели да набавимо брашно и шећер. 

Килограм шећера плаћао се 20 динара, килограм пројиног брашна 3 

динара, килограм пиринча 8 динара, килограм кромпира 5 динара, 

јаја - два комада за динар, и то све у сребру.  
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На Бадњи дан нађох у моме телећаку фудбалску гуму, 

шнирач, пумпу и зелено-бели фудбалски костим и то све продадох 

Арбанасима за 17 металика и тако набавих мало шећера, пиринча, 

чаја, брашна и литар млека. Тако смо се сутрадан, на Божић, добро 

почастили. У подне сам скувао пиринач, а увече качамак са млеком.  

У Каваји дочекасмо и крај 1915. године, а војска је сваког 

дана пристизала. Неки су настављали пут за Валону, а неки се 

задржавали дуже или краће време у Каваји. Стога је нестало 

намирница, те се Пантелеј и ја решисмо да идемо у Драч да бисмо 

набавили мало шећера, брашна и чаја. Уз пут смо видели страшну 

слику. Било је лешева регрута, као и лешева коња и магараца. Многи 

регрути и заробљеници имали су ноге увијене у џакове, јер су им 

отекле, па нису могли да носе обућу. Сви су изгледали бедно и 

имали су веома жалостан израз лица. Мицали су уснама и нешто 

говорили, али нико их није чуо ни разумео, а ни помагао. Они су 

представљали авети и живе лешеве. Заробљеници су се нешто боље 

снашли. Они су драли приклане коње, секли месо и пекли, а кожом 

увијали ноге. Али несрећни регрути нису за то знали, или нису 

могли то чинити, јер су били на ивици снаге. Они су се вукли док су 

могли, а онда су мирно умирали.  

У Драчу је било све затворено, те ништа није могло да се 

купи. Вратисмо се у Кавају празних руку.  

Деветог јануара 1916. године дође наредба командира да се 

спремимо за полазак у Драч, ради укрцавања. Кад смо стигли пред 

Драч, сачека нас водник Ј. Јевђевић и донесе наредбу да бивакујемо 

на брду Шијак. И уместо у Драч, поново се улогорисмо на земљи, у 

шипражју и папрати, под ведрим небом. Било је много и друге 

војске која је пристизала ш Љеша, Скадра, Елбасана и Тиране. 

Здраве трупе су одмах упућивали у Валону, а слабе и болесне 

задржавали за укрцавање у Драчу. Од 10. јануара почело је 

укрцавање болесних и изнемоглих у мале бродове реморкере, који 

су примали између 150 до 200 људи и то само на палубу. Укрцавање 

је настављено сада сваког дана у те мале реморкере, али су нас и 

аустријски авиони посећивали готово свакодневно. Бацали су 

бомбе, али су једног дана бацили и прокламације, којима су нас 

позивали да се вратимо и останемо код својих кућа, као што су 

учинили браћа Црногорци. Нико на то није обраћао пажњу и одмах 

их је бацао.  
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Осамнаестог  јануара наредише нам да се спремимо за 

укрцавање у Драчу. У подне смо већ били на пристаништу, а испред 

нас било је доста света за укрцавање.  

Пред вече, око 17 часова, били смо већ на мосту и брзо се 

укрцасмо на палубе реморкера. Мало затим кретоше на пучину три 

пуна реморкера. Ишли су дуж албанске обале, а са стране пратили 

су нас брзи мали торпиљери. Били смо срећни што смо се најзад 

спасли Албаније и мислили смо да је то крај наше одисеје.  

  

БИСТРИЧКИ КЛАНАЦ, БЈЕЛУШКИ ХАН  

  

У уторак, 23. новембра наш је караван још од три часа ујутру 

почео да се спрема за полазак. У шест и по часова кренули смо на 

пут. У свануће прошли смо иза зграда старе патријаршије и ушли у 

диваљ и узан кланац  пећске Бистрице. Стаза се пење нагло, и убрзо 

смо били право над  реком. Дан почиње диван; небо, од кога због 

планина можемо да видимо само један мали део, плави се као вода 

која тече у понору; на овом зимском сунцу, снежни врхови који нас 

окружавају бљеште у светлости. Усечена у стени, стаза је доста 

добра, али тако узана да се чудимо како је могла служити за 

снабдевање Црне Горе. Како ће војска која се повлачи проћи 

оваквим једним путем? Караван лагано одмиче; пред њим и за њим 

други, које видимо на окукама; они се по кашто сустижу; по који 

товар, рђаво размештен, пада; марвинче застаје и приморава све 

остале да застану. По који пут опет треба се прибити уз стену, да се 

пропусте дугачки редови ненатоварених коња, који се брзим ходом 

враћају из Црне Горе и иду у Пећ, у слагалиште које је спремила 

француска марина, по брашно, муницију, ратни материјал, навучен 

с тешком муком из Солуна преко Митровице.  

Али мало по мало стаза постаје све гора; више не може да се 

јаши, и стока и људи ступају опрезно дуж стене изнад провалије. 

Око једанаест часова ујутру, спустили смо се у висину реке и у 

једној малој долини, посред живописног нереда измешаних 

каравана, зауставили смо се мало у хану  Кућиште. Стаза се одмах 

одатле пење, затим спушта, па опет пење, иде кривинама Бистрице, 

прелази с једног планинског огранка на други, час падинама брега, 

час косом. У један час стигли смо на место где се пећска Бистрица 

састаје с двема речицама од којих главна, Бјелуха, избија у буковима 
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из једног тесног и шумовитог ждрела. Ове три дубоке и снегом 

покривене долине стичући се образују један лук, усред кога, на 

усамљеном заравњу, један хан зове на нов одмор.  

Сиђосмо с коња; али тек што смо отворили кутију конзерве, 

угледасмо како се низ планину спушта мали караван помоћника 

мшшстра иностраних дела: караван одмиче брзо; ја га зовем; г. 

Јовановић виче издалека: „Не можемо да се задржавамо ... Зашто? ... 

Не знам, али мој Арнаутин непрестано понавља: Брже, брже; треба 

да стигнемо што пре у Бјелушки хан. Ја имам вере у Хасана и 

слушам га, не тражећи објашњења." Једва су ми ове речи, добачене 

у проласку, дошле до ушију, трчећи, вратим се својима и кажем им 

да сместа треба да пођемо за малим караваном. Хасан је очевидно 

имао разлога што је толико хитао; то ћемо доцније сазнати; за сад, 

треба да се угледамо на њ и да идемо. Известим у хану свога 

италијанског колегу који се, и ако је врло уморан, реши да пође са 

мном. Г. Зарзецки, чији је коњ бржи, измаћи ће напред.  

Стаза се змијасто вере по снегу. До на врх брда идемо са 

сунцем, чији зраци, све слабији, падају изнад нас на врхове столетне 

шуме која затвара хоризонт. Они једва да су за часак продрли до дна 

бјелушке долине, правог бездана укљештеног између ове две 

шумовите планине. Силазимо по сенци стрмом падином, која нас за 

неколико тренутака доводи на обалу Бјелухе; вода јури помамно и 

грми по стењу; преко малог дрвеног моста прелазимо на другу 

обалу; ждрело се још више сужава, остављајући једва места стази 

која се провлачи кроз горостасна дрвета изнад самог потока. Дивља 

лепота овог места заноси нас; обузима нас осећај чаробног страха; 

обале Акерона нису могле бити друкчијје. Мрак је, а тек је два часа. 

Почиње да се мрзне; ове гудуре, које сунчани зраци беху за часак 

загрејали, претвориће се убрзо у ледено поље. Стаза почиње бивати 

клизава, Хасан је имао право: по овом зимском сунцу требало је 

избити из дна провалије пре него се лед ухвати. Његов мали караван 

могао је без тешкоћа прећи опасну зону. Кад смо ми наишли, 

поледица се тек почела хватати. Бесмо сјахали, коњи нам се клизају, 

падају, дижу се па поново падну. Једна група официра стигла нас, 

ми им препречили пут, они губе стрпљење, хоће да нас пређу, 

њихови коњи падају поред наших, пет, шест, седам коња судара се 

на стази у необузданим скоковима; најзад официри пролазе, наши 

се коњи такође умирују, али се поново клизају, губе стрпљење и 
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људи и стока; хоће ли се изићи из овог пакленог пролаза? Пут је све 

тежи, све стрменитији, све ужи; у два маха коњ који носи сандук са 

шифрама умало није пао у провалију. Морали смо растоварити 

изнурену животињу, и један од нас понесе сандук на својим леђима. 

При свему томе одмичемо, посрћући по леду. Најзад, снег није више 

смрзнут. Сад идемо без клизања и, радујући се што смо изишли из 

овог мучног пролаза, са стравом помишљамо на тешкоће које 

очекују оне наше сапутнике који наиђу овде за нама, кад поледица 

буде још опаснија.  

Стаза сад иде поред Бјелухе; ждрело се за часак шири, и у 

овој врсти пропланка лежи једна бедна барака од дасака; два три 

Арнаутина, разбојничка лица, појављују се на вратима; путници ће 

заноћити у овој кочини и биће потпуно задовољни са дочеком на 

који ће наићи; бјелушки је хан даље; надајмо се да ће нам он 

пружити више удобности. Поново прелазимо Бјелуху преко једног 

расклиматаног моста и, кроз шуму, пењемо се стазом која као да 

нема краја. Овде-онде прође по који Арнаутин, наоружан до зуба. 

Шта ли тражи на овоме путу? Он нас поздравља у пролазу, и на наше 

питање: „Је ли хан далеко?" добијамо стално исти одшвор: „Близу! 

Бјелуха је сасвим близу!" Али никако да стигнемо до ње. Најзад, са 

брежуљка на коме смо, угледасмо на супротном вису две кућице. 

Пет је часова, дан се ближи крају, било је крајње време да стигнемо. 

Алм ту нема више места, пре нас су стигли други каравани и 

разместили се, људи и стока склоншш се како тако. Да нећемо 

морати зажалити за оном бараком на пропланку? Али на неколико 

стотина метара даље, у близини једног извора, лежи једна нова 

кућица, зову нас тамо: Зарзецки је пронашао, наредио да се очисти 

земља која је још покривала под, и, по цену од пола динара од 

путника, закупио за ноћ две собе на првом и једином спрату, и 

радосно нам показује наш нови стан. Ова соба, већа, намењена је 

помоћнику министра иностраних дела, његовој жени и сину; 

Италија и Француска добијају другу; што се тиче велике собе у 

приземљу, у њу ће се склонити жандарми, караванска послуга, наш 

пртљаг и без сумње још многи путник. У ту другу собу, која је 

највише три метра дугачка и два широка, смештамо се, вадимо 

покриваче, састављамо пољске постеље, а за оне који их немају 

доноси се слама која ће, за ноћ, учинити тврд под мекшим; чајник 

ври, конзерве се отварају, и вечера је за час готова. Али часови 
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пролазе, где ли нам је друштво? Око осам часова стиже руски 

посланик са својим секретаром; помоћник министра иностраних 

дела прима га као госта, и он прича тешкоће на које је наишао на 

путу, један му је коњ пао у провалију, караван му је прошао с 

тешком муком. Енглески караван, који је стигао мало касније, 

препатио је још више. Али шта је с послаником енглеским? Његов 

се секретар забринуо, да није сер Чарлс залутао? Како да га 

потражимо? Мрак је потпун, вођа нема, жандарми, којима смо 

поверени, први пут пролазе овуда; они неће да се излажу ноћу кроз 

ову тако језовиту шуму. Да бар имамо коју буктињу за давање 

знакова? Неко напомену да је сер Чарлс остао можда у бараци на 

пропланку; ова претпоставка само нас је у неколико умирила, десет 

је часова. Килин хоће пошто пото да иде у помоћ своме старешини, 

обукао се, наоружао, али се око куће чује дозивање: енглески 

посланик долази. С каквом смо га радошћу угледали! Сколисмо га 

са свију страна, један му пружа чај, други шољу буљона, трећи му 

налива ракију; изнурен, потпуно изнемогао и веома узбуђен, он 

узима све, али се брзо прибира и, живахнуо, загрејан, признаје да је 

мислио да је пропао. Задржан поледицом, сам, не могући више да 

нађе у снегу стазу, провео је врло рђаве часове, док га Провиђење 

није нанело на једног Арнаутина који га је довео до нас.  

Али већ је касно; посланици Русије и Енглеске пружају се са 

својим секретарима по слами, поред помоћника министра 

иностраних дела, његове жене и његова сина, а у суседној соби лежу 

један до другога посланици Италије и Француске и њихових пет 

сапутника, секретар, конзули, драгоман и послужитељ.  

 

ЧАКОР  

  

Пробудили смо се лако; у четири часа ујутру сви смо били на 

ногама. По леденој ноћи присуствујемо припремама за пут; полазак 

једног каравана заиста је потребно надгледати, сваки товар треба 

брижљиво осмотрити, ако хоћете да умањите изгледе на несрећне 

случајеве у току путовања; али мрак успорава рад, сат, два пролазе 

у трчкарању, у вици, у препирци наших Арнаута, најзад су јахаћи 

коњи и товарна стока спремни; од шест часова, каравани се један по 

један крећу. Снег се следио, коњи се клизају, ми идемо поред њих и 
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у свануће, запажамо како се мало по мало диже пред нама огромна 

баријера Чакора, преко које нам ваља прећи.  

Пуна четири часа идемо по снегу трагом стопа које 

обележавају стазу што вијуга дуж планине; пењемо са нагло, убрзо 

смо изнад више огранака планинског ланца Рожаја, да бисмо 

наишли на кланац који ће нам отворити приступ у долину Лима 

треба да се испнемо на врх Чакора. Поглед је са њега диван: сунце 

обасјава све ове снежне врхове и на њему се у тисућу сребрнастих 

одблесака преливају танки плави млазови, који са свију страна теку 

у дубоке долине. Од ових вода, једне се сливају у Јадранско море, а 

друге се, са притокама Дунава, губе у Црном мору. Дуго се и дуго 

заборављамо, посматрајући дивну панораму која се пружа пред 

нама. По дебелом снегу, а затим кроз велике јелове шуме, силажење 

је заморно, завоји се нижу један за другим а и не осећамо да се 

приближујемо селу Велики, чије су куће, под нашим ногама, 

расејане по једном пријатном брежуљку на обалама Лима. Као да 

никад неће бити краја спуштању са ових висова Чакора. Најзад, 

после три часа врло заморног хода, стигосмо у хан Велика. Каравани 

се постројише на једној малој ливади коју је сунце исушило. 

Бацисмо неколико покривача на траву, отворисмо конзерве, и после 

овог тешког пута предадосмо се одмору, који смо заиста заслужили.  

Да ли да се задржимо у Велики, где су нам црношрске власти 

ставиле за ноћ неколико кућица на расположење? Или да наставимо 

пут, па да још то вече стигнемо у Андријевицу и у њој потражимо 

удобније преноћиште? Распитујемо се, обавештења која добијамо 

слажу се: пут је одличан, најдаље за четири часа бићемо у 

Андријевици. Решавамо дакле да одбијемо гостопримство 

велишких власти, и, заборављајући на седам часова путовања од 

како смо пошли из Бјелухе, поново се пењемо на коње.  

  

ОД АНДРИЈЕВИЦЕ ДО ПОДГОРИЦЕ  

  

Својим многобројним селима, својим шумовитим 

брежуљцима, плодна долина Лима очарава нас после дивљих и 

пустих крајева кроз које смо прошли. Ништа нас око нас не опомиње 

на рат, па ипак нам непријатељ грози, јер се у даљини чују топови. 

Али пут се отегао, дан се смирује, четири је часа како смо на коњу а 

Андријевица се још не помаља. Лим, чијим током идемо, јури у 
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ждрело укљештено између две шумовите планине. Ноћ нас затиче 

усред шуме. Наш караван одмиче већ с тешком муком. Пролокана, 

испресецана скорашњим пљусковима, стаза је постала опасна; у 

провали, Лим све више вијуга, и пошто смо, најзад, први пут 

угледали светлост у Андријевици, треба нам да пређемо још много 

и много окука да стигнемо до моста који ће нам допустити да уђемо 

у варош.  

У осам часова увече, после тринаест часова путовања, од 

којих седам пешке и шест на коњу, стижемо у скромну али врло 

чисту крчму у којој су нам црногорске власти спремиле собе. Ту нас 

је изненадила крепка храна, коју су савезнички посланици са 

Цетиња љубазно се сетили послати, са жељама добродошлице, 

својим колегама из Србије, дипломатама луталицама.  

За нашу стоку, за нашу пратњу као и за нас саме био је 

потребан један дан одмора. Да га узмемо, устезали смо се у толико 

мање што смо мислили да смо на крају наших авантура. 

Аустријанци, чијим су нас наступањем плашили у Призрену, нису 

још претили да нам пресеку пут; није дакле било ни мало потребно 

хитати са одласком. Сем тога, знали смо да је Андријевица везана 

са Подгорицом добрим друмом и рачунали смо да ћемо тај простор 

брзо превалити аутомобилом. Али овај дан одмора био је необично 

помућен вестима које нам је донео обласни управитељ из 

Андријевице: поплаве беху, на више места, јако исквариле пут којим 

смо имали ићи, сви мостови беху однесени, аутомобили нису више 

могли саобраћати, морали смо дакле наставити пут на коњима, и 

обласни управитељ нам је препоручивао да се кренемо што пре. 

Прошле ноћи беше пао снег по висовима, ако поново падне пре но 

што прођемо кроз кланац Трешњевик, у опасности смо да будемо 

блокирани. По његову савету, кнез Алексије Карађорђевић, који 

беше стигао на неколико часова пре нас, наставио је пут одмах, с 

неколико група српеких избеглица; било му је жао што због наших 

преморених коња нисмо могли учинити то исто.  

Сутрадан, у зору, нека необична тишина притискивала је 

варошицу, никакав се глас не чује. Снег угушује сваки звук; има 

неколико часова како пада у крупним праменовима и већ је покрио 

земљу тако дебелим слојем да се једва корача. Ћутећи, у мраку, 

караван се уређује; сваки се с неспокојством пита како ћемо 

путовати, ако снег буде и даље овако падао. Трешњевик, на који се 
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ваља испети, висок 1800 метара, неколико метара мање од Чакора, 

хоће ли бити приступачан? Кренусмо се, већ побелели од снега, и 

лагано избисмо на пут, који ће нас, у серпентинама, одвести у 

кланац. Кривине лепо оцртане још се виде, али их снег који је све 

већи ускоро покрива и утире трагове каравана који иду пред нама. 

Двоумећи се тражимо пут, стока се заморила, пада и с муком стаје 

на ноге. Пашће многи коњи који се више неће дићи, и њихове 

лешине, измешане са лешевима војника и избеглица обележиће ову 

етапу сеобе једнога народа.  

Најзад стижемо, на врху планине, пред клисуру, узан кланац 

између два шумовита брежуљка. Ветар беше навејао снег само с 

једне стране кланца, можемо дакле проћи. Али тек што смо се 

спустили на другу падину, вејавица нас заслепи. Хладноћа нас леди. 

У овом тренутку стварне патње, наиђосмо на једног црног 

напуштеног коња, који је стајао крај једног дрвета и гулио кору с 

њега. Овај призор узбуди свакога од нас; нисмо могли а да се не 

запитамо шта је било с путником чији је коњ залутао овако усред 

шуме, на овој мећави. Били смо буквално укочени од зиме, кад на 

срећу наиђосмо на један хан. Ветар је са свију страна дувао кроз 

растављене даске једине и бедне собе у којој смо се збијали један уз 

другога, али је самовар врио, и чаша топлога чаја даде нам потребне 

снаге да, после неколико часова путовања кроз шуму, стигнемо до 

хана у Дрндару. Два часа доцније били смо у великом хану Царевић, 

нашем преноћишту, преноћишту живописном, где су, једни на 

пољске кревете, други по поду покривеном сламом, посланици 

Енглеске, Италије и Француске полегали са својим особљем, док су 

се у друге оближње ханове склонили посланик Русије и помоћник 

министра иностраних дела.  

Требало је још два конака нашим караванима да стигну до 

Подгорице. Кад су се попели у кола, запрегнута малим руским 

коњима које цар пре неколико месеца беше послао Црној Гори за 

пренос хране и муниције, четири савезничка посланика могла су за 

неколико часова да превале пут који је раздвајао хан Царевић од 

хана Гаранчиште. Али преко колико смо потока прешли, двадесет 

пута у опасности да се изврнемо, колико смо трескања и труцкања 

издржали! Па ипак, наша су нас кола живе и здраве довела око 

једног часа по подне у хан Гаранчиште, где су нас чекали 



97  

  

аутомобили које нам је краљ Никола ставио на расположење. У пет 

часова увече стигли смо у Подгорицу.  

Од пре осам дана били смо без икаквих вести, потпуно 

одвојени од осталог света; путовали смо мислећи једино о 

садашњици, не знајући никад где ћемо заноћити - надгледати 

караван, готовити јело, тражити преноћиште, то нам је била једина 

брига. У овим тешким данима усиљавали смо се да задржимо наше 

добро расположење, али нисмо имали времена размишљати о 

развијању трагичних догађаја, чија је само једна епизода било наше 

путовање; ишли смо, измицали смо непријатељу, живели смо, и то 

је било довољно. Кад смо већ стигли у Подгорицу, прибрасмо се, 

похитасмо да добијемо вести о ономе што се могло десити од нашег 

одласка из Призрена, и да се јавимо онима који су на нас мислили и 

не слутећи о тешкоћама које смо пребродили.  

Са Цетиња дознадосмо да је српска влада пре четири дана 

пошла из Призрена и да Престолонаследника и г. Пашића свакога 

тренутка очекују у Скадру. Свршено је дакле! Српске су се армије 

узалуд бориле, наређено је опште повлачење влада је у бегству. Али 

у каквом је стању војска? У коме се правцу она повлачи? Где је 

Краљ? Какве су намере краљевића Регента и његове владе? Каква је 

ситуација савезничких трупа у Солуну? Са стравом постављамо 

себи ова питања, знамо само један свирепи факт: слом Србије.  

Очекујући упутства од наших влада, посматрамо прве групе 

српских избеглица које стижу у Подгорицу: српски народни 

посланици и чиновници, француски лекари, болничарке, санитетске 

мисије енглеске и руске, све се то слегло у улице ове варошице; 

један другоме честита што је остао жив и здрав, прича своје 

доживљаје, прегоне се ко је више препатио прелазећи преко сметова 

на Чакору и Трешњевику. Али све ове избеглице само пролазе кроз 

Подшрицу; све то хита да стигне у Скадар, на море.  

Пошто смо отишли до Цетиња да захвалимо нашим колегама 

и краљу Николи на пријему на који смо наишли од како смо ступили 

на црногорско земљиште, кренули смо се и ми на пут да се 

придружимо српској влади. Док су наши каравани с нашим 

мршавим пртљагом обилазили око језера преко Тузија, аутомобили 

су нас одвезли у Плавницу, одакле нас је једна парна лађица 

превезла у Скадар, увече 1. децембра.  
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СКАДАР  

  

Српска влада беше стигла уочи тога дана. Г Пашић и његове 

колеге срчано су издржали умор на своме дугом путовању кроз 

албанске планине; долазећи непосредно из Призрена, преко 

Љумкуле, Везирова моста и долином Белога Дрима, они су за свега 

четири дана превалили овај тежак пут који је престолонаследник 

Александар, чији се долазак очекивао сутрадан, успео да пређе са 

својом гардом за два дана и по, док је официрима из Врховне 

команде за тај исти пут требало равно једанаест дана; додуше, они 

су пратили носиљку старога војводе Путника. Али ако нису били 

сувише клонули од физичких напора, министри су изгледали 

опхрвани најсвирепијим душевним патњама; они су са узбуђењем 

говорили о последњим часовима које су преживели у Призрену, у 

средини преплашеног становништва и војске у повлачењу; сећали 

су се с тугом неисказанога бола који је обузимао официре и војнике 

кад су морали напустити и уништити своје топове, оружје, коморе 

и сав ратни материјал, који стазама албанских планина није било 

могућно превући; питали су се шта ће остати од једне војске која је, 

пошто се без и једног дана одмора борила пуна два месеца, имала да 

пређе усред зиме један планински и дивљи крај, у коме се не може 

снабдевати. Престолонаследник и његови министри очекивали су да 

ће њихови војници стићи у највећој беди и трудили су се да их 

окрепе у њиховој невољи.  

Али је влада била без ичега. Храна, коју Француска и 

Енглеска беху обећале и на коју се рачунало, налазила се 

нагомилана на кејовима у Бриндизију, а, за врхунац несреће, она 

која пре кратког времена беше истоварена у Светом Јовану 

Медовском била је уништена од аустријске флоте, у току 

бомбардовања 5. децембра. У самом Скадру било је истина нешто 

намирница, али их Арнаути нису хтели уступити, а Црногорци нису 

предузимали ништа да их Срби добију. У одсуству министра војног, 

који се налазио у Солуну, где се бавио куповином и набавкама, и 

очекујући Врховну команду, министри грађевина, привреде и 

финансија образовали су сталан комитет за исхрану, и са оданошћу 

и одважношћу које се не могу довољно похвалити, трудили су се да 

припреме што се може за дочек остатака војске.  



99  

  

Повлачење се вршило у три разна правца; како је уједињење 

са савезничким трупама солунским постало немогућно сувим 

путем, српска Врховна команда није нашла у Призрену другог 

средства да покуша спасти војску, до да је упути обалама Јадранског 

мора преко албанских планина. Једна је армија ишла преко Елбасана 

и Тиране ка Драчу, где је имала уверења да ће се снабдети храном, 

захваљујући пошиљкама Савезника; другим двема армијама била је 

мета Скадар; једна је ишла путем којим су прошли савезнички 

посланици, преко Пећи, Чакора, Андријевице и Подгорице, а друга 

путем којим је дошла влада. Овај последњи био је најтежи и 

најопаснији; али је био најкраћи, јер су већ 3. децембра наши одреди 

авијатичара и аутомобилиста, долазећи у Скадар, објавили да су 

само за неколико часова измакли испред првих српских одељења.  

Министри су брижно очекивали ове војнике у повлачењу. 

Престолонаследник, међутим, није био изгубио храброст; 

изјављујући да је готов борити се до краја за ствар коју су Савезници 

бранили заједно са Србијом, он је сачувао наду да ће војници, који 

су за њим долазили у Скадар, хтети као и он учинити све да поврате 

своју отаџбину. Пред једним тако великим сломом, ова мирна и 

промишљена одлучност заслуживала је дивљење.  

Живело се, заиста, у највећој несрећи.  

Под утисцима пораза, повлачења, непријатељског гоњења, 

преласка преко албанских планина, пошто су све изгубили али 

спасли живот, официри, војници, грађани имали су само једну 

мисао: да иду, да се склоне у земље где ће наћи мира и сигурности; 

и не знајући чак како ће отићи из Скадра, они су преплавили 

конзулате ради визирања пасоша за Швајцарску, за Италију, за 

Француску. По цену безбројних мука беху стигли на море које су 

замишљали као спас; уображавали су да ће се моћи укрцати, и као 

неко лудило овладало је њима кад су увидели да море није слободно, 

да у Светом Јовану Медовском нема лађа и да је немогућно 

предвидети кад ће доћи. Стална мисао о лађи гонила је једне да 

наставе пут до Драча, па чак и до Валоне, у нади да ће тамо наћи 

какву прилику да се укрцају за Италију, док су други јурили ка 

Светом Јовану Медовском. Ту су се, поред свих савета који су им 

давани, смештали на обали или по оближњим селима, очекујући 

лађу избавитељку; од јутра до мрака хиљаде избеглица тискало се 

на обали, не схватајући да, кад би контраторпиљери савезнички, и 
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поред све пажње аустржјских крстарица, баш и успели допратити 

који транспорт хране до Медове, да таква мала лађа у повратку не 

би могла примити на кров више од неколико стотина њих.  

Међу војницима који су се слегали у Скадар, они који су 

стигли први нису сувише препатили, јер се арнаутско 

становништво, које још не беше схватило величину српског пораза, 

понашало према њима доста добро. Али како је намирница по 

селима брзо нестало, војници нису више могли ншпта наћи на своме 

путу; и кад су видели да неки од њих продају пушку за комад хлеба, 

Арнаути су били на чисто да се немају више чега бојати од својих 

победилаца; најпре из далека и мучки, а затим отворено, војници и 

избеглице нападани су, и уз муке од глади и зиме, 373 умор од пута, 

дошао је сад и страх од заседа арнаутских.  

Изнурени војници улазили су у Скадар понаособ, у малим 

групама, у збијеним одељењима, коњаници и пешаци измешани; 

покаткад је по који одред задржавао своје војничко држање, али су 

многобројни били људи који су били без оружја. Сви су изгледали 

крајње изнурени, као прави живи лешеви корачали су с муком, 

мршави, испијени, суморни, црна лица, угашена погледа. Њихово 

тужно дефиловање настављало се по читаве дане, под кишом, по 

блату. Никаква жалба није се чула са усана ових људи који су толико 

препатили; као да их је нека зла коб гонила, ишли су ћутећи; само 

би по кашто проговорили  хлеба; то је била једина реч коју су имали 

снаге изговорити. Има неколико дана како већина не беше ништа 

окусила; а у логорима, у околини вароши, где су искупљани без 

довољно заклона да се заштите од кише, снега и зиме, влада је била 

у стању да им пружи само комад хлеба.  

У очајању, министри су преклињали савезнике да учине све 

што могу да се што пре пошаље и искрца у Светом Јовану 

Медовском храна нагомилана у Бриндизију. Доиста, с дана на дан 

све су више пресушива- ли извори које је влада, и поред све 

монетарне кризе изазване побијањем црногорског перпера и 

српског динара, успела наћи на месту. С друге стране, како није 

било фуражи, коњи су липсавали стотинама, њихови су лешеви 

покривали улице, закрчивали логоре. Већ се беше појавило 

неколико случајева тешких болести, и под неповољним 

санитетским погодбама, у којима се војска налазила, могло се бојати 

да се најопасније заразе развију.  
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Стање је постајало критично. Децембра 15. војнички је оброк 

био смањен; 16. смањен је поново; 17. ујутру, интедантура је могла 

дати само трећину од уобичајеног оброка, а за сутрадан није имала 

тако рећи ништа више да разда.  

Страх од глади морио је владу.  

Четрдесет и шест војника умрло је од глади ноћу између 16. 

и 17. Г. Пашић није могао прећутати савезничким посланицима 

озбиљност ситуације. Војска беше довде све поднела; али у какву 

крајност може бити доведена, ако види да је осуђена да умре од 

глади? Неће ли бити у праву да пребаци влади што је довела у 

Скадар а није ништа припремила за њен дочеж? Свесни своје 

одговорности, г. Пашић и његове колеге помишљали су на најгоре 

евентуалности.  

Стално на окупу у општинској згради, коју су одмах по 

доласку у Скадар претворили у седиште владе, они су признавали 

своју немоћ и, помирени са својом судбином, очекивали су догађаје. 

Министар грађе- вина, председник комитета за исхрану, тек што 

беше још једанпут изложио стање ствари својим колегама, кад, за 

време мучне тишине која је завладала после његова излагања, 

предстолонаследник Александар ступи у салу министарског савета.  

То је било на његов дан рођења; ма како трагично да су биле 

прилике, министри нису могли пропустити да поднесу Регенту своја 

честитања и своје жеље. Они то учинише и ућуташе, утучени 

очајним стањем војске. Хотећи да прекине тишину која је постајала 

мучна, Регент их замоли да наставе своје већање. Г. Драшковић 

понови тада своје тужно излагање. Регент га саслуша, и паде у 

дубоку замишљеност, пошто је бацио један поглед на своје 

министре. Ови су желели да нађу коју утешну реч да је кажу свом 

младом краљевићу; погледом, узајамно, бодрили су један другога да 

говоре, али остадоше неми.  

Авет глади лебдела је изнад њих.  

Минути су пролазили; ћутање није престајало. Напослетку, с 

усиљавањем, краљевић устаде и, без и једне речи, изиђе, 

поздравивши министре који клонуше у своје столице око 

министарског стола.  

Утонули у мисли седели су тако утучени, кад унеше једну 

депешу председнику министарства; он је узе равнодушним 

покретом, прочита је и лице му се разведри: војска је била спасена! 
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Један транспорт тек што беше стигао у Свети Јован Медовски, донео 

је из Бриндизија двопека, брашна, фуражи и два милиона динара у 

ситној монети, који ће омогућити да се купи нешто хране у вароши. 

То је био спас, и долазио је из Француске.  

С каквим је узбуђењем краљевић Александар посведочио 

своју захвалност према влади Републике, кад сам, пред вече, отишао 

да му поднесем своја честитања приликом његова рођендана! „Ах! 

господине Бопе, узвикнуо је кад ме је угледао, какав ми је поклон 

послала Француска данас за мој дан рођења! Није ми могла дати 

лепши и који би ме учинио срећнијим!" И он ми исприча муке у 

којима је живео последњих дана, на помисао да су његови војници 

на прагу да помру од глади. „Да сте јутрос видели моје министре! 

какви су изгледали кад сам ушао у салу министарског савета!" Али 

је провиђење хтело да у тренутку када је стање било очајно ова 

храна стигне из Француске. Свакога часа краљевић је обавештаван 

о њеном истоваривању; био је уверен да ће се посао свршити пре 

него падне ноћ; стотинама људи радило је неуморно, све је брзо 

пренето ван домашаја топова аустријске флоте, и предузете су бкле 

мере да још сутрадан један део товара стигне у Скадар.  

Али су министри при свем том били неспокојни; јер оно 

неколико стотина тона хране што је истоварено са лађе „Regina 

Victoria“ осигуравало је само за пет шест дана исхрану војске; глад 

је дакле и даље прежпа и било је неопходно потребно да нови 

транспорти без одлагања стигну у Медову. Али из своје базе у 

Котору ауетроугарска је флота вребала савезничке лађе, услед чега 

је свака експедиција хране ка Светом Јовану Медовском била права 

ратна операција, јер није било довољно спровести транспорт него га 

је још ваљало и штитити за време истоваривања. Дрзак корак, 

покушан 17. децембра на наваљивање француске владе, беше успео; 

али, да ли ће нова експедиција имати исти успех? Опасност је у 

сваком случају била тако велика да српска влада није могла 

рачунати на редовно снабдевање своје војске преко пристаништа у 

које је тако опасно било ући. Међутим, свакога дана стизали су у 

Скадар, изгладнели, нови војници. Војни изасланици и страни 

лекари придодати војсци чудили су се. Њима се чинило да ће се с 

тешком муком спасти од пораза четрдесет хиљада људи; било их је 

међутим 60.000, 70.000, 80.000, и број је непрестано растао, на 

задовољство спрских министара који су нам, познавајући карактер 
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својих земљака, говорили: „Они ће доћи у већем броју но што ви 

мислите. Наши су војници пре свега сељаци, они знају на какве 

тешкоће наилази велика трупа зими у плашши, зато иду у малим 

групама и разним путовима, требаће им времена да стигну, али ће 

стићи. Има их који ће клонути духом, застати на путу и хтети да се 

врате кућама, али кад буду чули да се влада искупила у Скадру, доћи 

ће и они."  

У овом људскм стаду није више било ни реда ни дисциплине. 

Поједини официри бојали су се да Србија није коначно тучена; они 

нису веровали да се борба може наставити и готово су сматрали да 

је њихов посао свршен, док су аустријски плаћеници ражњали по 

логорима, подстицали војнике да напусте владу која их је довела до 

пропасти и, хвалећи благодети аустријске администрације у Србији, 

гледали да их наговоре да се врате на своја огњишта где их је 

очекивала породица.  

Под енергичним утицајем Регентовим, ободрени у осталом 

под- стрецима који су долазили од Четворног споразума, министри 

су се упели да поново узму војску у руке. Староме војводи Путнику 

дато је одсуство, спремљено је преустројство Врховне команде; али 

да би корисне мере могле бити предузете, било је потребно 

присуство министра војног. Како је дотадањи седео у Солуну, 

кабинет му је морао дати наследника. То је био пуковник Терзић, 

Нови министар војни имао је у војсци и у народу велшш ауторитет, 

уважавали су га због његове честитости, његове одлучности и 

стварних командантских својства о којима је дао доказа на челу 

Шумадијске дивизије. Престолонаследник лично препоручио је 

избор пуковника Терзића својим министрима, и ни једно 

наименовање није могло бити срећније у тренутку кад је стигао у 

Албанију генерал од Мондезира, са знатном војном мисијом коју је 

влада Републике ставила на расположење српској влади у циљу 

преуређења њене војске.  

Због немогућности да се осигура редовно снабдевање преко 

Светог Јована Медовског, ово се преуређење није могло извршити 

у околини  

Скадра. После доста дугог устезања, Престолонаследник, Врховна 

команда и влада признадоше да је потребно преселити војску на 

погодније земљиште. Кад су се већ одлучили на овај корак, они се 

ослонише потпуно на савезнике односно избора предела и 
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припремања свих мера које је евакуација повлачила, пошто је за 

војском требало да иду и влада, и многобројно чиновништво, и 

тисуће избеглица, који су пошли за владом у повлачењу. На тај 

начин Србија је предала своју судбину у руке савезника; само их је 

преклињала да похитају са одлукама.  

Стање је доиста постајало тешко у Скадру; црногорске 

власти нису могле да се прилагоде присуству Срба, према којима су 

Арнаути, надражени аустријским агентима, показивали најгоре 

расположење; с друге стране, Бугари су наступали ка Елбасану и 

грозили долини Маће. Из Драча, Есад паша извештавао је владу о 

опасностима којима се излаже у Скадру; позивао је да се повуче к 

њему, док су још комуникације слободне, јер се бојао да ће, ако му 

Италијани не притекну брзо у помоћ, бити приморан напустити 

Драч.  

Савезници су се споразумевали; иако место за 

реорганизацију није било изабрано, евакуација је начелно била 

решена, али су Србима задавале бригу погодбе под којима ће се она 

извршити. Они су се устезали да упуте сувим путем за Драч и 

Валону своју војску, која је била и сувише уморна да би тако велики 

пут могла превалити пешке; бојали су се да им на путу не помре 

велики број војника; питали су се, уосталом, да Драч не падне у 

аустро-бугарске руке пре него и последње трупе стигну тамо. Зато 

је влада најживље настојавала да се евакуација изведе из Светог 

Јована Медовског, а не преко Драча и Валоне.  

Док су се владе саветовале, стање је у Скадру постајало све 

озбиљније. У вароши, коју су аустријски аероплани бомбардовали 

посведневно, живот је био све тежи и тежи; избеглице, које су с 

тешком муком успевале да се хране, обеспокојавало је држање 

Арнаута и наступање Аустријанаца и Бугара; оне су у гомилама 

опседале српска мшшстаретва, посланства и конзулате, тражећи 

средстава да иду из Скадра; и поред свих страшних појединости које 

су стшале ш Светог Јована Медовског о патњама оних што се беху 

улогорили на обалм очекујући узалуд какву лађу, свакога дана 

растао је број ових несрећ- ника. Владала је права грозница за 

одласком, која беше обузела странце исто тако као и Србе; мере које 

су предузимане у вези евакуације војске и пребацивања владе у 

иностранство, још су више појачавале општу грозничавост. 

СрећниЈи од Срба, странци су отпуто- вали први.  
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Децембра 25. сви Французи из Србије, који се беху склонили 

у Скадар, и особље наших разних војних мисија, укрцали су се на 

један мали транспорт, СШа-сИ-Вап, који беше донео храну у Свети 

Јован Медовски; санитарне мисије енглеска и руска беху успеле да 

се укрцају на неколико дана раније.  

Са српском владом остала су само четири савезничка 

посланика и они њихови сарадници који су од 20. октобра с 

непоколебљивим добрим расположењем и најпримернијом 

оданошћу делили с њима све невоље њихова чергашког живота. 

Они су се могли питати каква их судбина чека. Поуздани извештаји 

представљали су да су Аустријанци решени да иду на Скадар; 

мислило се да у Црној Гори неће наићи на отпор; постајало је 

очевидно да је војска у опасности да буде опкољена, ако се брзо не 

евакуише. Влада није престајала предочавати ову могућност 

представницима савезника. Ма шта било, престолонаследник 

Александар изјављивао је да је решен остати међу својим 

војницима; министри- ма није остајало ништа друго до да се 

угледају на Регента, Срби ће се борити, ако буду приморани; али 

како нису више имали муниције и како су били готово сасвим без 

оружја, ова очајна борба морала би се завршити поразом, 

капитулацијом.  

Страхујући непрестано да не буде ускоро доведена у ову 

крајност, влада је и даље припремала евакуацију војске, улогоривши 

највећи број својих трупа око ЈБеша, да би их лашпе било 

снабдевати.  

Али одлука на коју се толико очекивало најзад стиже. На 

иницијативу француске владе, савезници беху решили да се војска 

одведе у Бизерту и укрца у Светом Јовану Медовском као и у Драчу 

и Валони. Први полазак неколико стотина људи био је из Медове. 

Српска војска биће дакле спасена, и спас је и овога пута долазио од 

Француске.  

На глас да је евакуација отпочела, најживља радост опазила 

се међу војницима; у почетку су показивали извесну одвратност 

према идеји да буду пренети преко мора; сад су изражавали своје 

задовољство што иду у Тунис, замишљајући већ како се после 

неколико месеци враћају да ослободе своју отаџбину. Успокојена за 

судбину војске, влада ;је могла мислити о свом сопственом одласку. 
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Беху предузете мере да иде у Екс-ан-Прованс, а народни посланици, 

чиновници и избеглице на Корзику и у разне области Француске.  

Али су се догађаји убрзавали, из Црне Горе стизале су вести 

врло рђаве; Аустријанци беху заузели Ловћен и отпочели преговоре 

о миру. Скадар је био угрожен, Срби су се налазили у опасности, 

није се више смело ни часа часити с евакуацијом војске. Превожење 

се, међутим, вршило се спорошћу која је обеспокојавала; влада чак 

није више знала да ли се њене трупе превозе у Бизерту или, како се 

по извесним извештајима могло мислити, на Крф. Телеграфске 

комуникације биле су прекинуте, и тепжоћа одржавања везе са 

савезничким кабинетима погоршавала је још више ситуацију. У 

Скадру, није више било могућно остати; у њему се, уосталом, 

очекивао свакога часа краљ Никола и дипломатско тело код њега 

акредитовано, који су бегали испред Аустријанаца; српска војска и 

гомила избеглица беху остављени на милост и немилост каквом 

изненадном нападу непријатељевом; требало је пошто-пото убрзати 

евакуацију, у интересу српске ствари, Регент и влада били су 

приморани приближити се савезничким кабинетима.  

Јануара 13. у једанаест часова пре подне, г. Пашић нас 

извести да је влада, с обзиром на стање које је створено 

капитулацијом Црне Горе, решила да још сутра иде из Скадра и 

поведе са собом и нас у Свети Јован Медовски, где ћемо исто вече 

бити спремни да се укрцамо у лађу коју смо замољени да тражимо 

хитно од наших влада. Где ће влада ићи после? Г. Пашић то није 

знао; он заиста није ни могао означити варош у коју ће пренети 

седиште владе, док тачно не сазна где савезници преуређују војску.  

Још пре неколико дана италијански посланик беше добио од 

своје владе овлашћење да телеграфише непосредно војводи од 

Абруца, главном команданту поморске војске у Јадранском мору, 

ако му буде потребна ратна лађа. Барон Сквити није дакле сумњао 

да ће лађа коју је г. Пашић тражио стићи на време, само ако депеша 

коју беше послао буде стигла тамо где је упућена. Бежична 

телеграфска станица генералног конзулата италијанског, једино 

средство којим смо располагали за слање депеша, од пре двадесет и 

четири часа није функционисала, пошто станице у Таранту, Барију 

и Бриндизију нису одговарале ни на један њен позив; да ли ћемо 

данас бити срећнији? После два часа узалудних покушаја, депеша 
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би најзад отправљена. Г. Пашић би о томе одмах извештен, и сад 

нам је остало само да се спремимо за полазак.  

Пошто смо стално очекивали да ћемо отићи из Скадра нагло, 

сваки је од нас имао коње на располагању. Иако је Свети Јован 

Медовски био удаљен свега десет до дванаест часова хода, 

спремили смо се као за далек пут. Сутрадан смо доиста отпутовали 

за Медову, и надали смо се да ћемо се исто вече укрцати, ако нађемо 

какву лађу; у противном случају, требало је да се, и ми и српски 

министри, вратимо на преноћиште у Љеш, и да ту останемо док не 

буде могућности за укрцавање. Ако нас наступање Аустријанаца 

доведе у опасност пре него успемо да се укрцамо, није нам остајало 

ништа друго до да наставимо пут на коњима до Драча, па можда чак 

и до Валоне. Обазривост нам је дакле налагала да припремимо 

караване и за овај случај.  

Никад, од почетка сеобе, нисмо се били нашли пред оваквом 

неизвесношћу; ишли смо насумце.  

Још једанпут ваљало нам је уништавати и остатак наших 

хартија и наших шифара.  

  

ДУГ ПУТ МАЛИХ ВОЈНИКА  

  

Питомци Војне музичке школе  напустили су своје училиште 

и слили се у дугу колону избеглица и војске која се повлачила према 

југу.  

Први дани повлачења нису причињавали велике тешкоће. 

Време је било суво и топло. Дању је грејало благо октобарско сунце, 

а ноћу се жагор узрујане масе, усковитлане стрепњом и 

неизвесношћу, постепено стишавао уз многобројне ватре крај 

прашњавих путева.  

После неколико дана чета питомаца умарширала је у тесне 

уличице Приштине, кроз које су се тискале гомиле уплашених 

избеглица, уморних и забринутих војника и узнемирених мештана.  

Последњих дана октобра колона се нашла на прилазима Призрену. 

У даљини су се назирала минарета џамија и модри масив 

Шарпланине и Коритника, на чијим се врховима беласао снег.  

Неколико дана остали смо у овом граду. Последње ноћи пред 

полазак слана је прекрила цео град. Побелили су кровови покривени 

ћерамидом по којој се ухватила маховина.  
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Као да је пао снег.  

Постројени примали смо по један хлеб, уз напомену да ћемо 

наредни добити тек кроз четири дана.  

Убрзо смо корачали преко Везировог моста, који се као 

дивокоза у скоку наднео над хладне таласе Дрима. Почео је успон 

уз стрме планинске стране. Сувомразица је штипала за образе и 

уши, и претварала у пару врео дах из груди.  

Пут нас је водио између Паштрника и Коритника, дуж Белог 

Дрима. Половином дана већ смо били зашли у сурове и 

негостољубиве пределе Албаније. У сутон стигосмо у долину реке 

Бицај.  

Коначари, који су пошли дан раније испред нас, дочекали су 

нас са топлом вечером. Из казана се дизао примамљив мирис 

куваног пасуља.  

Изузев за официре, смештаја по кућама није било. Разишли 

смо се по шуми, сакупљајући дрва за ватре крај којих ћемо провести 

ноћ. Седели смо крај њих, препричавајући тегобе пређеног пута и 

вајкајући се за хлебом који смо на путу појели, а који нам је сада 

недостајао уз пасуљ.  

На једној узвишици недалеко од нашег логора налазила се 

усамљена кућа. Кренуо сам ка њој уморан од дугог марша. Са собом 

сам носио своју једину фланелску кошуљу. За људе.у овој дивљини 

то је било платежно средство од вредности.  

Крај рабатне, ниске капије дворишта моје присуство 

огласише два велика овчарска пса.  

Мислећи да неко насрће на њихов иметак, укућани истрчаше 

у ноћ са секирама и тољагама. Њихове сенке оцртавале су се на 

бледом светлу које је сабласно осветљавало дворжпте кроз широм 

отворена врата куће. На прагу је стајала једна стара жена.  

Видевши ме ненаоружаног, људи одложише своје „оружје" и 

ућуткаше псе, повинујући се налогу старе жене која ми је пришла.  

Загледајући у моје дечачко лице, у овој жени преовлада 

осећај мајке. Никакву мржњу није испољавала. Напротив, израз 

лица и мени непознате речи изражавали су самилост.  

Почех да све гласније узвикујем једну једину реч коју сам 

знао на језику ових људи: „Бук, бук" (хлеба, хлеба).  

Истовремено извадих из торбице кошуљу, ширећи је и 

подижући увис да је старица и ови негостољубиви људи боље виде.  
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Жена оде начас у кућу и убрзо се појави, носећи два комада 

тврде проје. Нешто ми је говорила.  

Стављајући проју у торбицу, тешка срца пружих своју 

кошуљу, окретох се и брзим корацима утонух у мрак.  

Другови ме нестрпљиво дочекаше. Утолили смо глад топлим 

јелом и пројом, не осврћући се на зрневље кукуруза и угљевље од 

шара у њој.  

Убрзо, уморни од напора, заспасмо згрчени једни уз друге, 

подстичући ватре још једном пре но што смо се увили у ћебад и 

шињеле.  

Устајање је било мучно. Тела су нам била укочена од 

хладноће. Стресали смо са себе снег, трчкарали укруг и скакутали с 

ноге на ногу не бисмо ли размрдали укочене удове и загрејали тела 

пуна влажне хладноће.  

„Покрет!" - разлеже се долином глас команданта, који је 

стајао пред кућом у којој је преноћио. Постројавали смо се у колону. 

Старешрше су вршиле уобичајено пребројавање.  

Колона је полако кренула кроз ројеве пахуљица, пробијајући 

се споро кроз дубок снег, уске пртине и клизаве стрмени. 

Местимично стазу смо проширивали пијуком да бисмо омогућили 

пролаз натовареном командантовом коњу и колони питомаца и Чеха 

заробљеника који су посртали кроз сметове.  

Нашу малу чету притискивала је, уза све тегобе, и стрепња 

од нашег команданта, чије нас присуство није охрабривало него 

плашило.  

Био је сушта супротноет највећем броју наших официра који 

су стојички подносили све тешкоће са својим војницима и бринули 

се о њима као својој деци.  

Одурна хладноћа избијала је из њега, и на моменте чинило се 

као да је и он исклесан из стена ових албанских планина.  

Био је обузет чудном идејом да кроз беспућа којим смо 

пролазили буду пренете све његове ствари, и кола којима су оне 

преношене тамо где је за њих било пута.  

Тамо где пута није било, наређивао је да се кола расклопе и 

носе у деловима. Они несрећници којима је пало у део да носе теже 

делове, заостајали су од умора и морали смо да их сачекујемо. 

Прошавши Љум-Кулу и Бицане и предахнувши кратко време у 
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завејаној и претрпаној Пишкопеји, изиђосмо на широк пут ка Дебру. 

Били смо сада опет у пределима где зима још није била тако оштра.  

Прикупљали смо се на прилазу граду. Командант је са нестр- 

пљењем очекивао да пристигну сви носиоци расклопљених кола. 

Још нису била стигла двојица, који су носили под кола.  

Најзад се појавшпе и они, једва вукући ноге, али празних 

руку. Њихов терет био је на дну неког амбиса, а они сами једва су се 

спасли.  

Командант је био ван себе од беса. Није бирао речи. Најзад 

нареди једном нареднику: „Удри  сваком  по  двадесет  пет  батина!" 

Нека чудна тишина била је око нас и у нама.  

Као да су заувек све муке повлачења ша нас. И глад, и зима, 

и стрепња од зле ћуди командантове, и мучно пребивање ноћу по 

замрзнутим лединама када се изморено тело кочи од хладноће а 

зуби цвокоћу уз догореле ватре.  

Већ трећи дан нас неколицина који смо се уз пут разболели 

лежимо у дебарској болници. Топло нам је у удобним постељама, 

сити смо. Наши другови су већ далеко од нас.  

Наједном се пронесе вест да је непријатељ надомак града. 

Свима који могу да се крећу допуштено је да напусте болницу.  

Већина мојих другова није имала више физичке и моралне 

снаге да се поново упути у лутање по албанским гудурама. Остали 

су неодлучни између две неизвесности. О њима се никада више 

ништа није чуло.  

Ишао сам полако путем поред Црног Дрима. Стигох до моста 

на прилазу Струги. Крај њега је стајао војник из инжењеријских 

јединица. Спазивши ме, он викну: „Пожури, момче, ако мислшп 

прежо њега. За који минут више га неће бити!"  

Док је то довикивао, он је руком показивао на мост. Убрзао 

сам ход. Непријатељ је, значи, сасвим близу. Нисам далеко одмакао 

када се разлеже експлозија. Мост је одлетео у ваздух.  

Прођох кроз опустелу Стругу. Улицама прођоше као вуци 

брзим ходом и не осврћући се, смркнути војници заштитиног 

одреда.  

Иза њих остадосмо само ми.  

На прљавој пољани крај турског гробља, по којој су били 

разбацани свакојаки отпаци што их је за собом оставила војска 
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напуштајући своје привремено логориште, седела је или лежала 

неколицина наших војника, међу којима и неколико мојих другова.  

Они нису хтели да иду даље. У њима се угасила свака воља и 

нада, изузев грозничаве жеље да се врате својим кућама. Али ни за 

то више нису имали довољно снаге.  

И њих сам оставио, и више их нико од нас није видео.  

Прилазећи једној великој згради, угледах један покривени 

ка- мион који се баш тога часа пред њом зауставио. Из шоферске 

кабине- изиђоше један артиљеријски мајор и један цивил. Мајор ме 

у пролазу радознало погледа.  

- Господине мајоре, требало би да стигнем 

своју јединицу а тешко ми је ићи пешке. Био сам у дебарској 

болници коју сам због надирања непријатеља морао да 

напустим; ]едва сам и довде дошао. Зато бих вас замолио, ако 

је икако могуће, да ме повезете камионом, јер не бих желео 

да будем заробљен.  

- А која је твоја јединица? - упита ме мајор.  

- Војна музичка школа, господине мајоре.  

- Добро, а где је мислиш стићи?  

- То вам не бих могао рећи, свакако је већ 

далеко одмакла.  

Мајор ме погледао још једном и насмејана лица рече:  

„Хајде,  

улази брзо. Крећемо одмах за Ћукус."  

И док је мајор наређивао шоферу да пали мотор, ја се убацих 

позади кола, где упадох између неколико џакова пуних хлеба.  

Е, свему сам се могао надати, помислих када већ бејах у 

колима, али оволиком хлебу никада!  

Ноћ се нагло спуштала, камион је пуним гасом јурио поред 

Охридског језера. Целим путем сам јео мекани хлеб, а нисам 

заборавио да напуним ни своју празну торбицу.  

После вишечасовне вожње, када је већ овладао густи мрак, 

камион се зауставио на Ћукусу.  

- Силази, младићу, стигли смо! — рече ми мајор, подижући 

крај цираде на камиону.  

Искочих у ноћ. На све стране у мрачним дубинама шуме 

пламтеле су ватре око којих су се кретале сенке људи, лутали 
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изнемогли коњи и волови и штрчале руде, левче и арњеви разних 

кола.  

Данас сам имао срећу. Примили су ме у камион пун хлеба, и 

у последњи час сам напустио Стругу. И ево ме сада опет у туђини, 

у шуми, у ноћи... на Ћукусу. Лутао сам око ватри, тражећи место где 

ћу преноћити.  

Око сваке ватре лежали су згрчени људи у дубоком сну, или 

припремајући неку оскудну вечеру. Никог познатог нисам угледао. 

Најзад се увукох у једну колибу, претворену у коњушницу, и 

пронађох један кутак да ту преноћим. Био сам задовољан што ми је 

бар топло.  

У цик зоре напустих своје склониште, решен да и овог дана 
не идем пешице. Дуго сам се мучио да се домогнем неког од коња 
који су лутали унаоколо. Најзад сам ухватио једног белца и ставио 
му оглав. Успузах се некако на кошчату хрбат ослабелог коња.  

Ускоро смо остали потпуно сами.  

Наједном коњ стаде као укопан, трзајући престрашено 

главом уназад и ширећи ноздрве уз фрктање. Покушавао сам без 

успеха да га натерам да крене.  

Из дубине шуме одјекивали су ударци секире и чула се песма 

на туђем језику. Погледах низ пут испред себе.  

Ужаснух се. Недалеко од мене, на путу, лежала су тела 

тројице наших војника. На њима су биле само окрвављене кошуље. 

Одмах ми је било јасно да се морам што пре удаљити са овог 

стравичног места. Скочих с коња, који се намах окрете и у галопу 

одјури путем којим смо дошли. Осетих још већи страх у пустошној 

тишини. Скретох с пута, замичући кроз шуму и честар, трчећи 

задихан низа стрмине.  

Застао сам да предахнем од трчања и страха тек у подножју 

западне падине Ћукуса, кад сам избио на пут за Елбасан.  

Елбасан. Угурах се у једну гостионицу, тражећи кров над 

главом и место где бих могао да легнем. Чкиљаво светло карбитуше 

осветљава просторију пуну дима, смрада и испарења. Оријентална 

музика трешти, певачица у шалварама тресе даирама и отегнуто 

пева, а промукли мушки гласови је на тренутке заглушују.  

Гостионичар - млад човек који зна и наш језик, убеђује ме да 

останем код њега и сачекам погодну прилику за повратак кући. 
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Колебам се, и најзад пристајем. Али то траје само ову једну 

нестварну ноћ.  

Јутро опет доноси вест – непријатељ   долази. Без двоумљења 

напустих Елбасан. На изласку из града спазих крај пута једног од 

другова из моје јединице. Обрадовах му се. Али он ме само тужно 

погледа и рече да нема снаге да иде даље. Гледао ме је ужареним 

очима, седећи на земљи наслоњен на дрво. Крај њега је још увек 

била футрола са инструментом.  

Продужих даље ка Тирани. На ивици једне шуме одлучно ме 

заустави наоружани војник. Није пуштао никога да појединачно, и 

то још ненаоружан као ја, настави пут кроз шуму.  

Прикупљао је групу по групу, и тад их тек пуштао даље. 

Ускоро нам је било јасно због чега је то чинио. Шума је одјекивала 

од гласова горштака који су се довикивали или певали неке песме 

које су звучале као жалопојке, а' ехо им се губио у шуми.  

Кретали смо се опрезно, приправни за борбу.  

Друтог дана пред вече стигох уморан у Тирану. Ноћ сам 

провео на тезги  испред  једног дућана. Када је свануо дан, потражих 

војну прихватну станицу да се распитам за своју јединицу. Рекоше 

ми да је још у граду. Прилазећи згради у којој је била смештена, 

угледах питомце како у колони излазе, натоварени стварима.  

Ускоро сам опет био међу својим друговима и кретао се с 

њима, натоварен стварима. Избивши на једну узвишицу, угледасмо 

плаветнило Јадранског мора. Али узалуд смо чекали у Драчу и 

Шијаку да будемо укрцани на бродове.  

Из Драча пут нас је водио поред самог мора за Кавају. Газили 

смо дуж обале. Ноге су нам упадале у песак и то нам је, онако 

изнуреним, причињавало велике муке.  

Кратак али напоран пут од Драча до Каваје превалили смо до 

сумрака, и у вечерњим часовима ушли у овај градић. Сутрадан смо 

кренули за Фијери.  

Овог пута чекало нас је ново искушење. Кретали смо се 

правим беспућем, козјим стазама добар део пута, а затим се 

спустили у долину у коју се излила мутна вода реке Семени.  

Цео крај био је под водом. Понегде је из воде штрчало 

дрвеће. Усред те мочваре видео се трошан дрвени мостић који је 

вероватно био подигнут над правим током реке. До њега смо морали 
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газити воду до појаса, а прешавши преко њега, упали смо у матицу 

набујале воде пре но што смо се дочепали друге обале.  

Они који су овде посрнули и пали у воду често се више нису 

ни појављивали на површини. Многима је недостајало снаге да би 

се извукли из брзе и мутне бујице.  

Потпуно изнурен, легао сам на хрпу неке суве траве, сушећи 

истовремено на благом зимском сунцу мокру одећу и обућу.  

Логор наше јединице, Нишких резервних трупа и пешадијске 

подофицирске школе, налазио се на једној узвишици која је 

доминира- ла Фијеријем.  

Децембар је. Ветар дува час са пучине, час са планине. Небом 

се гоне облаци. Повремено пада хладна киша. Испуњава нас 

грозничавом језом, очајањем и гневом. Испод шајкача, прогорелих 

шињела и избледелих шаторских крила, ћебади и вунених шалова 

тињају наши животи сажети у жиже очију које жудно истражују 

нешто чиме бисмо утолили глад.  

Подигли смо од грања и лишћа колибице да се заклонимо од 

кише и ветра. Кидамо лишће кугоша недалеко од реке, захватамо 

њену мутну воду у наше олупане и почађале мањерке и кувамо 

топао напитак без шећера, у нади да ћемо унети нешто топло у евоја 

тела.  

Осећам да ми је снага на измаку, и одлазим да се јавим на 

лекарски преглед у болницу у Фијерију.  

Та болница је била тужно стециште изгубљености, безнађа и 

смрти. Изнурени и болесни људи леже на оскудној слами по 

одајама, а без икакве постељине. Последњу снагу из њих исисавају 

безбројне ваши. Јутром, када се будим из кошмарског сна, око мене 

лежи по неколико мртвих људи. Почео је да ме обузима страх од 

овог легла смрти и одлучих да га напустим. Очигледно ово је била 

само последња станица на путу до гроба.  

Крајем децембра напустимо Фијери, и кренусмо за Валону. 

У нама је узбуђење слично оном које нас је обузимало кад смо 

стремили ка Драчу. Верујемо да смо на крају нашег пута и наших 

мука.  

Стигосмо до мутних таласа Војуше. Сакупљамо се на десној 

обали. Нешто се испречило испред нас. Патроле и страже 

италијанске војске не пуштају нас даље. Пре но што уђемо у Валону 
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морамо овде да издржимо карантин. Једва су нас пустили на леву 

обалу блатњаве реке.  

Не дижемо ни шаторе нити правимо колибе. Тражимо само 

јаруге и удољице да се заклонимо од ветра. Од кише се и не 

заклањамо. Куњамо по каљавим брлозима уз ретке ватре. Примили 

смо први пут после Драча нешто за јело: америчке четвртасте 

конзерве говеђег меса и мале бисквите. Од слане и суве хране људе 

мори жеђ и они је гасе прљавом водом из Војуше.  

Многи добијају дизентерију. За ослабеле организме у 

великом броју случајева то значи — смрт.  

Најзад напуштамо Војушу, срећни што ћемо поново угледати 

море, са којег очекујемо спасење. Пред улазак у Валону војска се 

прикупља и постројава у колоне двојних редова. Још увек у овој 

исцрпљеној маси људи влада војнички дух и дисциплина.  

Нико не сме да уђе у град ван строја.  

Са ивичњака, дуж широке главне улице, радознало нас 

посматрају мештани и италијански војници и официри. Неки од њих 

нас и фотографишу.  

На крају града, поред саме морске обале, чекамо да будемо 

укрцани. Брод који треба да нас понесе усидрен је даље од обале.  

У поподневним часовима почиње укрцавање.  

Мале трабакуле вуку чамце и сплавове и пребапују нас на 

брод. Сунце је већ почело да залази за врхове планина када се и 

последња група војника одређена за укрцавање на овај брод 

примицала уз челичне бокове брода „Ређина Викторија".  

Морнари нас распоређују по великим бродским 

просторијама на троспратне гвоздене кревете и деле нам вечеру и 

црну кафу.  

Море је почело да бива све немирније.  

Стајали смо неми на палуби и гледали овај призор растанка 

и нисмо знали да ли да се радујемо или да тугујемо. Имали смо 

разлога и за једно и за друго.  

Те ноћи почињала је 1916. година. Питали смо се шта ли нам 

она доноси. Тада, у ствари, још нисмо знали ни шта нам је њена 

претходница, 1915. година, узела.  

Тек по завршетку рата било је могуће направити неки биланс.  

Од 95 питомаца, колико је кренуло на пут великог 

повлачења, дуг преко 750 километара и 75 дана, тројица су умрла у 
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Албанији, један се до краја рата крио у Елбасану, а остали су 

заостајали у другим местима у Албанији. У земљи се после 

ослобођења нашло око тридесет бивших питомаца.  

  

ПЛАНИНА ТУГЕ ОД ПРИЗРЕНА ДО ПЕЋИ  

  

Готово све до Призрена српске чете су одржавале ред и 

супротстављале се непријатељском продирању.  

Када смо стигли у Призрен, по улицама и трговима тискало 

се на хиљаде гладних, уморних и очајних људи.  

Наша словеначка групица везала се чврсто сред тих страхота; 

у њој је завладала снажна воља и одлучност. Пожурили смо даље на 

пут који је водио у албанске планине.  

Постојала су три пута по којима се спасавао свако како је 

умео и знао. Први је водио преко Љум-Куле према југу, на Црни 

Дрим, ка Охридском језеру, и даље у Солун. Ову одступницу 

пресекли су Бугари. Други пут водио је из Љум-Куле ка западу, у 

Скадар. Тај је био веома опасан због непрестаних албанских напада. 

Изабрали смо трећи пут, који је ишао из Призрена ка северозападу 

по пространој и богатој Метохији, у подножју албанских планина, 

преко Ђаковице, поред манастира Дечана у Пећ.  

  

ПЛАНИНА СМРТИ ПРОКЛЕТИЈЕ  

  

Одмах изнад Пећи дижу се дивље Проклетије.  

Леденог децембарског јутра пошли смо из Пећи према 

Андријевици. Натоварили смо на коња скроман пртљаг с нешто 

хране коју смо једва набавили. Били смо обавештени да нас чека 

тежак пут преко планине, покривен снегом и ледом.  

При самом улазу у клисуру кроз коју протиче планинска река 

Бистрица, одмах смо увидели да ће борба за живот захтевати све 

снаге које су нам још преостале.  

Пут се стално пење. Дубоко испод нас бучи Бистрица; изнад 

нас дижу се стрми каменити врхови. Ледени ветар са вејавицом 

шиба нас у лице.  

Лагано се померамо напред по клизавој стази. Понегде се 

коњ оклизне, падне и муњевито слети заједно са теретом у брзу 
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Бистрицу. Тешко ономе ко покушава да га задржи, јер ће и сам 

склизнути за њим. То се непрестано дешавало.  

Што смо дубље продирали, било је све теже: хладноћа 

оштрија, пут опаснији. Пазили смо свог албанског вранца, који је 

додуше навикао на брда, али по таквом путу нису ступале његове 

ноге. Понекад се заустављао и задржавао нас на сред пута.  

Смркло се, наступила је ноћ. Колона се зауставила. Треба 

ноћити у снегу, у леденој ноћи! Ложе се ватре! Око њих се тискају 

промрзла и изгладнела бића, слична аветима. Неке савлађује умор. 

Седају или лежу крај ватре; ко зна хоће ли се идућег јутра 

пробудити?...  

И наша словеначка групица је стала. Да ноћимо овде - 

страшно! Не, никако не, морамо напред, или да покушамо наћи 

боље склониште!  

На падини стрме планине, десно од нас, приметисмо неку 

светлост. Изиђемо из колоне избеглица и кренемо према том 

једином знаку људског насеља. Стижемо до албанског села. То су 

ниска дрвена станишта Албанаца, допола заметена снегом. Упали 

смо под кров једне од тих брвнара. Читаве ноћи неко од нас морао 

је остати будан и пазити. Били смо добро наоружани, и то нас је 

сачувало од дивљих брђана.  

Рано ујутру поново смо се спустили ка кориту Бистрице и 

продужили пут. Поред ње смо наилазили на мртве несрећнике из 

прошле ноћи.  

Долина Бистрице постаје све ужа, и са леве и десне стране 

све је више брзих планинских притока. Доспели смо до извора 

Бистрице.  

Ускоро је над нама високи Чакор. Испред нас је дуга колона 

избеглица које се вуку у вијугавој линији ка врху.  

По стрмој падини Чакора померамо се полако, корак по 

корак, угаженим снегом. То је - планина смрти! Јуче смо виђали 

мртве, смрзле, који штрче из снега. Овде на побочју планине смрти, 

слике су још потресније.  

Са обе стране угаженог пута избеглице које се непомично 

одмарају у снегу. Главе су им клонуле на груди. Завејавају их беле 

пахуљице, планински ветрови завијају посмртну песму. Из снега 

штрче главе коња и волова који су скренули с пута, и које су 

прогутали дубоки наноси.  
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Напред, даље одавде!  

Срећно смо превалили Чакор. Али још увек смо у царству 

плашша. Журимо даље да их се решимо, да стигнемо што пре у 

долину, у склониште. На висоравни испод врха Чакора видимо 

гомилу људских бића.Боси, без капута, а њихова униформа је сама 

крпа. Ништа немају на глави. То су остаци аустријских 

заробљеника, којих је на хиљаде заувек остало ту. Њихова тела су 

још само костури, а њихов израз - израз очајника. Боси и голи лутају 

без циља по дубоком снегу, да се спасу.  

Гомила очајника стиже до мртвог смрзнутог коња у снегу. 

Као изгладнели вуци бацају се на њега, комад за комадом кидају са 

тела - и коњ је оглодан до костију! О, јадници моји, ви браћо Чеси и 

други Словени који нисте хтели поново у аустријске канџе, већ 

носите крст на Голготу заједно са српским народом! Међу вама су 

најмлађи српски регрути, готово деца, са којима делите страшну 

судбину...  

Од Подгорице пут нас је водио према Скадру, куда је један 

од избеглица доспео чамцима преко језера. Остали, који нису имали 

ту срећу, морали су да иду поред језера, где им је дубоко блато 

гутало још преостале коње.  

  

У СКАДРУ  

  

Налазимо се у Скадру, граду у који је дошао да умре један 

део избеглица који су спасли живот при преласку албанских 

планина. Овамо су стигли и делови српске војске.  

У Скадру су се стапала оба тока избеглица: они који су 

прешли исти пут као и ми, преко Пећи и Чакора, и они који су ишли 

преко Љум-Куле и долином Дрима. Сви смо једнаки: мршави, 

потамнели, упалих и прљавом длаком зараелих образа, са погледом 

мученика, у поцепаном и опаљеном оделу. Цео дан лутамо улицама 

и тражимо хлеба, хлеба, хлеба. Само једна реч се чује из наших уста, 

само је пред нашим очима: хлеб!  

И у Скадру је владала глад, од које су избеглице умирале по 

улицама...  

Нисмо се дуго задржали у граду. Продали смо свога 

албанског коња који нас је тако верно пратио и носио пртљаг преко 

планине. Одлучили смо да кренемо одавде. Близу је море, које ће 
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нас спасти! Рано смо се дигли - др Марушић, Шорли, Крулеј, Мисељ 

и ја -  и пошли на пут према Сан Ђовани ди Медуа - ка мору.  

  

БОЖИЋ 1916.  

  

У пристаништу Сан Ђовани дочекали смо Божић 1916. 

Далеко преко брда и долина, далеко у залеђу, у вртлогу живота 

објављивала су звона рођење Христово.  

У међународном пристаништу завладао је мир Бадње вечери. 

Хиљаде избеглица полегало је на хладно тле под кровом бескрајног 

неба. Блага смрт стизала је нечујно од једног до другог и делила 

спасење...  

Изнад мора је лежала густа магла. На падини покрај мора, у 

кући од камена, газдовао је чика Пера, наш механџија.  

Код њега смо се састали на Бадње вече. Под од иловаче био 

је прекривен избеглицама који су се тискали један поред другог, да 

се угреју. Хиљаде вашију било је на тим телима, и оне су се сладиле 

последњим капима крви...  

Дошла је поноћ. Готово смо заборавили на Христа, на његово 

рођење и на његове патње, јер шта су биле оне према патњама 

хиљада мученика на повлачењу преко Албаније!...  

Главе су клонуле на сто и сањале. Напољу се разишла магла, 

појавило се звездано небо божићног јутра. Излазећи из куће још смо 

видели Даницу. Пре толико година показивала је људима пут до 

јасли где се родио Спаситељ. А где је наш спаситељ?  

  

ЧЕСТИТКА ЗА НОВУ ГОДИНУ  

  

Сан Ђовани ди Медуа је мала лука југоисточно од Скадра, на 

граници између Црне Горе и Албаније. Окружује је стеновито брдо, 

које се прилично стрмо спушта ка мору. Пристаниште је мало и вода 

плитка, зато већи бродови не могу да пристану. Из мора штрче 

јарболи потопљених лађа. Кућа нема, само неколико разрушених 

усамљених барака на обали.  

Данас је последњи дан 1915. године. Још смо у Сан Ђованију. 

Хиљаде избеглица умире поред Јадранског мора. Смрт витла лево-

десно, и коси.  
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Уз велику буку долазе авиони од Котора - сигурно у опроштај 

старој години. Круже сасвим ниско изнад нас. Бацам се на леђа у 

морски песак. Моје очи шетају од једног ка друтом, трећем и 

четвртом авиону, лепо лете изнад нас и ми чекамо ... Сасвим јасно 

видим бацача бомби: хвата гвожђе и пушта га на нас. Бомбе звижде 

кроз ваздух. Тресак ту, тресак тамо, и већ се враћају према Котору 

да јаве о успеху. Готово жале што не могу да се спусте на земљу, да 

би могли поднети тачнији извештај о јуначком подвигу...  

Устајем и гледам опет тупо испред себе - као и сви други. 

Далеко смо већ доспели, далеко! Нису нас прогутале провалије 

албанских планина. Зима, снег и лед су нас поштедели.  

Све то је остало иза нас и сада се налазимо на обали 

Јадранског мора. Како срдачно нас поздравља, то лепо море које 

треба да нас ослободи патњи! Али већ десет, петнаест, двадесет дана 

чекамо у хладном морском песку на спасење, којег - нема.  

Јутрос је стигла савезничка лађа. Сви смо нетремице гледали 

у ту лађу. Можда ће се сажалити, укрцати нас и спасти, јер је велика. 

Две до три хиљаде избеглица може натоварити и у њихова срца 

унети наду за срећну Нову годину. Дрхтећи очекивали смо на обали 

позив да се укрцамо. Свако је хтео да буде први; да би сигурно ушао 

у лађу. Тада је лучки комесар објавио да лађа прима само педесет 

људи!  

Подигле- су се стиснуте кошчате песнице и стотине рапавих 

гласова викало је: Пропаст...  

  

НОЋ У АЛБАНИЈИ  

  

Албанија је завијена у сребрнасту месечину која је једини 

водич дугом каравану избеглица. Погнутих глава ступамо тихо 

један за другим по земљи, која је гробље за хиљаде несрећника. 

Нико нас не види, нико не теши. Само месец нас посматра и 

светлошћу нам показује пут ка непознатом циљу...  

Сви смо једнаки: голи, изгладнели, покривени блатом. Патња 

и жалост одражавају се са лица: само у дну срца још тиња искра 

наде, која нас држи на ногама.  

Караван се креће напред, увек напред. Куда? - питам се! Где 

је наш спасилац? Када ће бити крај нашим патњама? Смемо ли се 
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још надати будућности? Где је за нас живот, онај лепи живот о којем 

смо сањали да ће наступити после рата?...  

Нико ми не одговара. Само у прсима ми одјекује глас: Живот 

је тврда борба све до смрти.  

Била је касна, ледена хладна ноћ. Зауставили смо се и 

изнемогли бацили на земљу да се одморимо у групама око слабих 

ватри. Изнад нас се простирало широко небо, наш једини кров; 

месец се сакрио иза облака да не види несрећу народа који је морао 

бежати из сопствене земље да би сачувао слободу.  

Поред ватре, на тлу покривеном снегом и ледом, седе јунаци, 

које више није могуће распознати после толиких патњи...  

Ти јунаци су још преостали цвет српског народа, који 

жртвују за земљу све...  

Туробна тишина завија нас у свој тамни плашт. У образе 

упале очи изражавају језу; непомично гледају у пламен који 

пуцкета...  

Погледао сам суседну групу младића око ватре. Загрљени, 

седели су непомично на смрзнутом тлу. Изнемогла тела тражила су 

давно заслужени одмор. Савладао их је сан, јачи од глади. Остали 

су чекали зору, борећи се са сном.  

Група око суседне ватре припрема се за полазак. Немогуће је 

више издржати овде. Морамо даље, да се спасемо смрти. Колико 

далеко још?  

Скрушеног срца хитао сам за избеглицама у тамну ноћ.  

  

СПАСЕНИ  

  

Увече 20. јануара 1916. стигли смо Тоне и ја у градић Шијак, 

сат и по удаљен од Драча. Улице су пуне избеглица у најбеднијем 

стању. У Шијаку смо се мало одморили и успели смо да се изборимо 

за комад хлеба и чашу вина, што је било за нас прави празник после 

толмго дана неописиве нестапшце и натчовечанских напора.  

Пошто није било далеко од Драча, и поред тамне ноћи и 

касних часова, подигли смо се и продужили ка мору. Са обе стране 

пута сусретали смо остатке логора српске војске.  

Ветар је растерао тамне облаке; засветлео је месец и отворио 

нам поглед по околини Друм је истовремено и насип између мора и 

мочваре.  
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Неколико километара  испред себе распознали смо пространо 
море и контуре Драча, у који смо ститли нешто пре поноћи.  

У граду су сви спавали када смо нас двојица ступили у главну 

улицу, гледајући лево и десно не бисмо ли пронашли преноћиште.  

Страже Есад-пашиних жандарма крстариле су градом и 

наруша- вале ноћну тишину. Уз зидове кућа седеле су многобројне 

избеглице и одмарале се. То ћемо и нас двојица учинити. Крај мора 

смо нашли полуизграђену зграду. Легли смо да спавамо између 

наслаганих цигала, заклоњени од ветра.  

С наступањем дана показао се и Драч, у којем је владао Есад-

паша. Овај град још никад није видео тако шарено друштво као за 

време српског повлачења. По улицама су се тискале хиљаде 

избеглица, војника и цивила. Међу њима могли су се видети и 

Французи, Енглези и Италијани.  

Поглед на избеглице био је најжалоснији. Сви су били у 

крпама, омршавили, дуге косе, обраслих и упалих образа. На дугом 

путу повлачења истрошили смо све: одело, обућу, рубље. Више од 

два месеца биле су на нама једне те исте ствари; ништа се није могло 

заменити новим, чистим.  

При сваком кораку виделе су се нове едике ужаса.  

У углу стоји човек,или бар личи на човека. Раменима се 

ослања о зид. На глави му прљава капа, обучен је у чудне крпе: у 

војничку блузу, цивилне панталоне, из ципела му вире прсти. Све 

на њему је поцепано, пуно рупа ... Какав је то просјак? Пролазим 

поред њега, а он ме гледа тупим очима и махне главом у знак 

поздрава. Затим опет упре своје уморне очи у парче хлеба које 

грчевито држи у црним, дрхтавим рукама ... Свако ко би прошао 

поред њега морао би да се сажали и да му удели милостињу. 

Застанем испред њега и с муком препознајем универзитетског 

професора из Београда, с којим сам заједно седео у главној војној 

цензури у Нишу.  

Тоне и ја смо срели на улици Тома Шорлија. Са Владимиром 

Мисљем, Јожом Пехарцем, Михљем, Жупаничем и Радешчеком он 

је стигао пре нас у Драч, и ту су нашли тесну, скромну, прљаву 

собицу са земљаним подом, без икаквог намештаја. Позвао нас је к 

њима на „ручак". У углу је било сложено неколико цигала и на њима 

велики лонац, а испод њега ватра, чији је дим излазио кроз разбијено 

стакло на прозору. Чучнули смо поред зида, један до другога, 
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разговарали и упирали гладне очи у пожртвованог Шорлија, који је 

спремао јадан ручак. Тома је био сав чађав од дима који му је, при 

дувању у отворено ложиште, ударао у лице и сузио очи.  

У тој собици смо ноћили у очекивању лађе спаситељице. 

Хиљаде вашију пило нам је још преосталу крв.  

Није још наступио дан да сваког јутра скокнемо из 

загушљиве просторије под отворено небо; да се надишемо ваздуха 

и да гибањем удова заборавимо на болове.  

Двадееетчетвртог јануара пристао је у драчком пристаништу 

доста велики француски трговачки брод „Агтете", и читава наша 

словеначка група успела је код српског комесара да уђемо у списак 

избеглица одређених за тај брод.  

Преко две хиљаде избеглица се уркцало, други су остали... 

Тоне и ја смо остали на палуби брода и гледали доле у његов 

чудовишни трбух одакле се дизао несносан смрад тела са 

милионима вашију, тела која су се борила за последњи делић 

простора. Побегли смо да се сакријемо у мали тамни простор на 

предњем крају палубе. Гледали смо према Драчу и нестрпљиво 

чекали да кренемо. Из мора су штрчали јарболи бродова које су 

потопиле непријатељске подморнице и мине. Један километар од 

нас према отвореном мору стајала је на стражи крстарица са четири 

брзе торпиљерке, да нам подмукао, скривени непријатељ својим 

смрто- носним пуцњем не онемогући одлазак из пристаништа.  

Ускоро, после поноћи, појавиле су се близу нашег брода брзе 

торпиљерке, одређене да нас прате и чувају. Нечујно су допливале, 

без икаквог осветљења на палубама. Машине нашег брода почеле су 

да раде, море је зашумело, напустили смо Драч.  

Спасени смо, спасени дивље Албаније!  

 

ФРАНЦУСКА СВЕДОЧАНСТВА О ПОВЛАЧЕЊУ 

СРПСКЕ ВОЈСКЕ КРОЗ ЦРНУ ГОРУ И АЛБАНИЈУ  

  

О трагичним данима српског народа приликом повлачења 

војске и избеглица у 1915. и 1916. години кроз Црну Гору и 

Албанију писали су и наши људи и странци, али недовољно, 

сразмерно величини херојских подвига и величини патњи нашег 

народа у тим данима, каквих је мало у историји свих народа и свих 

времена. Француска сведочанства о нашој Голготи изгледају ми 
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најпотреснија и најверодостојнија, јер потичу од људи који су 

делили нашу судбину и заједно са нама упознали све страхоте и све 

патње на том тешком путу страдања. Из тих књига, већих или 

мањих, вадио сам само исечке са разних страница, епизоде које 

најдраматичније сликају наша мучеништва на путу Распећа. Давао 

сам их хронолошким редом, без коментара, пошто те дирљиве слике 

најречитије саме говоре. Местимично сам својим текстом повезивао 

неке одломке. Понегде има мањих и ређих понављања која намерно 

нисам избегао: има чињеница и збивања која треба поновити да се 

јаче и заувек урежу у наше памћење.  

Текст Огиста Бопа превео је Душан Л. Ђокић а остале писац 

ових редова.  

Француски посланик у нашој земљи Огист Боп, који је 

пратио нашу владу у повлачењу кроз Албанију, дао је неколико 

потресних сведочанстава о патњама српске војске и српских 

избеглица у тим драматичним данима:  

„Међу војницима који су се слегали у Скадар, они који су 

стигли први нису сувише препатили, јер се албанско становништво, 

које још не беше схватило трагедију српског пораза, понашало 

према њима доста добро. Али како је намирница по селима брзо 

нестало, војници нису више могли ништа наћи на свом путу; и кад 

су видели да неки од њих продају пушке за комад хлеба, Албанци 

су били начисто да се немају више чега бојати од својих победилаца; 

најпре из далека и мучки, а затим отворено, војници и избеглице 

нападани су; и уз муке од глади и зиме, уз умор од пута, дошао је 

сада и страх од заседа албанских."  

Утисак који је наша војска оставила на Бопа при уласку у 

Скадар децембра 1915. године. То су биле прве групе наших 

војника:  

„Изнурени војници улазили су у Скадар понаособ, у малим 

групама, у збијеним одељењима, коњаници и пешаци измешани; по 

који одред задржавао је своје војничко држање; али су многобројни 

били људи који су били без оружја. Сви су изгледали крајње 

изнурени; као прави лешеви корачали су с муком, мршави, 

испијени, суморни, црна лица, угашена погледа. Њихово тужно 

дефиловање настављало се по читаве дане, под кишом, по блату. 

Никаква жалба није се чула са усана ових људи који су толико 

препатили; као да их је нека зла коб гонила, ишли су ћутећи; само 
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би по кашто проговорили хлеба; то је била једина реч коју су имали 

снаге изговорити. Неколико дана већина не беше ништа окусила; а 

у логорима, у околини вароши, где су искупљени без довољно 

заклона да се заштите од кише, снега и зиме, влада је била у стању 

да им пружи само комад хлеба."  

„У очајању, министри су преклињали савезнике да учине све 

што могу да се што пре пошаље и искрца у Светом Јовану 

Медовском храна нагомилана у Бриндизију. Доиста, с дана на дан 

све су више пресушивали извори које је влада, и поред све 

монетарне кризе изазване побијањем црногорског перпера и 

српског динара, успела наћи на месту. С друге стране, како није 

било фуражи, коњи су липсавали стотинама; њихови су лешеви 

покривали улице, закрчивали логоре. Већ се беше појавило 

неколико случајева тешких болести, и под неповољним 

санитетским условима, у којима се војска налазила, могло се бојати 

да се најопасније заразе не развију."  

„Стање је постајало критично. Децембра 15. војнички је 

оброк био смањен; 16. смањен је поново; 17, ујутру, интендантура 

је могла дати само трећину од уобичајеног оброка, а за сутрадан није 

имала тако рећи ништа више да разда."  

„Страх од глади морио је владу."  

„Четрдесет и шест војника умрло је од глади ноћу 16. и 17. Г. 

Пашић није могао прећутати савезничким посланицима озбиљност 

ситуације. Војска беше довде све поднела; али у какву крајност 

може бити доведена, ако види да је осуђена да умре од глади? Неће 

ли бити у праву да пребаци влади што је довела у  

Скадар и није ништа прршремила за њен дочек?"  

„Сваког дана стизали су у Скадар, изгладнели, нови војници. 

Војни изасланици и страни лекари придодати војсци чудили су се. 

Њима се чинило да ће с тешком муком спасти од пораза четрдесет 

хиљада људи; било их је међутим 60.000; 70.000; 80.000, и број је 

непрестано растао, на задовољство српских министара који су нам, 

познавајући карактер својих земљака, говорили: „Они ће доћи у 

већем броју но што ви мислите. Наши су војници пре свега сељаци, 

они знају на какве тешкоће наилази велика трупа зими у планини, 

зато иду у малим групама и разним путевима; требаће им времена 

да стигну, али ће стићи."  
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Нешто хране стигло је, али то је могло подмирити потребе за 

исхрану војске само за пет-шест дана. Глад је и даље претила, јер 

аустријска флота из своје базе у Котору ометала је савезничке лађе 

да редовно снабдевају српску војску. Неке бродове је и потопила у 

Светом Јовану Медовском, бродове који су доносили храну и 

добровољце из Америке.  

Зато што се преко Светог Јована Медовског није могло 

вршити редовно снабдевање војске и због надирања непријатеља, 

преуређење војске није се могло извршити у околини Скадра, како 

се помињало једно време, то се повлачење морало наставити ка 

Драчу, и Валони, и поред сувише велике изнурености и 

посусталости људи.  

„Стање у Скадру", каже Боп „постојало је све озбиљније. У 

вароши су аустријски аероплани бомбардовали посведневно, живот 

је био све тежи и тежи; избеглице, које су с тешком муком успевале 

да се хране, обеспокојавало је држање Албанаца и наступање 

Аустријанаца и Бугара; они су у гомилама опседали српска 

министарства и консулате, тражећи средства да иду из Скадра; и, 

поред свих страшних поједино- сти које су стизале из Светог Јована 

Медовског о патњама оних што се беху улогорили на обали 

очекујући узалуд какву лађу, сваког дана растао је број ових 

несрећника. Владала је права грозница за одласком, која беше 

обузела странце исто тако као и Србе."  

„Лешеви коња, на које одмах по изласку из Скадра често 

наилазимо на нашем путу, све су многобројнији; местимице по пет-

шест па и десет лежи један до другога. Уваљени у блато, које се 

сасушило, испупчавају пут који као да је калдрмисан њима; из ових 

надутих лешева осећа се задах од кога се наши коњи плаше; они 

застају; морате се напрегнути да их натерате да преко ових лешева 

пређу. Костурница кроз коју путујемо расте нам пред очима; 

изнурен, коњ каквог војника, или бегунца, успорава ход и пада; 

човек одмах скида с њега товар, узима на себе што може да понесе, 

оставља остало на земљи или баца на кола, ако каква пролазе у том 

тренутку, и, не осврћући се на животињу коју је оставио, наставља 

пут ка мору. Коњ за часак остаје лежећи, па се затим, као да му је 

живот додијао и као у очајању, изваљује поребарке, и кад прођете 

поред њега видите главу опружену по земљи, угашено око, уста која 

дахћу. Он издише, а неколико метара даље издише и други."  
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„Они који су ишли путем ужаса гледали су људе како умиру. 

Ми смо ове жалости били поштеђени, али међу војницима у 

логорима око Љеша многи живи нису изгледали ни мало боље од 

мртвих."  

Сведочанства Анри Барбиа ратног дописника париског 

„Журнала" спадају у најпотпунија и најпотреснија која су написана 

о повлачењу српске војске кроз Албанију (Српска епопеја). Он је 

пратио наше војнике на путу незапамћених страдања, и оживео низ 

узбудљивих и трагичних призора:  

„Двадесет четвртог новембра, смтуација је очајна у 

Призрену. Нагла бујица која бежи већ два месеца оставила је, у 

граду, сто до стопедесет хиљада избезумљених јадника, гладних, 

изнурених. И они би хтели још да беже, да се извуку из кошмара, 

али не могу више."  

„Нема више здравствене службе; рањеници, модри и 

ћутљиви, крвави и прљави, усред очајничке гомиле која се тиска 

улицама, лутају насумице до изнемоглости, до самртних мука. Има 

призора који раздиру срца, слика на које једва смемо да подсетимо. 

Избезумљене од ужаса, мајке покушавају да спасу једно дете, 

напустиле су друго. Малишани, овде-онде, падају и умиру; једва се 

примећују; нико се не брине о њима. Општа утученост, самртна 

обамрлост и равнодушност притиска сва срца и ничија патња не 

налази више никога ко би се сажалио! ..."  

„Треба уништити последње аутомобиле, сва кола, сву 

комору. Треба закопати или разорити топове и муницију. Треба 

уништити сав материјал да не би пао непријатељу у руке".  

„Сад се мисли само на спасавање људских живота! ..."  

„Напустили смо Призрен једног тужног и сивог дана, у шест 

сати ујутро, долином Бистрице. Чим смо се нашли ван града, 

наишао сам на исте језиве призоре беде, смрти, очајања који су 

стално пред мојим очима готово два месеца мога лутања дуж путова 

болног повлачења."  

„Ево наново лешеви без гроба, остављени на друму. Ево, по 

земљи, стока и липсали коњи, ево поломљених кола, кола коморе 

превијали- шта. По леденој зими шири се задах страшан, бљутав, 

гадан..."  
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„За нама је Генералштаб прошао у Љум-Кулу, војвода 

Путник, болестан, ношен на рукама у носиљци коју су направили 

војници од једног сандука."  

„Сат доцније, стигао је краљ Петар I. Стари владар имао је са 

собом само ордонанс-официра. Један војник одсекао је једну грану 

с дрвета и, без пратње, помажући се том мотком у свом несигурном 

ходу, упустио се пепшце, истом стазом којом ми идемо - стазом 

изгнанства..."  

„Путујемо девет сати не окусивши ништа а преморени смо. 

Авај! Немогуће нам је да се одморимо, пошто се овде очекује 

Генералштаб. Морамо продужити..."  

„У логору нема воде. Да бисмо пили, треба растопити снег. 

Хладноћа је страшна, тако страшна да нам је, и поред нашег ужасног 

замора, забрањено да спавамо. Међутим, ми смо изнурени, очи ми 

се склапају мимо моје воље...  

Али целе ноћи остаћемо будни, згурени око треперавих ватри 

које подстичемо стално, да сачекамо дан као ослобођење, дан кад 

ћемо наставити наш пут и продрмусати мало смртоносну студен 

која је укочила наше руке и ноге и стегла рамена! ..."  

„Још јуче поподне наилазили смо на лешеве укочене од зиме 

и покривене снегом; али у овој клисури, какви призори ужаса! ..."  

„На обема обалама, лешеви, опет лешеви и, још страшније, 

људи који умиру! ..."  

„Лешеви! Толико смо их гледали, толико дана, да је наше 

сажаљење, мало-помало, ослабило, али ови самртници!"  

„Ево једног: ноге су му промрзле у опанцима који су се 

претворили у комад леда. Отекле руке постале су огромне. Помирен 

са судбином, очекује смрт... Само му очи живе на лицу већ мртвом, 

очи које нас гледају док пролазимо... Ево, мало даље, један једини 

старац, са шаторским крилом на раменима. Показује ми своје 

слеђене ноге. Говори ми нешто. Не разумем га. Иако знам да је мој 

покрет узалудан, пружам му један двопек. Не жели он то. Његова 

рука, с бескрајном муком, подиже се полако, његов испружен прст 

показује ми шта он жели. Гледам и разумем!" „Тражи да га убијем 

револверским метком!"  

„Брзо пролазим. Ево других мртваца, других самртника... ево 

још других. Један војник вуче се крај леша једног сасвим младог 

човека, једва ако има двадесет година, попрсје укочено и подигнуто 
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на лактовима, умро је лицем окренутим небу а очи његове 

разрогачене као да су још молиле за помоћ. Он не може да стоји, али 

коленима и рукама покушава да се креће напред. Нема обуће а 

табани на ногама, одлепљени, висе као отргнути ђонови..."  

„Шта да се уради за ове несрећнике који умиру од глади и 

студени у овој леденој пустињи?"  

„За два часа, дуж целе ове клисуре, ове страшне клисуре, 

страва и ужас прате нас и на сваком завијутку, иза сваке стене, 

вребају нас ..."  

„Четири лекара - доктор Пети, Гарние, Дима и Биско - који 

припадају нашем одељењу, изјављују да ће неки од нас неминовно 

умрети, најслабији или најизнуренији. Пуковник Фурние посредује 

код престолонаследника, који дозвољава нашим болесницима да 

преспавају у хану, у његовој близини..."  

„Чим се пробудимо у уобичајено време, конетатујемо да 

тридесе- так људи нашег одељења имају промрзле ноге. Они пате 

као проклетни- ци. Многи, имају руке прекривене пликовима који 

су настали услед студени."  

„Престолонаследник Александар излази из хана. Са својом 

жалосном пратњом - око двадесет коњаника „краљеве гарде - 

удаљује се, пешице у освит дана."  

„Два његова војника, који су морали провести ноћ напољу, 

као и ми, зато што није било места у хану, неће га пратити. Они су 

ту, једва на двадесет метара од нашег логора. Испружени испред 

пепела угашене ватре, могло би се поверовати, из далека, да још 

спавају, али укочени у оделу укрућеном од мраза, они су заувек 

непомични. Несрећници, преморени, сами крај ватре, нису имали 

снаге да проведу ноћ будни, као што смо ми учинили, још те ноћи. 

Сан их је обузео затим, неприметно, и смрт. .  

„Готово сви људи имају опрему поцепану, подерану, у 

дроњцима. Многи су пошли из Призрена без преобуке..."  

„А наше болничарке! Јадне жене! Накарађене, у војничким 

старудијама најневероватнијим, болно их је погледати, толико су 

преморене. Међутим, са надчовечанском енергијом, оне подносе 

наша страшна искушења, и оне их подносе чак боље него многи од 

нас. Сваке вечери, кад дођемо до коначишта, увек се нађе међу њима 

бар једна која у својој дивној женској пожртвованости налази снаге 
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да превије најболније ране, да понегује најболесније, најизнуреније 

..."  

„И официри и војници уморни су преко мере. Свима су ноге у 
страшном стању. Одељење се вуче. Колона се отегла претерано и 

ускоро се налази изројена на путањи дугој бар десет километара."  

„Коњи поново падају. Јадне животиње и оне су изнурене од 

умора и глади. Треба олакшати колону. Последњи двопек носе људи 

на леђима. Главна брига је да се спасе нешто мало намирница које 

још имамо, као и наши покривачи. Остатак пртљага, логорска 

кантина и торбе одлазе у јаруге..."  

„У мраку, тумарамо по снегу. Тражимо лешеве, језовита 

обележја која нам означавају правац! Још један коњ пада. Руком се 

скидају пртљази које је он носио, али они се губе у потоку који смо 

чули иако га нисмо видели, у који скоро сви падамо.  

„Мокри, затим обложени од ногу до главе ледом, три сата 

идемо, или боље рећи вучемо се насумце, кроз тамну ноћ ..."  

„Питам се, опет, како смо имали снаге - моралне - да 

савладамо наше патње, наш страшни замор, и да наставимо пут..."  

„Најнеочекиванији призор указује се  нашим  очима. Официри 
и војници, упола наги и цвокоћући од зиме, пружају своје кошуље и 
своје гаће Албанцима који нас опкољавају."  

„Одмах сам разумео. Злато не привлачи ове урођенике. А и 

шта ће им оно овде, где живе усамљени, усред планина, далеко од 

сваког пута и сваке просвећености. Насупрот томе, несрећници су 

готово наги и желе наше јадне дроњке! Да бисмо добили од њих 

дрва, једину ствар коју нам могу продати, - с пројом, која се готово 

не може јести - остављамо им последње кошуље и последње гаће!..."  

„Исцрпљени замором и недостатком хране, да бисмо 

штедели намирнице, узимамо само један оброк дневно - и то какав 

оброк! Отупљени због узастопног неспавања на страшним етапама 

од десет до петнаест сати, где се, са неподношљивим патњама, 

вучемо са рањеним ногама, где се клизамо сваког тренутка - на леду 

и подмуклом снегу, где се при најмањој непажњи излажемо 

страшном паду, у дно понора поред којег стално идемо - тако 

настављамо пут са несвесном и очајничком енергијом, у пуном 

кошмару".  

„Бићу кратак. Требало би, за сваки дан, поново подсећати на 

исте слике ужаса, бола и смрти".  
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„Међутим, што више одмичемо, то наше патње постају све 

неподношљивије. Природни елементи као да су се удружили да 

умноже тешкоће при нашем кретању, да скрхају наше последње 

снаге, подижући испред нас препреку за препреком, у јадима без 

примера у овој непријатељској Албанији".  

„Скрхан, уморан, јуче тек стигао у логор, утонуо сам у тако 

дубок сан да нисам осетио да пада киша, која је неочекивано стала 

пљуштати током ноћи, тако да сам се јутрос, при буђењу, нашао 

испружен у језеру од блата и мокар као додола..."  

„Вучемо се полако под кишом. Телесно смо на измаку снаге. 

Морали смо, при поласку, оставити готово сав последњи пртљаг 

(који смо донели довде уз највеће тешкоће и муке) да бисмо попели 

на коње оне међу нама чије су ноге промрзле и не могу више да их 

носе..."  

„Авај! ако је пењање било мучно, спуштање је страшно! 

Падина је покривена, часом крупним облим шљунком, који се 

котрља под изубијаним ногама, часом оштрим камењем које дере 

оно што нам је остало од наше обуће и свирепо нас рањава".  

„Људи и коњи падају утркујући се. Прелазимо једва по један 

километар на сат. Један по један, посустајемо на стенама, не могући 

више да се крећемо. И, у сумрак, чело колоне треба да застане на 

неком пропланку, у дну какве вртаче окружене ситним четинарима.  

Неки од нас немају више снаге да иду. Ипак, ноћу цело 

одељење, човек по човек, дође у логор. То је право чудо од енергије, 

пошто има људи који су, да би нам се придружили, морали да се 

вуку на рукама и коленима, кроз хаос стена..."  

„Авај! рачунамо без кише и поплаве. Та етапа постаје ускоро 

најсвирепија и најмучнија од свих етапа!"  

„Мало-помало, уколико силазимо ка равници, блато бива све 

веће, и убрзо налазимо путове претворене у реку блата где се 

заглављујемо до колена".  

„Одједном, напред, један коњ нестаје до сапи. Само му се 

глава још види".  

„Покушавамо да скренемо лево, затим десно. Више од 

двадесет пута прелазимо преко река које су постале језера, преко 

потока који су постали реке, и увек наилазимо на блато".  

„Један се човек заглибио. С муком га спасавамо, али му 

цокуле остају у гробници блата где се полако заглибио".  
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„Не одмичемо више, ноћ пада, киша пљушти. Изгубљени смо 

усред огромног мора муља, у ком нестају наше последње три овце. 

Коњи под самаром више од дванаест сати, полегали су.  

Морамо напустити свој последњи пртљаг ..."  

„Према мапи, налазимо се на чешри километра од Скадра".  

„Варош је ту, сасвим близу, а ми не можемо стићи до ње ..  

„Узалуд бисмо хтели да идемо, наше ноге, залепљене за 

земљу, огрезле у блато, не слушају нашу вољу".  

„Блато нас не напушта. Исцрпљене су наше последње снаге... 

У мучној ноћи која притиска наша плећа, гуши нас страшна 

агонија".  

„И када се, уморни зауставимо блато полако осваја. Допире 

до чланака на ногама, затим се пење до колена..."  

„Хоћемо ли помрети ту, заглибљени у том прљавом гробљу, 

сада када смо близу циља?"  

„У мраку се чују очајни крици. Зову у помоћ, слабо ..." „Неки 

су залутали, неки падају".  

„Најзад, онда кад сви очајавамо, нека светлост засветлуца на 

неких сто метара. Једва сам се одвукао. Наслућујем неко село које 

се помаља из мочвари; то је Кучи. Једанаест је сати ноћу. Идемо већ 

седамнаест часова".  

„У једној албанској кући која нам је указала гостопримство - 

бар челу колоне, јер цела наша заштитница не одазива се позиву - 

спуштамо се, преморени, немајући снаге да поједемо нешто хране 

која нам је понуђена: сира, празилука и проје..."  

„Тек сутрадан, 3. децембра, пошто смо прешли још једну 

реку, Кири, у води до појаса, довршили смо најзад ужасан прелаз 

преко северне Албаније и приспесмо у Скадар".  

„Наш јадни долазак, наши просјачки дроњци, наша 

изгладнела лица, обрасла у маље и упала услед оскудица и замора, 

наш изглед прљав и чупав, изазива, код оних који нас гледају како 

пролазимо, силно запрепашћење, и поред тога што су навикли на 

призоре те врсте".  

„Наше клецаве ноге не носе нас више, и ми се клатимо као 

пијани људи: спотичемо се на сваком кораку о камење или рупе 

излоканих улица..."  

„Кад сам се освестио, стварно, после једног мртвог сна, који 

је трајао двадесет и четири сата (неки су спавали два дана и две ноћи 
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не пробудивши се) - кад сам дошао себи, на крају кошмара нашег 

пута, Скадар, са свим магловитим и прљавим небом, указа ми се 

насељен утварама које је призивао неки нов кошмар. Те утваре 

изгледаху као да су дошле с неког другог света".  

„Те авети, те људске олугоше које су лутале главним 

улицама, то су биле избеглице, мноштво жена, стараца и деце који 

су били, масовно, напустили вароши и села да би побегли испред 

три војске, аустро-немачке и бугарске; то су били и остаци храбре 

српске војске!"  

„Сироти војници и сироте избеглице упалих и пергаментних 

лица, у бедним дроњцима! Колико је међу онима који су пошли на 

пут, остало дуж друмова, немајући снаге да наставе своје мученичко 

путовање? Колико је ишчезло у клисурама, у снегу, леду и блату? 

Колико их је помрло од беде и глади? ...  

„Нарочито жене и деца, тако многобројни недавно, сад су у 

мањини. Исто тако готово не сусрећем више рањенике, оне 

рањенике који су, последњом снагом покушавали, у почетку, да 

прате повлачење војске. А приче које објашњавају њихову 

одсутност превазилазе границе ужаса".  

„Ове су избеглице већином прошле кроз Црну Гору, преко 

Пећи, путем мање ужасним, без сумње, но што су стазе једва 

обележене кроз планине сурове Албаније, али путем ипак веома 

страшним, пошто су морали да се пењу на 2.000 метара да би 

прешли преко чакорског леда. Једва је неколико хиљада бегунаца 

успело да стигне довде, од стотине хиљада који су били пошли..."  

„У овој суморној и утученој гомили, где су помешани сви 

сталежи, такмичећи се у патњама, у беди и очајању, људи које сам 

раније знао као богате, данас немају за шта да изнајме стан, ма како 

скроман био и носе на себи грозне рите..."  

„Сви у укоченим и као безбојним очима имају исти израз 

дубоке обамрлости, сурове унезверености. Сви оплакују смрт 

рођака или пријатеља... Све њих мучи иста фикс идеја, која влада 

њиховим очајањем и раздире њихова срца: сећање на изгубљену 

домовину."  

„Као Љум-Кула, Пећ је био згариште српске војске, јер после 

Пећи није било путова".  

„Издато је наређење да се спали хиљаде кола, гомиле хране 

и да се уништи највећи број топова са муницијом, па да се војска 
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повуче у албанске планине избегавајући борбу, пошто није било 

никакве вере у победу..."  

„Војници су и даље пристизали у Скадар. Неки су без оружја. 

Неки су чак готово у кошуљама. Прво су дали оружје за хлеб, затим 

су дали цокуле, најзад одело. Сви изгледају изнурени, помирени са 

судбином..."  

„Албанци, били из вароши или из села, немају нимало 
сажаљења према беди изгнашжа; већина их посматра са неосећајном 
равнодушно- шћу и не указује им ни најмању помоћ".  

„Треба напустити Скадар. Треба поново отпочети скитнички 

живот, несигурним и опасним друмовима. Треба ићи дуж морске 

обале, где је, знамо, поплава и блато, да бисмо дошли до неког 

пристаништа: Светог Јована Медовског, или Драча, или чак, још 

даље, до Валоне. Тамо ћемо сачекати спасилачку лађу која ће нас 

одвести, најзад, далеко од пакла у ком се мучимо ево два месеца".  

„Бежати ова два месеца грозног кошмара испред 

непријатеља, испред кога је ишла његова страшна савезница, глад; 

поднети, захваљујући снажној енергији, све тешкоће на које смо 

наилазили; савладати дивље планине, поноре и поплаве, кише, снег 

и лед, - кроз Албанију нисмо прошли само кроз ватру, - чудесно 

умаћи смрти, која је стално и свуда била у заседи; препатити за 

неколико недеља колико други током цела живота... и доспети 

најзад! ... да у Скадру опет нађемо, уместо одмора, глад и грозоте, 

зар то није довољно, да се обесхрабре и најхрабрији?..."  

„Одлазак поново почиње, или се, боље рећи, наставља, јер 

одмор је био тако кратак. Не бежимо сада више кроз планине, по 

зими и снегу. Сад идемо поред јадранског приморја, по поплављеној 

равници која је постала огромна каљуга, где подмукло 

заглибљивање вреба путнике, где су потоци постали плаховите 

реке, које треба прелазити пливајући, где су реке постале мореузи..."  

„Неколико километара после Љеша пут још постоји, али то 

је рушевина од пута, где су рупе исто тако многобројне као и 

камење, пут који нестаје сваког часа под изливеним потоцима. Под 

слаповима воде, коњи и пешаци посрћу и једва пролазе без 

несреће..."  

„Заглибљујемо се у води и блату, усред измешаних бегунаца, 

војника, заробљеника, који се међусобно помажу. Нема више 

непријатељства или расне мржње. Има само несрећника који 
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удружују своје последње снаге да се боре против потопа и за 

спасавање живота..."  

„Сви жалосно изгледамо. Дуж немогућих путова, које смо 

усред толиких искушења морали прећи, оставили смо, малопомало, 

своје последње пртљаге; разуме се да нисмо могли заменити наше 

похабане прње, те сада личимо на невероватне скитнице".  

„Онај што личи на просјака, са прљавим качкетом на глави, 
одевен накарадно у дроњке: војничка блуза а грађанске панталоне, 
поцепане, избушене, изгореле, то је најбогатији човек у  

Скопљу..."  

„А онај чупави одрпанко, испијена лица, са дроњавим 

шеширом без облика и боје, коме бисте радо уделили два марјаша, 

био је, још јуче, професор Београдског универзитета".  

„Ни осталима немате ништа да завидите. И они су исто тако 

бедни, ако не и беднији..."  

О повлачењу српске војске кроз Албанију писао је и 

француски генералштабни п. пуковник д'Алозие у својој књизи 

„Једна историјска драма“. Он је био члан војне мисије коју је 

Француска, под руководством генерала Мондезира, послала у 

Скадар да укаже помоћ нашој војсци и олакша повлачење нашим 

трупама „изнуреним у једном од најсвирепијих повлачења које је 

историја икада упознала".  

„Хиљаде појединаца, војника и грађана, били су успели да 

дођу до приморја у Свети Јован Медовски, али најстрашнија беда 

владала је међу овом гомилом, која је била без склоништа и без 

икаквих средстава, узалуд очекујући превозна средства за 

укрцавање".  

Француски официри, које су Италијани упозоравали да је 
беско-  рисно „Васкрсавати леш", констатовали су да 
„обеспокојавајући описи ширени у Бриндизију о страшној беди 
српских избеглица нису били нимало претерани".  

„Положај (војске) је на жалост крајње тежак. Влада, 

министри савезничких сила и Генералштаб приспели су у Скадар, 

после најмучнијег повлачења и највећих јада. Ипак је највећи број 

дивизија успео да пређе планинску зону, и сада се налазе 

распоређене између Подгорице, североисточно од Скадарског 

језера, и Љеша, на путу од Скадра за Светог Јована Медовског. Све 

су те колоне успеле да их не опколи непријатељ чије се гоњење 
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изгледа зауставило при улазу у планине. Али број је сведен 

отприлике на 2/3. Морали су напустити готово цео материјал, 

нарочито артиљерију, изузев неколико пољских батерија".  

„Глад, тифус и срдобоља пустоше стално и сваког дана у 

великој мери. Осим тога, многим људима промрзле су ноге. Али 

питање исхране задаје највише муке. У земљи готово нема 

намирница, а албански сељак сурово брани оно што има. Одавно је 

следовање морало бити смањено на 200 грама проје на једног 

војника за дан. Ако снабдевање храном не буде могло да стиже 

преко Светог Јована Медовског, српски војник ће буквално умрети 

од глади..."  

„Стање у ком се налазила несрећна и херојска Србија 

последњих децембарских дана 1915. било је тако трагично да у 

историји нема примера да је неки народ био доведен у такву беду".  

„Па ипак, на овом путу, једином који спаја Скадар са морем, 

један народ корача; избеглице оба пола и свих сталежа, упутили су 

се ка приморју у нејасној нади да се тамо укрцају; српски војници 

који су изгубили своју јединицу и они настоје да дођу до мора, као 

и службеници и намештеници разних министарстава ..."  

„С времена на време, кроз ту гужву наилазимо на трупу која 

се сачувала. Људи иду полако, ћутке, са умотаном заставом; они су 

троми и уморни; њихове униформе покисле, похабане, јер су 

неколико месеци без заклона, имају неку неодређену боју која 

прелази у мркозелену. На свима се примећују трагови преживелих 

невоља: црте на лицу затегнуте, очи им чудно блистају на испијеном 

лицу... Али готово сви носе своје пушке, а њихова свирепа беда под 

сурим небом, у овом пејзажу суровом и мучном добија неку 

трагичну величину".  

„И Скадар је почео да гладује, Скадар у ком су костури 

угинулих коња закрчили дворишта касарни, у ком су многи војници, 

измршавелих лица, у поцепаним униформама, дрхтећи од зиме под 

оштрим децембарским северцем, пружали руку, где су сваког дана 

скупљали по стотину палих од изнемоглости и глади. Тај Скадар 

пружио је призор јада који се не може замислити".  

„Велика оскудица у намирницама није на жалост била једина 

невоља. Рђаво здравствено стање војске, последица суровог 

повлачења кроз албанске планине још више се погоршало кад су 

војници приспели у нездраву и мочварну равницу и нагло 
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променили климу, и нарочито због оскудице у одећи и стварима за 

логоровање. Села су ретка у Албанији, и највећи број сељачких кућа 

обично су бедне колибе, у којима житељи живе заједно са стоком. 

Према томе, пољски логор био је опште правило, али логор без 

шатора, без покривача, без логорских справа. С друге стране, лекова 

и санитетског материјала готово никако није било, тако да је већина 

болесника остајала без неге. Санитарна енглеска мисија г. Лама у 

Скадру имала је нешто средстава, која су нагло утрошена, а нису се 

могла обновити. Српска влада је отворила неколико болница 

користећи ретке расположиве зграде у граду; али те просторије, у 

којима је све недостајало, постале су убрзо недовољне. Сваког дана 

жалосни ред војника тискао се на њиховим вратима, која су могли 

прећи само повлашћени. Остали су умирали по улицама, и није било 

ретко видети болни призор самртних мука ових славних ветерана 

који нису хтели да изгубе наду у своју Отаџбину..."  

„Срби су пробавили готово три месеца на овом 

негостољубивом приморју, где су њихове патње биле дуже и исто 

тако свирепе као оне које су доживели током свог мученичког 

повлачења кроз снежне планине северне Албаније..."  

Раул Лабри, админиетративни официр у француској 

медицинској војној мисији у Србији, објавио је своје утиске о 

невољама и француске лекарске мисије и српског народа приликом 

повлачења кроз Албанију и Црну Гору у књизи „Са српском војском 

у повлачењу.“  

„После многих тражења", бележи Лабри „23. новембра у 

Пећи, добили смо за злато мало кромпира, кестења, чаја и кафе.  

Али нема више хране. Српски војници који логорују у блату, узалуд 

нуде, насумце, на улици или у пољу око града, шињеле, чак и цокуле 

за мало проје..  

„На узаној ливади на којој смо спавали, између четири гроба, 

дуга поворка бегунаца пролази и застаје. Избили смо на пут којим 

се повлачи војска и српски народ. Једна жена седи на земљи и храни 

некаквом прљавом храном своја три детета у ритама, која цвокоКу 

од зиме..."  

„Главни лекар Даженкур, који иде са нама, држећи своју 

мазгу за узду, оклизнуо се и откотрљао с мазгом; срећом, задржао 

се у снегу и могао се спасти. Нова невероватна узбрдица у чијем нас 
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положају зауставља колона оних који су испред нас; није могуће ићи 

напред. Неколико животиња срушило се у бујицу..."  

„Пред нама се устремио Чакор, проклета планина којом 

пролази теснац на 2.000 метара висине. Снег је до пазуха. Он је 

подмукло изравнао тле, сакрио рупе и поноре: и тако сваки коњ и 

свако људско биће које скрене с пута откотрља се у увалу".  

„Непрекидна поворка животиња, жена, деце, војника, успиње 

се овим тегобним путем, сви погрбљени, као скрхани под тежином 

снега. Једна жена, испред мене, повијена, носи на леђима колевку 

заклоњену покривачем; неколико пута је заспала за тренутак, затим 

наставља пут; најзад, очајна, седа у снег, који је покрива. Нисам је 

више видео".  

„Један војник у ритама, са једном ногом увијеном крвавим 

крпама, други обавијен истински гомилом снега, спустио се уз једну 

јелу и нестаје у рупи коју сам копа. Људи који су се зауставили да 

одахну и који су изгубили своје сапутнике вичу, ударају ногама у 

земљу, лудују. Колико ће од њих, без намирница и покривача остати 

на путу? ..."  

„На сваком завијутку стазе наслућују се испод снега трупови 

коња. Идемо с муком, ослоњени на тојаге, решени да идемо без 

одмора до врха, како бисмо избегли обамрлост и поспаност која нас 

обузима..."  

„Теснац је, после три напорна сата, на сто метара од нас. 

Падина је тако врлетна да морамо оданути по неколико секунди 

сваких десет метара. Најзад, успели смо се на врх. Због премрзлих 

прстију не можемо да пушимо..."  

„Силажење, врло стрмо, кроз дубоке кланце које нам скрива 

магла, подмукло је; више пута падамо, срећом висок снег задржи 

нас у паду. Наша марва посрће сваког тренутка..."  

„Хладноћа је најмање 20 степени испод нуле. Руке су ми тако 

укочене да не могу држати тојагу. Падам оклизнувши се на једном 

залеђеном потоку који пресеца стазу. Умало се нисам стропоштао с 

велике висине у реку..."  

„Настављамо да идемо без починка, посрћући од умора и 

изнуре- ности, соколећи оне наше људе који хоће да се успавају на 

снегу. Хладноћа је неподношљива. Животиње не могу више да иду. 

Не знам шта би било с нама, да нисмо наишли на једну кућу у 

изградњи, где су после много натезања, пристали да нам отворе..."  



139  

  

„Наши другови су готово сви приспели (у Скадар) са свих 

страна. Сваки је био разне среће и много препатио. Сем једног 

јединог, целу једну српску амбуланту побили су Албанци, у 

планинама... Сваког часа пристижу у варош појединци српске 

војске, у ритама и дроњцима, без оружја, поцрнели од дима у 

логорима, и, пропали од беде, стропоштавају се по улицама, на 

трговима, на раскрсницама. Скадар је град убогих и град глади... 

Српски војници у гомилама изгладнелим као вуци скупљају се 

близу пекара и прете..."  

У својој књизи „Повлачење  Србије,“ Луј Томсон описује, 

најчешће, дан по дан, епизоде повлачења грађанства и војске, од 

Шапца, преко Призрена, Пећи и Чакора, до Подгорице, Скадра и  

Светог Јована Медовског. У тим описима, како каже у предговору 

Ернест Дени велики историчар, професор Сорбоне и осведочени 

пријатељ српског народа, „нигде јунаштво не узима декламаторске 

позе. Ни драматичан гест, ни реч трагедије. Свако корача напред, 

старајући се да издржи до краја својих снага, мислећи једино да 

најбоље испуни задатак, значајан или скроман, који му је поверен".  

Из многобројних епизода Томсонове књиге, навешћемо 

његов опис невоља које су бегунци имали на путу између Велике и 

Андријевице, и неколико скица са последњих страница његовог 

дела за време пишчевог боравка у Скадру.  

„Дан нам је веома мучан. Снег засењује коње и путнике. Пут 

не постоји више. Идемо обалом реке, у коју понекад морамо сасвим 

да уђемо, корачајући у леденој води. Понекад се упутимо неком 

стазом којом се пењемо уз неку стрмен а затим исто тако силазимо. 

Коњи нам падају. Морамо секиром сећи лед да бисмо могли проћи, 

а када нас нечији пад примора да макар најмање застанемо, патње 

које проузрокује јака хладноћа, нарочито на мокрим ногама, 

страшне су. На овом пролазу, неким друговима промрзле су уши 

које су морали одсећи у Скадру..."  

„Дримским путем улази у Скадар жалосна поворка српских 

војника који долазе из Призрена преко Албаније. Они су преморени, 

бледи, испијена лица и у дроњцима. Прича се да су их у клисурама 

Миридити нападали и да је било мртвих".  

„Има жртава тако исто и од глади и умора. Преживели се 

тешко крећу. Једни су скљокани на коњу који се сам једва вуче; 
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други се ослањају на пушку. Официри, измешани с војницима не 

разликују се од њих и немају никаквих ознака...  

„Јадна српска војска, коју сам видео тако јуначку и пуну 

храбрости и наде! Рекао би човек да је то поворка модрих и 

ћутљивих утвара".  

„Сутрадан, после прилива српских трупа, у граду је нестало 

и оно мало средстава којих је још било. Сада је на пазару затворен 

највећи број дућанчића, и нема апсолутно никаквих намирница сем 

празилука".  

„Војници лутају улицама као изнемогле авети. Под њиховим 

светлим очима, тегобно је погледати њихове упале образе и, кад 

поседамо за сто пред тањиром пиринча, који, јутром и вечером, са 

мало хлеба, представља сада нашу једину исхрану, мислимо са 

грижом савести на ове изгладнеле људе ..."  

„Овде војници подлежу од умора. Сваког дана расте број 

мртвих; изгледа претеран и не смемо да верујемо у то..."  

„Северно од Скадра, велики простори су прекривени 

мноштвом малих жутих шатора. Киша лије као из кабла, све је 

поплављено, заглибљујемо се у води до чланака. Несрећни војници 

не могу више ни да се склоне од воде. Кад сам стигао, они су се 

тискали око мене, гледајући да ми продају, ко улар, ко колан. Срце 

ми се цепа и никад нећу заборавити самртне муке које сам доживео 

гледајући ове јадне људе".  

И Марија де Рузиецка, која је у два маха долазила у нашу 

земљу да нам са много љубави и пожртвовања помогне као лекар, 

излажући опасности и свој живот, јер се, вршећи своју дужност, 

разболела од пегавог тифуса, указала је у својој брошури „Од  

Скопља до Светог Јована Медовског“ на страхоте и грозоте које је 

доживео српски народ при повлачењу кроз Црну Гору и Албанију. 

Она је још у Скопљу, затим у Приштини, као управник једне војне 

болнице, имала прилике да види и осети јаде несрећника који су 

напустили своје домове бежећи испред непријатеља који су 

надирали са свих страна.  

„После десет до дванаест дана хода", каже она „многи од тих 

несрећника долазили су код нас (у болницу) да би пали мртви на 

прагу, изнурени глађу, зимом и умором".  

„То је био само почетак страшне трагедије српског народа, и 

његове храбре војске".  
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 „У  Приштрши  смо  остали  отприлшсе  месец  дана.  

Преживели смо у том граду страшне, незаборавне дане".  

„За то време, стално је расла маса бегунаца. Многи су 

спавали на улицама; ретко је ко нашао неко склониште у турским 

кафанама; није било ни хлеба. страшно је било погледати тај свет, 

који цвокоће од зиме, унезверен. Како смо патили што не можемо 

да им пружимо кбмад хлеба!..."  

,,До Пећи и од Пећи до Подгорице исте невоље, исте патње".  

„Кад је све било уништено, кренусмо на пут. Неколико дана 

ишли смо непроходним стазама, покривеним поледицом, уском 

ивицом дубо- ких понора, и по снежној олуји која је, као застор, 

скривала испред нас дубоке бездане".  

„Најчешће смо проводили ноћ не спавајући око ватре коју су 

војници с много муке одржавали на снегу и леденом ветру. Најзад 

стигосмо на Чакор, клисуру на 2.000 метара висине, на коју смо се 

морали пети по хладноћи од 20 степени испод нуле. Али кад смо 

прешли овај теснац и кад смо се нашли на другој страни, 

констатовали смо са ужасом да су многи војници и бегунци остали 

мртви на путу. Једна жена која је пратила трупе са два детета, била 

их је умотала и попела на једну мазгу. После једног дана путовања, 

кад смо прошли Чакор, оба су детета умрла смрзнута. Једна друга 

жена изгубила је тако исто девојчицу од дванаест година. Сви смо 

изнурени од замора, глади, жеђи, премрзлих ногу; и тако једва смо 

одмицали..."  

„После ових мука спустили смо се у Андријевицу. Веровали 

смо да смо избегли смрт; нисмо ни слутили да нас она поново вреба. 

Јер, од Андријевице до Подгорице морали смо ићи по мећави која 

нам гогје дала да отворимо очи. Нисмо наишли ни на једно село, ни 

на једно склониште да се склонимо бар ноћу..."  

„Скадар се учинио изнуренмм трупама као обећана земља.  

Утолико је било страшније разочарање".  

„Сваког дана, пре сванућа, одлазила су кола у логор да 

однесу лешеве војника помрлих током ноћи..."  

„Кад смо стигли у пристаниште Свети Јован Медовски 27. 

децембра, затекосмо, као свуда уосталом, глад и беду.  

Аустријске подморнице потапале су транспорте са храном 

коју су слали савезници".  
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„Три хиљаде избеглица, људи, жена и деце, налазили су се на 

жалу већ три недеље у незапамћеној беди; и да би несрећа била већа, 

непријатељски авиони бацали су бомбе сваког дана, као у Скадру, 

убијајући и унакажујући неке од ових несрећника".  

„Ничега немамо, чак ни дасака за мртвачке сандуке, и морали 

смо стављати лешеве у један мали јарак ископан на брзину, поред 

којег су преживели проводили ноћ на раскаљеној земљи..."  

Новинар де Мезијер послао је 27. децембра из Драча један 

узбудљив чланак о несрећама које преживљује српски народ у 

Албани- ји, чланак који је објављен у „Малом Парижанину" 3. 

јануара 1916, из којег наводимо неколико реди:  

„Сазнали смо од оних који су избегли из логора јада и мука 

да се српски војници, више од две недеље хране искључиво месом 

смрзнутих коњских лешева... Жене, да би покушале да нахране своју 

децу, оне несрећнице које су напустиле своје порушене домове и 

пошле за војском у повлачењу, биле су приморане да траже у измету 

мазги и коња зрна несвареног овса која су прале и правиле од њих 

кашу. Сви се слажу, све бледе усне бегунаца приповедају исте муке, 

све очи које горе од грознице показују исте визије ужаса. Србија је 

била, у овом немилосрдном рату, изабрани народ храбрости и 

страдања ... Српска војска умире на стотину километара од 

пристаништа у којима је очекује спасење. Таква је грозна истина. 

Можемо се надати да ће ускоро колоне стићи на обалу, али дотле не 

можемо скривати овај кошмар: толико људских бића у највећој 

невољи и на измаку снага, огрезлих у нечистоћи, издишу под 

ведрим небом, на страшној зими под немилости- вим и суморним 

албанским небом мраза и смрти..."  

Овим дирљршим апелом, који је упућен француском народу, 

завршавамо сведочанства Француза које је дубоко и снажно 

потресла наша национална трагедија, Француза који су осетили 

потребу и сматрали за људску дужност да упознају свет са 

страдањима нашег народа који се изложио најстрашнијим 

искушењима само да спасе част и достојанство српског народа.  

 

ТРАГЕДИЈА НАШИХ РЕГРУТА  

  

Првог новембра стижемо у Приштину. На улицама метеж. 

Велика оскудица у хлебу, који се није могао добити ни у пекарници 
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ни у гостионици. Влада је у Митровици, Врховна команда у 

Вучитрну. Штаб II армије стиже преко Лебана у Приштину. Не зна 

се стање на бојшнту, али се говорка да ће II армија покушати да се 

пробије кроз Качаник и да ослободи Скопље.  

Морал у војсци почео је да попушта. Неки војници заостају и 

предају се, други тешко и безвољно настављају повлачење. У 

Приштини нисмо ни покушали да отварамо болницу. Нико није 

ништа наређивао, а није било ни просторија у којима би се радило.  

Трећег новембра наређено је да се иде у Штимље. Тамо су 

кренуле све резервне болнице. Бескрајна поворка кола, аутомобила, 

коњаника и пешака лагано се креће друмом за Липљан. Стижемо у 

11 часова пре подне. Кад изиђосмо на призренски. друм што води 

ка Штимљу, спазисмо распрскавање шрапнела изнад Урошевца и 

зачусмо недалеку грмљавршу топова. Наши попуштају и ту! 

Договорисмо се да исте ноћи наставимо пут.  

Полазимо око 11 часова ноћу; путујемо целу ноћ и у свануће 

стижемо у Суву Реку. Склонисмо се док киша не престане, а онда 

продужисмо ка Призрену. Опет низови кола, сада без војске, махом 

грађани-избеглице са породицама и понека војна установа из 

позадине, као и заробљеници, али сами без пратње и надзора. Поче 

падати снег, а хладан ветар дувао нам је срећом у леђа; мокра одећа 

на нама смрзла се и укрутила.  

У Призрен стигосмо 4. новембра. Нађох брзо стан не само за 

нас двоје него и за цео свој штаб. Улице препуне света, у свим 

кафанама гужва, највише код „Бистрице" где се склонио силан свет 

од непогоде. На бонове које месни одбор дели избеглицама добија 

се хлеб од 0,80 ока, и то доста поправља ситуацију. Све је поскупело 

до невероватних размера, оскудица прети, шећера већ нестаје. 

Премештен сам на службу у Нишке резервне трупе регрута и 

одређен за лекара II пука. Петог дана по доласку добили смо 

наређење за покрет у правцу Битоља.  

При поласку почиње падати киша са суснежицом; лагано 

одмичемо излоканим и раскаљаним друмом. Обузима ме суморна 

неизвесност, а туга притишће душу. Коњ гази тромо и нерадо, као 

да и он дели моје расположење. Војници су пре поласка примили по 

2 - 3 хлеба, али су већи део појели већ првог дана марша; пешаче 

безвољно, а воду пију из сваке успутне локве, на шта се згражавам 

и љутим. Виде се још понека кола са избеглицама или стварима, али 



144  

  

је највише натоварених коња и магараца. Прозврји и покоји ауто да 

би прешао и последњи део свога пута и завршио живот код Љум-

Куле.  

Око 2 часа после подне стижемо у Љум-Кулу и прелазимо 

преко високог моста на Дриму. Ту се одваја пут за Везиров мост и 

пут за Љеш, и лево за Бицан и Васјат. Целог дана ни ја ни моји коњи 

нисмо ништа окусили. Пред вече нађох дра Јозера Хајима, који је 

имао болницу под четири велика шатора, и замолих га да преноћим 

код њега. Примио је на конак дра Моравца, дра Крсту и мене. 

Болничари су спавали напољу, а регрути у шуми како су знали и 

умели.  

Љум-кула има стварно само кулу поред моста за смештај 

страже, док су раштркана села далеко по брдима; једино је нека 

железничка команда, упућена овде на рад, скрпила некакву кућицу 

и начинила неколико земуница за пекарнице; хлеба је било, али само 

за заробљени- ке који су крчили пут за Бицан, највеће село у Љуми.  

Ујутро 9. новембра кренули смо за Бицан. Кад сам видео да 

кола не могу даље, оставио сам их крај болничких шатора, а важније 

ствари претоварио на коњске самаре. У Бицан стигох око 10 часова 

пре подне. Волови разрањавили ноге и не могу даље; продадох већи 

пар за 400, а мањи за 200 динара. По завршеној продаји и мршавом 

ручку од хлеба и лука наставих пут. Измакао сам испред болничара 

и товарних коња да бих потражио команданта пука и добио 

наређење.  

Наилазио сам на разне логоре, али нисам нашао свој пук, па 

сам сачекао болничаре. Са мном је ишао једино Ћирковић и помагао 

ми на опасним деловима стазе. Опазио сам велику ватру и пошао 

тамо. Био је то логор деташоване чете 14. кадровског пука. 

Командир, један љубазан потпоручник, прими ме крај ватре. Кад је 

чета ујутру наставила пут, послао сам Ћирковића да пронађе 

болничаре. Ја сам остао, наложио ватру, скувао кондензовано млеко 

и припремио сено за коње. Чим су болничари стигли, доручковали 

смо, нахранили коње и наставили смо пут.  

Једанаестог новембра полазимо за Пишкопеју. Путовали смо 

кроз лепе старе шуме, преко многих брда и потока. Стигли смо у 

Пишкопеју радосни што је најтежи део пута остао за нама. Многи 

су већ пред Пишкопејом пали од умора крај пута и ту завршили 

живот пре него што су и почеле праве муке и страдања. Неколико 
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лешева заробљеника лежало је крај стазе у шуми, а са њих је било 

скинуто одело и обућа. Понеки наши заостајали су и крали из 

арнаутских кућа и, наравно, при томе страдали. Арнаути су отимали 

пушке од залуталих појединаца регрута и убијали их.  

Дванаестог новембра настависмо доста добрим путем за 

Дебар, у који смо стигли у 1 час после подне. Сусретали смо 

караване магараца и коња натоварене врећама брашна које је слато 

у Призрен, а до Дебра довлачено камионима из Битоља. Дебар ме 

подсети на мој боравак у њему 1914, али је сада све било пусто и 

празно. Радње и кафане затворене; апотека такође затворена, јер је 

њен власник, јадни Кирјако Симеонидес, Грк, умро од пегавца. Нас 

четворица официра вечерасмо у менажи гарнизона, а преноћисмо у 

једној пространој беговској кући. Коњи су били смештени у 

подруму, а болничари у кухињи.  

Кад освану 13. новембар, снег је био покрио све унаоколо. 

Наставили смо пут у 8 ујутра док је снег и даље падао. Многи од 

наших регрута кренули су боси, јер су цокуле или продали за хлеб, 

или су им се распале па су их бацали. Хлеба је било како за јучерањи 

дан тако и за данашњи, па и за сутрашњи: по пола хлеба на човека. 

Снег нас је пратио уз Дрим све до села Лукова; тамо стеже мраз, а 

ми једва нађосмо склониште за људе и стоку. Преноћили смо на 

брду код неког бакалина, где смо сместили коње. Било нас је 

трвдесет у једној соби.  

Сутрадан, 14. новембра, још јачи снег, хладноћа и оштар 

ветар; срећом, дувао нам је у леђа, те нас тако брже терао ка Струги. 

Прешли смо село Велеште и већ око 1 сат после подне стигли у 

Стругу. Снег је био висок око пола метра, а местимице и метар. Код 

Велешта и даље на путу за Стругу било је заметено у снегу више 

аутомобила. Пут води преко баре близу њене ивице, али је мало 

подигнут изнад поврпшне воде и ограђен, и тако се иде пуна два 

сата све до Струге.  

Струга препуна заробљеника и регрута; све се измешало и 

све изгладнело. Срећом, било је доста хлеба и много празних 

турских кућа, те се народ могао склонити под кров. Могао се видети 

понеко са промрзлим ногама, али то су били заробљеници и регрути 

који су долазили из Охрида и Битоља. Ми смо нашли рођака и код 

њега се настанили. Коње смо сместили у шталу, а болничаре у собу 

изнад штале.  
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У подне 16. новембра би наређено да се резервне трупе 

крену. Пођох и ја са својом јединицом, а команданти претежно 

остадоше у Струги. Око 4 сата после подне стигосмо до Ћафасхана 

где је порушена караула показивала негдашњу границу између наше 

и Есадове територије. Десно од друма била је велика штала пуна 

народа и стоке, а лево жандармеријска караула препуна официра и 

војника. Мноштво заробљеника и војника. Изгледа да су готово сви 

регрути отишли до неког оближњег села и тамо заноћили. Падао је 

снег и дувао оштар ветар, ноћ хладна какву давно нисам осетио, а уз 

то још и без заклона и без ватре! Осећао сам се бескрајно несрећан. 

Кад смо стигли, сва склоништа била су већ заузета и препуна. Нисам 

могао сместити нигде ни болничаре ни коње. Ипак смо помоћу 

мушеме начинили заклон уз зидове порушених караула, а 

болничари су пронашли једну греду, наложили ватру и поседали око 

ње; коње такође негде склонише. Тако смо преседели целу ноћ до 

зоре, и 17. новембра кренули у Ћукус.  

После два сата пешачења осетисмо топлину, изгреја сунце, 

снег поче да се топи; осетили смо да смо се опростили најјаче зиме. 

Брда унаоколо била су покривена шумом, ваздух свеж као у 

пролеће, а пут добар све до Ћукуса, у који смо стигли у подне. Ту 

примих хлеб из војне станице за све болничаре и кукуруз за коње. 

Овде је било евакуисано и Битољско санитетско слагалиште, те из 

њега добисмо мало лекова и конзервисаног млека. Око 2 сата после 

подне кренух у село Џур, где је требало преноћити. У њему је било 

неколико великих штала и џамија, па се у њима сместише сви 

војници, а мене прими један Чех, инжењер. Др Моравац и Крста 

нису стигли.  

Сутрадан ујутро сазнах да је стигло наређење да се не иде 

даље, али није речено докле треба чекати. Реших да наставим пут, и 

око подне стигох у село Бабје. Ту ми један капетан рече да треба 

застати и чекати наредбу за покрет. Сместио сам болничаре и коње 

у шталу једног хана, а затим отишао код официра 1. пука да 

преноћим. У селу није било хлеба, па сам предложио да се упуте 

војници у Ћукус по хлеб. Команданти су имали војнике уза се, те их 

послаше у сусрет да прихвате храну на путу. Да бих имао резерве 

хлеба, купио сам у селу две арнаутске проје па смо тако уштедели 6 

хлебова. Кроз Бабје су тих дана пролазиле колоне заробљеника, 
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бедне и жалосне људске сенке; нису имали хлеба и јели су месо 

полипсале стоке, коња и магараца.  

Снег се увелико топио, дувао је благ ветар с мора и 

наговештавао пролеће, а испод отопљеног снега назирала се зелена 

трава. Регрути су за свој рачун обијали кошеве, дизали кошнице, 

вадили уровљени празилук, и при томе губили животе од Арнаута.  

Ујутро 20. новембра стиже наређење да се крене у Елбасан; 

стигли смо истог дана око 2 сата после подне, пошто смо прешли 

преко старог каменог „Бећировог моста" на реци Шкумби. Кад смо 

се спуштали са висова око Бабја, осетили смо промену у ваздуху и 

у вегетацији. Осећала се приморска клима, а свуда унаоколо 

налазило се питомије дрвеће и биље; погдегде би се видела и која 

маслина. Елбасанско поље је препуно маслињака, кипариса, 

лимунова и поморанџи. Пред самим Елбасаном је гробље, с 

прастарим маслиновим дрвећем, прекривено заробљеничким 

логорима. Би ми жао, и овде и на целом путу, што се свуда 

сустижемо и престижемо са заробљеницима и што се увек о њих 

спотичемо. У вароши их је било као мрава; купују „бук" (хлеб), 

поморанџе, лимунове и друго.  

Нас су сместили у конаку Гани-беја, који је био притворен у 

Драчу по Есадовој наредби, те нас је примио његов брат Хасанбеј. 

Уступише нам „селамлик" (гостинску собу) с пространим 

миндерлуцима поред свих зидова. Ту је ноћивало нас око 15—20 

официра. Мени се највише допало велико поморанџино дрво, 

израсло наспрам доксата у харемској башти, и с њега нам је Хасан-

беј узабрао двадесетак комада. У Елбасану је био управник болнице 

др Никола Благојевић; код њега сам слатко ручао два пута, што ће 

ми остати у драгом сећању.  

На дан 22. новембра стиже наређење да се крене у Тирану. 

Пут је водио преко високе планине Крабе, на којој је једва било и 

стаза за коње. Ишао сам са Душаном Богдановићем који је водио 

Ибарски заробљенички одред. Преко Крабе је тешко проћи због 

јаког успона, и прелази се делом преко самог камењара, а делом кроз 

шуму. Местимице има сачуваних трагова старог римског 

„Игнацијевог друма", а преко реке Арзена прелази мали мост 

римског типа са веома високим каменим луком. У Тирану смо 

сгигли доцкан увече и заноћили у такозваном „хотелу".  
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Сутрадан стигоше и заостали делови мога пука, а за њим и 

регрути других пукова, те град прекрише регрути из целе Србије; 

дођоше, дакле, и Крушевачке и Крагујевачке резервне трупе. Одмах 

сам се састао са управником месне болнице, дром Николом 

Христићем. По доласку свих трупа, инспектор и команданти 

сместише се у хотел, а офидири у логор с војницима. Ја сам био у 

амбуланти 1. кадровског пука код дра Ћалевића, а кад нас 

преместише, остадох и даље са њим све док није отишао са својим 

пуком на положај.  

Многи оболели регрути могли су тек овде да се јаве за 

лекарску помоћ. Већина је патила од промрзлих ногу и јаких 

пролива. Јављали су се у тако великом броју да их је било немогућно 

прегледати истог дана. У почетку сам премрзле почео превијати, и 

тако све док нисам истрошио сав завојни материјал. Осталима сам 

давао лекове које сам имао, али сам ускоро и њих потрошио до 

последње трунчице. У болшшу сам упућивао свакодневно њих 40 - 

50, колико ради болничког лечења толико и ради склањања од кише 

у логору.  

Одмах по доласку овамо, 24. новембра, био сам по наређењу 

Инспектората премештен за лекара Крушевачких резервних група. 

По добијеном наређењу прегледао сам све војнике, и о томе поднео 

опширан рапорт. Написао сам и то да су многи регрути голи, боси, 

и махом без шаторског крила. Тимочки регрутски пук био је 

изузетно најбоље одевен, и готово свак је имао шатор. Шумадијски 

пук није имао ни потпуно одело за регруте, ни шатор за сваког; једва 

је десети део пука имао сву личну опрему. Ибарски одред био је 

најбедније одевен: није имао ни одела, ни обуће, ни шатора. Ноћи 

су биле хладне, а земља влажна. У логору није било сена; уместо 

њега доношена је шеварика, али је она брзо постајала угажена на 

баровитом земљишту, те није била од корисги. Испрва је 3 -4  дана 

грејало сунце, па се земља мало просушила, али кад после заокупи 

киша, није било дана а да не умре који регрут.  

Први знаци већег зла јавили су се овде у Тирани. Војници су 

имали слабе услове за живот; ноћивали су у блату и без простирке, 

а многи и без шатора; храна је била недовољна, а тежина дневног 

оброка хлеба износила је пола или три четвртине килограма; меса је 

било, али је кувано у кантама од гаса и зејтина, за једне пре, а за 

друге после подне јер није било довољно судова. Скувано јело било 
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је, наравно, врло бедно по укусу, а недовољно по количини, али су 

га гладни регрути ипак прождрљиво јели. А на све ово стигла је још 

и наредба да се са овим јадницама врши свакодневна редовна обука! 

Сваког јутра, док бих обилазио логор, било ми је крајње 

неподношљиво да гледам ове костуре како посрћу при обуци. У то 

време поднео сам рапорт о здравственом стању и тражио бољи 

смештај, храну и дужи одмор.  

Необавештени о догађајима на нашим и савезничким 

фронтовима, остали смо у Тирани. Живели смо у нади и у 

очекивању вести да се у Драчу укрцамо у савезничке лађе и да 

отпловимо на савезничко тло. Једном је у Тирану дошао и краљ и 

посетио наше логоре; остао је у граду неколико дана. Два пута га је 

посетио Есад-паша, довезавши се из Драча у свечаном фијакеру који 

је оставио одбегли и кратковеки албански краљ Вид.  

На дан  3. децембра премештени смо у недалеко село Шијак. 

Ја сам остао да издвојим и пошаљем оболеле војнике у болницу. 

Било је око 700 регрута из Крушевачких резервних трупа, и они 

испунише свих 9 зграда болнице дра Христића. При одласку свих 

трупа из Тиране, у болници је могло бити укупно око 1.500 

болесника. По завршеном послу и тек око подне кренух на пут, а око 

6 часова пред вече стигох у Шијак. Тога дана регрути уопште нису 

добили хлеб, јер им је пред полазак речено да ће хлеб добити у 

Шијаку. Кад су тамо стигли, не само да нису добили хлеб него га 

није било ни сутрадан; уместо тога, упућено је одељење пробраних 

јачих регрута у Драч да отуда донесу брашно на леђима и да га 

потом сами умесе и испеку погаче. То следовање у погачама добили 

су тек 5. децембра, а неки тек 6. децембра!  

Дана 5. децембра добио сам дозволу да могу отићи у Драч на 

обданицу. Путовао сам на коњу један сат по равном и добром путу. 

Драч ми се учини као мала италијанска приморска паланка. Видео 

сам неколико бакалница боље снабдевених и две-три гостионице, од 

којих је „Европа" имала пристојан изглед. Купио сам вина, ратлука 

и колача за славу. У доколици одох и у наше посланство, више да 

бих видео како изгледа него ради потребе. У њему нађох велижо 

мноштво избеглица жоје су се спремале у Италију. Пасоши су се 

раздавали на велико, и многи су прошли олако. У пристаништу је 

одавно стајао један пароброд и сваког дана заказивао полазак, али 
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због страха од аустријских сумарена из залива Боке Которске није 

се усуђивао да исплови на пучину. Остао је у месту још 5 - 6 дана.  

Следећи дан смо провели у Шијаку, очекујући наређење за 

покрет. Оно је стигло касно увече; требало је да кренемо исте ноћи 

преко Драча на југ, у варош Кавају. Око два сата после поноћи 

кренуше на пут сви пукови. Пред Драчем, на раскрсници од које се 

одваја пут за Драч удесно и пут за Кавају улево, примисмо конзерве 

и пексимит и настависмо у правцу Каваје. Сваки регрут је примио 

по 2 - 3 килограма пексимита и 2 - 3 конзерве. У мом пуку подела је 

завршена око подне, а затим се упутисмо дуж морске обале. Око 3 

часа после подне заокупи нас киша; пратила нас је све до доласка у 

Кавају, у јаким пљусковима, те смо прокисли до голе душе. У 

развученој колони, преморени, једва стигосмо до одређеног логора 

кроз прљаву турску селендру. Прођосмо у највећем нереду, гацали 

смо још читав сат по глибовитом путу док се нисмо попели на голо 

брдо на коме је требало да преноћимо. Мрак већ беше пао. Срећом, 

ноћ није била сувише хладна. Иако нигде не беше ни дрвцета, ипак 

смо успели да на некој сувој травуљини и сировим смоквиним 

гранчицама скувамо мало чаја, а потом смо полегали. Рано ујутру 

поустајасмо више због хладноће него што смо се одморили и 

наспавали.  

Дана 8. децембра путовали смо од Каваје до реке Шкумбе а 

потом низ Шкумбу до села Балећа; нисмо заноћили у селу, него на 

брду десно, испред села. Кад смо се одвојили од Шкумбе и пошли у 

правцу брда, угазили смо до изнад чланака у меко блато; 

провлачили смо се кроз бодљикаво шибље, које нам је цепало одело 

и гребло кожу. На брду је била чистина усред бодљикавог жбуња, а 

нађосмо и доста папрати за простирку и дрва за ватру. Наложисмо 

велике ватре, просушисмо одело и полегасмо мртви уморни. На 

слабије регруте, киша од 7. и блато од 8. децембра утицали су тако 

да су се осећали изнуренији него од било којег ранијег напора. Код 

већине се обућа била потпуно распала, а мвоги су РНИЛИ боси.  

Дана 9. децембра сиђосмо с брда и прођосмо кроз село Балаћ; 

после два сата гацања по блату и води, стигосмо до прелаза на 

Шкумби. Ту је био инспежтор трупа са Штабом; руководио је 

прелазом. Била су свега два чамца у којима су се веслањем требало 

да превозе војници на другу обалу. Да би то превожење ишло брже, 

пребачен је конопац преко реке и привезан за дрвене сгубове на обе 
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обале, тако да би чамци помоћу конопца превезли што већи број 

војника. Тај мучан и напоран посао био је завршен тек око подне. За 

то време прикупише се све пристигле трупе. Прелаз је започео у 

подне. Дневно је превожено око 2.000 душа, док је укупан број 

трупа износио око 15.000. Нагомилане у глибу на обали, трупе су 

без хране чекале на превоз више дана. Пре подне 10. децембра 

почело је превожење и мог пука.  

Био сам оболео од дизентерије и нисам смео ићи споро са 

пуком, него сам измакао напред с неким успутним Арнаутима, који 

ме врло љубазно примише у друштво. Претходно сам известио 

команданта да сам оболео и да ћу сачекати пук у вароши Фијери. С 

друштвом прођох село Дивјак у коме ће мој пук преноћити. 

Приметио сам да су Арнаути били хришћани; жене су им биле без 

јашмака, а уз пут је било цркава.  

Пут нас је водио кроз шуме и преко брда. Под утицајем 

морске климе, свуда унаоколо била је зелена трава и лисната шума. 

Пред мрак стигосмо до једне баре. Напред иде Есадов жандарм, а за 

њим Осман Мустафа, па деца; за њима Омер Фертузи, и најзад ја. 

Ухвати нас мрак. Док је мој коњ гацао кроз воду до колена, ја сам с 

времена на време дозивао Омера Фертузија како бих одржавао везу 

с њим. Понекад би се кроз ноћ зачуло запомагање и дозивање, али 

нико никога није могао наћи нити му помоћи. Најзад се појави 

месечина, и ми ускоро стигосмо у један хан. Био сам уморан, мокар 

и у грозници. У хану су биле три собе. Све су биле препуне официра 

на преноћишту. Ту се сместих и ја.  

Изјутра 11. децембра нађох се са својим добрим познаницима 

Албанцима и заједно пођосмо ка реци Семени и у правцу вароши 

Фијери. После једног часа јахања стигосмо на обалу реке. 

Превезоше нас Арнаути скелом, а потом настависмо пут левом 

обалом реке.  

Наше трупе превозиле су се преко реке под манастиром 

Арденицом, који је лежао на брду усред шуме кипариса и ловора. 

Одатле је водио пут у Фијери, где смо стигли око 11 часова пре 

подне. И овде смо за све време путовања газили по глибовитом путу.  

Фијери, Омер-пашина паланка, не пружа пријатан утисак. На 

улазу у варош је сеоски шор с блатом до колена; ту су хришћански 

домови. Потом се пролази поред конака Омер-паше, у коме је 
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касније била болница и амбуланта, па се излази на „пазар". То је 

улица с ћепенцима, „хотелом" и још једним тргом.  

Био сам болестан и једва сам чекао да легнем. Собе са 

креветима биле су заузете, те сам морао спавати у нечистој ханској 

соби на асурама с другим болесницима. После два дана добих собу 

с креветом. Кад прездравих, почеше пристизати регрути; што је која 

група касније долазила, то је била у све горем стању.  

Првог дана доласка у Фијери затекао сам италијанске 

берсаљере. Замолио сам једног мештанина да ме одведе њиховом 

лекару, јер сам се надао да ћу добити од њега антидизентеријски 

серум. Али кад сам се нашао с неколицином лекара, један поче да 

ме пипа за пулс, други ми нуди опијум, трећи расправља са мном о 

природи болести; и најзад ми не дадоше ни антидизентеријски 

серум, ни рицинус, него бизмутске пастиле са огшјумом. Италијани 

су се сутрадан евакуисали, а мени није било ни најмање жао.  

Наши јадни регрути пристизали су голи, гладни, болесни, 

промрзли и полумртви; многи су падали по улицама и умирали. 

Заглибљени у блато, напрезали су последње снаге да би некако 

дошли до амбуланте и до логора; знемогли, копрцали су се док не 

би клонули и предали се смрти.  

Страшна смрт за плотом, у јарку, у бари или негде у стрњаку! 

Колико их је стотина пропало у води код села Љубовче, колико у 

блату код Фијерија! Не може се тачно знати, али је само од Шијака 

до Фијерија сигурно изгубљено не мање од 3.000 наших несрећних 

регрута. По доласку овамо, снабдевање се уредило тако да су 

лиферанти Малуш Даноја продавали нашој војсци проју, месо и 

друге најпотребније намирнице по баснословним ценама, 

рачунајући банку 20 турских гроша.  

Тек кад смо стигли у Фијери видело се да наш пролазак овуда 

није био ни предвиђен, ни дипломатски и војнички припремљен. 

Италијани нису допустили да наставимо пут и затражили су од 

инспектора трупа да напусти град Фијери са регрутима у року од 7 

дана! После су продужили рок до 24. децембра. За цело то време, 

регрути нису добијали уредно ни проју, а камоли кувано јело. Многе 

трупе добијале су помало пројиног брашна, и то им је била сва 

храна. Пекарнице нису биле кадре да испеку хлеб за целокупно 

бројно стање.  
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Људи су све више пропадали од глади; по логорима је 

евакодневно сахрањивано 30 - 40 регрута. Уто инспектор нареди да 

се нађе зграда за амбуланту. Од Фалиб-паше измолисмо Омерпашин 

конак; у њему смо образовали амбуланту без икакве опреме. У 

ствари просторија је више послужила као склониште за умируће и 

за капелу неголи за амбуланту. А ја сам био постављен за управника 

такве амбуланте! Постојала је свега 4 - 5 дана, кад је образована 

болница и за њеног управника постављен др Моравац. Мене 

вратише у преорганизован 1. пук, тј. у Нишке резервне трупе.  

Говорило се да нас Италијани неће пропустити преко реке 

Војуше, и да ћемо морати да се вратимо у Драч. Наравно да нас је 

помисао на воду код Љубовче ужасавала, и нико није веровао да ће 

ико изнети живу главу! Официри су се чак договорили о бекству 

преко Грчке, и свако је отворено одбијао да се врати! Нико није 

Могао замислити марш натраг са лешевима. Било је доста патњи на 

преваљеном путу, исувише смо се нагледали грозних слика, 

умирања уз пут и на улицама градова, просјачења и богорађења! 

Били су истрошени и живци и телесна снага, и даље се није могло.  

На Бадњи дан после подне пронела се вест да ће се наставити 

пут на југ, ка приморској вароши Валони. Речено је да је стигло 

одобрење италијанског генерала Бертотија. Логор је одмах оживео, 

чуо се весео жагор, па чак и песма. У логору мртвих! Све је обузела 

неизмерна радост што ћемо се најзад извући из ове беде, из овог 

ћорсокака удаљеног од сваког саобраћаја са светом, где згомилани 

народ може једино помрети од глади. Сви су поверовали да је крај 

мукама, да ће се стићи у Валону, надомак брода! Опште 

расположење је захватило и мене. Али је моја радост била кратка. 

Пред вече стиже наређење да треба да останем као лекар у болници 

како бих примио на лечење све који су неспособни за марш. То ме 

најпре пренерази, затим ме силно наљути, а напослетку ме утуче 

толико да сам био изван себе. Покушао сам да протестујем. Није 

ништа помогло.  

Освану Божић 1916. Мој најнесрећнији Божић! Све што је 

још донекле здраво, што иоле може да корача, радосно иде напред у 

сусрет срећним данрша. У логору, на брегу изнад Фијерија, остају 

полумртви регрути, апатични према свему што није за јело, људи 

који поред глади осећају још једино хладноћу. Био је мукотрпан 

посао прикупити их растурене по логору; прилегли по два или по 



154  

  

три крај ватрице, начињене од неколико сламчица и листића, 

пригревају само дланове и лице, удишу само дим који их опија, 

заноси и трује. Многи су у ропцу поред ватрице, многи су свесни да 

су пред лицем смрти; многи су испуштали душу мирно као јагњад, 

без тужбе, без жалбе, без жеље и помисли да се бране од смрти. Сува 

испијена лица, сва црна од дима и прљавштине; уста и зуби нечисти, 

усне полуотворене; очи упале, сјаје се стакласто и гледају тупо у 

небо; једва приметан уздисај, и наилази смрт као догорела свећа, 

тихо, нечујно. Она узима најпре руке и ноге, привлачи се с крајева 

ка средини, захвата главу, залеђује крв, и најзад заустави срце. Оно 

ради беспомоћно још неколико тренутака пред крај, као да још бије, 

али кроз њега протиче све мање крви; најзад, заустави се и оно, 

заморено, измучено, ослабљено. Живот се угаси као догорела свећа, 

тихо и без трзања, без јаука...  

Остају падине брда, прошаране остацима бившег логора. 

Праве бразде показивале су међе шаторских редова; овде-онде 

заостало је и сламе и сена; многе ватрице су још гореле. Десно према 

вароши, ниске колибице подофицира почеше се пунити лакшим 

заосталим болесницима. Сасвим немоћни и морибундни остадоше 

растурени крај ватара које су догоревале; њих су болничари 

прикупљали и смештали у колибе. Остала је само једна група на 

левој страни логора: од њих тројице, двојица су се свађала, а трећи 

је умирао. Одједном чух вапај: „Еј, Стојане, да од бога нађеш, шта 

учини! Што ме, бре, упропасти, што ми узе душу!?" Потом удари у 

кукање и нарицање. Потрчах да видим шта је то, јер ми се учинило 

као да неко неког туче или убија, или да му нешто отима. Кад тамо, 

а слика страшнија него што сам замишљао. Стојан, заваљен преко 

леђа с ногама у ватри, стегао чутурицу обема рукама и жудно пије. 

Не пије него гута, и то тако халапљиво и журно као да би да сву воду 

из чутурице искапи. Готово са истим изразом као бесвесно одојче 

кад хвата сису своје мајке и сише - али каква супротност између 

израза детињег лица и предсмртног израза на Стојановом лицу! 

Његов ојађени друг, сузних очију и пружених руку, кука, нариче, 

псује, проклиње и објашњава како је дао последњу пару за ту воду 

коју му, ето, Стојан сада попи наискап. Шта ће он сада несрећник, 

без воде кад се не може ни помаћи с места. За то време поред њих 

мирно издише његов друг из истог села. Умирише се обојица кад им 
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дадох воде и кад им показах на друга који умире. И гле чуда! Стојан 

се заплака над самртником.  

О, смрти, никад ниси била немилосрднија неголи тих дана; 

никада рат није имао НЕВИНИЈИХ жртава, нити је икоји народ платио 

грознију казну за своје грехове. Млада и чиста крв падала је на 

непријатељску земљу, измучена тела невиних регрута, цвет наше 

омладине - прогутала је Албанија. Смрт их није узела на бојном 

пољу, него на путу спасавања, у тренутку кад се спас већ назирао. 

Било је то као кад птице селице, бежећи од љуте зиме, исрцпе 

последњу снагу и надомак свога циља падну у море. Тако сте и ви, 

наши мали регрути, пали у море наше несреће, море које је 

преплавило целу нашу земљу и сав наш народ ...  

Пред вече пада киша. Кроз њен шум разлеже се јаук, 

разабиру се тужни и цвилећи гласови, промукли и танки, и сви се 

жале на хладноћу. Страшна песма смрти, уз непрекидно и монотоно 

ромињање кише.  

Други дан Божића. Киша ситно сипи из магле, логор је у 

блату. Око упола срушених пекарница гужва, граја, први пут се дели 

пшенични хлеб гладним Крушевачким резервним трупама пред 

полазак на обалу реке Војуше. Гладни младићи полако прилазе, али 

сви не добише цело следовање хлеба, јер га није било довољно. 

Затим пристижу групице болесних, изнемоглих и рањених регрута 

који ће остати на моме старању. Испуних све колибе, спремих 

млека, сутлије, заложисмо ватре да би се огрејали. Сутрадан 

освануше мртва 32 несрећника које је измучила глад, а дотукла 

киша и хладноћа.  

Трећег дана Божића одлазе Крагујевачке резервне трупе. И 

оне ми остављају преко 300 кандидата за смрт; нисам им могао наћи 

заклона у препуњеним колибама, а шатора није било. Дознадох 

такође да још толики број лежи под шаторима у такозваној 

амбуланти истих трупа, али и да су сви шатори скупљени и однети 

на Војушу. Журно одем код команданта, пуковника Николе 

Пејчића. Замолих га да нареди да се оставе амбулантни шатори како 

би болесници имали заклон од кише. Командант ми обећа да ће 

шатори бити остављени, али ме мој ордонанс ускоро извести да су 

их поскидали и однели са трупама на Војушу. Упутих брзо 

Вукановића да врати шаторе, а ја, несрећан и утучен, одох до дра 

Моравца да га замолим да прими остављене болеснике у болницу. 
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У очајању му објасних да су ме издале последње моралне снаге, да 

не могу гледати болесне регруте како скапавају на киши а да не 

полудим! Сузе су навирале, давио ме силан бол, нисам могао да се 

савладам, нисам могао изустити ни речи, једнако сам плакао. Видео 

сам ужасну беду, био сам свестан да сам запао у несрећу којој нема 

равне, веровао сам да пакао не може бити гори од свега овога. Такав 

призор је језив и у сну: гомиле авети дисале су кужним задахом 

свуда око мене. Сви гледају у мене нетремице и ишчекују утеху и 

спас; многи су тупо и несвесно окретали своја земљана лица у 

правцу ватре и њене светлости, и тако своју измучену душу 

испуштали бедно и животињски.  

Од пре две недеље бивао сам све свеснији неминовне 

пропасти нашег народа. Увидео сам да губимо најотпорнији део 

нашег живља, три најмлађе генерације које никад не можемо 

надокнадити у народном животу. У Тирани сам видео старце, 

управо остатак стараца, како умиру од људске мизерије. У Фијерију 

видех како умире подмладак војске и како нестаје народна узданица, 

регрути, последња народна одбрана. А оно што остаје живо, не 

остајје способно за живот који га чека. Његово срце и сви његови 

органи су дегенерисани и поремећени заувек. То су почеци патњи 

које сам имао да издржим: живећи у овом живом гробљу српске 

младежи којој нисам могао помоћи, јер није било средстава.  

Тако је трајало 6 недеља, дугих, предугих, и за све то време 

никакве вести ни са које стране. Нисмо знали шта се дешава ни на 

нашем ни на савезничким фронтовима. Једино сам од Арнаута 

сазнао да су Бугари и Аустријанци допрли до Фијерија, и да су се 

Италијани давно повукли из Албаније.  

У почетку фебруара прошле су кроз Фијери и последње наше 

трупе. Иако гладне и измучене, очувале су самопоуздање и веру у 

наш коначан успех. Код Елбасана и Кроје није било борбе, и наши 

су се спокојно повукли до реке Семени. Овде су Италијани имали 

један свој батаљон, који се повукао 3. фебруара у Фијери. Кад смо 

видели да ћемо остати сами, затражили смо од команданта српског 

логора на Војуши да нам пошаље кола и коње за пренос болесника 

и материјала. Већ 3. фебруара чуло се да је Берат пао у бугарске 

руке, а сутрадан из Фијерија оде и кајмакам, невиђено и нечујно, па 

је италијански мајор узео и цивилну власт у граду. Арнаути су били 

збуњени и преплашени, и склањали су се по оближњим селима.  
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Увече 5. фебруара добисмо око 80 кола и око 50 коња, и 

сутрадан кренусмо ка Војуши. Заноћили смо крај Ферхад-пашиног 

конака где је било смештено много коморџијских логора. Још није 

било регулисано питање о укрцавању коња, те су се коморџијски 

логори простирали од фијерске шуме преко Ферид-пашиног села, 

све до Војуше. Десетак километара унаоколо притисла је све сама 

комора. Могло је бити 15 - 16 хиљада коња. Стока је скапавала без 

хране. Сено је прескупо за наш новац, по 2 - 3 динара ока, а за турски 

новац по 2 гроша. Наш новац није имао никакве вредности. 

Наполеондори су куповани по 100 - 120 динара, и једино се тако 

могло купити сено. Коњи су распродавани у бесцење. Тако је 

отишло, ваљда, око 200 коња.  

Око подне 7. фебруара стигосмо на десну обалу Војуше. 

Место за болницу одредио сам крај реке, на песку. Евакуисали смо 

око 210 болесника и око 260 болничара. Отпустих командира 

коморе и заједно са дром Моравцем јавих се команданту логора. 

Морали смо и овде да примамо болеснике. Ту се Моравац разболи. 

Поумираше нам многи болесници. Сачекасмо да оде сва комора, па 

ми пређосмо на леву обалу Војуше. Први делови коморе прешли су 

10, а последњи 14. фебруара. Бугари су још 10. фебруара заузели 

Фијери, а четрнаестог увече пређоше и последњи Италијани на леву 

обалу Војуше. Нама је наређено да кренемо у Валону 15. фебруара.  

Поменутог дана упутисмо се у Валону са 64 кола и скоро 80 

коња. Пратио нас је један италијанскм одред. Уз пут смо наилазшш 

на ровове, артиљерију, утврђења, магацине и логоре. Све то давало 

је утисак да ће ту бити 2 - 3 италијанске дивизије и да су добро 

опремљене. Оставили су нас да преноћимо у блату. Ту сахранисмо 

двојицу наших болесника. Потом у 9 часова пре подне кренусмо, 

пошто су нас Италијани претходно дуго прегледали и испитивали. 

У Валону смо стигли у подне, а истог поподнева укрцали смо се на 

лађу „Молфета". На лађи смо се исто тако рђаво провели; није било 

ништа за јело, болесници су смештени у подрум брода, без 

светлости, без воде, без нужника!  

Море је било немирно кад смо се искрцавали; умало што се 

чамац није преврнуо. Искрцани смо на каменито голо острвце Видо 

недалеко од острва и вароши Крфа. То је било 18. фебруара 1916. 

Осећао сам се пресрећан што сам се спасао Албаније, 

непредусретљивих Итапијана, патњи на лађи, и најнесрећнијих 
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болесника које сам икада имао на души. Осетио сам да сам скинуо 

велики терет с душе, прибрао сам се полако од свега преживљеног 

и радосно се поздравио са свима познаницима које ту затекох. Овде 

су били др Љуба Стојановић, др Воја Миловановић, др Влада 

Станојевић, др Благојевић и још неки. У најбољем расположењу, 

пре него што ћу сести за ручак у менажи овде евакуисане и на раду 

Моравске сталне војне болнице код „Ћеле-куле", рече ми Добра 

Станаревић, медицинар, да је Лончаревић умро 6. фебруара у 

болници, и да је ту на Виду и сахрањен. Следи ми се кратковек 

осмех, застадоше ми речи у грлу и нестаде тренутног радосног 

расположења. Слична несрећна судбина је задесила још 7.000 - 

8.000 наших људи на Крфу и на острвима Виду и Лазарету.  

  

РАШКА 1915 – КАД ЈЕ ПАШИЋ ПЛАКАО  

  

Ситуација у Србији је крајем октобра и почетком новембра 

1915. била веома лоша. Велики део земље био је освојен, претила је 

опасност да српска војска буде опкољена. Малобројне савезничке 

снаге из Солуна нису успеле да пробију бугарске редове. Помоћ није 

стизала. Србијом су завладали страх и очајање.  

Српска влада је после повлачења из Ниша и Краљева дошла 

у Рашку. Почетком новембра 1915. године у том градићу окупило се 

много света. Улице вароши биле су пуне војника, цивила, енглеских 

морнара, француских болничара и припадника аеропланског 

одреда, страних дипломата и новинара. На улицама су се могли чути 

различити акценти и бројни страни језици.  

Становници Рашке виђали су тих дана регента Александра 
Карађорђевића, премијера Николу Пашића и све виђеније српске 
интелектуалце како нерасположени пролазе улицама града. Постоје 
сачувани записи који говоре о томе како је Пашић био веома 
забринут и како је француском новинару Анрију Барбију изнео 
најцрњу слутњу да ће Рашка можда постати гробница српског 
народа. Барби наводи и да је Пашић тада, приликом сусрета на мосту 
преко Ибра, заплакао.  

Ситуација у којој се нашла Србија крајем октобра 1915.  

године била је веома злослутна. Заузети су били Скопље и 

Куманово. Пао је Београд. Освојени су Ниш и Врање. Непријатељ је 

заузео и Крагујевац. Напредовао је долином Ибра ка Рашкој. 
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Сведоци кажу да су се тих дана у Рашкој чули топови и са севера и 

са југа, што је значило да су аустроугарско-немачке али и бугарске 

снаге у близини.  

Рашка је носила посебну симболику, то је додатно 

оптерећивало и емотивно чинило још тежом ситуацију у којој су се 

нашле српска војска и држава. Ту, на тој територији, настала је 

средњовековна српска држава. Сви су се питали да ли ће на тој 

светој земљи на којој је настала Србија, сада нестати. Како 

француски новинар Барби наводи, Пашић је стално је "Рашка земља 

где смо рођени".  

  

  

 

  

  

  

Никола Пашић у Рашкој,  
 повлачење српске војске  

кроз Србију   
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ИСТИНИТА ПРИЧА  ВЕЛИКОГ РАТА КОЛОНА  

  

 
Повлачење српске војске у октобру 1915.  
на Косову и Метохији, долином Мораве  

  

Лагано креће велика колона збега која је загушила пут. 

Несрећна мајка, која носи на леђима свој најдражи терет, своје чедо, 

исцеђена, бледа, а рањеник, који је недолечен кренуо из постеље 

огрнут болесничким ћебетом, па отац који носи све из куће за живот, 

на леђима јаким, и мајка која води нејаку и уморну дечицу за руке. 

Затим наилази колона залутале деце без родитеља, поцепана одела, 

без заштите,све те тужне слике, а и друге јако болније, промичу кроз 

гомилу колона воловских, коњских, крај кола свих врста, кроз низ 

аутомобила, мунициских кола, топовских кара и товарних коња.  

Сва та велика гомила збега измешала се и колона људи, 

стоке, коњских кола и возила, све се стиска, све граби и тутњи. Тако 

се једва крећу и пробијају кроз гомилу, и свако носи, осим оног 

неопходног за живот, још и своје сопствене невоље и свој бол у 

души. Свако своју историју, увек тужну али победничку и славну 

историју, за коју је вредело умрети ради потомака.  

Једни су кренули у свет,а остали кући у завичај свој на 

милост и немилост пљачки која сад бесни и шири се по селима и 

градовима, а нај дражи из куће на бојиште, и ко зна јесу ли живи, и 
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ко зна хоће их видети и хоће ли кадгод чути и сазнати где су 

погинули и где им је гроб и дали ће бити записано њихово име на 

споменик, да небуду само као број у споменику непознатим 

јунацима, али  ако и то буде, погинули су часно за отаџбину и 

слободу златну.  

Иду уморни и изнемогли један за другим родитељи без деце 

и деца без родитеља, сестра без брата, и брат без сестре, очајни без 

утехе, изгладнели без понуде, изнурени без одмора, једва чекају да 

угледају свој дом и своје рођено огњиште ако није запаљено или 

срушено, али и тада су се сналазили и брзо обнављали.  

Тада су били сложни сви више него у рату када су јуришали 

на непријатеља, радили су сви за једног, један за све само да добију 

кров над главом, то је било незапамћено у српској историји, владала 

је мисао „На муци се познају јунаци“.  

  

СТОГОДИШЊИЦА СРПСКЕ ЕПОПЕЈЕ  

АЛБАНСКА ГОЛГОТА СРПСКЕ ВОЈСКЕ И НАРОДА  

У ЗИМУ 1915/1916.  

  

Албанска голгота је устаљен назив за повлачење Српске 

војске и прогнаних цивила преко завејаних планина Албаније и 

Црне Горе након инвазије Централних сила на Србију, у зиму 

1915/16. током Првог светског рата. Ово повлачење је текло у више 

колона из правца Метохије ка обали Јадранског мора, где су 

Савезничке команде организовале транспорт бродовима и прихват 

до безбедносних одредишта, грчких острва у Јонском мору, Италији 

и Северној Африци. Процењује се да је више десетина хиљада 

војника и цивила страдало током повлачења, од последица 

рањавања и исцрпљености. Након опоравка, око 150.000 

припадника Српске војске се прикључило савезничким трупама на 

Солунском фронту, у јуну 1916. где су вођене тешке борбе све до 

краја рата и коначног ослобођења отаџбине. Свим учесницима, који 

су преживели овај епски марш, а потом и жестоке борбе на 

Солунском фронту, после рата уручивана је чувена спомен-медаља 

позната као Албанска споменица.  

После победе српске војске у Колубарској бици, децембра 

1914. на српском фронту до почетка јесени 1915. завладало је 

затишје. Међутим, под командом фелдмаршала Аугуста Макензена, 
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Аустоугарска Балканска армија и 11. немачка армија од око 500.000 

војника, 10 ескадрила авиона и са бројном речном флотилом на 

Дунаву и Сави, покренуле су 6. октобра 1915. највећу офанзиву на 

Краљевину Србију. До 15. октобра 1915., упркос крајњем 

пожртвовању српске војске, аустроугарска балканска војска 

правцем преко реке Саве и Дрине, и 11. немачка армија преко 

Дунава заузеле су Београд, Смедерево, Пожаревац и Голубаци 

створиле шири мостобран јужно од Саве и Дунава, натеравши 

српске трупе на повлачење према Јужној Србији.  

 

Уметнички приказ повлачења Врховне команде и војске  
преко албанских планина у зиму 1915/16.  

На челу колоне су приказани краљ Петар I и председник Владе Никола Пашић.  

  

Тог истог дана, 15. октобра 1915. без објаве рата, две 

бугарске комплетне армије потиснуле су слабе српске јединице, 

продрле у долину Јужне Мораве код Врања и до 22. октобра 1915. 

Заузеле Куманово, Штип, Скопље, прекинуле моравско-вардарску 

комуникацију и онемогућиле повлачење српске војске према грчкој 

граници и Солуну. Друга половина октобра и почетак новембра 

протекли су у повлачењу српске војске према југу. Српска војска и 

избеглице су се нашле у безизлазној ситуацији на Косову и 

Метохији. Пут према Солуну је пресечен. Аустроугарска војска са 

северозапада, немачка војска са севера и бугарска армија са југа и 

истока напредују према Косову са јединим циљем да униште Српску 
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војску у расулу. Једини пут Српској војсци и избеглицима према 

савезницима и јадранској обали водио је преко албанских планина.  

Под притиском велике аустроугарско-немачке и бугарске 

офанзиве, Врховна команда српске војске 24. новембра 1915. године 

одлучила је да се трупе војске повуку преко Црне Горе и Албаније 

на Јадранско море. Та одлука је донета после неуспелог покушаја да 

се војска повуче долином Вардарa, због продора бугарске армије, 

пресецања комуникација и изостанка планираног продора савезника 

из Солуна. Српска војска је успела да избегне окружење. Али се 

војни и државни врх нашао пред дилемом шта даље да би се избегла 

најопаснија криза од почетка рата. Капитулација се категорички 

одбацила јер је она значила крај државе, а предлог војводе Живојина 

Мишића да се изврши против удар је одбијен јер није био адекватан 

односу снага. Државни врх донео је ипак одлуку да се изврши 

повлачење преко Албаније ка јадранској обали тамо би их дочекали 

Савезници помогли да се опораве, а онда би се опорављена Српска 

војска придружила савезничким снагама на Солунском фронту. 

Председник владе Никола Пашић упутио је савезничкој команди 

телеграм следеће садржине:  

„Србија иако се нашла у тешком положају, иако још може 

доћи и у још гори положај, решена је да иде до краја у борби против 

завојевача, одано и верно уз своје Савезнике издржаће цео рат, који 

ће завршити поразом непријатеља.”  

После ове одлуке цела влада са председником Пашићем и 

краљем Петром I отишла је у цркву. При изласку из цркве 

председника Пашића је опсела маса избеглог и уплашеног народа 

питајући шта ће с њима бити очекујући речи утехе. Председник 

Пашић је уплашеном народу одговорио: „Народе не бојте се, добро 

бити неће!“ У Риму је 23. новембра1915. основана комисија за 

снабдевање састављена од војно-поморских изасланика Француске, 

Уједињеног Краљевства, Русије, Италије и војног изасланика 

Србије. Договорено је да се образују базе у Скадру и Драчу где би 

се одмах почели упућивати савезнички бродови са храном и другим 

потребама. У међувремену српска влада постиже споразум са 

председником албанске владе Есад Пашом, који се сврстао у 

савезнике, о преласку Српске војске преко Албаније.  

Стање српске војске је било изузетно неповољно, владао је 

општи замор, слаба исхрана, недостатак ратног материјала, а 
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пристизала је зима. Ипак, војнополитичко вођство Србије није 

променило своје схватање савезништва и даљег вођења рата. Прва 

колона је кренула, 26. новембра 1915. Из Призрена преко Везировог 

моста према Скадру и Љешу, у којој су били краљ, влада и 

дипломатски кор. Неколико дана касније, 30. новембра 1915. из 

Призрена креће друга колона, али другим правцем, преко Љум Куле, 

Пишкопеје, Елбасана и Тирани. А, из Пећи у повлачење крећу све 

три српске армије, главнина војске, правцем ПећАндријевица-

Подгорица-Скадар. Трупе Нових области правцем Ђаковица-

Везиров мост-Љум Кула- Скадар, а Тимочка војска и ореди из 

западне Македоније преко Пишкопеје, Дебра и Струге у Елбасан. 

Српска влада је кренула 24. новембра из Призрена преко Љум Куле 

у Скадар, а за њом је кренула 26. новембра 1915. и Врховна команда.  

 
  

Закрчене улице у Призрену  

  

Какво је било стање, говори саопштење немачке Врховне 

команде од 29. новембра: "Пошто српска војска више не постоји, већ 

постоје само њени бедни остаци који су се разбегли у дивље 

албанске и црногорске планине, где ће без хране по вој зими наћи 

своју смрт, то су прекинуте даље операције и неће се више издавати 

извештаји са балканског ратишта".  
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Иако је стање било зрело за капитулацију, појавила се идеја о 

контраофанзиви која је потицала од војводе Живојина Мишића; на 

четири састанка (29. новембар-1. децембар) са Степом 

Степановићем, Павлом Јуришићем Штурмом и Михаилом 

Живковићем, Мишић је предлагао контраофанзиву. Идеја није 

прихваћена, те је преостало да се поступи по наређењу Врховне 

команде.  

 

  

Уништавање и онеспособљавање. српских топова и хаубица 

пред прелазак преко Албаније  
  

Уништивши или закопавши тешке и пољске топове, српска 

војска је кренула 3. децембра пут Црне Горе и Албаније. Кретање је 

било споро по залеђеним путевима, а додатни проблем су 

представљали напади Албанаца који нису признавали власт 

ЕсадПаше Топтанија, савезника Србије. 13. децембра главнина 

српске војске је била између Андријевице и Подгорице, а у периоду 

од 15. До 21. децембраје стигла у околину Скадра. Према подацима 

српске Врховне команде, на албанску обалу је стигло око 110.000 

војника и 2.350 официра. Претпоставља се да је од почетка 

повлачења живот изгубило око 72.000 људи. Укупно је преко 

Албаније прешло око 54.000, а преко Црне Горе око 90.000 људи.  
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Српски народ одмара пред успон на албанске планине  

  

 
  

Колона српских војника прелази завејане планине у зиму 1915/16.  
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Прелазак Врховне команде преко залеђеног Везировог моста на Белом Дриму  

  

 

  
Заштитница са краљем Петром прелази мост  
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 Српска војска се брани од напада Арнаута који су ударили с леђа  

  

 
  

Правци повлачења српске војске и народа преко Албаније  



169  

  

После више од месец дана тешких маршева, по лошем 

времену, српска војска се окупила код Скадра, Драчa и Валоне. 

Долазак на албанску јадранску обалу није значио и коначан спас. На 

самој обали велики савезници нису били организовали 

задовољавајући прихват, а један савезник (Италија) се понашао као 

непријатељ. Дана 28. децембра Николи Пашићу је уручена изјава 

италијанске владе у којој је речено да српска војска не прелази реку 

Шкумбу да не би дошла у сукоб са италијанском војском. У корист 

Срба је интервенисала руска дипломатија; пред руским послаником 

у Риму, италијански министар спољних послова Сиднеј Сонино се 

бранио да је учинио све што је могао за спас српске војске што се 

није косило са „животним интересима Италије“.  

Никола Пашић је 15. јануара 1916. упутио циркулар руском 

цару Николају II тражећи помоћ. Он је стигао до цара Николаја 18. 

јануара и истог дана је Николај послао телеграм краљу Велике 

Британије и председнику Француске, у коме је рекао да ако српска 

војска не буде спасена, да ће Русија раскинути савез са њима. 

Интервенција руског цара је убрзала савезничку помоћ, а 

италијанска влада је дозволила Србима да уђу у Валону.  

Дана 28. јануара француска влада је одлучила да њена 

морнарица одложи све друге транспорте док из Албаније не буде 

извучена српска војска. Од тога дана савезнички бродови су почели 

убрзано превожење. До 15. фебруара превезено је на грчко острво 

Крф 135.000 људи и у Бизерту око 10.000 људи. Прво искрцавање 

на Крфу, „Острву спаса" како су га прозвали Срби, било је у 

пристаништу у Гувији (Говино), шест километара северно од града 

Крфа. До априла се на Крфу прикупило 151.828 војника и цивила. 

Материјалне трошкове опремања и издржавања српске војске 

преузеле су Француска и Велика Британија.  

Први дани на Крфу су били ужасни за Србе. Савезници нису 

имали довољно времена да се припреме за адекватан прихват тако 

великог броја људи. Није било довољно хране, одеће, огрева и 

шаторске опреме, па су војници, измучени од напорног марша, 

масовно умирали. Ни временске прилике нису биле наклоњене 

српским војницима јер је киша непрекидно падала данима. 

Преморена и измучена војска је под ведрим небом, без шатора и 

заклона седам дана тешко подносила ледену кишу. На острву Видо 

су искрцавани најтежи рањеници и болесници и то су углавном били 
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најмлађи које је повлачење највише погодило Од 23. јануара до 23. 

марта 1916. умрло је 4.847 људи. Мало острво Видо код Крфа, које 

је било организовано као болница, је претворено у „острво смрти“, 

а море око њега у „плаву гробницу“. Без могућности сахране, око 

5.400 умрлих је спуштено у море. Из пијетета и поштовања према 

умрлим српским јунацима, грчки рибари наредних 50 година нису 

изловљавали рибу у том подручју.  

На Крфу је Дринска дивизија под управом Крсте Смиљанића 

била смештена у Сан Матијасу које је у брдима и одакле се не види 

море. На слави града Крфа 1916. у свечаној литији која је носила 

мошти Светог Спиридона учествовали су краљ Петар I и 

Митрополит Димитрије, као и српски војници.  

На овом путу српски народ је доживео један од највећих 

егзодуса у својој историји. У званичном извештају министра војног 

генерала Божидара Терзића, председнику владе Николи Пашићу 

пише да је нестало, умрло, погинуло или заробљено 243.877 људи. 

Француски маршал Жозеф Жофр је o томе рекао: „Повлачење 

наших савезника Срба, под околностима под којима је извршено, 

превазилази по страхотама све што је у историји као најтрагичније 

забележено“. Српска војска се опоравила и реорганизовала до 

априла и таква је превезена на Солунски фронт где је добила свој 

сектор и играла важну улогу у његовом пробијању две године 

касније.  

Током повлачења српске војске преко Албаније велики број 

војника је умро од хладноће, глади и исцрпљености. Неки од 

њихових гробова су остали сачувани, као на пример у Буризи код 

Скадра. У граду Фиру код локалног становништва сачувано је 

сећање на пролазак српске војске. У неким од приморских градова, 

као што је Валона, нема сачуваних гробова српске војске.  

На острву Виду у Грчкој се налази споменички комплекс и 

у оквиру њега маузолеј. На Крфу се налази Српска кућа.  

Децембра 2015. године, мала група храбрих родољуба, 

ентузијаста и поштовалаца традиције и историје, организовала је 

експедицију под радним називом “Албанска голгота 100 година 

касније” која је у част великим и одважним прецима након две 

недеље прешла комплетан пут повлачења Српске војске преко 

Албаније са Космета све до острва Крф.  
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Такође, исте године, организована је петочлана веслачка 

експедиција која је у част предака и обележавања стогодишњице од 

Албанске голготе и повлачења српске војске превеслала у малом 

чамцу грчка мора и том приликом за 35 дана прешла 1.200 

километара од места Кавале у Егејском мору до острва Крф и Видо 

у Јонском мору.  

 

Исцрпљени српски војници чекају савезничке бродове 

за транспорт на морској обали јануара 1916.  

 
  

Умрли српски војници на острву Видо, фебруара 1916. године  
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Српски војник који је прешао Албанију и стигао до Крфа  

 – један од многих живих скелета  

  

 
  

Српски војнички Маузолеј на острву Видо.  

Саграђен 1938. године по пројекту архитекте Николаја Краснова  
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СТОГОДИШЊИЦА ВЕЛИКОГ СТРАДАЊА МАРШ 

СМРТИ ДУЖ АЛБАНСКЕ ОБАЛЕ ЈАДРАНСКОГ МОРА  

  

Пре тачно сто година српска војска и избеглице, после 

повлачења преко Албаније, стигле су на обалу мора. Тамо су их, 

уместо помоћи савезника и евакуације бродовима, дочекале нове 

муке и искушења  

  

ПОЧЕТАК ПОВЛАЧЕЊА СРПСКЕ ВОЈСКЕ КА АЛБАНИЈИ  
  

„Са надом и уверењем да ће се моја војска у приморју 

снабдети и реорганизовати на миру, помоћу обећаном од савезника, 

ја сам је превео овамо преко албанских и црногорских планина. Не 

нашавши ништа од онога што јој треба да се издржава она стоји 

данас пред најжалоснијим свршетком. Ја се надам да ће овај мој апел 

наћи одзива код вашег Императорског Величанства и да ћете 

интервенисати код савезника да спасу српску војску од катастрофе.” 

Ове речи наведене су у апелу регента Александра Карађорђевића 

упућеном руском цару Николају II крајем децембра 1915. године, у 

једном од најтежих тренутака у нашој новијој историји.  

 

Повлачење српске војске и народа  
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Шта се то пре тачно једног века дешавало? Повлачење 

српске војске преко албанских и црногорских планина, познатије 

као „албанска голгота” почетком 1916. у највећој мери било је 

завршено. Промрзла и огладнела војска, као и велики број цивила и 

ратних заробљеника – према некој процени близу 250.000 људи, 

стигло је на јадранску обалу. До ње су дошли из неколико праваца. 

Влада и Врховна команда ишли су путем Призрен–Везиров мост– 

Скадар, главнина војске правцем Пећ–Андријевица–Подгорица– 

Скадар–Љеш, а делови војске и избеглица правцима Призрен –  

Љум кула – Скадар – Љеш и Призрен – Љум кула – Пишкопеја – 

Елбасан.  

Али, тек на обали, крајем децембра 1915. и током јануара 

1916. године чекала су их искушења. Првобитно је било планирано 

да се војска и избеглице сконцентришу у лукама Сан Ђовани ди 

Медова и Драч, како би се из њих извршила евакуација. Али, делом 

због лошег времена и неповољне ситуације на фронтовима, а делом 

због политичких калкулација и неодлучности савезника, помоћ је 

споро пристизала. За изнурену, промрзлу и оболелу војску 

намирница и лекарске помоћи на албанској обали није било, а 

савезници (пре свих Италијани) нису јој дозвољавали улазак у већа 

места, наводно због страха од заразе, па је почела права агонија...  

„Било их је на стотине, на хиљаде, на десетине хиљада... Сви 

укочени од грчева у празном стомаку, сви заједно укочени у 

чељусти глађи и жеђи, жртве најстрашније битке, бијене стиснутих 

зуба стотину дана и ноћи, битке са својим изнуреним телом 

стављеним на све могуће муке, битке са блатом и стењем, са 

колером и гангреном. Имали су исти израз на лицу на којем се 

читала грозница и глад” записао је италијански хуманиста Паоло 

Ђордани. Ратни дописник француског „Журнала” тих дана је 

известио: „Изнурени војници улазили су у Скадар понаособ, у 

малим групама, у збијеним одељењима коњаници и пешадинци 

измешани, по који одред задржао је војничко држање, али су 

многобројнији били људи без оружја. Сви су изгледали крајње 

изнурено, као прави лешеви корачали су са муком, мршави, 

испијени, суморни, црна лица, угашена погледа. Ниједна жалба није 

се чула са усана ових људи, ишли су ћутећи шапћући хлеба, хлеба... 

То је била једина реч коју су имали снаге да изговоре.” Слична 

сведочанства оставили су и  други очевици...  
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Први бродови из драчке луке у правцу Бизерте испловили су 

6. јануара. У њима су, углавном били ратни заробљеници, теже 

оболели, као и део регрута, док је главнина војске тек очекивала 

евакуацију. Али, због уласка аустроугарских трупа у Цетиње и 

капитулације Црне Горе, као и чињенице да су бугарске трупе 

стигле близу Елбасана, процењено је да луке у Медови и Драчу 

више нису биле безбедне. Зато су савезници наложили српској 

војсци нови покрет – у правцу Валоне, која је била удаљена 150– 200 

километара од Драча и Медове. Овај покрет дуж влажне и блатњаве 

албанске обале познат и као „марш смрти” трајало је од 19. до 28. 

јануара. Тачан број страдалих војника и цивила на овом путу није 

утврђен, али се верује да их је било више од десет хиљада...  

Тек у Валони савезници су отпочели опсежну акцију 

евакуације српске војске и цивила. Она је уследила после 

интервенције руског цара Николаја (коме се, осим регента 

Александра, драматичним апелом обратио и Никола Пашић) који је 

запретио да ће, ако српска војска одмах не добије помоћ, Русија 

склопити сепаратни мир са Централним силама.  

У међувремену је, на интервенцију српске владе одлучено и 

да се, уместо у Бизерту (у данашњем Тунису) главнина српске војске 

и њен државни апарат пребаце ближе Солунском фронту – на грчко 

острво Крф. Ово острво су трупе француских колонијалних области 

заузеле и за прихват војске припремиле средином јануара. 

Евакуација српске војске и избеглица из луке Валона коначно је 

почела 28. јануара и трајала до 19. фебруара... Током ње су ратни 

бродови Италије и Француске на Крф и у мањој мери у Бизерту 

пребацили више од 200.000 људи... Тамо је, после албанске голготе, 

невиђеног страдања и мука, полако отпочео Васкрс српске државе..  

– Епопеја повлачења је свакако једна од вертикала српске 

историје, која има и снажан међународни ехо. То је подвиг и један 

од преседана у савременој историји. Куриозитет је и да никада није 

утврђен тачан број страдалих – војника, цивила, ратних 

заробљеника, али су и ту направљени помаци, а постоје и идеје како 

да се томе озбиљније приступи. Сада је и стогодишњица Мојковачке 

битке, што је прилика и да се подсетимо на њену историјску улогу 

и значај за повлачење српске војске. Нажалост, понекад нам се чини 

да је, поводом ових стогодишњица, проговорио „политички језик”, 

а да је наука некако остала по страни обесхрабрена, често јаловом 
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борбом против актуелног „политичког тренутка” – истиче 

историчар Миле Бјелајац, директор Института за новију историју 

Србије.  

  

ХЕРОЈИ МОЈКОВАЧКЕ БИТКЕ  

  

„Мој батаљон држи мојковачку косу према Бршкову. Тутњи 

ратна врева, гора јечи од поклича. Командир вода Вук Живковић 

каже да се морамо одржати по сваку цену, макар сви изгинули! У 

истом воду су и моја браћа Пуниша и Тадиша, али и Вукова браћа 

Сава и Стојан. Снег до колена, студен одузима снагу, прсти се грче, 

грејемо их на пушчаним цевима... Старешине нам ништа не говоре, 

као да је свак себи господар, као да је свак себи заповедио, ни корака 

назад! Српска војска мора проћи, непријатељ јој не сме заћи, ни у 

бок ни у позадину. Може, али само преко нас мртвих. А нас још има 

и још се тучемо...”  

Ово сећање старог ратника Радуле Чогурића само је једно од 

сведочанстава о Мојковачкој бици и расположењу које је међу 

црногорским војницима тада владало. Мојковачка битка трајала је 

неколико дана, а главне борбе вођене су на „крвави Божић” 6. и 7. 

јануара 1916. године. Током ње је црногорска Санџачка војска, 

којом је командовао сердар Јанко Вукотић, успела да заустави 

продирање аустроугарских трупа, што је имало огроман значај за 

српску војску јер је омогућило њено несметано повлачење преко 

црногорских и албанских планина, али јој и дало на времену 

приликом каснијих померања дуж јадранске обале. Нажалост, 

аустроугарске трупе су ускоро ушле у Цетиње, а Црна Гора је 21. 

јануара 1916. објавила капитулацију. Али, то не умањује херојско 

дело ратника са Мојковца од којих су многи своју оданост 

заједничким идеалима и српском народу платили животом.  
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ИСТИНИТА ПРИЧА  ВЕЛИКОГ РАТА 100 ГОДИНА 

СРПСКЕ ЕПОПЕЈЕ – СРБИЈА ПАМТИ, ДОЛАЗАК 

СРПСКЕ ВОЈСКЕ НА КРФ И ОРГАНИЗОВАЊЕ 

СОЛУНСКОГ ФРОНТА  

  

  

У историји Србије остаће записано да 1916. година као 

година највећег страдања српске војске, година голготе и васкрса.  

Влада и Врховна команда одлучиле су да се војска повуче на 

обалу Албаније и одатле евакуише. После нужних припрема и 

уништења и сакривања делова артиљерије и друге ратне опреме која 

се није могла носити, Српска војска се под врло тешким условима ( 

беспуће, мећаве, мраз, глад, напади из заседа Арнаута ) пробијала 

кроз Црну Гору и Албанију и крајем децемра 1915. године стигли на 

просторе Скадра и Драча.  

Доласком на албанску обалу завршена је прва фаза 

страдања. На обалама Албаније није било довољно хране ни 

санитетског материјала. После скоро месец дана кретања, изнурене 

и изгладнеле српске трупе морале су да продуже још 160 

километара, по мочварном и маларичном земљишту, до Валоне, где 

су савезници, те је на Косову имало око 300.000, а у Албанији око 

220.000 људи. До 21. фебруара 43 савезничка брода евакуисала су 

нешто више од 169.000 српских војника и цивила на Крф, острво 

спаса, како су га Срби називали, а мањи део у Бизерту, у Италију и 

Француску.  
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Евакуација српске војске бодовима  

Измучену српску војску и на Крфу је због болести 

свакодневно косила смрт. Најтежи болесници су ради изолације и 

лечења упућивањи на острво Видо, да је међу Србима оно постало 

познато као острво смрти.  

На Крфу је српска војска реорганизована, али тако да је у 

суштини задржала раније устројство. По указу од 27. фебруара 1916. 

године, главнину српске  војске чиниле су: 1. Армија, под командом  

пуковника Милошаа Васића, састављена од Моравске и Вардарске 

дивизије; 2. Армија, под командом војводе Степе Степановића, 

састављена од Шумадијске и Тимочке дивизије и 3. Армије, под 

командом генерала Павла Јуришића Штурма,  коју су чиниле 

Дунавска и Дринска дивизија. Самостална је била коњичка 

дивизија, под командом генерала Ђорђа Ђорђевића. Врховни 

командант је био престолонаследник Александар Карађорђевић.  
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   Опоравак и лечење српских трупа на Крфу 1916.  

  

Пребацивање мањих јединица у Солун почело је већ у марту 

1916. године. Транспорт је изведен у француској органиизацији и 

претежно њеним бродовима,у логорима на Халкидикију било је 

концентрисано 152.000. људи . До почетка августа 1916. године. 

Српска војска је изашла из Солуна на додељене секторе фронта од 

Вардара до Пелагоније, на српско – грчкој граници. После тешких 

тромесечних борби савезничка офанзива се постепено гасила. У тим 

борбама Срби су имали 28.000 војника избачених из строја, а Бугари 

и Немци 75.000. војника. Након тих борби фронт се стабилизовао, а 

затишје је потрајало све до пробоја Солунског фронта 1918. године 

када настаје пробој фронта, после највеће артиљериске припреме у 

историји ратовања, затим настаје јуриш и гоњење све до коначног 

ослобођења земље.  
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  Опорављена Српска војска на Крфу пред одлазак на 

Солунски фронт  

  

Силовити напад је отпочео у раним јутарним часовима 

после артиљериске припреме 15.09.1918. године, извршен је пробој 

солунског фронта. Јуришом пре свега Српске војске на свом делу 

фронта према Кајмачалану, Мачковом камену и Битољу према 

пелагониском правцу, а затим према вардарском правцу, затим 

пробој су извршиле и савезничке снаге, настаје потискивање: 

аустријских, немачких и бугарских снага, где настаје гоњење и брз 

напредак наших снага тако  да смо за 45 дана ослободили земљу што 

је било задивљујуће за наше савезнике као и за цео свет.  

То је била та незадржива људска снага сељака, радника, 

студената, кадета-1300 каплара, подофицира и официра који су 

својим подвизима, храброшћу, неустрашивим јунаштвом и брзином 

напредовања задивили цео свет, а савезници су писали да је да је 

наша пешадија брже напредовала од француске коњице, што је било 

немогуће. Писали су страни новинари, требало је само видети како 

напредује та силна српска храбра војска, мало је таквих  примера 
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било у историји човечанства, то је био надчовечански напор дужан 

сваког поштовања.  

  

ПОВЛАЧЕЊЕ  
  

После пораза аустроугарске војске на Церу и Колубари 1914, 

првих девет месеци ратне 1915. године донели су Србији затишје. 

Здружена офанзива немачких и аустро-угарских снага под командом 

фелдмаршала Аугуста Фон Макензена почела је шестог октобра 

1915. Херојска одбрана Београда пред неколико пута јачим 

непријетељем остала је безуспешна. У ноћи између 14. и 15. октобра 

бугарска војска прешла је границу и окупирала јужне делове земље. 

Српска војска се повлачила пред ватром и окружењем према Косову 

Пољу. Врховна команда и влада имале су две могућности: 

потписивање капитулације или повлачење јединим слободним 

правцем, преко Албаније и Црне Горе. Није било много дилеме да је 

капитулација најгоре решење.  
Војвода Живојин Мишић је био упоран у захтеву да се 

примени тактика са Колубаре и да се покуша изненадити непријатељ 

опуштен од почетних успеха. Упозоравао је да су конфигурација 

терена и наступајућа зима неповољни услови за повлачење. 

Процењено је, међутим, да је стање морала војника на ниском нивоу 

за извођење против-удара. Приступило се припремама за повлачење.  
Различите су процене броја војника, официра и цивила на 

Косову Пољу. Неки извештаји говоре да је крајем новембра 1915. 

било 220.000 војника и официра и 200.000 цивила.  
Повлачење је отпочело 28. новембра 1915. Поред војске и 

цивила, из Србије су измештени сви органи тадашње српске државне 

управе. Краљ, чланови владе и парламента, министарства, судови и 

остале државне ин- ституције делили су судбину војника, регрута, 

ученика, жена, деце.  

  

Порука старог краља Петра народу у повлачењу:  
  

„Знам да су сви Срби готови умрети за отаџбину. Године су 

ми одузеле оружје из руку. Ваш изабрани краљ нема више снаге да 

поведе своју војску у бој на живот и смрт. Ја сам само слаби старац 
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који ништа не може да уради, сем да вac благослови, cвe вac српски 

војници, грађани, жене и децо српска.  
Али вам се на једно заклињем - ако нам нове борбе спремају 

срамоту, да будемо побеђени, нећу преживети ту пропаст, него са 

отаџбином умрети и ја.“  
  

ОДЛАЗАК  

  

  

Крвава поља позлаћена славом,  
Расплакана су остала за вама,  
Засута чађу и разорном лавом  
Заробљеним гвожђем и мртвим главама.  
Кроз зимску поноћ којом очај веје,  
Кроз вијор, кланце, сметове и воде, 
Корачаш мукло, док се судба смеје 
Корачаш мукло, поробљени роде. 
Но нигде јаук, ни роптање гласно  
Ни тешки уздах да проломи горе,  Да 
ли што браниш сваку стопу часно И 
што још памтшш ловорике скоре?  
Чујеш ли јаук што ти земља шаље? 
Чујеш ли жене како болно цвиле? 
Знаш ли дa значи сваки корак даље 
Збогом кулама што су твоје биле?  

Голгота  чека.  

Знаш ли њој да греду путови твоји  

Маглом завејани  

А врагови ти покров слави преду!  

Из тешка сна се, о мој роде, прени.  

А ти ме гледаш мирно, без бојазни, 

И вера краси твоју главу бледу, И 
збориш: Чему разговори разни? 
Јер вратићу се у истоме реду.  

Поново ведар, васкрсао, смео,  

Са новом крвљу охолом и здравом 
Срешћеш ме горда, к ’o што си ме срео, 
На пољима позлаћеним славом.  



183  

  

Одступање се одвијало према плану Врховне команде у три 

колоне. Две су савладавале пут преко албанских планина, док се 

једна колона кретала преко Црне Горе. Просечна висина планина 

преко којих се прелазило била је 1800 метара, није било ниједне 

ваљане саобраћајнице. Резерве хране са којом се кренуло на пут  

биле су довољне за девет дана.  

  

 

Повлачење српске војске и народа преко Албаније  
„Збогом лето, јесени и зимо, ми идемо да се не вратимо”  

  

Хладна зима, глад, пад опште отпорности становништва 

исцрпљеног вишегодишњим ратовањем, пљачке на путу и поред 

заштите Есад-Паше, тадашњег самопрокламованог председника 

албанске владе, претворили су овај марш у највећи егзодус у 
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савременој историји Срба. Маршал Жозеф Жофр, једно време 

главнокомандујући снага Антанте, овако је описао одступни марш:  

„Повлачење наших савезника Срба, у околностима у којима 

је извршено, по страхотама превазилази све што је историја до сада 

забележила. ”  

Покушај аустроугарске војске да пресече српске колоне у 

одступању осујетиле су црногорске јединице под командом сердара 

Јанка Вукотића (Мојковачка битка, јануар 1916).  

Доласком на јадранску обалу, муке војске и народа се настављају. У 

Скадру и Драчу се налазило преко 185.000 изнемоглих људи који су 

жељно очекивали помоћ савезника која је каснила.  

На висини историјског тренутка био је врховни командант 

српске војске, регент Александар Карађорђевић. Иако озбиљно 

болестан, одбио је понуду савезника да буде упућен на лечење у 

Бриндизи, у Италију. Остао је уз своју војску и народ, а у Скадру је 

извршена и хируршка интервенција над њим. Покушавао је на сваки 

начин да издејствује помоћ савезника.  

Драматично регентово писмо, тачније очајнички апел 

упућен руском цару Николају II, имало је ефекта. Руски ултиматум 

упућен саве- зницима гласио је:  

 „Уколико се српска војска одмах не избави из Албаније,  

Русија раскида савез са Антаном и склапа сепаратни мир с  

Немачком.“  

О значају који је овај ултиматум имао за српску историју 

говори и последња жеља Николе Пашића пред смрт 1926. године, да 

се цео новчани износ који је имао на штедној књижици намени за 

подизање споменика руском цару Николају II, управо због овог 

чина.  

Коначно су од стране савезника предузете конкретне мере. 

Првих 12.000, углавном здравствено најугроженијих бораца, 

евакуисано је Бизерту, луку у Тунису, где су постојале савезничке 

болнице. Међутим, српска влада је уложила протест и тражила да се 

даља евакуација обустави, jep je желела да војници буду 

стационирани што ближе Србији. Овај захтев је уважен од стране 

савезника, па је за збрињавање преко 150.000 људи изабрано острво 

Крф. Петог јануара 1916. године француска влада донела је одлуку 

да њихове елитне јединице окупирају Крф. Грчка је у том тренутку 
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била неутрална земља, па је одлука образложена као једини начин 

прикупљања, снабдевања, опоравка и реорганизације српске војске.  
Већина војника је претходно морала пешице да савлада 

пут од Драча до Валоне, што је значило нова искушења прелажења 

тешког мочварног терена између две албанске луке. Страдању се 

није назирао крај...  
Коначно, 18. јануара 1916, први савезнички брод са 

Србима упловио је у Гувију, луку удаљену неколико километара 

северно од града Крфа. До двадесет првог фебруара 1916, са 43 

савезничка брода евакуисано је више од 150.000 људи на „острво 

спаса”, како су Срби прозвали Крф.  

 
  

Руски цар Николај  II  Романов   Српски регент Александар Карађорђевић  

 

 
Гувија, јануар 1916. године  
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ВОЈНА РЕОРГАНИЗАЦИЈА И ОПОРАВАК  

  
„Први дани оскудице пружили су прилику да се још једном 

покаже изванредна дисциплина српског војника. У овој огромној 

гомили људи и у још мало или никако оформљеним јединицама 

улогореним под непрекидним обилним кишама у маслињацима, ни 

једна жалба за неко посечено или оштећено дрво није приспела 

француској мисији. ”  

  
(Из извештаја француског потпуковника Монијала, члана мисије 

генерала Мондезира)  

 
  

Први дани на Крфу  
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Несигурни су били први војнички кораци на Крфу. 

Онемоћала тела, влажне неупотребљиве униформе, пушке и 

торбице са успоменама из завичаја, налазили су ослонац између 

стабала крфских маслина.  
Рано пролеће и блага острвска клима донели су чудесан 

опоравак српске војске. Медицински надзор, адекватна исхрана, 

нове униформе и оружје добијено од савезника вратили су морал 

војсци. Као да се са првим купањима у Јонско море излила сва мука. 

Фотографи су сликали радост коју носе лепи медитерански дани.  
Повратак морала пратио је и опоравак тела. Становници 

острва дивили су се вољи са којом су вежбали војници. Тако су 

мештани села Доња Коракијана у чијој се близини налазио логор 

Моравске дивизије запамтили вежбу „камена штафета”. Један камен 

велике тежине кружио је у рукама постројених војника који су га 

примали и бацали даље. И поред болног грча на лицима, ретко се 

дешавало да камен падне на земљу. Напорне војничке вежбе и 

јачање тела потискивали су сећање на патње.  
Реорганизација српске војске изводила се по француском 

плану „Инструкције за организацију нових формација српске 

војске” објављеним 19. фебруара 1916. Оболелог војводу Путника, 

који је упућен на лечење у Француску, на месту начелника Врховне 

команде заменио је генерал Петар Бојовић. Првом армијом 

командовао је пуковник Милош Васић, Другом војвода Степа 

Степановић,  а Трећом генерал Павле Јуришић Штурм.  
Нигде логори српске војске током рата нису били тако 

уређени као на Крфу. У чистинама међу маслињацима подигнути су 

шатори који су украшени цвећем и зеленилом. Ситним шљунком и 

камењем различитих нијанси исписани су називи јединица и 

обележја српске војске и државе. Уређење башти српске војнике је 

подсећало на завичај. Логори српске војске личили су на 

фантастичне дворце изграђене на песковитој морској обали.  

Логори су претежно формирани на источној обали острва, 

северно и јужно од града Крфа, где је било седиште Врховне команде:  
ПРВА АРМИЈА: Моравска дивизија – Ипсос, Вардарска 

дивизија – Гувија  

ДРУГА АРМИЈА: Тимочка дивизија – Стронгили, 

Шумадијска дивизија – Месонги  
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ТРЕЋА АРМИЈА: Дринска дивизија - Агиос Матеос, Дунавска 

дивизија - Врагањотика  
Између јединица у северним и јужним деловима острва 

комуникација је вршена преко моста код Мораитике који су 

изградили припадници инжењерије.  
Успостављена је и редовна бродска линија између Гувије и 

Крфа на северу и Ахилеона, Беницеса и Мораитике на југу острва. 

Купљен је један грчки бродић и назван „Србија”. На бродићу се 

вијорила велика српска застава, иако то није било у складу са 

међународним поморским правом јер Србија није била поморска 

земља. Ипак, савезници су прихватили објашњење да застава која је 

поносно клизила пучином Јонског мора диже морал српским 

војницима. На „Србији” су се тискали заједно генерали, официри и 

војници, чин и положај нису имали важност. Командант брода, 

потпуковник Милан Радојевић сведочио је да је брод увек био пун 

„да ни игла не би могла пасти на кров”. Често се са „Србије” чула 

песма „Тамо далеко”...  

Са српском војском преко Албаније на Крф је пристигло и 

људство Ваздухопловне команде. Без авиона, са нешто сачуване 

опреме и наоружања, приступило се реорганизацији. Jlorop за 

ваздухопловце постављен је три километара од града Крфа на мосту 

код реке Потамос. Ту је 1. марта формирана „Аеропланска ескадра". 

За њеног команданта постављен је Коста Милетић. Јединица је 

бројала 132 војника, међу њима дванаест пилота и четири 

авиомеханичара. У месту Лефкими, на југу острва, постојало је мало 

узлетиште са кога је дејствовала француска ескадрила. Механичари 

и остало људство ескадриле помагали су Французима у одржавању 

авиона и на тај начин обучавали се за даља дејства у Првом светском 

рату.  
О дисциплини y српској војсци на Крфу говоре и редови који 

су остали записани у дневнику једног ужичког војника. Један од 

најомиљенијих бораца његове јединице био је извесни Лаза из 

Косјерића, познат по свирали коју је увек носио са собом. Ни у 

највећим искушењима на фронту, Лазу није напуштао дух, па је 

своје саборце бодрио свирком и песмом. У једном тренутку 

искушења на Крфу, угледавши зрелу поморанџу на дрвету, Лаза ју 

је откинуо. Истог тренутка је био приведен од стране патроле српске 



189  

  

војске. У притвору на Крфу Лаза је уз свиралу певушио нову песму 

покајања:  
  

„ Ој, Лазо, Лазо, јесам ли ти каз’о 
да на Крфу не крадеш поморанџе. 
”  

  

 

  
Војничка обука  
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Посада брода „ Србија ”  

 
  

Сунчан дан у Гувији  

  

Једна од најважнијих служби у српској војсци на Крфу била 

је интендантура. Врло брзо су формиране војне секције пољских 

пекара, појачане са две пекаре из града Крфа. Њих су користиле 

пекарске чете српске војске. Према француским прописима, дневно 

следовање хлеба било је 750 грама. Наравно, то Србима није било 

довољно, па је после уложене представке производња повећана, 

како би сваки војник добио дневно килограм хлеба. Проблем 
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снабдевања месом био је решен тек када је брод са пет стотина 

волова из Судана пристао у луку у Гувији.  
Српски официри су брзо повратили харизму коју су стекли 

после Церске и Колубарске битке. Знали су да је војсци после 

искушења кроз која је прошла било потребно опуштање и да није 

неопходна велика строгост. И поред тога, за све време боравка 

српских војника на Крфу, савезничкој управи није пријављен ни 

један прекршај. Ниједну крађу, ниједан инцидент нису забележили. 

To јесте била последица дисциплине у војсци, али још више 

показатељ чврстине моралних темеља на којима је било изграђено 

српско друштво на почетку двадесетог века.  

 

  
Логори сриске војске на Крфу  
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У писму једне удате Крфљанке, упућеном српском 
официру после Првог светског рата, написано је, између 
осталог:  

„Последње три године, док сте ви били овде, проживели 
смо тако лепо и пријатно. Нисмо биле жељне авантуре, јер 
ми нисмо ни знале како то изгледа, нисмо имале с ким да их 
доживљавамо, јер знате, и авантура или најобичнија љубав 
увек би могле мало више коштати. Али сам сваког дана 
трчала на прозор да видим каквог познатог српског 
официра, само да ми се јави, па ма ко то био, и да се пријатно 
ка мени осмехне. Било ми је доста за тај дан до спавања (...)  

(...) Крф је онакав какав је био и пре 1916, мени чак 
изгледа да је гopи него пре. Онемео је, пуст, не пева више. 
Baш народ стално и увек пева, на тај жагор била сам толико 
навикла. Можете да ме рачунате као великог непријатеља 
вашег народа, јер сам увек желела да се што доцније вратите 
у вашу отаџбину. Дошли сте, показали сте нам шта  значи 
живот и отишли сте, а нас сте оставили несрећне... ”  

  

СРБИ НА КРФУ  

  

Лађе су пристизале са изнемоглим ратницима. Из пакла у 

рај, тако je изгледало нама који смо, после одступања кроз 

Албанију, ушли у брод и стигли на Крф. Сад видимо све народности 

и чујемо говоре на свима језицима, али их не разумемо. Коњички 

капетан Драгутин Којић, који је такође допловио лађом из Драча, 

говорио је и објашњавао на „свима језицима". Наши га војници са 

неким поносом гледају. При искрцавању нашег ешалона, све 

изгледаше туђе, непознато, али по свему добро и као нека благодет 

за нас. У капетану Којићу гледаху војници неко своје достојанство, 

јер се он сналазио као да је са овим људима одрастао, па чак и 

наређивао им, а они га слушају. У једном тренутку наши забринути 

војници угледаше шалупу. У њу су неки трговци хтели да утоваре 

овце. Оне се одупираху да уђу. Да би их утерали, завезаше конопац 

овну за рогове, и тако га увукоше у шалупу. Овце појурише за овном 

те тако и оне уђоше у шалупу. Знали су то наши војници да овце иду 

за овном. Осетише нешто блиско, као да су у своме крају, и сада им 

је било јасно и без разумевања језика да су и овде људи као што су 

и они. Но, када овну скидоше уже и он осети слободу, скочи из 
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шалупе у море, а за њим поскакаше све овце. Трговац поче кукати и 

бусати се, а наши људи се још више уверише да су сви људи једнаки, 

јер су све људске муке у свету исте, и појурише да помогну трговцу 

да спаси овце. И тако, које чамцима, које по обали, сакупише стадо, 

а нешто се и подави.  

На пристаништу, док смо се искрцавали, било је свега, и 

наши војници се снабдеваху свим овим намирницама и разним 

пићима. Нема више ни борбе ни противника, а сунце обасјало све. 

Рекао би човек право благостање. Mope се распрострло, очи се 

отвориле, а тело и душа расплинули. Нека благодет синула и на нас. 

Сви се трудимо да слушамо, само да се нешто не поквари од ове 

доброте која нас окружује. Одосмо на Говино. Тамо шатори, а око 

њих дрвеће и поморанџе. Кувају се јела, дели се бели хлеб, добра 

француска храна и итатшјанско вино „кијанти", које следоваше 

сваком војнику.  

Тако се мало поткреписмо. Одједном сувише јака храна у 

изгладнеле трбухе, а без довољно надзора, отерала је многе 

изгладнеле на острво Вид, а одатле у смрт, у Плаву гробницу. 

Промени се и време. Хладноћа и киша као да је баш она иста што 

нас је пратила целим одступањем.  

Под шаторима причају војници како смо ми Срби дошли на 

Крф због наше свађе. To проклетство им је тек сада јасно, кад виде 

да овде успева маслина и поморанџа, а нема онога што има код нас, 

тј. крушака, трешања, дуња и вишања.  

Ето, пре него што смо заратили свети Петар позвао је све 

народе да их пита шта хоће. И сви су они одговорили лепо. А када 

је дошао ред на Србе, они су били на левом крилу, свети Петар рече: 

„Шта ви, Срби, тражите?“ Ми се сви раздрасмо, ко у клин ко у 

плочу. Свети Петар се наљути и удари по огледалу, у коме је 

посматрао Србе. Огледало се разби. Тако нас више није могао ни 

видети, те смо ушли у рат не знајући шта тражимо. Тако смо стигли 

и овде, благодарећи савезницима, који су знали шта хоће, јер су они 

лепо и јасно изјавили своју жељу светом Петру. Али, Бог чува 

Србију, и случајно Бог упита светог Петра: „Где су ти Срби?“ „Не 

знам, разбио сам огледало па не могу да видим ни куда су отишли 

ни шта раде“ одговори свети Петар. „Е, онда сиђи доле, пронађи их 

и помози им, јер они не раде по памети, већ по срцу“ рече Бог светом 

Петру.  
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Сад свети Петар сиђе и виде да Срба нема. Онда пође трагом 

кутија од конзерви и осталог, и доспе на Крф. Ту се обрне и види све 

народности, само нема Срба. Одједном чу на Говину како војници 

певају са својим капетаном Јованом Тановићем, командиром у 19. 

пешадијском пуку: „Пуче прва, пуче друга, мили кум долази“. Свети 

Петар ослушну мало боље, па када чу како се псује мајка, Бог, отац, 

он ћe рећи: „Е, то су Срби“. Па, дигнувши се, упита Тановића: „Шта 

сте се обукли у та француска одела са шлемовима на глави? Без 

шајкача не могу да вас познам“. Али Тановић не могаше ништа 

одговорити, већ устајући преврну боцу с вином, која се просу. 

Потом се свети Петар обрати војницима: „Други пут да се 

договорите шта тражите, а сада се вратите натраг као Југословени, 

јер нема више огледала српског, пошто је оно разбијено вашом 

кривицом“. Затим га нестаде, а Тановић рече војницима: „Србин 

кипи, кипи и - чека“, и дочека светог Петра на Крфу.  

На све стране отворили Срби радње: касапнице, кафане, 

ћевабџинице, бурекџинице и кујне. Кува се, пије и једе толико да су 

се Грци чудили шта је ово?! Носе се ђувечи, пеку се ћевапчићи и 

ражњићи, кољу се јагањци и пије се вино. Гледају Грци и питају се 

у чуду како то ови Срби једу, пију вино, па после пију кафу, и опет 

понављају то исто по целе ноћи? Поред Срба, ту су и савезници. 

Њима се силно допала српска кујна и усвојише је скоро сви на Крфу. 

На Крфу су улице тако узане да кола не могу проћи. Куће су на више 

спратова, али без шпорета, пећи и клозета. To њима није ни 

потребно, јер се слабо хране. Када која кућа закоље јагње, и то једва 

о Ускрсу, онда се на кућу стави крст од крви закланог јагњета да се 

то зна.  

„Па колико би било крстова на српским кућама, када би се 

они стављали за свако заклано јагње?“ питаху се Срби и 

објашњаваху Грцима како се јагњад коље и једе сваког дана по 

српским кућама.  

„Па! Па!“ чуђаху се Грци. Велика сиротиња на Крфу дошла 

је до пара од дарежљивих Срба, и видела како живе Срби ван земље. 

„А како ли тек живе у својој земљи?“ питаху се Грци.  

По целом острву Крфу растурени  Срби под шаторима. На 

шаторима табле: „Штаб Коњичке дивизије“, „Штаб IV коњичког 

пука“. „Штаб Дринске дивизије“, „Београдска железничка 

дирекција", „Начелник Среза косјерићског", „Београдско народно 
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позориште“, „Врањска пуковска окружна команда“, „Тимочка 

дивизија“, „Пиротска пореска управа“, „Моравска дивизија“, 

„Вардарска дивизијска област“, „Шумацијска дивизија“, „Управа  

Топчидерског казненог завода“, „Окружни суд крагујевачки“, 

„Дунавска дивизијска област“ и тако даље. Председнiштво владе и 

министарства беху смештени у хотелу Д’Англетер у вароши Крфу. 

Телефони су намештени и само се чује: „Ало! Ало! Окружна 

команда! Јесте ли завршили регрутацију!“ „Ало! Овде је школски 

ревизор Чачак! Молим да ми се што пре додели по послатом 

требовању канцеларијски материјал!" И држава функционише без 

територије. Своје штамбиље понело је надлештво собом. И акта се 

шаљу: „Економу среза јагодинског - Тунис“, „Комесару 

топчидерске полиције - Париз“ итд.  

На Крфу је створено и позориште. Брана режира, а његова 

Каја пева на проби: „Тамо далеко, далеко од мора, тамо је земља 

моја, тамо је љубав моја“.  

„Није ,љубав моја’! Поново!“ - виче Брана и додаје: „Тамо је 

земља моја, тамо је Србија! Каква љубав! Оканте се, ви жене, 

љубави када је наша земља у невољи!“ Срби су се сакупили око ове 

глумачке пробе и спремања за представу. Слушају песму, а теку им 

сузе. Ђокић, полицијски комесар, уплакан говори: „Није ми ни до 

чега. Добио сам писмо да ми је мајка умрла!“ Уто спази како глумац 

пренесе ђувеч, заборави се и придружи глумцу. Проба је прекинута 

да се руча, и Ђокић је са глумцима слатко мезетисао.  

Увече, у кафани Гамбринос, по обичају, седи Мика 

Величковић, санитетски пуковник. Био је у Русији и вратио се отуда, 

па прича како по руским пољима иду у гомили по хиљаду коња као 

дивљи, и нико о њима не води рачуна. Слушају га Брана, Диша, 

администратор Политике, Јеша Протић, чиновник Министарства 

финансија, Љубиша Миловановић, сарадник Српских новина на 

Крфу, Барловац, адвокат, Пера Гребенац, адвокат, попЈањић, Драги 

Стефановић, Тоша Бец и многи и многи интелектуалци из свих 

крајева наше земље. „Узми кога хоћеш и колико хоћеш, па води, ако 

имаш куд. Нико ти не брани. Ето, такав један коњ ушао у кујну док 

смо ја и мој командант спавали у једној соби. Склонили смо се од 

комунистичке напасти у једну сељачку кућу. Чусмо лупу. Тргосмо 

се иза сна и унезверено погледасмо. Лупа се понављаше. 

„Комунисти“! Рекосмо обоје шапатом. После дужег време- на све се 
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ућута, а већ беше и свануло. Устасмо онако неиспавани да видимо 

шта је било. Опрезно отворисмо врата и спазисмо таквог једног 

руског коња како лежи са надувеним трбухом. Погледамо у корито, 

кад тамо ништа од онога што нам је војник опрао. Тек тада увидесмо 

да нам је коњ појео рубље и добио ,колику’, па брекће“.  

Ето, такве приче, отприлике, причао нам је Мика по 

неколико свако вече. После тога, одлазећи кући, саветовао нас да 

једемо лежећи a не седећи. Потом завршио би како ћемо се вратити 

у већу државу, јер ће савезници победити, пошто су масони на 

њиховој страни. ,,А знате ли шта су то масони?" пита Мика 

озбиљним гласом. „То је света сила, тако укрштена, да у свакој 

вароши има и главу и pen, па где год јој станеш на pen, макар на 

крају света, она те уједе на другом крају света“. После би причао 

Брана и певао Диша своју омиљену песму из Скитнице док наиђе 

„Цампика“. Тако се звао човек који је био на служби шалупе број 2 

на острву Виду. Тамо су изгладнели и изнурени војници падали од 

смрти, као снопови под косом. Та шалупа пуна лешева одлази и 

враћа се празна са морске пучине, да би сутрадан поново 

натоварена, опет тако одлазила.  

„Острво Вид! На острво Вид! ... Са острва В ид а ! . .T o је 

моја генерација слушала и осетила као најболнију српску смрт. To 

нису гранате што ти откидају ноге и руке и доносе физичку смрт. To 

нису митраљеска зрна што зује као бумбари поред ушију. Није то ни 

јуриш и борба у мешавини са бајонетима на пушци. Острво Вид није 

болница. Оно је гробљанска капела. У њој треба премореног човека 

повратити. To је острво полумртвих. Они треба да умру као у рату, 

да се не чује њихово јецање, њихов уздах. Даље болесни од здравих, 

да се не зна колико је умрло и колико када сахрањено у морској 

пучини. Па ипак, лекарски рапорт са острва Вида гласио је 

надлежнима, по војничком обичају, сваког јутра: „Стање болесника 

на острву Виду редовно, ново нема ништа. Умрло је и сахрањено у 

морској пучини толико и толико“. Војници су људи, и они све 

прокљуве и сазнају, само с том разликом што се шапатом још више 

увеличава. Умро је неко који је још у животу; оздравио је и отишао 

у команду неко који већ одавно почива на морском дну. Сазнали су 

и то да је оздравио и отишао у своју команду, у IV пешадијски пук, 

Јагош Никчевић. А Љубомира Голубовића очекиваху три брата 

рођена: Михаило, Миодраг и Драгиша да дође са острва Вида, јер су 
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чули да је оздравио. Нервозни и срећни у очекивању заборавили су 

на све остало.  

„Шалупа број 2! На ј ви ш е се чује по Крфу. Носилац 

мртваца био је човек који, чим би свршио свој посао, нарочито ноћу, 

враћао би се на Крф, јео би и пио и причао шта је све тога дана радио. 

„Цампика“ је био здрав, са гвоздено јаким нервима и грдном 

трбушином, пуном алкохола. Алкохол га је и држао те је могао да 

обавља мучну дужност гробара и болничара. Па ипак, често је био 

узбуђен. Због тога је долазио у друштво здравих и пио више него 

што би му требало, како би се само ободрио, умирио и заборавио. 

„Војска“ је, наређење је. To ми је служба и нико ме не пита, јер 

дужност је дужност“, говораше онако пијан.  

Ту су на Виду они болесни војници, хероји јуначке војске, 

који су све издржали, и наступања и одступања, под најтежим 

околностима, под кишом убојних зрна свих врста оружја и калибра. 

Ту су они што су ноћу вршили јурише на противничке ровове, 

приближавајући им се потрбушке, мутавачки, на десет корачаја, да 

би изненадили противни- ка. Па када би се тако приближили, 

викнули би громко: „Ура! Ура! Ура!“ и улетали у непријатељски 

ров. А када би видели да тамо нема никога, занемели би. Јер, преко 

дана, својим очима гледали су како по тим рововоима гмижу 

непријатељи. У неизвесности, која тога тренутка обузима и војника 

и старешину, питају се очима: „Где је противник?" To знају само они 

који су у таквом препаду учествовали. Ноћ. Прст се пред очима не 

види, а команда присебних старешина поновно шапатом пада: 

„Напред!" Опет настаје привлачење, јер се противник благовремено 

повукао. Сад се већ теже иде напред. Тад храбрији подстичу слабије, 

и тако заједнички приближавају се другом борбеном „Ура! Ура! 

Ура!“ под командом са ножем на пушци, ускакали би војници у ров, 

али се опет одбрана противника не појављује, нити се чује њихов 

глас. У мучној неизвесности, војници се држе друг уз друга. Окрећу 

се унезверено старешини. Старешина, уз напрезање, показује 

хладнокрвност. Стоји се, чека се, умирује се. Преморени и изнурени 

војници добијају поново снагу. Старешине, по дужности, по сваку 

цену, имају да изврше свој задатак и протерају непријатеља са тог 

положаја. Јест, али се непријатељ пре препада повукао са тог виса 

да не би био изненађен. Зора свиће, вис има да се заузме. Опет 

напред, на трећи борбени ред. Али, одједном, клокотање свих 
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оружја и непријатељ сручује ватру. Сад оно право: „Ура! Ура! Ура!“ 

И, после борбе, дан је свануо, противник је одступио, а чује се само: 

„Јао нога!“ „Јао мајко!“ Виде се, са једне и са друге стране, покидана 

тела која се превијају у болу. Само вис ћути, нем и заузет, баш онако 

исто као и док све ово није било на њему.  

Извештај је већ послат: „Стање је редовно, нема ништа нова. 

Вис је заузет. Мртвих и рањених има толико и толико. Противник је 

у нереду побегао“! А острво Вид названо је „Острво смрти“, јер 

јунаци који сада на њему болесни леже, више не очекују да дођу до 

трећег борбеног реда. Осећали су се као изнемогли војници, да им 

се гаси живот, јер смрт је јача од сваког оружја.  

Јест, на Острво смрти слати су они што морају да умру, који 

не могу више да се боре и којима нема више лека. А за све ове хероје, 

и за спомен наше војске на Крфу, са острва Вида и гробља у Сан 

Матијасу, оста вечити споменик са натписом нашег песника, 

поднаредника пољске болнице, Владе Станимировића:  

  

На   хумкама   y   туђини  

Неће  српско цвеће  нићи 

Поручите  нашој деци:  

Нећемо  им  никад  

стићи! Поздравите 

Отаџбину, Пољубите 

српску груду! 

Спомен борбе за 

слободу  Нека ове 

хумке буду!  

  

А, за то време, неки народни посланици протествују што им 

се не одобрава да иду у народ ради агитације и да обиђу своје 

војнике. Вичу и прете како ће поднети интерпелацију скупштини. 

„Народ је наш виноград, наш воћњак кога треба ми да окопавамо, да 

заливамо како би донео плод, нама се то не да. Кажу да у војску 

посланици немају права да се мешају. Е, кад је тако, ми ћемо да се 

окренемо и против владе и против војске, па ћемо повести народ 

кућама“.  

„Ћути, јер се и онако зуцка да ће скупштину растурити, кад 

већ нема државе. И онда, уместо да сте народне вође, бићете у неком 
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пуку коњоводци“ - рече им крупним гласом Ђорђе Грбовић. Он их 

је слушао као војник у униформи и ишчуђавао се шта говоре:  

„Зар и то може да буде?“  

„У рату и код војске све може. Сада је и онако цео народ 

војска!“ И оба се ова народна оца одједном умудрише и 

размишљаху о посланичкој дневници.  

Па ипак, седнице у парламенту беху бурне, али не око војске, 

већ самосталци нападају радикале и Николу Пашића. Потежу чак и 

питање митрополита Димитрија, како му влада плаћа станарину. 

Митрополит то чује и одбија да прими ма какав додатак. Он ће, вели, 

од своје плате издржавати Митрополију, и шаље свог секретара 

Љубисава Поповића да то саопшти. А за све време митрополит врши 

опела и обилази војнике по болницама. Кад је то чуо тадањи грчки 

митрополит Севастијаност, преко Лукијана Бибића, нашег војног 

ђакона, грчки митрополит дође у посету митрополиту Димитрију и 

понуди му своје услуге. Митрополит Димитрије одби и исели се у 

неки мали стан. Тако је олакшао Пашићу да тадањи самосталци не 

гоне Пашића у парламенту по овом питању. Питање које је иначе 

уперено више противу личности митрополита Димитрија што није 

раније, још у Србији, дао парохију неком свештенику, за кога су се 

самосталци заузимали. У V пешадијском пуку, дежурни у батаљону, 

потпоручник Богољуб Јевтић, говори својим сакупљеним 

војницима: „Треба да чувате своје здравље, да не једете много тако 

изгладнели, јер су многи наши ратни другови због хране сахрањени 

у Сан Матијасу. Нисмо ми дошли овде на Крф да ту останемо, већ 

да се као победници вратимо. Истина је да је најтеже бити Србин, 

али зато се и поносите. Угледајмо се на своје старије. И они су 

патили као и ми, а створили су државу која никада не може да 

пропадне. Држава је са нама и у нама!“ И док он овако говораше, 

пред кафаном Еспинадом Пера Видаковић, адвокат, оговараше све 

Србе, одричући се свога српског порекла. Називао је и владу и 

војску „путујућим позориштем“. Псовао је све редом.  

Команда места на Крфу пошаље поручника Витомира 

Богића са војницима да дотерају у команду овога Перу Видаковића. 

Видаковић се изговараше да он нема никакве везе са српским 

властима и успротиви се. Патрола врши дужност, зграби га и однесе 

у Команду места. Мука беше са овим Видаковићем. На Крфу је 

зарађивао паре продавајући и купујући од наших војника српске 
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банке и наполеоне. Чак је у томе сметао и неким Грцима, због чега 

су га мрзели, иако су иначе све остале Србе волели. Видаковић је 

псовао Србе што су лаке руке и дају, каже, Грцима да олако зараде.   

Тамо, опет, пуковник Крста Смиљанић приредио вечеру и 

позвао чланове владе: Воју Маринковића, Нинчића, Велизара 

Јанковића и друге. Пуковник Смиљанић, као одличан командант 

дизвије, очекивао је свој заслужени ђенералски чин. Спремио им је 

лепу вечеру, па чак и неке војничке представе. За време вечере чу се 

нека животињска дрека.  

„Шта је то?“ - питаху министри. „Шакали“ -  одговори Крста 

Смиљанић. „Нису шакали, господине пуковниче, већ Ужичани“ - 

примети један од посилних, што је служио госте.  

„Какви Ужичани, наопако?!“  - узвикну командант Смиљакић. 
„To кевћу, господине пуковниче, војници из нашег IV пешадијског 
пука“ - одговори посилни.  

Насмејаше се сви. А Крста Смиљанић објашњаваше, 

правдајући се, како исто тако и шакали кевћу, па их војници добро 

подражавају. Сад поче представа коју су војници спремили. Испаде 

један са неком продукцијом и поче да карикира све редом, између 

осталог неке како су при одступању носили на товарним коњима и 

шпорете, и кревете, и лонце, иако војници нису имали ни хлеба. 

Поче да имитира чак и министре. Али се представа, по наређењу, 

брзо прекине као неукусна. To није било од војника злонамерно. 

Крста Смиљанић, ваљан командант, добар говорник и војнички 

организатор, одржао је после тога један патриотски говор. Затим је 

следовала музика, војничка игранка уз вино и весеље, те су гости 

отишли задовољни. Потпоручнику који је спремио представу 

речено је, сутрадан, преко ађутанта, да он није за те ствари и да се 

окане уметности. Ађутант то саопшти потпоручнику; „Наредио ми 

је командант да ти поручим како је био задовољан са твојом 

представом, али ће се још више задовољити, ако престанеш убудуће 

са тим“.  

Онамо, опет, под шатором неки омладинци интелектуалци 
препираху се  о новој будућој држави, о новинарству, књижевности. 
Разговарају уз вино о свему и свачему шта ће предузети када се буду 
вратили у своју домовину. Они се не спремаху за фронт већ за Париз, 
где ће да продуже студије...  
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„А тешко газди кога момци хвале!“ „А кад газда дадне 

момку више него што њему остане, онда момак постане газда, а 

газда слуга.“ „Није то тачно. Јер великих људи има по учености, по 

положају у држави, и по карактеру и души.“  

„To је сасвим друго питање, и ми смо се удаљили од теме. 

Овде је било питање о нашем народу, о нашој држави коју смо 

изгубили.“ „Држава је народ, а народ не може да нестане. Народ није 

човек који може да умре или да погине. Народ има да виче „живео“ 

и „доле“ ономе који га води, а тај може да умре, и да погине, и да 

нестане.“  

„Па онда, по тој логици, тешко ономе коме народ даје право 

да га води, а после виче „живео“ и „доле“.“ „Ти тек лупаш којешта!“ 

„Зашто?!“ „Па зато што не разумеш о чему је реч уопште“ - умеша 

се пети.  

„Ти ћути, јер си само интелектуалац, а то не може да буде 

сваки интелигентан човек, док сваки интелектуалац не може да буде 

интелигентан; јер се интелигенција рађа, а не добија школом.“   

Причање тек сада наста и незатварање уста. Сви говоре а нико 

никога не слуша. Сваки хоће да каже оно што зна, што је чуо или 

прочитао, па чим изговори, нагне чашу са вином и пијући, намерно 

не слуша одговор. Речи теку, a то их је, онакве, без довољног 

искуства и практичности, одржавало у овим тешким приликама да 

би лакше и несвесно издржа- ли све.  

„Велики човек мора да је друштвен, да је благородан и 

високо моралан.“ „Велики човек је ко убеди своје присталице да га 

слушају и поштују од срца и иду циљу коме он хоће.“  

„Па наравно!“  - пуштајући празну чашу испијеног вина 

говора- ше неки вечити студент медицине и продужује озбиљним 

гласом: „Велики човек не мери се по величини, по снази, већ по 

памети и души. Силом, плашњом, позерством, демагогијом или 

напућеношћу не постаје се ни великим човеком ни господином.“  

„Mope, то је позната ствар, јер за таквим не иду моралнији 

људи већ ситне душе, пигмеји, који се клањају говорећи како ћe му 

бити верни до гроба, али не њиховог већ онога коме се клањају.“ 

„Мален човек не може да буде сретан као што може да буде глуп.“ 

„To значи да си ти глуп, јер си увек срећан.“ „Немој да вређаш.“  

„Ћути и не љути се, јер ко може себе да победи и угуши у 

себи наметну му увреду и понижење, тај је велики човек“  - добаци 
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му један друг поред њега. У томе се наредник чете појави на улазу 

шатора и рече:  

„Много мислите и копате по вашим мозговима, али срећа и 

памет не иду заједно. Ето, код продавца лозова дође један човек и 

затражи срећку бој 48, па ћe дупло да плати. Продавац му даде тај 

број. Тај лоз, на запрепашћење продавца, доби главни згодитак. 

„Откуда да тражиш тај број“ питаше га зачуђено продавац доносећи 

му добијени новац. „Сањао сам седам прозора и седам мачака па као 

паметан и мислен човек помножим седам пута седам четрдесет осам 

и тако купим тај број.“ „Сад ми је јасно зашто си добио главни 

згодитак, јер да си био паметан и израчунао да је четрдесет девет ти 

не би добио“. Ето, тако је и код многих који сад иду у Француску 

уместо на фронт. Наредба постоји да се пошаљу по два из чете од 

најбољих војника. Командири пак не пуштају своје најбоље војнике, 

већ оне који не ваљају, који им нису добри и поуздани. Одређени су 

да такви иду за Француску, а поуздани и добри да остану у чети 

поред њега и да иду на фронт“ - заврши наредник скоро строго. „ 

Сад ћутите, јер се командир љути што се ларма.“  

Наста тишина. Младост и здравље су уз њих и они се 

растурише ш шатора у две групице, да би споразумно једни другима 

одобравали a друге оговарали далеко од свих, далеко од себе самих.  

Поред морске обале сакупио се свет и у страху гледа када ће 

ајкуле да растргну и прогутају пуковника Драгољуба Јовановића, 

званог „Дајча“, али Дајч не чује. Jlerao на леђа и плива, а око њега 

се види како пливају четири ајкуле. Путем поред мора иде један 

батаљон енглеских војника Шкотланђана, у сукњама, а пред њима 

свирају гајдаши као војна музика. Стадоше и они, престаше и гајде 

да свирају по команди команданта. Сви посматрају ајкуле и 

пуковника како се слободно између њих купа.  

„Сад he да га поједу“. „Неће га појести", а Дајч плива ближе 

обали. Ајкуле заостајаху и не гледаху га, тако да Дајч исплива на 

обалу жив и здрав. Један Француз објашљаваше да Дајча ајкуле нису 

хтеле појести зато што је црн у телу, јер ајкуле, вели, не једу црне 

људе.  

Љуба Сарачевић и Влада Миленковић, звани „Шах“, 

говораху да ајкуле не једу живе Србе већ само мртве. Други 

објашњаваху да нису хтеле да га поједу што су сите, јер живе у 



203  

  

Плавој гробници. Због тога су и дошле ту. Дајч тек сад дође к себи, 

и блед посматраше и ајкуле и место где је малочас био.  

„Треба га одликовати“ - рече Рада Стоиљковић. „He њега, 

већ ајкуле!“ - добаци Љуба Сарачевић, као уметник живота.  

Тамо, у Врховној команди, објашњаваху се неки ко је 

победио у Сувоборској бици, и да ли она треба да се зове 

Сувоборска или Колубарска. Престадоше када чуше за случај 

пуковника Драгољуба Јовановића-Дајча. Један ће рећи:  

„To је командант VI пешадијског пука. Он је био у нашој 

заштитници за време одступања, а нема ни један орден.“  

„Па шта сте хтели тиме да кажете?“ - упита други.  

„Ништа, онако, напоменух да би се сетили. Можда га баш зато 

ајкуле нису ни појеле, што нема никакав орден.“  

И док се ови разговараху, зачуше се топовски пуцњи. Сви 

истрчаше да виде шта се догађа. По Еспинади шета свет, а 

француски морнари, у стрелце, кроз тај свет и кроз варош, нападаху 

град на Крфу да га заузму. Француска флота пуца са морске пучине, 

али нико не гине. Све изгледа као неко војничко учење. Уто се бели 

барјак појави на граду, а Французи уђоше у град. To је било 

потребно као да је град Крф заузет од стране савезника оружјем, а 

не тек онако без питања, без отпора, као што је у ствари и заузет. To 

је био доказ да се Крф оделио од Атине, од Гунариста, и да припада 

Солуну и Венизелостима. Тако је пао Крф у савезничке руке, док се 

наша војска већ одмарала и организовала поново за р а т .. .  

Цркве на Крфу су приватна својина и дају се уз мираз. Тако 

је и црква Св. Спиридона, обућарског свеца, дошла у мираз неком 

младом, богатом Грку. И једне ноћи почеше да звоне по свима 

црквама. Неко је разгласао да су украли светог Спиридона, а на 

његово место оставшш пијаног и умртвљеног глумца Шапоњића, 

како се само он могао и напити. Неки Грци наишли су на нашег 

комитског војводу Дула, пешадијског официра у униформи и 

жалише му се. Тако су сви ови, са многима нашим, отишли у цркву 

да виде шта је у ствари, и наишли на Шапоњића како спава поред 

Спиридона. To су урадили другови Шапоњићеви, пошто су га добро 

напили, и место да га одведу у шатор или какав хотел, они су га 

однели у цркву. Платили су црквењаку пет драхми да звони, а исто 

тако напојницу и осталим црквењацима. Потом су разнели вест да 

уместо светог Спиридона у цркви лежи Шапоњић.  
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И тако, мало разонођење, одмор и храна од шаргарепе, што 

су Французи давали за исхрану нашој војсци, опоравише наше 

војнике. A затим се ишло у нову организацију, у нову јединицу 

спремну за Солун. И док Французи спремише тајно пристаниште на 

Крфу, удаљено од вароши, где ће се наша војска укрцавати за 

одлазак у Солун а затим на фронт, да не би то приметили Грци 

Гунаристи и одали противнику да торпедује лађе са нашим 

војницима, дотле трупе, по реду одређиване, постепено стизаху у то 

пристаниште, веселе, обувене и наоружане.  

  

  

ПОСЕТА АДМИРАЛА ГЕПРАТА  

  

Једног дана чусмо неку музику путем поред болничког 

круга, а убрзо се код челних барака појави адмирал Гепрат, са 

музиком на челу и прилично великом групом грађанских лица. Ту 

се зауставише.  
Саопштише нам да сви болесници, који могу да устану, 

изађу из бараке, јер то жели адмирал Гепрат. Изађосмо и 

постројисмо се, посматрајући поворку и музику, a нарочито 

адмирала. Одједном се у тишини зачу његов звонки глас:  
„Драги моји пријатељи и ратни другови, чини ми особиту 

част што у име Француске могу да поздравим храбре српске 

ратнике, који су после толико преживелих јуначких дела и 

непрекидне борбе више волели слободу него ропство. Српска војска 

је своју дужност према отаџбини извршила нечувеном и 

легендарном херојском борбом, која ће ући у историју као један од 

најсветлијих примера пожртвовања. Француска вас прима као своју 

рођену децу и поносна је што је ту част доживела...  
Драги моји пријатељи и ратни другови, Француска вам даје 

своју витешку реч да неће вратити мач у корице пре него што се ваш 

витешки краљ Петар не врати у своју слободну престоницу и пре но 

што Србија не буде у потпуности задовољена! ...  

  
Vive la Serbie! (Живела Србија)!“  

  

У том тренутку музика засвира српску химну ...  
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Далеко од својих милих и драгих, далеко од наше Србије, у 

болничкој одећи, бледи као авети, тако рећи с последњим дахом 

живота у себи, били смо необично узбуђени, те нам грунуше сузе на 

очи, док нас је адмирал одушевл>ено поздрављао заједно с онима 

који су га пратили.  

  

  

  

 
  

Адмирал Гепрат одликује пуковника Ђорђевића  

  

КОРЗИКА  
  

„Несрећна деца, без  отаџбине, којој  ти  пружи сјај огњишта. 

Ми те носимо, о Француска, кроз таму земских уточишта као сјај 

сунца у своме срцу, веру у Души што све мрви и даћемо те, кад 

умремо, и својој деци у својој крви.“  
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Десетковане хладноћом, болестима, глађу и многим 

животним опасностима, исцрпљене натчовечанским напорима 

пешачења по непролазним гудурама 'и кланцима, преживеле српске 

избеглице пристизале су у Медову (Сан Ђовани ди Медуа), током 

децембра 1915. године. Ту је почело стрпљиво и неизвесно чекање 

савезничких бродова, који ће им дотурати преко потребну храну и 

укрцати их ради транспорта. Као бродоломници на голом неплодном 

острву, избеглице су данима упирале погледе према пучини. 

Пробијајући се кроз минска поља, заседе непријатељских 

подморница, приспела је, најзад, у медовски залив лађа „Чита ди 

Бари“. Пошто је истоварила знатне количине хране, она је 

прихватила чланове српске владе, народне скупштине и одређен број 

избеглица. Други су остали да и даље чекају.  

Почетком јануара 1916. године два велика санитетска брода, 

на којима су се вијориле заставе Црвеног крста, упловили су у 

медовски залив. Због дубоког газа укотвили су се на око четири 

стотине метара од примитивног пристаништа.  

Више од хиљаду болесника, жена и нас ђака, који смо били 

одређени за транспорт санитетским бродом „Konig Albert“, окупило 

се већ рано пре подне у кругу пристаништа. Преко дрвеног мостића 

силазили смо у барке, које су нас превозиле до брода. Растојање које 

смо морали препловити представљало је у ствари брисан простор, 

још једно опасно искушење по нас. Непријатељска авијација, која је 

поштовала неповредивост санитетског брода, али не и прилаз њему, 

цело време надлетала је пристаниште и барке пуне избеглица, 

бацајући бомбе у намери да омета укрцавање. Само захваљујући 

брзој и прецизној ватри једне наше батерије топова, која је 

дејствовала са положаја изнад пристаништа, непријатељ није успео 

да погоди ниједну барку. Бомбе су падале у море и на стење, даље од 

избеглица, које су чекале на укрцавање. Положај избеглица био је 

веома критичан и што није дошло до панике заслуга је младих 

гимназијских професора Стојановића и Типсаревића, који су нас 

неустрашиво бодрили. Стога је ово драматично укрцавање текло 

углавном утврђеним редом и завршено брже него што се очекивало.  

У три часа поподне брод је дигао сидра. Стојећи на палуби, 

посматрали смо како се постепено губе суре албанске планине, из 

којих једва извукосмо животе. Али тамо, далеко иза њих, остали су 
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напш мили и драги у разореној и попаљеној, драгој Србији, од које 

смо се сада још више удаљавали.  
Одмах смо били послужени вечером. У пространој 

трпезарији засели смо за пуне трпезе као људи, што нам се одавно 

није догодило. Пред нама се налазило изобиље пробране, 

разноврсне хране. Живнусмо и прихватисмо се оних укусних јела. 

Међусобно смо се упознавали и зближавали. Било нас је из разних 

крајева Србије.  
Кратки зимски дан ближио се крају. Све јачи ветар брисао је 

палубом. Италијански морнари су нас упутили да сиђемо у доње 

просторије. Полазећи приметисмо неки предмет на води. На 

одстојању од око двеста метара од брода њихао се горњи део једне 

подморнице. Сви се згледасмо и ускомешасмо. Настао је тренутак 

напете тишине и забуне. Злокобна слутња осећала се у ваздуху. 

Премда и сама узнемирена, италијанска посада благо нас је 

смиривала, уверавајући нас да је то француска подморница из наше 

пратње. Сиђосмо доле у спаваонице. Седећи на постељама, чусмо 

два тупа, узастопна пуцња. Сирена брода кратко засвира и брод се 

заустави. У злослутном ишчекивању и нехотице дигосмо узглавља, 

испод којих су се налазили појасеви за спасавање. Неко рече да на 

горњој палуби има 36 великих чамаца за спасавање. Затим дуго нико 

не проговори ни речи. Одједном захукташе бродске машине и брод 

настави пловидбу. Весело је тутњила њихова бука. Сви одахнусмо.  
Попустила је грозничава напрегнутост наших телесних и 

душевних снага, која нас је стално држала. Исцрпени од умора, који 

се данима гомилао у нама, и од нервних напрезања тога дана, нисмо 

имали снаге да дамо неког живљег израза својој радости што се, 

најзад, налазимо спасени на овом лепом, пријатељском броду. 

Довољно нахрањени, опијени благотворним морским ваздухом, 

испружисмо се блажено у удобне, чисте беле постеље, какве нисмо 

видели откако напустисмо своје домове.  
Било је прошло десет часова када се пробудих од грчева у 

стомаку. Приметих да брод стоји. Дигох се и кроз округло прозорче 

видех светиљке на обали. Где ли смо то стигли? Попех се на палубу. 

Тамо се обратих стражару и запитах је ли то Валона. Он ми не 

одговори одмах, а затим промрмља: Cataro! (Котор).  



208  

  

Тада опазих на његовој морнарској капи ознаку: Kronprinz... 

Швапски стражар! Ошамути ме ужасно сазнање да се брод налази у 

Котору. Оно је, дакле, била непријатељска подморница.  
Два дана вршен је детаљан претрес брода. Гњурац је 

претраживао чак и морско дно испод брода. Нека комисија вршила 

је поименични попис и површни преглед путника, од којих су многи 

личили на скелете. На броду се појавио тифус, један младић је умро 

од ове болести. Сахранише га у мору.  
Трећег дана трже ме из сна необично јака бука бродских 

машина. Било је четири часа изјутра. Још су неки били будни. Брод 

се сав тресао од велике брзине. Или је хтео да надокнади изгубљено 

време, или да што даље умакне. Шта се ово дешава? На палуби није 

више било швапске страже. Видех тамо неколико другова 

окупљених око једног морнара, који је знацима објашавањао да је 

то што видимо италијанска обала, поред које пловимо: „Non Kataro, 

non Tedeski, liberta!“ (Нема Котора, ни Шваба, слобода!) - рече нам, 

смејући се. У подне прођосмо Месински мореуз, по дивној месечини 

пловисмо.  

  

ТАМО ДАЛЕКО  

  

Чувена српска патриотска песма „Тамо далеко“ настала је током боравка 

српске војске на грчким острвима Крфу и Виду 1916.  

године и има чак 6 верзија. Овде објављујемо најпознатију.  

  

Тамо далеко, далеко од мора, Tамо 

је село моје, тамо је Србија.  

  

Тамо далеко, где цвећу нема крај,  

Tамо су најдражи моји, тамо је мој завичај.  

  

Тамо далеко, крај Саве и Дунава, Tамо 

је радост моја, тамо је Београд.  

  

Тамо где душман све руши и обара, 

Тамо су моји двори, тамо је Колубара.  
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Тамо далеко, где сунце већ не сија, 

Tамо је љубав моја, тамо је Шумадија.  

  

Тамо где хладна протиче Морава, Tамо 

ми икона оста, и моја крсна слава.  

  

Тамо у брда Ђетине где је пут,  

Tамо ми суза мајке, прелива сваки скут.  

  

Тамо где Тимок поздравља Вељков-град, Tамо 

ми спалише цркву, у којој се венчах млад.  

  

Тамо где Дрина уништен кваси гај,  

Tамо ми љубав оста, тамо је мој родни крај.  

  

Тамо далеко, где цвета лимун жут, 

Tамо је српској војсци, једини био пут.  

  

Тамо далеко, где цвета бели крин, Tамо 

су живот дали, заједно отац и син.  

  

Без отаџбине далеко, на Крфу живех ја, 

Aли сам клицао увек, живела Србија!  

  

ВИДО  

  

„Ту, у том аду, прикупљен као у жижи, одигравао се у 

минијатури цео трагизам наше земље. Ty су у предсмртном бунцању 

и стењању дрхтали и треперили сви најнежнији болни фибри 

човечије душе. Ty су уз бунцања и стењања о селу и кући нестајали 

један за другим сви које је страшна судбина бацила у овај пакао. ”  
(Др Владнмир Станојевић, шеф српског 

санитета на острву Виду, 1916.)  

  

Први сусрет са острвом уместо спаса донео је кулминацију 

страдања. Исцрпљени војници су били постројени на маленом 
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острву Лазарет, након чега су савезнички санитетски официри 

извршили тријажу. Као последица свега што их је снашло до тада, 

било је пуно витално угрожених, углавом најмлађих регрута. Они 

су били упућени на Видо, тада каменито „острво змија” како су га 

звали Крфљани.  
За најтеже и најмлађе пацијенте, међу којима је највише 

било оних који су препешачили пут између Драча и Валоне, прве 

импровизоване пољске болнице поставили су Французи. Јутарњи 

рапорт лекара првих недеља гласио је:  
„Стање болесника на острву Виду редовно, ново нема 

ништа. Умрло је и сахрањено у морској пучини толико и толико...”  
  

Забележене су речи француског војног лекара упућене на 

смрт болесним младићима:  
  

„ Оздравите синови Србије, цела вас Француска моли! Ваше 

мајке и сестре пале кандила у завичају и моле се за ваше здравље. 

Ваша деца вac чекају... ”  
Тупи звуци ледених киша које су данима спајале небо са 

шаторским крилима, камењем и морем, пратили су егзодус једне 

генерације. Првих неколико дана, када је страдање било највеће, 

није вођена прецизна евиденција о жртвама. Каснији извештаји су 

говорили да је умирало неколико стотина пацијената дневно. 

Сахрањивани су у почетку у плитким каменим гробницама на обали 

острва.  

 
  



211  

  

  
Гробље на Виду  

 

Плава гробница  

  

Тако је настало прво гробље на Виду са 1.200 умрлих 

војника. Када више није било могуће сахрањивати на Виду, тела су 

слагана и полагана из барки француског санитетског брода „Свети 

Фрања Асишки” у дубине Јонског мора.  
Владимир Станојевић, начелник Моравске болнице, 

почетком фебруара добио је налог да са својим персоналом уз помоћ 

других санитетских служби хитно изврши реорганизацију санитета 

на Виду.  
О  стању које је затекао изнео је следеће сведочење:  
„При искрцавању на обалу, први поглед мало подаље од 

пристаништа, већ наговештава странцу ужас и језу од помора који 

влада на острву.  
На обали се видела гомила људских лешева, наслаганих као 

метарска дрва у добром низу једно на друго, неколико катова. Гомила 

је била у висини виша од човечијег раста, а у дужину се пружала 

десетину метара и више. Ту се слажу и доносе са острва смрти преко 

целог дана, а сутра ћe доћи нарочита француска укопна лађа, да их 

однесе на крајњи југ острва.”  
Богосав Ћирковић, један од регрута који је преживео Видо, 

годинама касније присећао се призора који су га пратили кроз цео 

живот:  
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„Опет смо негде ишли, па смо се укрцали у један италијански брод. 

После нас је преузео француски брод и опет смо пловили. Нигде 

обале. Нигде краја мору. Изнемогао, болестан, сломљен, нисам 

могао да схватим шта се збива. Био сам - кожа и кости... Касније сам 

сазнао да су се неки војници са тог брода искрцали на Крф, а ми смо 

продужили на Видо. Добили смо неке картоне, сместили су нас у 

шаторе... To је била болница... После три недеље, почео сам да се 

опорављам, па су ме преместили у други шатор...  

У предвечерје Другог светског рата, Љубомир Давидовић се, 

слутећи нова страдања, у дневном листу „Правда” вратио двадесет 

две године у прошлост. Описао је сцену која му је остала у сећању 

када је као министар просвете обишао Видо, 21. јануара 1916:  
„Првих дана, само првих дана, болесници су лежали по 

земљи на свежој слами. Обилазили смо их сваког дана. Страх од 

глади је био већи од страха од смрти. Глад је косила Албанијом; 

бојали су је се и на Крфу. Требовање за хлеб, за таин, било је највећа 

драгоценост. Узимали су по тим требовањима, иако га нису могли 

ни смели јести. Органи за варење били су пропали. Лечили су их 

давањем воде у којој је куван пиринач. ,Потроваше нас доктори 

морском водом’. Уверавали смо их да су нам доктори и болничари 

наши велики пријатељи. И лекари и болничари својски су се 

заузимали за сву нашу полумртву децу.  
И живци су им били пропали. Кад им проговорите српску 

реч, сузе груну на очи. Плачемо заједно. О, колико се суза пролило! 

Са неначетим таином испод главе испустио је своју намучену душу. 

Дете регрут умрло је поуздано мислећи на мајку и на сиромашни 

кућерак у Шумадији. Ликови те мртве деце наше били су прави 

светитељски ликови. Заслужили су да се посвете после свега  онога 

што су претрпели.  
Само један случај. Имао је своје требовање за таин. Узео је 

још једно требовање из џепа свог умрлог друга. Са два требовања 

имао је за два таина. Добауљао је дo свогa места, дo своје постеље, 

легао и умро гладан између два хлеба.  
Стотине, хиљаде примера би се могло још навести. Доста! 

Питају се неки: јесмо ли платили своју слободу и повећање отаџбине 

? ”  
Тада сам видео нешто што ћу до краја живота носити као 

страшну успомену: војници су сваког дана умирали а ја сам гледао 
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како их мртве бацају у једну барку и некуда носе... Та слика се често 

понаваљала и ја сам, кад год чујем да море запљускује, заклањао очи 

да не гледам ту страшну слику. Боже, колико их је умирало...  
Они који су прездравили, који су се извукли из загрљаја 

смрти, назвали су ово место Плава гробница. Тачан број оних који су 

овде сахрањени, никад се није сазнао... Видело се само да су многи 

још голобради...  
He знам колико сам дуго остао на Виду, али знам кад је дошао 

један француски брод: донео нам је одећу. Скинули смо стару одећу 

са себе и бацили у ватру - била је то огромна ломача. У том пламену 

су и вашке сагореле и онај смрад и трулеж људског меса... Укрцали 

су нас у брод. Сунце излази из воде, улази у воду... Не знам колико 

смо путовали, знам да се град зове Бизерта. Тек када сам се нашао на 

чврстом тлу, на врелом сунцу, кад сам осетио мишице и увидео да 

ми се враћа снага, рекао сам шапатом: збогом  

Плава гробницо...”  
У одсуству квалитетне медицинске и техничке опреме, 

српски санитет испољио је на Виду изузетан смисао за 

импровизацију. Французи су били задивљени довитљивошћу 

српског персонала у борби са несрећом. Импровизоване су пољске 

болнице, кухиње, огњишта. Крајем фебруара невиђени труд и 

пожртвовање су донели резултат - помор на Виду је заустављен.  
Шириле су се гласине да је узрок масовног страдања на Виду 

инфекција. Др Станојевић је оповргао те сумње и као узрок смрти 

навео  такозвани ратни пролив.  

Смањена отпорност измученог организма и неквалитетна 

пијаћа вода и исхрана, уз нервно растројство водили су наглом 

губитку течности из организма, што је узроковало смрт. Одсуство 

температуре код већине пацијаната, налаз на обдукцијама, као и 

податак да нико од санитетског особља није оболео, чињенице су 

које су, по свему судећи, давале за право доктору Станојевићу.  
Будући да није вођена прецизна евиденција о броју умрлих 

на Виду, различите су процене колико је тела положено у дубине 

Јонског мора. На основу сачуваних података и сведочења, 

несумњиво је да је више од 5.000 српских војника сахрањено на тај 

начин.  
Највећа српска гробница изван Србије добила је истог 

тренутка свој поетски споменик. Изградио га је тада тек 
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двадесетчетворогоди- шњи песник Милутин Бојић. И сам скрхан 

преласком Албаније, гле- дао је са крфске обале како бродови 

односе беживотна тела младића.  

 
Снимак острва Вида начињен из авиона за време Првог светског рата - у 

унутрашњости острва санитетски центри, на средини увала за пристајање 

бродова, са десне стране Гробље (на том простору се данас налази маузолеј)  

  

Његова песма „Плава гробница” остала је до данас 

најуверљивије сведочанство о трагедији српске младости.  

  

 

  
Плава гробница  
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Плава гробница  

  

  

ПЛАВА ГРОБНИЦА  

  

Стојте, галије царске!  

Спутајте крме моћне! Газите тихим ходом! 
Опело гордо држим у доба језе ноћне Над 
овом светом водом.  

Ту на дну, где шкољке сан уморан хвата  

И на мртве алге тресетница пада,  

Лежи гробље храбрих, лежи брат до брата, Прометеји 

наде, апостоли јада.  

Зар не осећате како море мили, Да 

не руши вечни покој палих чета? Из 
дубоког јаза мирни дремеж чили, А 
уморним летом зрак месеца шета.  

То је храм тајанства и гробница тужна, За 
огромног мрца, к'о наш ум бескрајна. 
Тиха као поноћ врх острвља јужна,  

Мрачна као савест, хладна и очајна.  

Зар не осећате из модрих дубина,  

Да побожност расте врх вода просута,  
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И ваздухом игра чудна питомима?  

То велика душа покојника лута.  

Стојте, галије царске!  

На гробљу браће моје завите црним трубе. 
Стражари у свечаном опело нек отпоје, 

Ту, где се вали љубе!  

Јер проћи ће многа столећа, к'о пена  

Што пролази морем и умре без знака, И 

доћи ће нова и велика смена,  

Да дом сјаја ствара на гомили рака. 
Али ово гробље, где је погребена 
огромна и страшна тајна епопеје, 
Колевка ће бити бајке за времена, 
Где ће дух да тражи своје корифеје. 
Сахрањени ту су некадашњи венци  

И пролазна радост целог једног рода, Зато 

гроб тај лежи у таласа сенци,  

Измеђ` недра земље и небеског свода.  

  

Стојте, галије царске!  

Буктиње нек утрну, веслање умре хујно, 
А кад опело свршим, клизите у ноћ 
црну побожно и нечујно. Јер хоћу да 
влада бескрајна тишина  

И да мртви чују хук борбене лаве, Како 
врућим кључем крв пенуша њина, У 
деци што кликћу под окриљем славе. 
Јер, тамо далеко, поприште се зари, 
Овом истом крвљу што овде почива: 
Овде изнад оца покој господари, Тамо 
изнад сина повесница бива. Зато хоћу 
мира, да опело служим без речи, без 
суза и уздаха меких, Да мирис тамјана 
и дах праха здружим Уз тутњаву муклу 

добоша далеких.  

Стојте, галије царске!  

У име свесне поште, клизите тихим ходом. 
Опело држим, какво не виде небо јоште 
Над овом светом водом.  
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ВИДО – ОСТРВО ТУГЕ  

  

Нова година донесе важне вести и догађаје. Рашчуло се по 

граду да ће се болесници неговати на Виду, а трупе he логоровати 

изван града, тако да ће Еспланадом шетати само официри и 

морнари.  

Освану дан свечаног дочека брода „Кордова“, полетеше 

моторни чамци, барке и мале лађице и одјекнуше обе химне. 

Морнари и пешаци уз покличе „Сиротој малој Србији херојској“ 

похрлише да стисну руке и подаре чоколаду ратној браћи.  

Задеси их тужан сусрет. Они су очекивали оне прекаљене 

ратнике који су извојевали прву савезничку победу у Првом 

светском рату и још једном победом, концем четрнаесте, поново 

пребацили непријатеља преко Дрине и Саве и који су сад прешли 

Проклетије и албанске гудуре и мочваре, извлачећи своје стопе, дах 

и срце из пиштољине, из смолнице, из мртвице и дуж јадранске 

јужне обале дошли до Валонског залива.  

Уместо старих ратника угледали су на палубама „Кордобе“ 

децу регруте, децу крсташе, последњу одбрану, голобраде младиће. 

Они који су стајали одржавали су се усправно више ослањањем на 

пушку, а оне који су лежали непомично подупирала је пригрљена 

пушка као да је сваки од њих по једна сломљена грана.  

Пешаци и морнари су једне повели, друге понели, заједно с 

нераздвојном пушком, и спустили низ степенице до моторних 

чамаца, барки или лађица и превезли их на острво Видо. Ту су их 

прихватили пешаци и повели или на носилима пренели до 

висоравни на којој су их чекала четири велика импровизована 

шатора. На јаке и добре укопане и приковане греде биле су набачене 

и конопцима привезане цераде с морских лађа, а при земљи 

камењем притиснуте на тло, да их не подиже ветар. С обе стране 

средње стазе набадани су дебели слојеви сламе, а одозго су била 

разбацана војничка ћебад.  

Дуго је трајало док су се две хиљаде крајње изнурених 

младића пребациле с „Кордобе“ на Видо и доспеле на висораван са 

шаторима. Ту их је видео виши француски официр и описао овако:  

„Тешко је било гледати њихове грозничаве очи, изнурена 

лица и њихов аветињски изглед. Ослоњени на своје пушке, они су 

се попели до висоравни и полегли непомични по земљи; нису имали 
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снаге да било шта учине. Војници шестог батаљона теше их, 

спремају им храну и пазе их као своју децу. Покушавам да мало 

средим ту гужву, преко тумача позивам њихове официре да својим 

угледом утичу и да образују неколико чета. Узалуд! Умор, 

фатализам и инерција владају том гомилом.“  

Претходне ноћи умрла су на броду четворица, а на првом 

конаку на Виду њих шездесеторица. На другој обали, у крфској 

улици, обалски радници седели су скрштених руку и нису хтели ни 

да чују за неки посао и наднице. Пешаци шестог батаљона 

искрцавали су храну, опрему и грађу и сећали се како су још као 

деца научили да је бог радник, радник који је створио свет. А када 

су завршили истовар, обрадовали су се доласку војника који су 

бранили Београд и одреда који је приспео са државном благајном. 

Одбрана града Београда их је задивила и њихов старешина је 

узвикнуо:  

„Најзад, ево правих војника, дисциплинованих и прописно 

постројених!“ — али, на жалост, и међу њима било је болесних, који 

су одмах пребачени у болницу на Виду.  

А каква је то болница на Виду, или, тачније, какво је опште 

здравствено стање на том острву, показује, бар у најнужнијој мери, 

извештај санитетског инспектора др Љубомира Стојановића, нашег 

познатог физиолога. Он је изнео да се 14. јануара 1916. године у 

болници затекло 587 болесника, да је у последња 24 часа умро 41 

болесник,.да је примљено 110 нових болесника из резервних трупа, 

а у њихову амбуланту 27 и да је 60 војника добило лек са пошгедом. 

Уз те податке др Стојановић извештава:  

„Болесници болују највише од гастро-ентеритиса који је, без 

сумње, токсичне природе, затим од маларије и, најзад, од плућних 

катара.“  

Што се тиче резервних трупа, које су логоровале у јарузи на 

источној страни острва, заједно с деловима двају коњичких 

ескадрона, др Стојановић је констатовао:  

„Стање њиховог здравља почиње да се поправља, изузев 

оних који су издвојени за дуже лечење изван овог острва. Поправка 

њиховог здравља долази од добрих климатских услова и од добре 

хране. Да је лична хигијена боља, оздрављење би било још брже.“  

Из тог разлога побројене су све мере и сва средства за 

побољшање личне и опште хигијене. Др Стојановић је завршио 
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извештај саветом: „Болесницима би добро чинило давање уз оброк 

мале количине вина.“  

Најмање је преостало времена. Човек је могао да поверује да 

ће постепено климатски услови и добра храна и побољшање личних 

хигијенских услова, као и евакуација у Тунис, Алжир и Француску, 

уз лечење у болницама, утицати срећно и спасоносно. На несрећу, 

сви нису могли користити  jако дуго благотворни утицај јонске 

климе.  

У подневне сате многи војници су се сунчали до појаса на 

острвском гребену и, гледајући их тако видело се да им је глад 

оглодала главе и трупове док су се удови претворили у сламке. 

Живот им је висио о концу, о сунчаном зраку који их је грејао благо 

и клонуло, а претила им је највећа опасност: јонска зима и њена 

влага.  

Недељу дана после Стојановићевог извештаја климатски 

услови постали су главни узрок пропасти и смрти. На дан 20. јануара 

управник Моравске сталне војне болнице др Владимир Станојевић 

добио је наређење да с др Милутином Радивојевићем пређе с 

острвца Лазарета на Видо и поведе болничко особље, и да тамо 

преузме, заједно с француским лекарима, рад у болници. „Управник 

ће предузети све мере да се стање у тој болници, колико год је 

могуће, поправи. Материјал, уколико га Французи не могу дати, и 

лекове управник ће сам набавити и поднети рачун ради одобрења 

кредита.“  

Тако су Моравска стална војна болница, Шумадијска стална 

војна болница и Младеновачка резервна болница приспеле на Видо. 

У том часу грунула је француска морнарска музика најпре њихову, 

онда нашу химну у част истицања застава на вили и сви су их, у 

ставу мирно, поздравили до последњег звука. Управо у том трену 

осуо се пљусак и започела је јонска зима.  

Она је била сасвим различита од јонске јесени пре два-три 

месеца. Јонска зима је дужа и гора, с маглом која се увлачи у зидове, 

у куће и ствари, и продире у кости и зглобове. Густи облаци се 

стуште са свих страна, оспе се пљусак за пљуском, а плаховити 

ветрови налећу и смењују се — и то не да разгоне облаке, нити да 

киша покваси крила вихору, бећ обоје лудују и бесне, витлају и 

пљуште дан и ноћ.  
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Тада се месецима жедна и испуцала црвеница јонских острва 

натопи млазевима дажда, и напоји се пет мшшона стабала маслина 

и оживе воћњаци наранџи, мандарина и лимуна, бресака и смокава, 

зазелене се ливаде и пашњаци на којима пасу бројне козе и овце. И 

све то што рађа и буја размене продавци за пшеницу, а сељак за суву 

проју, коју гули вековима. Нема више крупне стоке, нема дивљачи, 

а ево сада се још и удвостручио број становника Крфа.  

Јонска зима обично не доноси велику хладноћу, јер се вода 

на Крфу ретко замрзава. Само 1880. године жива је пала на - 3°С, a 

1893. године на - 4°С (према поморцу капетану Дабовићу). А сад је 

настала бура, али сасвим подношљива за здравље. У заветрини, или 

у шатору, могао се скинути шињел, који је чувао да не покисне 

одећа, да човека не пробије ветар.  

Још пре јонске зиме, у току лепих и благих дана, причало се 

о „острву мртвих“. Та прича се ширила по целом Крфу, нарочито 

откада је Комисија за преглед војних обвезника прешла на Видо.  

Те злокобне приче негативно су утицале на београдског 

архитекту Стојана Тителбаха. Кад га је лекар упутио на Видо, 

отишао је у свој стан и извршио самоубиство, не знајући да на Виду 

постоји Адријанова барака, у којој се лече и негују официри. Али и 

та официрска барака дала је свој прилог легенди: пуковник Н. Н. 

после ручка појео је поморанџу и одмах умро. (Легенда о отровној 

поморанџи кружила је по Крфу доста дуго.)  

Други срчани болесник, инж. Стојан Топаловић, читао је 

Стевовићев француско-српски речник и замолио болничара да му 

набави оловку и свеску да би бележио најпотребније речи. Послато 

му је и једно и друго, али болничар се вратио и јавио да је инжењер 

умро. Топаловићу је пала марамица на под крај постеље, сагнуо се 

да је дохвати и при том је пао, али кад су га дигли, био је мртав.  

Професор Никола Јанчић заклео је у санитетском броду 

часну сестру да неће пријавити његову смрт пре него што брод 

пристане уз обалу Француске. Тако је сахрањен у земљи коју је 

бескрајно волео.  

Управник болнице тако рећи из дана у дан молио је и 

преклињао тражећи шаторе или шаторска крила за смештање 

придопших болесника.  
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„Вечерас у болници има 2000 болесника!“ - јавља управник 

29. јануара и додаје: „С оволиким бројем не може изаћи на крај ни 

добро организована болница, а камоли ова, која је тек у стварању.“  

Пет великих енглеских шатора послао је др Сима Карановић.  

Због тако тешких околности тражена је на све стране хитна 

помоћ, па се напослетку прескочила разлика између оперативних 

јединица и „органа трећег степена“ и добијена ćy, шаторска крила 

за 150 малих шатора; у њих су се убацивала по два болесника, а 

трећи је морао да стане некако! Али и то је било само тренутно 

олакшање, јер су болесници непрестано пристизали. Управа је 

поново завапила:  

„У болници данас има 3614 болесника, а овог часа 

истоварује се нов транспорт од преко 300 људи за које нема места!“  

Данас“ је у ствари било „ноћас“, а „овога часа“ значило је 10 

часова увече, пошто су болесници пребацивани увек у то доба, јер 

је мала лађа дању превозила дрва из Епира за потребе француске 

кухиње, за официре у бараци и за наше „народне кухиње“ с 

друкчијом запршком. За ових „преко 300 људи“ што је чекало на 

ветру и киши ваљало је да се подигне пети, „Карановићев“, шатор, 

али се одмах видело да је темена греда била преломљена. Сви 

присутни застали су, као да је ствар пропала, сви сем каплара Воје 

Паљевине, који је оштро заповедио:  

„Атанде!“ (Чекајте!)  

Отишао је до свога шатора и испод узглавља извукао брадву, 

без које није могао да заспи ни код куће, ни у болничкој чети. 

Засекао је оба краја прелома укосо и саставио их као длан на длан, 

па је на широком распону утегао прелом металном жицом, а 

конопцима полако и пажљи- во подигао велики енглески шатор. 

Расула се слама и раишрили покривачи, а покисли болесници 

прућили су се по заједничким лежи- штима и лево и десно.  

Због озбиљног и тешког стања на Виду морали су се 

реконвалесценти слати до Говина или Ипсоса, али тамо, чим би 

чули одакле долазе, вратиле би их некакве власти на Видо. „На Видо 

су упућивани људи без икаквог реда и без лекарског прегледа“ - 

писала је Управа болнице. Тиме је покренуто питање где су прави, 

истински болесници, a где симуланти.  

Какви болесници долазе на Видо, како изгледа крајњи 

ступањ маразма (изнемоглости) услед инаниције (гладовања), 
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посматрало се на занози, кад им је послужена топла бела кафа и 

прави Липтонов чај.  

Стомаци изгладнелих војника нису могли да га задрже ни 

минут-два. Одмах би све повратли. Жалосно стање није било само 

на Виду. Генерал Михајло Живковић извештавао је из Потамоса да 

су „наши логори... постали гробља“. Умирање сваког дана узима све 

већег маха, тако да сам само приликом једног обиласка трупа био 

сведок осам смртних случајева и запазио сам већи број војника које 

неминовно очекује иста судбина.  

У Шумадијској дивизији првог позива, која није стигла цела, 

23. јануара јавило се за лекарску помоћ 465 војника. Трупни лекари 

одредили су за болницу 10% од њих, а вратили у команду 238 

војника, с примедбом да им је потребна јача храна и повољнији 

смештај.  

Кров над главом, удобна постеља и јака храна први су 

услови и најважнији, без којих је свака нада да ће се наша војска 

опоравити и прибрати, била потпуно илузорна.  

Из тих разлога - закључује старешина - потребна је 

„евакуација са Крфа у места која испуњавају наведене услове“.  

Раније, пре Живковића, било  је предлагано, због 

нагомиланости трупа и болесника, да се обуставе наши транспорти 

из Албаније, али је то одбијено. 

Пуковник М. Ристић упозорио је да су војници добили летњу 

одећу, појединци чак нису примили ни копоране, већ само шињеле, 

као и то да нема дрва, да недостају судови и да војници у већини 

случајева једу „недопечено“ и „недокувано“.  

Довоз дрва отежава рђаво време ...  

„Здравствено стање регрута стоји врло рђаво“, писао је 30.  

јануара др Никола Међери, из Говина, инспекцији Резервних трупа 

и подофицирских школа. „Физички неразвијени, са уским грудима, 

врло слабом мускулатуром и већим делом анемични, јер нису 

дорасли тешкоћама војничког живота. Сада се доноси свакодневно 

по десет-петнаест регрута у бесвесном стању, без пулса, без 

температуре, са клиничком сликом азијатске колере, од које умиру, 

одмах, а делом у болници на острву Видо.“  

Одмах после рапорта трупног лекара санитетски мајор др  

Драг. Поповић потврђује клиничку слику азијатске колере, тражећи 

хитне мере предострожности, а инспектор пуковник М. Ристић 
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захтева бактериолога ради утврђивања узрока ове најновије 

болести.  

Какво је стање на Виду показао је рапорт од 29. јануара 1916. 

године. „У болници се затекло 2235 болесника, а примљено је нових 

656. Нико није отпуштен у команду, нити когод упућен на боловање, 

али је евакуисано на Лазарето 538, а умрло је 75, тако да је остало у 

болници 2278 болесника. Штавише, пријављен је један случај 

богиња (вариола вера) и један случај паратифуса.  

Тих дана начелник штаба Врховне команде писао је 

министру војном да располаже само делимичним подацима о 

губицима при повлачењу кроз Црну Гору и Албанију, затим у 

Бизерти и на Крфу.  

 Начелник  санитета  Врховне  команде  др  Роман  

Сондермајер известио је 17. марта 1916. године министра војног да 

је од доласка наше војске на Крф до последњег дана „према 

непотпуним подацима“ од азијатске колере:  

  

оболело  1.283 војника  

умрло  617 војника  

оздравио  621 војник  

још болује  45 војника.  

  

„Све ове цифре само су приближне!" — напомиње др 

Сондермајер и додаје: „За прошлих шест дана није било ниједног 

новог случаја колере, а преостали болесни војници у ствари су 

реконвалесценти. Најзад, још за време повлачења кроз Црну Гору и 

Албанију било је такође колере и 2. децембра 1915. године учињена 

је представка да се набави антиколерична вакцина за нашу војску, а 

осим тога, тек је на Крфу бактериолошки утврђена дијагноза 

колере.“  

Тек 26. фебруара 1916. године одлучено је да се изврши 

преко потребна вакцинација против колере и ради тога дошао је на 

Крф члан француског Парламента др Ботевен, па је 8. марта 

образована интернационална комисија (Вандремер, Скарпа и 

Копша) и наручено 60.000 доза те вакцине.  

Пред крај фебруара престала је да ради на Виду Моравска 

стална војна болница, а њен заслужни управник др Владимир 

Станојевић одређен је у одред за Добровољачку дивизију, која се у 
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Одеси спремала за Добруџу. Он је предао дужност управнику 

Француске пољске болнице др Диржеу, а резервну болничку чету 

њеном командиру...  

Последњи свој задатак Моравска стална војна болница 

извршила је изводећи дезинфекцију болесника, који су хигијенски и 

козметички уређени и пренети у удобне постеље угодних шатора 

првог одељења Француске пољске болнице на Виду. При том 

хигијенском и козметич- ком препороду очишћена је понека 

дуванкеса и љута бритва, а утврђено је да је најбогатији болесник 

имао при себи 27 динара, док готово сви остали нису имали ни 

кршене паре ...  

Близу првог одељења подигнут је дуг мост и довезене су 

барке за превоз мртвих на мали брод „Notre-Dame de Salut“, својину 

исландских рибара, који је умрле одвозио и сахрањивао у Плаву 

гробницу на пучини.  

Многи песници светског гласа опевали су, заједно с нашим, 

историјски подвиг витешке српске војске при прелазу преко Црне 

Горе и Албаније. Српска војска у свом повлачењу од Дунава до 

Крфа, ратнички дисциплинована и верна отаџбини, расула је своје 

жртве на том путу и после, препорођена, опорављена и прибрана, 

кренула је на Солунски фронт  

  

ВЕКОВНИ ВАПАЈ 100 ГОДИНА ОД ПОВЛАЧЕЊА 

СРПСКЕ ВОЈСКЕ И НАРОДА НА КРФ ВЕКОВНО 

СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  

  
КРФ-ОСТРВО СПАСА И ВАСКРСЕЊА СРБИЈЕ  

  

Априла месеца 2016. године имао сам част да испред Савеза 

организација резервних војних старешина Србије будем део 

државне делегације која је у склопу редовних комеморативних 

свечаности поводом годишњице искрцавања Српске војске на 

јонска острва Крф и Видо, посетила Грчку. Путовање је организовао 

Oдбор за неговање традиција ослободилачких ратова Србије 

Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

Владе Републике Србије.   
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У саставу Државне делегације, коју је у име Владе Србије 

предводио преседник Републике Србије Томислав Николић са 

супругом Драгицом и министрима: за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања Александар Вулин, за одбрану Зоран Ђорђевић, и 

културу Иван Тасовац као и Начелник ГШ војске Србије, и друге 

многобројне делегације из земље и иностранства, посебно би 

истакао делегације савезника:Француске, Русије, Енглеске, Италије 

и Грчке, биле су  делегације више удружења грађања како из земље 

тако из иностранства посебно из Француске, Ирске, Грчке и Црне 

Горе, као и из Српске Републике, све од Словеније до Македоније.  

То је било једном за сва времена, у истрорији човечанства 

што је запамтио цео свет. Једна држава -  влада, војска и народ, који 

су били победнички у 1914. и 1915. години, са славним биткама – 

Церска битка, битка на Дрини, Колубарска битка, као и битка за 

ослобођење Београда, које су нанеле велике губитке непријатељу, а 

да је после тога била приморена да се изврши повлачење као 

последњу етапу једне велике операције да би избегла огромне 

губитке и пораз као најтежи вид капитулације, зато је одлучено, да 

се славна српска војска спаси, после остварених   великих победа у 

великом рату, и задивила цео свет својом храброшћу, смелошћу и  

одлучношћу, стратегијом одбране земље, била је ипак приморана да 

се повуче из Србије, преко Албаније и Црне Горе у Грчку на острва 

Крф и Видо ради оправка и реорганизације као и пренаоружавање 

војске са новим француским наоружањем и преобуком за одлазак на 

Солунски фронт, за муњовито и коначно ослобођење земље, што је 

имала додатни мотив после тешког лома у најтежим условима 

повлачења и великих губитака да се тако брзо оправи и припреми за 

нова борбена дејства и за нове операције, заједно са савезницима  

ослободе земљу само за 45 дана рата, што је јединствен пример у 

свецкој историји човечанства.  

Наша војска је непријатељу нанела тешке губитке, чиме је 

разбеснела непријатеље Аустроугарску и Немачку, након чега они 

одлучују да знатно више појачају своје снаге и уз помоћ Бугарске 

поново крену у освајачки крвави рат, да би поробили - окупирали 

једну малу Србију.  

Србија је после славних битака изашла као победник, али  је 

била доста исцрпљена и није имала времена за опоравак, што је био 

главни фактор да се одлучи на повлачење, пред великим силама које 
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су ангажовале све своје капацитете снага и средстава уз помоћ 

Бугарске да окупирају Србију. То је баш допринело да Влада Србије 

донесе одлуку о повлачењу српске војске, јер су 15. октобра без 

објаве рата две бугарске армије притиснуле српске јединице, 

продрле у долину Јужне Мораве код Врања, и до 22. октобра 1915. 

године заузеле Куманово, Штип, Скопље, прекинуле моравско-

вардарску комуникацију и онемогућиле повлачење српске војске 

према Грчкој граници и Солуну.  

Под притиском велике аустроугарско-немачке и бугарске 

офанзиве Врховна команда српске војске 24. новембра 1915. године 

одлучила је да се трупе српсле војске повлаче преко Црне Горе и 

Албаније на Јадранско море. Од тада почиње једна велика српске 

епопеја која ће остати записана у историји као јединствен пример 

где су све државне институције, војска и народ били приморани да 

се повуку на челу са краљем, владом и војском, по тешком 

невремену, по голготама Албаније, Црне Горе и без довољно хране 

што је додатно утицало на тешко повлачење за спас државе, а да 

недође до капитулације као нај тежег вида пораза једе земље-

државе.  

  

Међутим ја ћу нешто више да кажем о обележавању јубилеја 

100 година од повлачења, које је било право ходочашће народа на 

острво Крф.  

  

Главно обележавање је било 18. и 19. априла 2016. године, 

то је било за памћење, 100 година од искрцавања наше војске на 

Гувију на Крфу, њен опоравак и реорганизација и припрема за 

Солунски фронт. То је могао да доживи само онај човек који је успео 

да скупи снагу и вољу да дође да види, по оној изреци „Дођох, видех 

и доживех само једном у животу“, ту најтежу и највећу победу 

српске војске, где се препородила и оспособила да је после тога 

доживела највећу славу.  

Тешко је било тим нашим витезовима у тим тренуцима 

времена, који су носили тешка бремена тешких борби до победа. 

Данас ми-њихови потомци скупили смо снаге и моћи јер смо им 

захвални и дужни заувек, и заклели смо се да ћемо им доћи. Зато 

смо дошли сливајући се као река људи са свих страна, од Триглава 

до Вардара, а било их је и из Француске, Енглеске, Ирске, Русије, 
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Италије и Грчке, као из Словеније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, 

Македоније и др.такорећи из целог света.  

Било је свечано – никад свечаније, баш онако како то наши 

краљевски витезови заслужују. Ја сам дошао међу првима, са 

државном делегацијом која је организовала сву ту велику 

славнусвечаност, са људима из Министарства рада, Сектор за 

борачка питања, са припадницима Гарде, питомци Полицијске 

академије, глумцима, музичарима, са певачима из хора РТС и 

новинарима многих медија, било је много њих било је дивно видети 

како долазе велике колоне људи са сих страна света као да је то 

највећи догађај на планети.  

Организација је била беспрекорна и на највишем нивоу, 

величанствено – баш за историју, али и доликујући онако како су то 

наши пострадали баш заслужили својим јунаштвом, храброшћу и 

смелошћу, одричући се и жртвујући своје најдрагоценије животе за 

одбрану Отаџбине. Нема тог човека, писца, песника, уметника који 

би то све успео да изрази својим емоцијама како су све то доживели, 

присутни на овој вековној свечаности, за вековне витезове у новом 

веку.  

 
  

Одлазак чланова државне делегације и удружења на острво Видо ради одавања 

почасти и полагања венаца на спомен-обележја преминулим ратницима  
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Ја ћу само покушати да изразим своје, баш своје емоције као 

један детаљ, и једну коцкицу из целокупног мозаика. Верујем да ће 

се неко наћи и склопити тај прелепи мозаик који је био велики и 

прелеп, створен за историју новог века.  

Крећемо аутобусом из хотела, према пристаништу, а на 

пристаништу нас чека трајект, одмах прелазимо на трајект. Он креће 

и за 15 минута стижемо на острво Видо, где се искрцавамо и идемо 

према Плавој гробници, где нас дочекују домаћини, који убрзано 

припремају све, уређаје и поставке за велику вековну свечаност баш 

онако како су то заслужили наши славни преци витезови, а и гости-

потомци славних витезова, а који су се насвечаније припремили са 

обележјима, заставама, амблемима, сликама... Ту је и госпођа 

Василиса Петронис, Гркиња, праунука свог прадеде који је дао свој 

живот на Солунском фронту, која је задужена за одржавање Плаве 

гробнице. Она је веома љубазна и изразила је велико гостопримство 

и радост што види велику колону која пристиже по групама. Ту су 

гардисти на челу са потпуковником Вукаловићем, који су 

најодговорнији за обезбеђење једне такве манифестације, ту су и 

кадети Полицијске академиоје чије присуство има веома значајну 

улогу, ту су и музичари и певачи РТС који припремају и изводе 

последњу пробу, глумци, новинари из више медија и други. Остали 

разгледају унутрашњост,  Маузолеј Плаве гробнице, траже имена 

свог деде или прадеде, уписују се у књигу утисака, што чиним и 

ја...неко ме снима, а неко и прочита шта сам написао па рече „Свака 

част!“  

  

Написах:  

  

„Захвалност прецима, бесмртним јунацима,  

Славни краљевски Витезови  

Ви нисте међу стенама  

У морским дубинама и пенама,  

Ви сте на највећим висинама,  

Међу звездама што сијате на небесима.  

  

Захвални потомци“  
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Атмосфера пред свечано полагање венаца у маузолеју  
„Плава гробница“ на острву Видо  

  

Сада пристижу ветерани из 63. падобранске бригаде, укупно 

њих 17 са посебним униформама и амблемима, међу њима су 

најхрабрији – али су сви хероји јер је њихова бригада добила за 

време последњег рата 1990-1999. године Орден Народнох хероја. 

Међу њима има и доста ратних војних инвалида који су исказали 

неустрашиву храброст, као што су:  

  

Пуковник Видоје Ковачевић  

Милан Лазин, Владимир 

Кнежевић, Жељко 
Исаилов.  

  

Они служе за пример свима присутни како треба 

достојанствено одати пошту нашим прецима, њихови прави 

потомци-хероји и они су били нај храбрији када је то затребало, 

чине и посебан амбијент са својим униформама, амблемима и 

љубичастим береткама, али морам да нагласим да су њих четворица 

стигли на мотоциклима са посебном упорношћу и захвалношћу 

према својим прецима, хтели су да прођу тај најтежи пут као хероји, 

што су у далеко тежим условима прешли наши преци „бесмртни 
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јунаци“. Ту је и већа група људи из удружења „Гвоздени пук“ из 

Прокупља и Куршумлије, који поносно носе паролу „Гвоздени пук 

– гвоздени јунаци – витезови једног страшног времена“ са сликама 

њихових дедова што остадоше баш овде, да дају још већу снагу 

сунца, које данас баш посебно сија, због њих, због свих мртвих 

витезова али и нас живих хероја који смо дошли да им одамо 

вековну пошту, ту нас чекају равно 100 година, читав један век а то 

је огромно време, које носи тешко бреме.  

 

  
Званична државна делегација Србије пред церемонију  

  

Ту су и људи из артиљеријског пука, који су пристигли као 

потомци који такође дају посебан печат, са причама о артиљерији 

која је одиграла најбитнију улогу у пробоју Солунског фронта, са 

најдужом артиљеријском припремом у историји ратовања, која је 

омогућила силовити и победоносни јуриш. Ја се само дивим као 

артиљерац – командант артиљеријског пука јер знам која је то снага 

кад отворе ватру: топови, хаубице и вишецевни бацачи ракета, руше 

испред себе и крче пут пешадији и коњици, да би они муњевито 

напредовали кроз целу дубину фронта.  
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Припрема наше делегације за полагање венаца на спомен обележја на 

острву Видо и полагање венаца у Јонско море – „Плаву гробницу“  

  

Ту су и људи из РВ и ПВО, како их ми називамо „плавци“, 

свих структура – од пилота, ракеташа до техничке службе, 

контролори лета, који опет причају њихова најдража сећања која се 

никад не заборављају, све до обарања „невидљивог авиона“. 

Посебно се сећају и свог команданта РВ и ПВО генерала Слободана 

Величковића како је погинуо од НАТО бомби, који је био изузетно 

храбар.  

Ту су и људи из пешадије и моторизованих јединица који 

евоцирају њихове успомене и приче из Великог рата и последњег 

рата од 1990-1999. године. Ту су и тенкисти који су у малом броју, 

али са великим причама о тенковима и њиховим особинама, о 

значају исхода сваке борбе и да се данас не може замислити и 

водити рат без тенкова и оклопних возила.  

Ту су и из Речне ратне флотиле па и сам српски  војни аташе 

у Грчкој који је морнарички официр, а они опет имају своје теме на 

које воде разговоре, посебно о искрцавању славне српске војске на 

Крф. Ту је присутно и више удружења – ту су делегације из Савеза 

резервних војних старешина на челу са Драганом Јеличићем, који су 

дошли као представници баш резервних официра и ратника,  јер је 
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то удружење створено одмах после Великог рата, 15. септембра 

1919. године. Ја сам испред њих Резервни официри су одиграли 

веома значајну улогу што је битно утицало на исход појединих 

битака, посебно јер је међу њима било веома учених људи као што 

је био Димитрије Туцовић и други. Први председник је био Војвода 

Степа Степановић. Ово удружење било је веома стратешки значајно 

за одбрану земље и за послератну изградњу...изградили су садашњи 

централни  Дом Војске Србије У Београду, Официрски дом (данас 

Студентски културни центар у Београду), те домове војске у Новом 

Саду, Ваљеву, Крушевцу....те споменике на Гучеву, Мачковом 

Камену,  

Текеришу, у Краљеву... Спомен-костурнице на Виду, Кајмакчалану, 

Зејтинлику, Удову, Зебрњаку, на Брегалници, у Сурдулици, у 

Добруџи итд.  

Ту су и представници Друштва за неговање традиција до 

1918. године на челу са г-дином Драгомиром Јуришићем, који 

негују традиције посебно Великог рата и који редовно долазе сваке 

године на Крф у Грчку и на свим спомен обележјима полажу венце, 

како на Плавој гробници, тако и у Гувији и у Агиос Матеосу.  

 
  

Руски амбасадор и војни аташе поред Маузолеја  
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Ту су и многе друге делегације из Србије и то групе из: Новг 

Сада, Вршца, Инђије, Пожаревца, Чачка, Крагујевца, Прокупља, 

Куршумлије, Ниша, Лесковца, Врања, Крушевца, Београда и 

др…градова целе Србије.  

Посебно треба истаћи да је било и планинарско друштво 

„Железничар“ из Београда, који су прошли путем повлачења српске 

војске преко Црне Горе и Албаније у трајању од 7 дана, а један део 

су прошли пешице што је за посебну похвалу, било је и других 

удружења који су прошли путевима српске војске у знак 

захвалности својим прецима  као и група и мањих групица, тешко је 

све набројати, међутим што је најважније,било је нај свечаније, што 

заслужује та генерација, тог нај тежег временаи највеће жртве 

најтежег бремена.  

Затим наилази колона, државне делегације на највишем 

нивоу, вековна делегација, за вековне јунаке-хероје, на челу са 

председником Томиславом Николићем и његовом супругом 

Драгицом, са двоструким обезбеђењем, српским и грчким, у пратњи 

са замеником министра спољних послова Грчке, градоначелником 

Крфа, затим са наша три министра: одбране, рада и културе, као и 

начелником Генералштаба генералом Љубишом Диковићем, као и 

са делегацијом Српске православне цркве на челу са митрополитом 

Амфилохијем Радовићем и другима. Ту су и многобројни 

амбасадори, војни аташеи из свих савезничких и пријатељских 

земаља, али и из другх пријатељских земаља тако рећи из целога 

света.  

Била ми је изузетно велика част учествовати у једној таквој 

важној државној делегацији и било је дирљиво и поносно видети 

људе из места Крфа а и из даљине из свих савезничких земаља па 

тако из бивших Република и Србије – који су превалили толики дуг 

пут да присуствују овом свечаном вековном обележавању. За време 

комеморативних церемонија туга и емоције навиру до суза 

претвориле су се у осећај великог дуга али и бескрајне захвалности 

што су учинили наши славни преци краљевски витезови који су 

прескупо платили цену тог претешког подухвата.  

Централна државна комеморативна свечаност на острву 

Видо одржана је дана 18. априла 2016. године (понедељак) од 11,00 

до 12,00 часова, код Спомен-костурнице на месту где су положене 
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кости из гробља које је било у непосредној близини, где су били 

сахрањени одмах по умирању.  

  

Највише државно руководство Србије поред Маузолеја  

  

    

Делегација СПЦ са владиком Амфилохијем поред маузолеја  
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Острво Видо, Плава гробница и 27 војничких гробаља на 

Крфу вечни су дом за око 10.000 српских јунака. На острву Видо, на 

свега око 1км одлуке града Крфа, налази се маузолеј костурница 

војницима из Првог светског рата, који су овде доспели након 

голготе кроз Албанију. Сматра се да је са албанске обале 

савезничким француским лађама на Крф („острвоспаса“) пристигло 

око 135.000 српских војника, а у Бизерту 12.000. Убрзо је наишла 

још једна недаћа, завладао је пегави тифус који је према узетом 

данку у броју преминулих сврстан у ред највећих за који свет зна. У 

првом светском рату Србија је изгубила готово четвртину 

становништва! Између Гувије и острва Видо постоји острво 

Лазарето на којем је измучена војска лечена у инфективној болници 

од преносивих, заразних болести, аони животно најугроженији 

пребацивани су на тада ненастањено острво Видо на којем је била 

највећа болница са 1.600 кревета. Маузолеј на Виду је израђен по 

налогу краља Александра, а по пројекту архитекте Николе Краснова 

1938. године. Изнад лука на улазу постављена је репродукција 

Албанске споменице са амблемом Краљевине Југославије. 

Приликом обнове маузолеја крајем деведесетих постављена је 

пешачка стаза са канделабрима. Постоји и Камени крст, прво 

обележје преминулим херојима, место које има симболично 

значење “Плаве гробнице“. Он је први споменик на Виду, а подигао 

га је 1923. године краљ Александар Карађорђевић исписавши 

поруку “Бесмртним јунацима" Краљевска морнарица. Неписано 

правило је да се из поштовања према преминулим јунацима на овом 

острву не плива, а локални рибари из поштовања и пијетета према 

преминулима нису изловљавали рибу 50 година.  

Плава гробница је део мора око острвца Вида у који је са 

француског санитетског брода “Свети Фрања Асишки”спуштено 

око 5.400 умрлих српских војника у дубине Јонског мора, када више 

у плитким каменим гробницама на обали острва то није било 

могуће.  

Затим од 12,00 до 12,30 часова одржана је церемонија 

полагања венаца код Морнаричког крста, који је био први саграђен 

као обележје страдалника, а Маузолеј на Виду је изграђен тек 1938. 

године  по налогу краља Александра Карађорђевића, а по пројекту 

Николе Краснова.  
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Председник Николић, државна делегација и чланови патриотских организација 

полажу венце у Јонско море док глумац Александар Лазић рецитује песму  

“Плава гробница"  

  

У маузолеју на Виду леже кости 1.232 знана војника по 

азбучном реду и око 1.500 незнаних, међу њима је највероватније и 

мој деда по мајци Михајло Лукић са сином, који је отишао у рат са 

најстаријим сином Живадином са Моравском дивизијом, где им се 

губи сваки траг, а најближа породица добија информацију да нису 

међу живима, са претпоставком да је деда умро на Крфу, а ујак је 

погинуо на Солунском фронту, то је јединствен пример да су отац и 

син обојица изгубили живот на фронту у Великом рату из села 

Грашевци, општина Брус. Изнад лука на улазу постављена је 

репродукција Албанске споменице са грбом Краљевине Југославије.  

Приликом обнове маузолеја крајем 90-тих година прошлпг 

века постављена је пешачка стаза са канделабрима. Постоји и 

Камени крст, прво обележје преминулим херојима – витезовима, 
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место које има симболично значење „Плаве гробнице“. Он је први 

споменик на острву Виду, а подигао га је 1923. године  краљ 

Александар Карађорђевић, исписавши посвету „Бесмртним 

јунацима Краљевска морнарица“. Неписано правило је да се из 

поштовања и пијетета према преминулима не плива, а локални 

рибари из поштовања и пијетета према преминулима нису 

изловљавали рибу на том месту 50 година.  

Плава гробница је део мора око острва Вида у које је са 

француског санитетског брода „Свети Фрања Асишки“ спуштено 

око 5.400 умрлих српских војника у дубине Јонског мора, када више 

у плитким каменим гробницама на обали острва то више није било 

могуће.  

Сањали су увек највеће снове, сањали су само најлепше 

снове, снове слободе, снове борбе, за лепшу, срећнију и бољу 

будућност, која ће увек бити њихова и наша тековина, која ће да 

цвета у сва пролећа овога света, и после овог века, и још много 

лепших векова бољег живота, овог времена и будућих векова, овог 

света.  

Затим је око 13.00 часова одржана комеморативна свечаност 

на отвореном мору – „Плава гробница“.  

  

 

Патриотско удружење „Гвоздени пук“ из Куршумлије дошло је са амблемима, 

гуслама и заставама да одају почаст преминулим српским ратницима на Виду  

  

Знали су они зашто се боре, и сада сви о томе говоре, и на 

све стране свеће горе, док таласи мора жуборе и пене у неко чудно 

цвеће, које је налик маслина, ружа, лала, маслачка, зумбула, и белог 

крина, док се лађе по мору крећу, и њиховим духом шећу ,да им 
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највеће патриоте од љубави, срца и среће положе најлепше цвеће, 

што су им даровали срећу на планети света прошлога века.  

Ту баш на најлепшем делу Јонског мора дошли су људи из 

целог света, сачинили су величанствени призор и послали најлепшу 

слику целом свету кроз прозор победе наше планете, како то 

доликује по заслузи краљевским витезовима, а глумац Александар 

Лазић је поздравио њихове потомке најлепшом песмом рецитујући 

им „Плаву гробницу“ као њихово дете, осећајно и емотивно, да је 

заплакао сваки човек, жена и дете, који су били препуни у 

бродовима са којихсу у бескрајно море бацали цвеће. Певачи хора 

РТС су отпевали песме: „Тамо далеко“ и „Пукнизоро“ што је још 

више пробудило све емоције, сваки дамар, до којих је допрео глас, 

звук и шум мора, који буде сва осећања код људи, па није било 

човека који није заплакао, па чак имали смо осећај да и свако живо 

биће плаче, птице су надлетале и певале своје тужне песме ,док море 

запљускује камење све јаче, а вода се слива низ стене и клизајући 

као огромне сузе што море рони. Таласи мора жуборе, баш тако као 

да они говоре и да се даље из морских дубина боре и говоре:  

  

„Боље нам је смрт у подвигу,  

Неголи живот у срамоти,  

Боље нам у борби смрт од мача примити,  

Него ли плећа непријатељима подати,  

Умрећемо да увек живи будемо“  

  

 
  

Посета Српској кући реализована је после подне, пре поласка 

делегације на приказива ње н ај новијег филма о нашој војсци на 

Крфу. Српска кућа се налази у центру града изнад Цветног трга. У 
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њој су изложене униформе, фотографије, оружје и ордење из доба 

када је после албанске голготе овде функционисала српска држава са 

краљем, војском, народом, опозицијом... Краљ је краљевао, влада 

водила државничке послове у изгнанству, војска се опорављала за 

ослободилачки јуриш у поробљену отаџбину, деца се школовала, она 

је реновирана специјално за ову прилику и за овај историски догађај, 

са потпуно новом поставком што је за пример захвалности Нације.  

После тога отишлисмо на главну свечаност, што је 

приредила градска влада, за овај вековни догађај и за њихов град и 

острва Крф и Видо, поводом 100.година доласка и спаса Српске 

државе, са војском и делом народа, и у ту част су доделили 

преседнику Николићу кључеве од града и одликовање, на коме се 

он захвалио и рекао да то прима у име народа свог.  

  

 

  

Фотографије са свечане академије при додели одликовања и кључева града 

председнику Томиславу Николићу, што је највеће признање које се указује 

председнику државе, где је отпевана најлепша српска песма Песма српског 

војника  

  



240  

  

Комеморативна свечаност одржана је у Гувији дана 19. 

априла 2016- Спомен плоча српске војске на плажи у Гувији, која је 

удаљена 6 километара северно од града Крфа у знак сећања на 

искрцавање српске војске које је почело на Бадње вече и трајало до 

05.04.1916. године, постављена је 1975. године. Текст на спомен 

плочи исписан је на француском, грчком и српском језику.  

После тријаже на малом острву Лазарет коју су обавили 

савезнички официри, најтеже болесни су упућени на оближње 

каменито острво Видо. Као последица претходних напора, масовно 

су умирали болесни војници, који су у почетку били сахрањивани у 

ракама на каменитој обали острва, касније су њихова тела полагана 

из санитетских барки у дубине Јонског мора. Песник Милутин Бојић 

овековечио је најтрагичнији чин српске ратне драме у песми Плава 

гробница.  

  

 

  

Полагање венаца у пристаништу Гувија, где помоћник министра 

Милан Поповић полаже венац као и остале делегације и удружења које су 

присуствовале  
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Комеморативна свечаност на некадашњем гробљу 

страдалих припадника Дринске дивизије у Агиос Матеосу одржана 

је на Споменику, јунацима, херојима, витезовима, где је 

билоГробље  страдалих припадника Дринске дивизије налазило се 

на југу острва у месту Агиос Матеос. То је својевремено била земља 

грчког сељака Јаниса Јанулиса који је тај простор уступио Србима, 

а они су му у знак захвалности подигли споменик,  у селу покрај 

цркве. Споменик борцима Дринске дивизије налази се поред пута 

који из Агиос Матеоса води ка југу. Споменик у облику великог 

крста су подигли „Дринци својим друговима из ратова...“ На једној 

страни споменика уклесани су и стихови поручника Владимира 

Станимировића:  

  

На хумкама у туђини    Поздравите отажбину,  

Неће српско цвеће нићи.   Пољубите српску груду!  

Поручите нашој деци    Спомен борбе за слободу  

Нећемо им никада стићи. Нека ове хумке буду.  

  

 
  

Полагање венаца преминулима из Дринске дивизије на Агиос Матеосу  

  

  

Комеморативна свечаност код споменика Јанису Јанулису у 

Агиос Матеосу одржана је  поред споменика и у цркви Св.Матија, 

након чега се делегација упутила у према луци ради припрема за 

повратак. Јанис Јанулис је мештанин Агиос Матеоса који је дао 

своје имање за српско гробље. Иако је на Крфу земља вредна јер је 

нема довољно, Јанис је своју њиву поклонио борцима Дринске 

дивизије, да на њој сахране своје мртве другове. Када су, после рата, 
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кости преминулих војника ископане и пребачене у маузолеј на 

Виду, Јанис Јанулис није више желео да своју њиву обрађује.  

Остала је као спомен његовог великог срца. Србија му се одужила 

тиме што је и њему подигла споменик на главном тргу Агиос 

Матеоса, код сеоске цркве Св.Матија.  

 

  

 

  
Фотографије из Цркве Свети Матео где је помоћник министра Милан Поповић са 

представницима делегација патриотских организација из Србије у част победника  
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Полагање венаца на споменик Јаниса Јанулиса који је уступио своју 

земљу за гробље Дринској дивизији, а Срби му изградили споменик 

код Цркве Свети Матео  

  

Посебно би истакао љубазност мештана, становника Крфа и 

овог села Агиос Матеоса, они су тако љубазни и гостопримљиви, 

баш као да су ту некада становници били Срби, и од њих попримили 

сво право српско гостопримство, са пуно духовне праве народне 

топлине и љубазности.  
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СТОГОДИШЊИЦА ИСКРЦАВАЊА СРПСКЕ ВОЈСКЕ НА 

КРФ И ВИДО  

  

Дана 18. и 19. априла 2016. године обележено је 100 година 

од искрцавања српске војске на Јонска острва Крф и Видо. 

Централној комеморативној свечаности на грчким острвима 

присуствовао је председник Србије Томислав Николић, који је 

поручио да је братство грчког и српског народа заувек уткано у 

наше биће, као део страдалне и јуначке историје Србије. У Српској 

кући отворена је нова стална поставка "Срби на Крфу". 

Председнику Николићу додељена титула почасног грађанина 

Општине Крф.  

 

  
Председник Николић полаже венац у Маузолеју  

  

Војничким верским поменом на Виду, који су служили 

митрополит црногорско-приморски Амфилохије и представник 

Грчке православне цркве, почело је обележавање 100 година од 

искрцавања српске војске на грчка острва.  

Уз све војне почасти, уследило је полагање венаца у 

маузолеју – спомен-костурници, а затим и код Морнаричког крста. 

Венце су прво положили председник Србије Томислав Николић и 

председник Општине Крф Костас Николозас, а пошту палим 

српским јунацима одали су и амбасадори Француске, Русије, 

Италије, Велике Британије у Србији, министри у Влади Србије.  
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Председник Николић полаже венац на Морнарички крст  

  

Након интонирања химни Републике Србије и Републике 

Грчке, присутнима су се обратили председник Крфа, заменик грчког 

шефа дипломатије Јанис Аманатидис, као и председник Србије.  

Томислав Николић је, у обраћању присутнима, поручио да 

је братство грчког и српског народа пре 100 година сковано за 

вечност, заувек уткано у наше биће, "као део страдалне и јуначке 

историје Србије".  

Србија, поручио је, никада неће заборавити да су се заједно 

са српским борцима на том фронту борили и гинули војници из 

Француске, Русије, Енглеске, Ирске, Шкотске, Грчке, војска Есад 

Паше, Канаде, Италије...  

Додао је да већ један век Видо помињемо као "острво 

смрти", зато што је последње коначиште за 7.747 српских војника, 

дечака-регрута умрлих од исцрпљености, дизентерије, тифуса, 

запаљења плућа, глади...  

"Душе ових наших јунака и мученика отишле су у своју 

Србију заједно са слободом, освојеном за нас, за нашу децу, за децу 

њихове деце. Непун километар даље, у граду и на острву Крф, 1916. 

године сместила се цела српска држава, Краљевина Србија:  

Народна скупштина, Митрополија, општинске управе, школе,  
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Пореска управа, штампарија... и уморни и измучени стари краљ 

Петар Карађорђевић, који је са својом војском ишао од Београда до 

Крфа", навео је Николић.  

Српску делегацију на Виду и Крфу,  предвођену 

председником који је тамо са супругом Драгицом, чине министри 

Александар Вулин, Зоран Ђорђевић, Иван Тасовац.  

Церемонију је пратио богат уметнички програм, као и 

комеморативна свечаност на отвореном мору "плава гробница".  

  

 

  
Полагање венаца у „Плаву гробницу“  

  

ПОТРЕСНА СВЕЧАНОСТ КОД "ПЛАВЕ ГРОБНИЦЕ" 

  

Председник Николић, градоначелник Николозас, министри 
у Влади Србије Александар Вулин, Зоран Ђорђевић и Иван Тасовац, 
са брода грчке обалске страже, уз државне и војне почасти, 
положили су венце у "Плаву гробницу".  

Уз председника Николића ишао је командант Гарде ВС 

генерал-мајор Миломир Тодоровић у униформи српског официра из 

Првог светског рата, а комеморативној свечаности на отвореном 
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мору, између острва Крф и Видо, присуствовао је велики број 

грађана.  

Многобројни грађани су пратили потресну свечаност, са 

трајекта и са још једног брода, неки носећи мајице са ликом 

извиђача српске војске у Првом светском рату, Драгутина Матића, 

овековеченог у карактеристичној пози, са натписом "Хвала вам".  

Многи су носили српске шајкаче са натписом "Крф 100 

година", са сликама својих предака и натписима "И дедови наши су 

били јунаци", "Гвоздени пук", "Хвала, захвални потомци", понеко у 

народној ношњи, у опанцима, носећи гусле, српске, грчке заставе...  

Веома је дирљив тренутак када је бродска сирена тужно и 

дуго парала ваздух, српска војна лица, као и војни представници 

савезника из Првог светског рата салутирали су, рецитована је 

песма Милутина Бојића "Плава гробница", а ни на једном месту као 

код острва Крфа и Вида, у плавим дубинама Јонског мора, песма 

"Тамо далеко" не може да изазове толико емотивне и јаке реакције 

код Срба.  

Готово сви присутни су, загрцнути, брисали сузе, бацали 

цвеће у море, уз "Тамо далеко, где цвета бели крим, тамо су животе 

дали заједно отац и син", а након песме чули су се повици "Србија" 

и "Живела Србија".  

Након церемоније, бродови су се тихо, готово нечујно 

повукли уназад и оставили многобројне венце, беле кале, цвеће, да 

се лелујају на модроплавим таласима.  

  

СРПСКА КУЋА - БОЛ И ПОНОС ЗА ПОСЕТИОЦЕ  

  

У реконструисаној Српској кући на Крфу свечано је 

отворена нова стална поставка "Срби на Крфу 1916-1918", коју је 

посетио председник Николић са супругом, а кустос Љуба 

Сарамандић рекао је да је то здање кроз чије просторије прође 

највећи број наших грађана, изван граница Србије.  

Сарамандић је похвалио владу Србије, која је само за три зимска 

месеца реконструисала дотрајало здање и поставила нову сталну 

изложбену поставку "Срби на Крфу 1916-1918".  

"Након целог века, два осећања - бол и понос, прожимају се 

код посетилаца, ходочасника, готово на исти начин. Занимљиво је 

да је грчка реч за бол управо понос и моје дубоко уверење је да је 
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бол краткотрајан, катарзичан, ослобађајући, а понос нешто с чиме 

се људи враћају у Србију", рекао је Сарамандић.  

Нагласио је да је, за 15 година колико је кустос Српске куће 

на Крфу, најчешћи утисак је да свако онај ко се осећа припадником 

српске нације, или грађанином Србије, мора бар једанпут да дође на 

то место, иначе ће у себи носити велику празнину.  

"Позвао бих све грађане Србије, странце, да дођу и схвате зашто је 

за нас ово острво "српски Јерусалим"", рекао је Сарамандић.  

Директор Историјског музеја Србије Душица Бојић 

нагласила је да је изложба глас и одјек потомака, сећање и огроман 

пијетет према нашим прецима, који су после величанствених победа 

1914. и у изузетно тешким околностима 1915. изабрали, сада знамо, 

најтежи начин да спасу част српске државе и народа.  

Српска кућа иначе је и почасни конзулат Републике Србије 

на Крфу, а председник Србије Томислав Николић, приликом 

данашње посете, написао је у Књизи утисака да је одушевљен 

поставком.  

"Знате да сам долазио раније, сада знате да нећу престати да 

долазим. Овде треба да дође свако ко је на Крфу имао неког претка. 

Нека свако испуни тај завет и за Србију не треба бринути", написао 

је председник.  

Свечаном отварању нове сталне поставке присуствовали су 

и почасни конзул Спиридон Масторас, министри у влади Србије 

Александар Вулин, Зоран Ђорђевић, Иван Тасовац, амбасадорка  

Француске у Србији Кристин Моро, амбасадор Велике Британије  

Денис Киф, начелник Генералштаба Војске Србије Љубиша 

Диковић, митрополит Амфилохије, изасланици амбасада држава 

савезница из Првог светског рата, као и многобројни грађани.  

Поставка Српске куће сада је осавремењена, уведене су нове 

технологије за презентацију бројних докумената и експоната, а 

сликар из Београда, Милан Милосављевић Дерокс, са коаутором 

Немањом Калезићем, осликао је мурал "Преко Везировог моста", 

који сада краси степениште Српске куће. Српска кућа на Крфу ради 

од 1. априла до 31. октобра. Председник Николић добио је титулу 

почасног грађанина општине Крф.  
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ПРЕМИЈЕРА ФИЛМА "СРБИ НА КРФУ"  

  

Уприличена је и премијера филма Слађане Зарић "Срби на 

Крфу", као и свечано отварање нове сталне поставке у "Српској 

кући".  

 

Министар Александар Вулин говори пред пројекцију филма  

  

Албанска голгота је устаљени назив за повлачење српске 

војске и народа преко завејаних планина Албаније након инвазије 

Немачке, Аустроугарске и Бугарске на Србију, у зиму 1915/16.  

Током повлачења српске војске преко Албаније велики број војника 

је умрло од хладноће, глади и исцрпљености.  

Француска влада је 28. јануара одлучила да њена морнарица 

одложи све друге транспорте док из Албаније не буде извучена 

српска војска и од тога дана савезнички бродови су почели убрзани 

превоз, те је до 15. фебруара на грчко острво Крф превезено 135.000 

људи и у Бизерту око 10.000 људи.  

Прво искрцавање на "острву спаса", како су Срби прозвали 

Крф, било је у пристаништу у Гувији, шест километара северно од 

града, а материјалне трошкове опремања и издржавања српске 

војске преузеле су Француска и Велика Британија.  
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На острву Виду, на које су искрцавани најтежи рањеници, налази 

се споменички комплекс и у оквиру њега маузолеј. Од 23. јануара 

до 23. марта 1916, на том малом острву умрло је 4.847 људи.  

Видо, организовано као болница, претворено је у  "острво смрти ", 

а море око њега у  "плаву гробницу ", где је око 5.400 умрлих 

спуштено у море.  

Из пијетета и поштовања према умрлим српским јунацима, грчки 

рибари наредних 50 година нису ловили рибу у том подручју.  

Грчке власти и даље не дозвољавају никакву градњу на 

Виду, нити комерцијализацију тог прелепог али за српски народ 

страдалног места.  

  

НАЈЛЕПША СРПСКА ПЕСМА  

  

Безброј пута сам чуо ову песму, а појма нисам имао о 

чему она говори. Песма је прелепа, а сад кад знам како је 

настала ми је још лепша. Нисмо знали о чему песма заправо 

говори, и како је настала, иако смо песму слушали па и сами 

изводили небројено пута!? Сад нам се сав "труд" коначно 

исплатио, па имамо превод и са грчког на енглески језик. 

Песма се може послушати на:  

https://www.youtube.com/watch?v=nEUdQVpGgzI  

  

Иста та песма са преводом на српски: 

  https://www.youtube.com/watch?v=ITIP-O0F9Tk  

  

ПЕСМА СРПСКОГ ВОЈНИКА  

  

Не љути се на мене око моје!  

  

Немој да се љутиш на мене најдража,  

Сад кад одлазим у стране земље,  

Претворићу се у птицу и вратићу се Теби поново.  
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Отвори свој прозор мој златни босиљку, моја принцезо, И 

са слатким осмехом ми пожели лаку ноћ.  

  

Немој да се љутиш на мене најдража,  

Сад кад одлазим од Тебе,  

И дођи сада овде да те мало видим, Дозволи 

ми да Ти кажем збогом.  

  

Отвори свој прозор мој златни босиљку, моја принцезо, И 

са слатким осмехом ми пожели лаку ноћ.  

  
Према легенди песма је настала на Крфу, написао ју је 

наш војник Гркињи када је полазио на Солунски фронт. После 

повлачења српске војске са Крфа и пребацивања на Солунски 

фронт, крећући ка коначном ослобођењу своје Србије, српски 

војник је поклонио ове речи крфљанки Хондројанис Харули, 

која их је касније, уз малу преправку претворила у песму. 

Песма је претрпела мале преправке, па је верзију коју је 

записала Ефтихиа Папагианнопоулос (Ευτυχία 

Παπαγιαννοπούλου) чуо и познати грчки композитор Димитрис 

Коугиоумтзис (Κουγιουµτζής ∆ηµήτριος) који је обрадио и за 

њу написао музику, а једну од најлепших изведби је управо 

извео Георгио Даларас. Прича о настанку познате верзије може 

се видети на:  
  

https://www.youtube.com/watch?v=MnszOJ14t6c  

  

Гркиња је била једна од сестара ближег рода Јануса 

Јонулиса, који је своју једину њиву поклонио српској војсци да 

би се мртви војници сахрањивали. Та њива се никада више није 

обрађивала. Касније је на тој њиви подигнут споменик 

Дринској дивизији. Споменик су подигли преживели ратници 

својим саборцима, а налази се у близини места Агиос Матеос.  

Прича о боравку српске војске Крфу и између осталог 

о Јанусу Јонулису може се прочитати на:  
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http://www.mojkrf.info/utisci-s-krfa12/192-srbi-na-krfu  

 

http://www.juznasrbija.info/lat/drustvo/hristos-janulis-unukjanisa-

janulisa-pocasni-gradanin-opstine-pantelej-u-nisu.html  

  

Песма је постала један од многих симбола о 

нераскидивим везама између Крфљана и Срба. Песма је узета 

за химну Друштва грчко-српског пријатељства. Хвала 

господину Алесандрос Пантикопулосу за историјско тумачење 

настанка ове прелепе грчке баладе - једног од најлепших 

грчких музичких остварења.  

  

ПУКНИ ЗОРО  

  

Да словенске “душе” деле исте емоције, доказ је српска 

песма “Пукни зоро”, која је освојила и Русију. Песма је настала 

током Првог светског рата, а испевао је непознати српски 

војник пред битку на Кајмакчалану. Није познато шта се 

десило са српским војником који је аутор песме “Пукни зоро” 

и да ли се заиста жив вратио кући како каже текст песме. У 

току рата добила је музичку подлогу и постала химна српске 

војске и по храбрости чувеног Гвозденог пука „Кнез 

Михаило“. Пре неколико година, словеначки композитор 

српског порекла Мањифико, чији је деда био Солунац, 

прерадио је песму за потребе серије и филма “Монтевидео, Бог 

те видео“ и она је поново нашла пут до срца нове генерације 

Срба, али и Руса.  
  

Да ли чујеш мила, мога коња кас, да ли 

чујеш са планина зове те мој глас.  

  

Засвираше трубе, заврши се бој,  

Звона звоне, зора свиће, враћам се роде мој.  

http://www.mojkrf.info/utisci-s-krfa12/192-srbi-na-krfu
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Ај па пукни зоро стару мајку пробуди, Па 

да види ко јој долази.  

  

Ај па пукни зоро моју драгу да љубим, Беле 

груди да јој загрлим.  

  

Кад тамо далеко видим оџак сив,  

Стару шљиву, родну њиву, враћам се кући жив.  

  

А најбољих нека, однео их бој,  

Чувала ме слика твоја, враћам се роде мој.  

  

Ај па пукни зоро стару мајку пробуди, Па 

да види ко јој долази.  

  

Ај па пукни зоро моју драгу да љубим, Беле 

груди да јој загрлим.  

  

ГОРЕ ГЛАВЕ !  

  

Дајте ми све цвеће те цветне Јеладе;  

Дајте ми све звезде изнад мора 

Јонска, Да окитим копља кавкаска и 

донска, И све вас јунаке, и старе и 

младе.  

  

Дајте звезде, сунца и муњиног блеска,  

Да обасјам очи што их туга мути; Да 

вам види душа сред топовског треска, 

Оно за чим чезне, што већ дуго слути.  

  

Дајте ми све туге, и све сузе ваше;  
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Све болове сиње, који срцем броде: - 

Не вином, већ њима да напуним 

чаше, Да их испијемо у славу 

Слободе.  

  

„Видите ли светлост, која очи сени;  

С Богојавом силним она к  вама слази: - 

Кроз њу се враћате, оцу, мајци, жени, 

Деци, Отаџбини, коју туђин гази.  

  

Дајте ми све туге и болове свеже,  

Дубоке, ко море несрећне Јеладе: - 

Од моје ћу вере да исплетем мреже, 

Из дубина сињих изнећу вам наде.  

  

...Горе главе, силни! Умивени росом,  

Са широких гробља туђине далеке: - 

И нек Смрт замахне опет својом 

косом, Стукнуће пред вама, испред 

ваше јеке.  

  

Јер ви се враћате ко богови млади,  

Са ограшја, на ком  змајеви се мере; 

Крстаче безбројне¸то су виногради, 

Са којих носите причест силне вере.  

„Горе главе, силни! И ко страшна леса  

Пођите с покличем, ко громовска јека:  

Господ вам се диви, клањају небеса....  

А бесмртна Мајка бесмртнике чека.  
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Драган Јеличић је рођен 16. Фебруара 1946. у 

Кобиљу, од оца Радојице и мајке Анке. Осмогодишњу 

школу и гимназију завршио је у Брусу, као први војни 

стипендиста у првој генерацији Гимназије, 1966. 

године. Војну академију, КОВ, смер артиљерија, 

завршио је 1970. године у Београду. 

Распоређен је на службу у гарнизону Врање, а 

потом је службовао у гарнизонима Струмица, Титов 

Велес, Тетово и Београд, где је и пензионисан 1995. 

године. У међувремену је похађао школу усавршавања 

у Задру, за команданта дивизиона и пука, а затим је 

1993. године завршио генералштабну школу у 

Београду. Дипломирао је са одличном оценом и 

посебно похваљеном одбраном дипломског рада.  

Био је на дужностима командира вода, командира батерије, заменика 

команданта дивизиона, команданта дивизиона, помоћника начелника штаба за 

оперативно-наставне послове у пуку. Такође, био је и први оперативац у групи 

бригада, командант мешовитог артиљеријског пука, командант мешовите 

артиљеријске бригаде, командант касарне „Топчидер“, одакле је и пензионисан. 

Са својим јединицама учествовао је у изградњи путева, водовода, подземних 

телефонских мрежа, складишта, стрелишта, спортских терена и објеката, од којих 

му је најдражи олимпијски базен у Титовом Велесу.  

Са мешовитом артиљеријском бригадом (мешовита бригада је била у улози 

корпуске артиљеријске групе првог механизованог корпуса), као командант ратне 

бригаде, учествовао је у борбеним дејствима на подручју Западног Срема и 

Источне Славоније. Показао се као веома успешан командант, без губитака, због 

чега је више пута одликован и награђиван. Најдраже одликовање му је Орден за 

рад и плакета Најбољи дивизион, коју је освојио на такмичењу јединица. 

Аутор је сценарија за снимање војно-наставног филма „Дивизион вишецевних 

бацача ракета у подршци механизованом корпусу у нападу и одбрани, као 

артиљеријска група вишецевних бацача ракета“, снимљеног на полигону 

„Криволак“, у продукцији војно-филмског центра „Застава филма“. Активан је 

члан организације СВРС Србије, као председник општинске организације СРВС 

Чукарице и потпредседник градске организације СРВС Београда. Један је од 
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Србија памти, и никада не сме да заборави све велике и славне битке наше 

историје, и све велике хероје синове и кћери српског народа, и хуманисте 

добровољце из целог света наше планете. 


