
 

 
Радивој Фенлачки 

 

 

ЖИВОТ КРОЗ КАЗИВАЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

8                                       Радивој Фенлачки 

тима за време офанзиве генерала Брусилова, када је пао у 

руско ропство или тачније речено: када се предао Русима. 

У заробљеништву је свршио вишу гимназију и руско Пе-

шадијско војно училиште у Одеси. Под крај јуна 1916. 

ступио је у Прву српску добровољачку дивизију и као њен 

припадник ратовао у Добруџи почев од 25. августа 1916. 

На дан 6. септембра задобио је три ране, те је упућен у 

Одесу на опоравак, а децембра 1917. вратио се као потпо-

ручник у свој добровољачки батаљон.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Као младић, 

у соколској униформи 

За војне заслуге одликован је Златним орденом за 

храброст „Милош Обилић”, руским „Крстом Светога Геор-

гија” IV степена и румунским Орденом „Фердинанд”.  

По свршетку рата, док су србијанска војска и админи-

страција биле у Темишвару и околини, службовао је као 

чиновник у жупанијској управи. На Учитељској школи у 
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Сомбору матурирао је 1919, затим је похађао и Виши педа-

гошки течај у Новом Саду 1919. и 1921. године.  

У условима који су се стекли по окончању Светског 

рата, на основу одлуке Светог архијерејског сабора Српске 

православне цркве бр. АС 108 од 9. јуна 1922. било је до-

пуштено „да се за јужне крајеве Краљевине СХС могу 

рукополагати у свештенички чин и лица с непотпуном ква-

лификацијом, то јест они који нису свршили потпуну бо-

гословију или који су свршили учитељску школу или имају 

какву другу стручну школску спрему или неколико разреда 

гимназије“; пошто се након разграничења националних 

држава на територији некадање Аустро-Угарске 1918, од-

носно након поделе Темишварске епархије 1919. године, и 

код нас осећала велика несташица у свештенству, одлуком 

бр. АС 232/146 од 24. октобра 1922, та дозвола је изнимно 

проширена на Епархију будимску и на подручје Епархије 

темишварске у Румунији, али само „на учитеље који су 

свршили Сомборску или Пакрачку учитељску школу“
2
. 

Пре рукополагања учитељи су морали полагати испи-

те пред Комисијом, коју је именовао надлежни архијереј. 

Радивој Фенлачки је тада вршио учитељску службу у 

Сантову (Маџарска) 1919-1921. и Риђици (Србија) 1921-

1924. Прописане испите за свештеничко оспособљење 

(догматика, моралка, историја Хришћанске цркве, историја 

Српске цркве, црквено право, Свето писмо) положио је 2. 

септембра 1924. пред Комисијом коју су сачињавали: 

архимандрит Стефан (Николић), свештеници Слободан 

Костић и Урош Ковинчић
3
. 

                                                 
2
 Допис архијерејског заменика темишварског архимандрита Стефана 

(Николића) бр. 129/ЕВ од 28.03/10.04.1923, објављен у периодику 

„Гласник. Црквени, школски и друштвени лист“ (у даљем тексту: 

„Гласник“), Темишвар, год. III, бр. 13/01.05.1923, стр. 101. 
3
 „Гласник“, год. IV, бр. 19/01.10.1924, стр. 151. 
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Рукоположио га је епископ темишварски др Георгије 

(Летић) у Кикинди 7/20. септембра 1924. за ђакона, а у Бео-

дри 8/21. септембра 1924. за презвитера, с назнаком за па-

рохију у Соки
4
. 

Ново место службе је заузео 15. октобра 1924. и то 

као администратор парохије и учитељ. У Соки је остао го-

дину дана, а 1. октобра 1925. прешао је у Дињаш, где беше 

изабран и потврђен за пароха, а вршио је, такође, и учи-

тељску службу
5
.  

Као свештеник одликован је правом ношења црвеног 

појаса 1936. године. 

С 1. априлом 1938. постављен је на место епархиј-

скога школског референта, упражњено смрћу учитеља Ма-

нојла Попова, и прешао је у Темишвар
6
, с тим што је исто-

времено опслуживао и неке мање, тада упражњене парохи-

је. Овлашћење Министарства наставе за вршење дужности 

школског референта добио је 7. јула 1938
7
. 

У јеку Другога светског рата извесни мајор југосло-

венске краљевске војске Душан Ристић дошао је тајно у 

Темишвар 13. aвгуста 1942. и пријавио се проти Слободану 

Костићу, издајући се за синовца некадашњега југословен-

ског посланика у Румунији, Чолак-Антића, кога је прота 

познавао. Прота му је поверовао и држао га скривеног у 

Владичанском двору. На дан 18. августа, на захтев Душана 

Ристића, прота Слободан Костић је у тајности сазвао у 

                                                 
4
 Исто, год. IV, бр. 20/01.11.1924, стр. 158. 

5
 Исто, год. V, бр. 17/15.09.1925, стр. 142. 

6
 Именовао га је епископ бачки др Иринеј (Ћирић) одлуком бр. 19 Д из 

1938. Вест је објављена у епархијском “Гласнику”, год. XVII, бр. 

6/јуни 1938, стр. 103-104, уз детаљне биографске податке, одакле су 

неки и за овај напис преузети. 
7
 Овлашћење бр. 92.909/07.07.1938 (“Гласник”, год. XVII, бр. 7-8/јули-

август 1938, стр. 128). 
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двор 17 поверљивих особа: свештеника, учитеља, и других 

угледних Срба. Том приликом је мајор Душан Ристић обја-

снио да је он изасланик Драже Михајловића, са задатком 

да оснује Четнички одред Срба из Румунског Баната, који 

би деловао против Немаца, када Дражина војска пређе Ду-

нав. Он је имао разрађен план: да се оснује Одсек за ин-

формације, Одсек за мобилизацију и Одсек за снабдевање; 

повео је реч и о наоружању, и ту је захтевао списак повер-

љивих Срба по местима становања.  

На састанку је учествовао и Радивој Фенлачки, као 

поуздани сарадник проте Слободана Костића.  

Мајор Душан Ристић је потом, такође тајно, изашао 

из Румуније 20. августа 1942.  

Од свега није испало ништа, али, обавештена на неки 

начин, немачка војска је код њега у Србији обавила пре-

трес и нашла извештај који беше саставио за претпостав-

љене о својој мисији у Румунији. У извештају су била и 

имена потенцијалнога командног кадра Банатског одреда.  

Случај су Немци пријавили румунској полицији, и 

3/16. октобра 1942. обављено је више претреса, ухапшено 

је и затим стављено под суд двадесетак особа које су уче-

ствовале на састанку у Владичанском двору; међу њима и 

Радивој Фенлачки. Преко везе проте Костића успело им је 

да не буду изручени Немцима, него да им суди румунски 

војни суд. Осуђени су 6. фебруара 1943. на разне времен-

ске казне затвора, наводно због ступања у везу са ино-

страним грађанином и због неовлашћеног окупљања
8
.  

Радивој Фенлачки је добио три године за учество-

вање на састанку и приде шест месеци због неких старих 

ловачких патрона које су код њега при претресу нађене. 

                                                 
8
 Dr. William Marin, Misiunea maiorului Duşan Ristici la Timişoara în 

anul 1942, у публикацији “Studii de istorie a Banatului”, IX, Timişoara, 

1983, стр. 185-196; Помиловање, „Темишварски весник“, XI, 942/1943. 
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Ослобођен је помиловањем након вишемесечног 

робовања, 5. новембра 1943. и, као и остали, неометано 

преузео своју пређашњу службу. 

 

После Другога светског рата, још у звању епархиј-

скога школског референта, предњачио је у покрету за га-

шење вероисповедних школа, односно за њихово претвара-

ње у државне школе и одељења при државним школама. 

Када је то великим делом и остварено 1946. године, по-

стављен је у Темишвару за државнога школског инспек-

тора за српске школе (1946-1948), затим за генералнога 

школског инспектора у Букурешту (1948-1950)
9
.  

                                                 
9
 Душан Сабљић, Српско школство у Румунији 1919-1989, Темишвар, 

1996, стр. 43-49. 
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 Под тадашњим условима, да би добио државну слу-

жбу напустио је свештенички чин и политички се анга-

жовао. Уосталом, он је већ 1945. постао председник Сло-

венскога антифашистичког фронта, магловито осмишљене 

политичке организације, са седиштем у Темишвару.  

Успон у политици био је краткотрајан: године 1950. 

интерниран је у затвор Вакарешт, касније пребачен на из-

градњу Канала Дунав – Црно море; најзад му је године 

1954. одређен принудни боравак у Бордушању (Бараган, 

жупанија Јаломица), међу депортованим Банаћанима
10

. 

У Темишвар се вратио наредне године.  

Мада с таквом прошлошћу, примљен је у наставу и 

предавао је руски језик нижим разредима у Средњој школи 

бр. 8 са српским наставним језиком.  

Нарушеног здравља, психички растројен, већ тада је 

деловао као одсутан или изгубљен. Притискала га је, из-

гледа, мора прохујалог живота, с времена на време пуштао 

је мало брадице (налик на свештеничку), имао је комплекс 

глади, ваљда и комплекс страха, те је избегавао друштво и 

разговоре. Издржао је у настави само годину дана. Затим 

му се психичко стање све више погоршавало и животарио 

је повучено у кругу породице. Умро је 14/27. марта 1964. 

године
11

. Сахрањен је на Градском гробљу. 

Књижевни рад. Књижевни рад Радивоја Фенлачког 

разноврстан је по тематици, по намени и по обради. Од ње-

га је остало разноликих књижевних дела: успомена, школ-

ских списа и полемичких, политичких написа. 

•  Успомене из рата. Када почне рат, та Богу и људи-

ма противна радња, што рече Лав Николајевич Толстој, 

                                                 
10

 Миодраг Милин - Љубомир Степанов, Бараганска Голгота Срба у 

Румунији 1951-1956, Темишвар, 1996, стр. 219. 
11

 Датум смрти – по казивању Радивојевог сина Здравка Фенлачког. 
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онда се не бира, па и не размишља много. Падне команда, 

кажеш: “Разумем” (или како су наши у аустроугарској 

војсци казивали: “Jawohl!”) и поступиш по наређењу.  

У Светском рату Радивој Фенлачки се за сво време 

трудио, како је могао, да бележи догађаје, да води неку вр-

сту дневника. Две деценије по свршетку рата (1938) обја-

вио је своје записе у “Темишварском веснику” под насло-

вом: Из ратних бележака. 

Ратне успомене почињу на Талијанском фронту 15. 

маја 1916. После сјајне победе над Талијанима, његова ди-

визија се пребацује на Руски фронт. Путује се возом чети-

ри дана и три ноћи до Мармарош-Сигета, а одатле пешице 

дубље у Карпате. Ратник зна да му је на таквим путовањи-

ма најбоље, најмање му је живот угрожен, али и то замара 

и досади кад се отегне. “Већ смо посустајали, а нигде Ру-

са!” - бележи Радивој Фенлачки. А када се најзад Руси по-

јавише, постаде им “јасно у каквој су опасности”: 

Силан Рус, а редови један за другим као мрави. Након 

једног сата се појави друга линија, из истога правца, кан-

да бројно још јача од прве. Па и трећа се појави [...]. Пред 

залазак сунца почеше митраљези да бију по нашим рово-

вима са три стране. 

Не дочекавши главни напад, сутрадан, 8. јуна 1916. 

пребегао је Русима.  

А после битке дотераше Руси заробљен цели бата-

љон; он постаде један од 20.000 “војенопљених”. Ту се не-

како здружио са Хрватом Мичићем, Словенцем Лебаном и 

Сарајлијом Мехмедом Звано.  

У логору се скупе “сви Обилићи, преко 300 момака”, 

те, по допуштењу, отпутују у Одесу и ступе у Прву српску 

добровољачку дивизију. Обука је трајала кратко, “по па-

кленој врућини: делови пушке, затим команде: »К нози!« 

»О десно раме!« »Готово!« »Нишани!« и »Пали!«”. Сре-
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дином августа упућени су на Добруџански фронт. Сада се 

нижу места: Рени, Меџидија, Текедереси, Добрич, Кара 

Синан, Девеџикјој... У Добруџи су доживели ватрено 

крштење, па и јуриш и борбу прса у прса. И као што војник 

не гледа ратну целину, него само парче простора које му је 

задато да обасипа ватром, тако и Радивој Фенлачки није 

могао да појми зашто се напуштају “тако добре позиције”, 

зашто ћути артиљерија, зашто се повлаче “после толиког 

напора и тако сјајног напредовања”, зашто из како-тако 

безбедних “старих дубоких ровова” трче појединачно, да 

би ускочили у друге ровове, немајући много избора.  

Оклевања нема: или прећи преко мртвих телеса, па 

скочити у ров, или дочекати гранату, па остати са њима. 

Од суза не видех ништа; прекрстих се, згазих једном на ру-

ку, другом на груди, трећем можда и на главу, и скочих у 

ров. 

На дан 1. септембра “пред топовима долази опет до 

ножа”. 

Велики један Бугар дочекује ме и залети се на мене, 

али Мане Рашета са три корака опали пушку, и Бугарин се 

сруши преда ме. У паду бајонетом ми расече колено леве 

ноге. 

Тада је зажалио што је рана била незнатна, што је 

ипак било “све у реду” и није се могло “нимало умаћи са 

фронта”. Али кроз само шест дана “Цео се дан бије бој. Па-

дају мртви, рањени силни... Чује се и команда: “Напред” 

[...] Већ смо близу, још 20-30 корачаји, па ћемо опет да се 

кољемо. Хура, Хура!”. На несрећу (или на срећу, како се 

узме) “нешто пуче”, и њему “одоше ноге у страну”, те па-

де. И рањеном му се по глави мути: “Хура! Кољу се, а ја 

лежим”. Неки војник Лаза поможе му да се донекле устра-

ни од паљбе и привеза му рану на нози. Док је лежао че-

кајући санитарце, опет га нешто удари у леви кук и отвори 
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се нова рана. А “несрећна кугла” погоди Лазу у главу, и он 

паде мртав. 

Рањен је враћен у Русију на опоравак.  

Ту стају његове ратне белешке.  

Када прочита ово потресно штиво, човек се и не чуди 

што је онај козак на коњу ходом јахао под најопаснијом ва-

тром говорећи: “Всјо-равно пропадјош!”, што су између 

два јуриша “Неки козаци изнели грамофон и на сред улице 

свирају”, што су недужном чобанину, војници, онако глад-

ни, поклали овце и испекли их на ватри, што се војник, ви-

девши се обливен крвљу, обрадује спознавши да није крв 

његова, него друга који је пао у близини итд. Када је Ради-

вој Фенлачки пребегао Русима, дочекаше га са: “Приђи, 

приђи!”, “пољубише у образе”, понудише на “хлеб, чај и 

сахар”, посебно се обрадовавши што је православац (то су 

закључили по молитви Оче наш, коју је очитао). А када је, 

при јуришу српских добровољаца у Добруџи, “клеко Буга-

рин, опружио руке напред и моли: »Братко, ја православни, 

ја не виноват«, онај исти Мане се залети, сјури му нож у 

груди”. 

Све је то доживљено и приказано без много стилиза-

ције, тако непосредно, тако дирљиво, да се у успоменама 

Радивоја Фенлачког очитује људска душа, сасвим различи-

то од послератних историја, које, ионако, по свом нахође-

њу, пишу победници. 

Године 1926. тела ратника Прве српске добровољачке 

дивизије погинулих широм Добруџе пренета су у Меџиди-

ју и на православном гробљу положена у заједничку гроб-

ницу, над којом је подигнута пирамида од шумадијског 

мермера из Венчаца. Свечано откривање било је 8. септем-

бра 1926
12

. Споменик нема православно, па ни хришћанско 

                                                 
12

 Освећење српског споменика подигнутог у Меџидији (Добручи), 

„Гласник“, год. VI, бр. 19/01.10.1926, стр. 150. 
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обележје, ваљда што под њим леже ратници разних веро-

исповести и религија; додуше, и свечаност откривања про-

праћена је православним (на српском и румунском), римо-

католичким и муслиманским обредом. 

Касније су, годинама заредом, прота Слободан Ко-

стић и јереј Радивој Фенлачки путовали у Меџидију и слу-

жили парастос.  

 

Споменик борцима Прве српске добровољачке дивизије у 

Меџидији 

После 1990. ишао сам и сам у Меџидију, само да бих 

видео постоји ли још тај споменик; затим сам неколико го-

дина узастопно ишао на парастос који су над заједничком 

гробницом служили месни румунски православни свеште-

ници и свештеник изасланик Православне српске епархије 

темишварске. Све је на мене оставило дубок утисак, али 

после читања ових успомена утисак се много продубио.  

Ипак, једно место у ратним белешкама Радивоја Фен-

лачког изгледа усиљено. Слично као што су аутори у на-

шој мањинској послератној соцреалистичкој књижевности 

пропагандно (да ли по морању, по препоруци или по свом 
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сопственом нахођењу – свеједно), малтене у свакој прили-

ци имали, поред Србина, по једног Румуна, Маџара и Нем-

ца
13

, он казује о силном пријатељству склопљеном између 

Србина, Хрвата, Словенца и Сарајлије муслимана. Па и то, 

можда, не би тако боло очи, да није онога узвика: “А како 

би се тек слагали, да имамо једну своју државу!”. Неза-

хвално је било шта тврдити, али сви су изгледи да је то 

место позније додато или прерађено, управо намештено по 

стварању Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, вероватно 

чак и после њенога проглашења Краљевином Југослави-

јом. Јер ипак, у успоменама је реч о години 1916, рат је 

водила Србија, сви су они, стицајем околности или управо 

силом прилика, били српски добровољци, а потоња зајед-

ничка држава осмишљена је много позније, у Версају, уз 

доста колебања, противљења и тактизирања. 

Када сам једном упитао академика Славка Гаври-

ловића шта недостаје књизи Дневник Саве Текелије, коју 

бејах приредио, одговорио ми је: “Недостаје почетак и крај 

рукописа”. Ово би се могло згодно применити на Ратне 

белешке Радивоја Фенлачког: штета је што им недостаје 

део са фронта у Италији до маја 1916. и део после рања-

вања у септембру 1916. Иначе то је веома занимљиво, 

поучно и, у својој искрености и непосредности, уметнички 

успело дело.  

• Успомене из затвора. Ухапшен 1942. и осуђен 

1943. због учешћа на састанку с мајором југословенске 

краљевске војске Душаном Ристићем, Радивој Фенлачки је 

робовао у Темишвару
14

. И током тога робовања он је пам-

тио и записивао, па је накнадно, 1945. године, у “Прав-

                                                 
13

 Скоро школски пример за то је књига Здравка Бајића (псеудоним 

Радивоја Берара): Мишка, Василе и ја, Букурешт, 1961. 
14

 Dr. William Marin, наведено дело и стр. 
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ди” објавио напис Белешке из војног затвора, који, такође, 

припада мемоарском жанру. 

У темишварском војном затвору провео је, с групом с 

којом је осуђен, око годину дана. Сво време били су зајед-

но. Дозвољено им је да о свом трошку доведу у ред про-

сторије у којима издржавају казну. Платили су, те “се сво 

одељење, спрат и приземље очистило, премазало: како зи-

дови, прозори, патос, ходници и нужници”. Омогућено им 

је да од воље излазе у двориште и шетају. “Прота и Гајер 

излазе из затвора да предају канцеларију од јутра до вече-

ри”. Имали су “нешто књига”, расправљали о политици, 

добијали пакете с намирницама од породице, примали су 

посете, и то не само породичне. Преко везе слали су и при-

мали писма, понекад и новине. Пошто је оболео, упућиван 

је у градске грађанске болнице ради прегледа и лечења. 

Тамо је успоставио везу с неким Русима заробљеницима, 

које из логора такође беху послали на лекарски преглед. 

Ишао је у пратњи војника, али је, са знањем команданта 

затвора, могао и кући да свраћа.  

Понекад би преовладало добро расположење, па би 

онда и превршили меру, особито што су имали и музику: 

“Залаи, Арађан, донео је виолину, један Грк узе гитару, а 

Стева и Јоцика – тамбуре”.  

Увече пак, на рачун наше победе, ори се песма “Ој 

Словени”. [...] Затим се настављају руске песме: “Каћу-

ша”, “Три танкиста” и игра “Казачок”. Теодоровић рас-

пасао кошуљу, па преко ње појас припасао и игра “Каза-

чок” [...]. Зато се песма наставља све по реду, па се и 

“Царанкуца” румунска пева [...]. Бошко рецитује “Срђу 

Злопоглеђу”, шале, лакрдије [...]. Само нам се Макса 

нешто успија, не да се намолити да запева “Босно моја”. 

Ипак, робовање је робовање. Није пријатно чути како 

“рано у јутро 16. марта звече ланци у дворишту. Оковани 



 

20                                       Радивој Фенлачки 

осуђеници још једном се пребрајају, да није који утекао но-

ћас, те их отправљају на станицу”. С времена на време ти-

ме и теби прете. 

Према онима који су проглашени за комунисте по-

ступало се сурово. Батинања је било и у самом затвору; и 

лекар је шамарао болесника што није узео став “Мирно”. 

Војни бегунци су осуђивани на смрт или на доживотну ро-

бију. Повремено је долазила комисија и узимала за војску 

људе од 18 до 45 година; ишли су “за Сарату, па се оданде 

отправљају на фронт, на најопаснија места”.  

Из Арада су довођени радници претучени у Сигуран-

ци, оптужени за комунистичко деловање. Двојица су дове-

дена у таквом стању, да их командант није хтео примити у 

затвор, него их је отправио у болницу; један је истога дана 

тамо умро. Било је и затворених железничара, и сељака, и 

људи из Југославије, па и “три дечка од 11-13 година, 

предати суду што су каменицама разбили прозоре на не-

мачком Конзулату”. Понекад су довођене читаве групе. 

А недељом је долазио Румун војни свештеник, слу-

жио литургију, којој се морало присуствовати, и држао по-

литички обојене проповеди. 

Искуство је да већина затвореника, у дугим данима и 

ноћима, размишља о својој кривици и, као по правилу, ма-

ло се ко осећа кривим. То није мимоишло ни Радивоја 

Фенлачког: 

Питамо се зашто смо овде, зашто смо осуђени, кад 

нисмо ништа знали, а још мање скривили према своме 

народу. Можда само зато што је неко хтео да заради 

милионе на нашој кожи, без нашег знања и пристанка. Мо-

жда је некоме требала каријера, па ма и уништене биле 

неке породице.  

Белешке из војног затвора су објављене 1945, када 

нови покрет међу Србима у Румунији беше и те како узео 
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маха. Постоји вероватноћа да је, ипак, током припреме за 

штампу, ту и тамо понешто и наменски убачено; вероватно 

је дорађено расположење аутора према комунистима, пре-

ма партизанима, јер ипак он беше допануо затвора као 

Дражиновац. Пошто се 1945. већ увелико почео разилазити 

са Епархијском управом и приступати Словенском антифа-

шистичком фронту, питање је на кога је мислио тврдећи да 

“је неко хтео да заради милионе” на туђој кожи и да је том 

“некоме требала каријера”. Питање је и колико је искрен 

када каже: “нисмо ништа знали”; додуше, ту је, за сваки 

случај, тврдњу одмах ублажио чињеницом да се не осећа 

кривим “према свом народу”. 

Чудно је било време, још чуднији људи. У војном зат-

вору су тада с њим чамили и прота Слободан Костић, и 

игуман Никанор (Савић), и јереји Стеван Томић, Теодор 

Рајчић, Јован Гајер, и адвокат Милан Калиновић (издавач 

алманаха Живот), и Милутин Манојловић (власник “Те-

мишварског весника”), и Милан Теодоровић (потоњи уред-

ник “Правде”), и Немања Костић (набеђени четник) и дру-

ги, њих двадесетак, сваки са својим особеностима, поли-

тичким убеђењима и животним амбицијама, привидно по-

везани заједничким учешћем на једном састанку, а у ства-

ри рогови у џаку, што је врло брзо избило на видело. Та-

кође, с обзиром на време када су ове белешке штампане, у 

њима је мање прозирно којој је странци аутор припадао у 

војном затвору, а више којој се под крај рата приволео. Но 

када се и занемари све што је субјективно, лично, или под 

сумњом потоњих измена, напис као целина остаје сведо-

чанство о људском страдању, о људској доброти и злоћи, о 

томе да има бола од болести и да боли када бију, о ризику 

који људи прихватају када је опасност велика и неминовна, 

о правом и преносном губљењу главе, о страховању које се 

увуче у биће и задржи још дуго у костима чак и по изласку 
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из затвора, о двостраној користи од подмитљивости (једни 

стичу богатство, други издејствују какву повољност), о 

храбрости, о слабости и тврдоћи карактера, о дволичности, 

о превртљивости, о много-чему што долази до изражаја тек 

и само у затвору, када престане положај, када нестану 

спољне повластице, када се нема подршке ниоткуда, када 

те сви гледају као кривца и чувају те се као окуженога, о 

ситницама које у затвору много значе и од којих се човек 

понекад заборави па заигра “казачок”, али подједнако лако 

бризне у плач, прасне у смех, затвори се у себе, запева или 

поремети памећу. 

Када је својевремено сређивао затворске белешке (а 

очито је то радио), Радивој Фенлачки опет није много др-

жао до стила и китњастости, него је казивање остало непо-

средно, као што је доживљено: мада хронолошки поре-

ђано, ипак испрекидано и невезано: час с погледом на со-

бу, час на двориште, час на затворске главаре и чуваре, час 

на затворенике, час на спољни свет, час на себе, систе-

матско тек као целина и без какве усиљене поруке. Да их је 

сређивао у наше дане, назвали бисмо их добро докумен-

тованим, модерним прозним казивањем о људској су-

штини. Уз мало добре воље, могли бисмо их сада, читајући 

их, доживети као такве.  

•  Дидактички списи. Када је Радивој Фенлачки 

постао школски референт, управо беше истекао рок овла-

шћења за дотадање уџбенике српских вероисповедних 

основних школа у Румунији. На основу решења Епархиј-

скога школског одбора бр. Ш 1.618 из 1937, новим актом, 

бр. Ш. зап. 1.119 из 1938, расписан је конкурс ради састав-

љања нових уџбеника, и то: Буквара за I разред, Читанке 

за I разред, Читанке за II разред са граматиком и очи-

гледном наставом, Читанке за III разред са граматиком и 

природним наукама, Читанке за IV разред са граматиком 
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и природним наукама, заједничке Читанке за V, VI и VII 

разред, Рачунице за I и II разред, Рачунице за III разред и 

Рачунице за IV разред. Рок стечаја одређен је до 20. августа 

1938
15

.  

Од свих предвиђених уџбеника издане су, с великим 

закашњењем, само две читанке, обе под редакцијом Ради-

воја Фенлачког. Пошто су обе издане тек 1940, вероватно 

нису ни испоштовале пропозиције конкурса из 1938, које 

су брзо превазиђене, јер су, почев од 1940, по новим др-

жавним прописима, Наставни план и Наставни програм 

српских вероисповедних основних школа изједначени с 

Наставним планом, односно Наставним програмом др-

жавних основних школа. 

Према предлозима расписанога конкурса стојало је да 

“уџбеници могу бити састављени за поједине разреде да 

обухвате све предмете”, и да „читанка за V, VI и VII разред 

може уједно“. Ни читанке Радивоја Фенлачког нису друго, 

до сваштаре, мешовити уџбеници за градиво из свих пред-

мета, предвиђених за дотични разред. 

 Српска читанка за први разред српских вероиспо-

ведних основних школа дело је двају аутора: Владимира 

Шиљеговића и Радивоја Фенлачког. Градиво је подељено 

на поглавља: Веронаука, Лектира, Очигледна настава, 

Рачуница и рачунски задаци, Упознавање мера. 

Веронаука садржи неколико молитава и штива на но-

возаветне теме. 

Лектиру чине текстови у стиху и прози: причице, пе-

сме, басне, пословице и загонетке, мудре изреке итд. Ваља 

поменути да код текстова унетих у књигу није назначено 

име аутора, са изузетком трију песама Владимира Шиље-

говића, које су потписане.  
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 “Гласник”, год. XVII, бр. 7-8/јули-август 1938, стр. 134-135. 
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Некако помешана у мору лектире, Очигледна наста-

ва обрађује теме посматрања природе и људског понашања 

током дана, током годишњих доба, у породици, у школи, у 

друштву. Поједина штива пропраћена су питањима за рад 

са разредом и задацима за индивидуални рад ученика. У 

оквиру тих делова обрађени су и неки појмови из грама-

тике: именице као врста речи и род именица.  

Текстови су илустровани згодним сугестивним црте-

жима, а поједина штива израђена под видом текста и цр-

тежа, нешто између загонетке и стрипа. 

Поглавље насловљено Рачуница и рачунски задаци 

обрађује бројеве од 1 до 50 и четири основне рачунске 

аритметичке радње с тим бројевима. Поглавље је илустро-

вано цртежима који приказују помоћно рачунање прстима, 

прутићима, куглицама и другим предметима. 

Од мера се ђаци упознају с метром, килограмом, ли-

тром, од новца – с лејом.  

Уџбеник је био одобрен од стране надлежног мини-

старства за коришћење у школама. 

 Српска читанка са граматиком, рачуницом, анато-

мијом и науком о вери за трећи разред српских вероиспо-

ведних основних школа Радивоја Фенлачког, почетком 

1940/41. школске године још је била у штампи
16

, а изашла 

је 1941. 

Иако су поглавља назначена на насловној страници, 

она у књизи не долазе тим, него иним редоследом.  

Наука о вери садржи неколико молитава и штива на 

старозаветне и новозаветне теме. 

Из Граматике су обрађене све врсте речи. 

У делу Читанке штива су дужа и разноврснија: епске 

народне песме, народне приче, махом потписане песме, од-
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 “Гласник”, год. XIX, бр. 10-11/новембар 1940, стр. 126. 
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ломци прозних дела из класичне књижевности (Доситеј 

Обрадовић, Јован Јовановић Змај, Јоан Грчић Миленко, 

Јанко Веселиновић, Петар Прерадовић, Војислав Илић, 

Драгутин Илић), народне пословице, загонетке и питалице. 

Приказана је абецеда, означена као “Југословенска 

латиница”; и неки текстови, сви листом из српске књи-

жевности, штампани су латиницом. 

Рачуница садржи бројеве до милиона, четири основне 

аритметичке рачунске радње с тим бројевима, рачунање с 

целим и десетичним бројевима, као и с разломцима. Разма-

трају се јединице за мерење и њихово десетично, стоти-

нито и хиљадито разлагање. Поред бројних примера, 

састављени су задаци за самостални рад ученика.  

У поглављу Анатомија и хигијена приказано је чове-

чије тело, најчешће болести разних органа и препоруке за 

одржавање чистоће и чување здравља. 

У унутрашњости уџбеника потписани су, као састав-

љачи појединих поглавља, учитељи: Иван Стаморан, Ми-

ливој Стојановић и Војислав Веселиновић. 

Од стране надлежног министарства уџбеник је одо-

брен за коришћење у школама. С обзиром да је одобрење 

датирано октобра 1940, као и за Српску читанку за први 

разред, произилази да је и овај уџбеник био у рукопису 

завршен још 1940, а да је његово штампање, из непознатих 

разлога, каснило. 

Изгледи су да је Радивој Фенлачки, као и својевре-

мено Манојло Попов, штампао уџбенике о свом трошку, 

надајући се да ће издатак наплатити од продаје. Колико је 

та рачуница заокружена тешко је рећи, тек уџбеника је ду-

го било напретек, те су коришћени за наставу, а затим и за 

импровизовани уџбеник Веронауке 1948. године
17

. 
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 Стеван Бугарски, Завичајна књижевност Срба из Румуније 1918-

1947. Преглед и библиографија, Темишвар, 2007, стр. 292-294. 
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• Полемички политички написи. Радивој Фенлачки је 

био снажна и сналажљива личност, али неодлучна и не-

стална у ставовима.  

Нема разлога за сумњу да је на Талијанском фронту 

патио што су га сматрали неповерљивим, нити да је, 

окусивши ватрено крштење у Добруџи, пожелео да бар за 

кратко предахне од фронта. Орно је учио у Фенлаку, у Но-

вом Саду, у Орадеји, у Одеси, у Сомбору, свугде нешто 

друго. А био је и ратник, и учитељ, и свештеник, и школ-

ски надзорник, и политичар, и сваком се позиву посветио 

потпуно, не истрајавши ипак ни у једном, јер га је сваки 

наредни неодољиво мамио, и колебао се између претход-

ног и наредног.  

Имао је официрски чин, а посветио се просветарству, 

постао је свештеник а није се одрекао учитељског позива, 

именован за епархијскога школског референта (школског 

надзорника), и даље је држао парохију; када се под крај 

рата определио за левичарску политику, није се одмах 

одрекао ни свештенства, ни учитељства, ни свога места у 

Епархијској управи, и ко зна да ли би то и учинио, да 

структура Словенскога антифашистичког фронта, којој 

беше приступио, није била искључива, па је он - нешто по 

убеђењу, а нешто ваљда и по задужењу - морао не само да 

се одрекне своје прошлости, него и да се обрачуна с њом. 

Мислим да се тиме може објаснити како је он, учитељ који 

је четврт века како-тако живео од српске вероисповедне 

школе и био међу њеним предводницима, одједном постао 

заговорник укидања вероисповедних школа и њиховог 

претварања у државне; како је одједном разорно напао ор-

ганизациону структуру вероисповедне школе, Епархијски 

школски одбор и месне школске одборе, а сам је годинама 

био у врху те структуре; како је одједном постао заговор-

ник новог времена, нове школе и нове управе. 
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Његови послератни говори на учитељским зборо-

вима, његови политички чланци (на пример, напис На кра-

ју школске године 1944/45
18

) неочекивано оштро су упе-

рени против система вероисповедних школа у Румунији 

(којем је с правног становишта још увек био челник), и то с 

тако навалним убеђењем, да се уопште није ни помињала 

могућност да тај систем, који је опстајао вековима, још 

једном опстане: “Вероисповедне основне школе ће као та-

кве завршити предавања [1944/45. школске године]”, али 

“оне ће можда променути свога господара и кренути новим 

путем, већим полетом ставити се у службу народа у духу 

времена”.  

Већ у овим првим редовима осећа се речник после-

ратне пропаганде: нови пут, полет, служење народу, и то 

не било како, него искључиво “у духу времена”. Износећи 

даље кратак преглед рада српских вероисповедних школа у 

Румунији од 1919. до 1945, није му било тешко да изнађе 

сијасет недостатака и мањкова, па да закључи: 

На наше школе су се односили прописи закона Марије 

Терезије, Франца Јосифа, бивше румунске и југословенске 

државе. Школски рад је могао да контролише, поред ме-

сног школског одбора и епархијског референта, сваки др-

жавни контролни орган: ту је срески, окружни, обласни 

инспекторат, па онда административна власт: као пре-

фект, срески начелник, па чак и жандарм. 

Сем што је ово згодно срочено и што је код учитеља 

палило, не би се могло рећи да има какве везе са успесима 

и неуспесима вероисповедних школа. Настава и уопште 

рад у тим школама имао је много мањкавости и тешкоћа, 
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 Нажалост, једини мени познати примерак листа „Правде“ у којем је 

напис објављен није више могао бити нађен, па се овде могло навести 

само колико сам својевремено исписао. 
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али најмање због тога што је систем остављао могућности 

за вишеструко контролисање.  

Школско питање је, у ствари, било с много страна 

питање учитељско: 

У последњим годинама многе школе су остале без 

учитеља. [...] Скоро цела Клисура је остала без учитеља. 

У неким местима остао је један, највише два учитеља. У 

Старој Молдави, на пример, на 255 ученика остао је један 

учитељ у свих седам разреда, а без плате већ две године. 

[...] То су питања која нам задају највише брига. Потреб-

ни су нам учитељи, издржавање учитеља, школа. Требају 

нам уџбеници, наставна средства и програм рада. 

Закључак је патетичан и очекиван: 

Само једино државна интервенција ту може помо-

ћи! Ако јој се обратимо, она ће заиста помоћи.  

Председавајући и водећи реч на учитељским зборо-

вима, захтевао је хитно решење учитељских плата и пензи-

ја, оснивање учитељског удружења, изгласавање непове-

рења Епархијском школском одбору, у којем је био члан и 

референт. После тих догађаја, он је на дан 20. јуна 1946. и 

правно разрешен дужности епархијскога школског рефе-

рента, а сијасет школа је већ било подржављено, те је име-

нован за државнога школског инспектора. Према томе, но-

во време је добило нову школу и нову управу, а у новој 

управи главну реч је водио Радивој Фенлачки, човек из 

старе управе. 

Међутим, независно од правног статуса, српске шко-

ле су остале у истом чињеничком оквиру при преласку на 

државни трошак: остала је постојећа несразмера броја 

школа, учитеља и ученика, неопремљеност и неснабде-

веност училима итд. Једино питање, бар номинално реше-

но са 1. априлом 1946, била је учитељска плата и пензија. 

Наставни планови и програми остали су привремени, 
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уџбеника није било, питање учитељске сталешке органи-

зације држава је скинула с дневног реда, и она никада није 

основана. Онда су поново избила учитељска незадовољ-

ства, коловође су опет били југословенски учитељи, а кри-

вац је постао Радивој Фенлачки. Он је, такорећи, прозиван:  

Зашто он, тј. школски референт продужује и даље 

ту своју болест, болест која значи непокретност и која 

(као и до сада) свима нама служи као пример: какав не 

треба бити у борби против заједничког зла, за заједничко 

добро свију нас
19

. 

Налази ли школски референт да су ово проблеми не-

актуелни и да је о њима непотребно дискутовати, или се 

школски референт боји? Чега се боји школски рефе-

рент?
20

 

Изгледа ми да се Радивој Фенлачки нашао у улози 

ученика који је покренуо чаробну фрулу и више је није мо-

гао зауставити. Жрвањ се завртео, и он се уклањао да не 

буде самлевен. Написи му више нису ни навални, ни од-

лучни, ни усмерени као некада. Он пише о задацима учи-

теља (Наши учитељи и њихове дужности у новој школи), 

задржавајући се најмање на самој настави, а саветујући ко-

је да се песме не певају, како да се приредбе приређују, ка-

ко да се једе ужина, какав став да се заузме према народ-

ним обичајима и слично.  

Зачудо, мада је, својевремено, сам себе практично ис-

кључио из црквеног живота, надмено је делио лекције све-

штеницима (Улога наших свештеника у борби за народна 

права): како морају “имати удела у овој борби за права 
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 Милан Црепулић, Наша је снага у нама самима, “Правда”, год. III, 
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свога народа”, смањити “своју комоцију, материјалистичке 

бриге и личне интересе”, како, изван самога амвона, треба 

да се баве и новом политиком, јер “доста је било извла-

чења и устезања”.  

Стога, свештеници, без устезања, сви до једног увр-

стите се у ред бораца и сарадника ССКДУР, те својим 

способостима, поштеним радом, без личних интереса, до-

принесите свој део на политичком, привредном и култур-

но-просветном пољу [...]. 

Први и најважнији задатак нашег свештенства је да 

се демократизује, уједини и оснује демократско свеште-

ничко удружење у оквиру ССКДУР-а, да се тесно повеже 

са румунским демократским свештеничким удружењем. 

У наставку се истичу, као примери за следовање, по-

ступци југословенског, и особито совјетског свештенства 

током рата за ослобођење, која су, наводно, много допри-

нела порасту угледа Цркве.  

Да ли Радивој Фенлачки није знао или је намерно 

превиђао чињеницу да је „народна власт” у Русији побила 

десетине хиљада црквених лица и да су у Југославији то-

ком и после рата стотинама убијани свешетници и еписко-

пи – тешко је сада рећи.  

Изгледи су да је све чешће бивао изван догађаја или 

да је, можда, писао по задатку.  

Даљи његови написи све више бледе и своде се на ве-

сти и саопштења.  

Политички и полемички написи су најслабије и нај-

мање значајно од свега што је написао. 
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коју сачињавају 33, 29. и 101. Регимента и 23. и 28. Фелд-

јегер
24

 батаљон, повучена је са Италијанског и упућује се 

на Руски фронт. Море, срећни су Талијани што је Брусилов 

ударио, иначе би од њих триста чуда било. Али, како је – 

да је, ми крећемо из Тирола. Црне нам беху и мрске ове 

планине док смо с теретом на леђима пешачили по њима. 

Сада возом пролазимо и дивимо се лепоти ових крајева, 

опраштамо се од њих.  

Један друг, Босанац, рече: 

- Да Бог да вас моје очи више не виђеле! 

Додијале беху и мени, јер нисам био поуздан за прву 

линију, него чим ме опази који патриота, пошаље ме неку-

да, као да ме лактом коми у ребро: с арбајтерима
25

 у шуму, 

сад ћеш с неколико војника да чуваш топове, сад у спровод 

заробљеника до прве команде итд. 

24. мај 1916. 

Воз јури, не стаје – од невоље му је. Ређају се тунели 

и планине. На већим станицама нешто јела, а топло већи-

ном каву добијамо, а у Бечу, по себи се разуме: „капу-

цинер“ и нешто дувана, па – опет даље. 

Видех капетана Тота и јавих му се с врата од вагона. 

Обећавао ми је да ћу у Будимпешти моћи да се слободно 

крећем и новине да купим. Слагао ме капетан, јер све до 

Мармарош-Сигета
26

 дежурни официр ме стално држи у 

еви-денцији. Свако вече пре спавања и свако јутро пре каве 

долазио ми је у посету. Ако нешто хоћу да купим на већим 

станицама, слао је војника; ако сам тражио новине, одгово-

рио је да нема или да је кратко време. Такво беше ово 

путовање, милина! Срећа што је брзо прошло... 

                                                 
24

 Немачки: Feldjägerbataillon, ловачки батаљон, род тадање војске. 
25

 Немачки: Arbeiter, радник. 
26

 Sighetul MarmaŃiei, град на северу данашње Румуније. 
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27. мај 1916. 

Силазак с воза у Мармарош-Сигету, увече. Удаљује-

мо се нешто на 3-4 км. Враћам се компанији. Помирио сам 

се са Одием. Маћуц намигује на Мањуа, овај се шегачи са 

мном. Око неке сламе поред пута преноћимо а ујутру ка-

мионима крећемо даље у Карпате. Стадоше и камиони, али 

Руса још нема. Пешачимо даље, али с мање разговора. Ста-

досмо, одмарамо се. Узимам бележницу да нешто напишем. 

Брусилов напада на Буковину. Он треба да спречи 

жестоки ударац Централних сила на Италију. Успео је. Да 

ли ће успети и они доле на Балкану? Зашто они јадници не 

дају од себе гласа? А да ли ћу ја успети? Да не прођем ко 

Мирко... 

Давно жељени Руски фронт ту је. Већ смо посуста-

јали, а још нигде Руса! Капетан ме позове и представи 

артиљеријском оберлајтнанту, команданту батерије. Нисам 

приметио да ме обојица већ дуже времена посматрају. 

Неколико речи проговорисмо, и настадоше питања: Шта 

сам по занимању? Где сам ишао у школу? Какве сам на-

родности? И друго. Одговорио сам хладно-збуњено. Јасно 

је да је ово била сврха тога познанства. 

Крећемо даље. Артиљерија је застала, иако је пре нас 

кренула. Један топ се заглибио у неком блату. Наш капетан 

одреди дванаест војника да сачекају топове, да се јаве ко-

манданту батерије и остану код њих. За вођу ове јаке стра-

же нареди мене и иронично се насмеши. Разумео сам и 

рекао: 

- Jawohl!
27

 

Наоружане Русе нећу видети скоро. 

На левој обали реке Черемоса
28

, за неким брегом, за-

                                                 
27

 Немачки: Разумем! 
28

 Бели Черемош и Црни Черемош, реке, сада у Украјини. 
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стаде батерија. Нама одреде место позади улево, 80-100 ко-

рачаји удаљено од топова.  

Већ четири дана нема хлеба. Један војник опази да су 

артиљеријски коњи добили кукуруза у зобницама. Вешто 

се приближи коњима и награби пола торбе кукуруза. 

Опрасмо га и поделисмо.  

Неки наложе ватру да кувају, али дрекну неко од ба-

терије, и ватре се погасише. Поједе се и тако пресан... 

Сутрадан пробуди нас пуцњава топова. Нешто рано 

су почели. Срце ми јако бије, али се не одајем. Хтедох не-

ком шалом да прикријем страх. Недалеко паде граната, 

севну као муња, пуче као гром и распаде се. Сви полега-

смо, а ја обамро... После минут-два, кад се прибрасмо, по-

лако се дижу главе, и један другог погледасмо. Скоро сви 

су погледали мене; не знам зашто. Неколико пута се то по-

новило, али све гранате одоше даље од нас.  

Око подне нам дође војник од батерије и рече да се 

повучемо више десно, јер ће сви меци, намењени батерији, 

погодити нас. Брзо покупимо своје ствари, па – бежи наде-

сно. Један друг запита: 

- Хоћемо ли у Дебрецин? 

Нешто даље, надесно од топова, разапнемо шаторе 

без много кретања и остадосмо ту. Кухиња нам редовно 

долази дневно једанпут. С њоме добијамо и пошту. Једни 

плачу читајући, други се смеју, зависи од садржине карте... 

6. јун 1916. 

Око 9 сати прође кухиња поред нас, даде нам гебир
29

 

и покаже наредбу с мојим унапређењем. Зачуде се моји 

војници, а ја понајвише. Моји школски другови су сви 

фендрици
30

, али има и рањених, па и мртвих, а ја чувам то-

                                                 
29

 Немачки: Gebühr, следовање хране. 
30

 Немачки: Fähnrich, заставник (најнижи официрски чин). 
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пове као каплар, жив и здрав. Једино што мало дрхћем од 

јучерашњих граната. 

После подне прође капетан поред нас и нареди: 

- Аспирант
31

 Фенлачки са својим људима да иде у 

компанију! 

- Јавол!
32

  

Компанија је преполовљена ових дана. Наздравље 

унапређење! До сада нису имали поверење у мене, а сада 

унапредише и повероваше! 

Увече код компаније нас дочека грохотан смех:  

- Ови још нису омирисали барут. Сад ћемо их упути-

ти на добро место. 

После кратког одмора лајтнант ми показа прво на 

карти, па после и правац према једној кућици, отприлике 

700-800 м удаљеној, на ивици планине.  

- Ова је патрола лака – рече ми – јер после 300 м се 

улази у шуму, и кроз шуму се иде до одређене кућице. 

С два војника се кренем. Натоварисмо све на леђа, 

прегледасмо пушке, напунисмо, као да се иде у лов на 

зечеве. Опрезно корачамо, као Тартарен кад је пошао на 

лавове. Полако се спуштамо у дољу, идемо према шуми, 

раздаљени 4-5 корака један од другога, а додуше валда има 

још 50-60 м. Пуче пушка! Као што сам учио у официрској 

школи, одмах легох потрбушке на земљу и рекох војни-

цима да исто чине. Учеста пуцњава, и почеше звиждати 

куршуми око нас, или се мени тако чини а, можда су даље 

од нас летели. Десно, одакле се пуцњава чује, мичу се 

опрезно неки људи. То су Руси: лепо се виде капе и одело. 

Покушасмо се приближити шуми али, гле чуда, опет поче-

ше око нас зујати кугле. Опет лези! Ућуташе поново, али с 

места ни маћи не даду. Остаћемо овде до мрака. Једног вој-

                                                 
31

 Прелазни степен пре добијања чина по свршеној војној школи. 
32

 Немачки: Jawohl, у војсци: Разумем. 
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ника вратим да јави компанији о нашем стању. Њега оста-

више на миру. Други војник оде до шуме и чека мене по-

ред једног дрвета. Устадох опет и пођох десно. Метак се, 

тик уз моју ногу, зари у брег, и чу се пуцањ. Погледам не-

што да главу сакријем, али – нигде ништа. Копати се не 

може, јер чим се помакнем, опет ће пуцати. 

Што су се они окомили баш на мене? Можда би до-

бро било да им се јавим, јер их добро видим. Да пукнем и 

ја – биће горе. Да дигнем руке увис, видеће ме који одо-

страга, па ће тај боље гађати него Руси. Подигох једну 

руку – ништа не помаже. 

Тек по мраку се вратих компанији. Одредише нам да 

се код оне кућице, која ми је била одређена за извиђај, уко-

памо и да држимо везу, наравно, само очима, с батаљоном 

надесно а региментом лево. 

7. јун 1916. 

Укопани смо добро око куће. Пред нама никога нема. 

Појави се покоја коњичка патрола, па нестане. Око подне 

дође наша официрска патрола и упита где су Руси. Козачка 

патрола се појави пред нама у долини. Лајтнант узе пушку 

од војника и опали у правцу козака (иначе ми нисмо уоп-

ште пуцали на патроле). 

После подне се појавише Руси: с неке планине сила-

зећи, иду према нама са 5-6 км. Силан Рус, а редови један 

за другим као мрави. Након једног сата појави се друга ли-

нија из истога правца, канда бројно још јача од прве. Па и 

трећа се појави. Али у долини која нас раздваја они нестају. 

Пред залазак сунца почеше митраљези да бију по 

нашим рововима с три стране; сад нам је тек јасно у каквој 

смо опасности. 

Руси су на другом гребену, удаљени око 500 м ва-

здушном линијом; иначе нас раставља дубока долина, до-

ста стрма, а у средини једна бело окречана кућа. Ту приме-
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ћујемо да се нешто креће. То су они! Треба им само јавити 

да нас овде има само 35 војника, па да дођу по нас; али ко 

би смео изаћи из рова, кад митраљези толико праше пред 

нама, по рову... 

Ноћ се спусти, ништа се не види, сем звезда на небу. 

Из мрака се често чују шапатом гласови: „Вер да?“ – 

„Фелдруф?“ – „Лозунг?“
33

  

То су патроле које нас сваки час посећују. Доносе 

нам још муниције, а и два сандука ручних граната смо до-

били. Наређују да будемо врло обазриви, јер ће, зацело, 

бити напад ових дана, а можда и сутра. 

Три Босанца су код мене, јер други не уме говорити с 

њима. То су интернирци из Арада који остадоше у животу 

после тифуса и друге патње, те их доделише Арадској ре-

гименти. 

Споразумео сам се с њима потајно да ноћу од 12 до 

2,30 буду они на стражи, и то на три места, а када њих сме-

ним у 2 сата, предаћу службу цуксфиреру, једином подо-

фициру.  

Око 1,30 идем да обиђем стражаре. Бр. 1, Сава Кале-

нић ме дочека прописно. 

- Шта је, Саво? Што нисте отишли? 

- Неће Миле, па нећемо ни ми да се сада растајемо; 

пошто смо се избавили Арада, хоћемо заједно да идемо 

даље. 

Прођем бр. 2, Јову Јовичића. Исто то. 

Миле Јанковић на бр. 3. ме исто прописно дочека и 

рече ми да му је жао деце. Два брата му умрла у Араду, и 

њихова деца остадоше њему; сада их има шеснаест свега. 

- Знаш ли како се оно чита да ће страдати родитељи 

или деца оних војника који пребегну Русима?! 

                                                 
33

 Немачки: Wer da?, Ко је тамо?; Feldruf, одзив за препознавање; 

Losung, парола? 
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- Е па, кад ви нећете, остаћу и ја с вама, па шта Бог да. 

Вратих се у декунг
34

, пробудим смену и легох... 

8. јун 1916. 

Око 10 сати пуцњава око мене пробуди ме.  

- Шта је, Саво, тамо? 

- Виде се многи Руси, као јуче. Сад су у долини, не 

виде се више. 

- Имаш ли што за јело? 

- Има сира. 

Нешто доцније јавише да је кујна негде доле у шуми 

позади нас. Појединце одоше скоро сви десно да приме 

следовање. Остао сам у рову са Савом и неким Румунима 

налево од нас. 

Опрезно подигох главу, погледам доле пред ровове и 

гласно почех себе храбрити: „Ако се спустим до педесет 

корачи, нико ме од наших неће више видети, а Руси валда 

нече отворити паљбу; код оне куће доле валда ће бити који 

Рус...“ 

Торбу на себе, припашем кајш без патрон-ташака, из-

вадим фершлус
35

 из пушке, скочим на ров, па брзо у доли-

ну. С леве стране ме опазише и опалише неколико метака, 

али су ме пањеви од посечене шуме заклонили. Руси одго-

ворише митраљезом, и ућута све. Летео сам и котрљао се 

преко пањева, као бундева с брега. Ради оријентације, зау-

ставих се код једнога великог пања и видех да сам близу 

куће у долини. Два оружана Руса стоје поред куће и гледа-

ју ме. Подигох руке увис, а они ме зову: 

- Приђи! Иђи! 

Кад им се приближих, они ме пољубише у образе, а ја 

им дадох фершлус од пушке... Не могу ништа говорити. 

                                                 
34

 Немачки: Deckung, ров, склониште. 
35

 Немачки: Verschluß, затварач на пушки. 
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Скидам капу, пркрстим се, гласно почех: „Оче наш...“ Они 

се зачудише и рекоше: 

- Православниј?! 

- Да – одговорих и хтедох им још говорити, али ме 

они повукоше за руку кроз неко жбуње, прво доле около, 

па после на брег. Овде беху њихови ровови, препуни Руса, 

који ме сви чудновато погледаше. Један од њих, валда офи-

цир, наручи хлеб, чај и сахар
36

. Донесоше ми грумен шеће-

ра, у котлићу чај и парче хлеба из њихове торбе, бела као 

млеко. Заиста, никад никада нисам видео такав хлеб, али 

не могу ништа окусити; пробао сам чај али је горак, а 

грумен шећера ми је у руци. Вратих све, јер не могу ништа. 

Овде упознах доброту руске душе, али се не могох спора-

зумети с њима. Хтедох им вратити хлеб и шећер, али ми 

они силом стрпаше у торбу и упутише ме с једним војни-

ком даље. На 3-4 км под шатором седи један старији офи-

цир и два млађа, од којих један говори немачки. Овде се 

лакше споразумесмо. Колико знам ја им доказујем. Споља 

дотрчи један и нешто им рече. Побегоше сви напоље, узев-

ши догледе. Топови су грували и тамо, и натраг. Митра-

љези се чују и пушке убрзано.  

Види се дугачка линија како се спушта с брега у до-

љу и изгуби се, за њом друга. Терен међу фронтовима бију 

Немци топовима, шрапнелима, после и гранатама. Старији 

официр опет уђе под шатор, нешто телефонира. Одмах по-

че и руска артиљерија дејство. Судећи по толикој пуцњави, 

изгледа да је тамо напад. 

Пред шатором се спрема чај. Војник даде и мени 

котлић с чајем, парче хлеба и шећера у грумену. Запрепа-

стих се кад видех да ти официри гризу шећер и пију тако 

горак чај. Ја сам стрпао цели грумен у котлић, и чини ми се 

да је горак чај, а како они то пију, не разумем. 

                                                 
36

 Руски: сахар, шећер. 
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После чаја настадоше опет запиткивања, али сада у 

пријатном разговору, без бележака. Приближује нам се 

колона аустријских војника. Ја се поплаших, али ме они 

теше и веле да су то „пљени“. И заиста, у првом реду моја 

три Босанца и остали војници, и на послетку батаљон. Ал 

официра нема; свега један фендрих, два кадета и Маћуц 

међу њима. 

После краћег одмора крећемо даље. 

Мене је на путу узео у заштиту један од пратилаца, 

Черкез, поред мојих Босанаца. Око заласка сунца стижемо 

у Кути. Овде – опет испитивање, и то одељено за разне 

народности. Приликом испита дочујем да се Срби ску-

пљају у Одеси и формирају добровољачке легије. 

Одморисмо се до после поноћи, па кренусмо даље. 

Цело путовање беше усиљеним маршем, али главно да сти-

госмо, после пет дана пешачења, у Черновице, и то ноћу 

стижемо. Овде се одморимо. Око 10,30 дође један генерал 

руски, можда баш Брусилов, и поређаше нас све, око 

20.000 заробљеника. Прегледа све, кухиње и јело. 

После њега одмах се дели храна, и покренуше нас да-

ље. Чим изађосмо из града, појави се једна крилатица с 

црним крстом, то јест немачка. Она нас је пратила све до 

Новоселице, где добијамо вагоне и тако, даље бар се вози-

мо. У возу тек настадоше крупни разговори и разне крити-

ке на рачун Русије, па тако дође и до свађе. У свађи ја оп-

совах нешто, српски. Из једног буџака дође неки Босанац и 

упита који је то опсовао српски. Беше то Мехмед Звано из 

Сарајева. Он се придружи мени и рече фендриху: „Сједи, 

бено!“, и тако га умири, а са мном се спријатељи. Дозове 

одмах и Словенца Лебана и Хрвата Мичића, који су били с 

њиме у углу вагона. Чудновато је, али је заиста да се сви 

здружисмо и постадосмо нераздвојиви, и то: Р. Лебан, Сло-

венац, ја Србин, Мичић Хрват и Звано муслиман. Преу-

зимам команду и главну реч у вагону. Звано је говорио и 
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нешто руски, па се споразумео и с Русом стражарем, да 

смо ми могли, где год стоји воз, силазити, а остали – ни 

мрднути. Ми смо сложни, јер сви мрзимо Мађаре, а 

Словенац Лебан, пошто не познаје Мађаре, он мрзи Немце 

(Аустријанце). 

Једва чекамо да стигнемо у Кијев, па да се пријавимо 

сви за добровољце, те да идемо у Одесу. 

Вече је, не знам који дан, јер смо календаре погуби-

ли. Воз стаде, и указа нам се логор, велик и с много заро-

бљеника. Ово су Дарнице.  

Један наредник с паролом од 29. [Регименте], то јест 

плави, повиче: 

- Срби, Хрвати и Словенци, овамо на страну! Ајде бр-

же, чека вас вечера! Добра каша са чварцима, доста хлеба, 

шећера и чаја. А нико вас неће прегледати, то јест остаће 

вам сатови, бритве, појасеви итд. Од осталих ће све оду-

зети Руси. 

- Поскидајте сви руже с капе! Нећемо више Фрању 

Јосифа на нашој глави – рече Мехмед. 

На ове речи одмах се војници и подофицири Хрвати, 

Словенци, ал нарочито муслимани одвојише с гунђањем и 

стадоше у ред за преглед.  

Ми идемо у засебну бараку. Скупимо се с тог воза 

преко 300. Официри и ђаци дођоше сви међу нас. Кад оно, 

у бараци се пописасмо и сви идемо на следовање.  

Каша је заиста добра; од пиринча, па пуно чварака по 

њој. А после вечере настаде песма за песмом. Неки се 

картају, неки одоше у друге бараке да туку Мађаре, и тако 

брзо прође та ноћ, једина ноћ у заробљеничком логору 

Дарницама. 

Сутрадан дође поручник Комненовић. Тек што попи-

смо чај, ево српског официра где нас мерка издаље. Једни 

одоше по чај и тамо негде упадоше међу Мађаре. Један 
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Мађар пребаци једном Србину што је скинуо ружу с капе, 

овај извади нож и поче бости редом Мађаре. Настаде дре-

ка. Дође један Србин сав крвав.  

- Шта је било? 

- Ево, Стапарац избоде пет-шест Мађара. 

- А ко је тебе убо? 

- Не знам. 

Потрчаше брже тамо, ал Мађари – куд-који. Најпосле 

се извиди ствар. Стапарац је и оног Србина убо, али што 

онај није скинуо ружу Фрањину с капе. Онај када је почео 

да касапи, само је у капе гледао и у руже. Тако је и овај, 

због своје кривице и руже, добио ударац ножем у груди. 

У тој свађи и препричавању дође и поручник Комне-

новић: накривио капу, сабљу отпустио и приступио нам са 

осмејком; сваком рече по лепу реч. Па после нам рече да се 

фергатујемо
37

 и да идемо мало даље од барака у неку хла-

довину. Овде поседасмо, а он прича. Говори нам ватрено и 

убедљиво, док не спомену Косово, Бранковића и Обилића, 

па ће тада: 

- Ко је Обилић – за мном, а ко Бранковић – настрану! 

Наравно, сви Обилићи, преко 300 момака: неколико 

Чеха, а остало све сам Југословен. Упутимо се право желе-

зничкој станици, где смо неколико сати чекали на воз. 

Сваки има у торби чаја, шећера, хлеба и велику дрвену ка-

шику, а за торбу привезан котлић за чај. Огртача ретко ко 

је имао, јер је ионако топло, а многи остадоше и без ципе-

ла. „Све ћете то добити у Одеси“ – рекао нам је поручник 

Комненовић. Зато се све распродало. 

На путу за Одесу нас четворица се не раздвајамо: за-

једно спавамо, из једне баке
38

 једемо, једнаке залогаје гра-

бимо и у свему се слажемо. А како би се тек слагали, да 

                                                 
37

 Немачки: vergattern, искупити се на позив. 
38

 Немачки: Bach, поток, речно корито; овде са значењем здела. 
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имамо једну своју државу! Сви верујемо да ћемо је имати, 

да ћемо се ујединити, јер смо само аустро-мађарском поли-

тиком завађени. Њена политика је била: „Divide et impe-

ra“, и зато јој ми из Русије сада објављујемо рат! 

Неки Чеси, видевши нас увек расположене и веселе, 

придруже нам се. Чермак има добре досетке и анегдоте о 

Виљему и Фрањи Јосифу. Воз се понегде дуже задржава. 

Овде се чују из сваког вагона песме. Војвођани певају 

Срем, Банат и Бачка, а Босанци Милчицу, но зато сви 

заједно певају: „Одакле си, селе... из Русије, брале, из Кије-

ва града“. Скупљају се Руси око нас, нуде дувана, деле чак 

и неке марке и веле да је то новац и може се купити за њих 

хлеб. Неки опет траже да купе од нас нешто; шта било. 

У Раздјелној шетамо нас четворица међу колосецима, 

јер ће дуго стајати воз. Једно девојче, можда је шефа ста-

нице кћи, донесе у кецељи пуно крушака и пружа нам. 

Мехмед нас научи да јој кажемо: „Спаси Бог“; то је руски 

„Хвала“ (доцније сам дознао да није „Спаси Бог“, него 

„Спасибо“). Тако нам брзо прође и то путовање. 

У Одеси на станици дочекује нас један официр и 

доста војника у шајкачама. Сваки пита одакле смо. Има ли 

који из Кикинде, из Новог Сада, од Сарајева, из Лике... 

Траже се познати, питају кад смо заробљени, шта има но-

вога код куће итд. Кроз варош се ори песма: Марширала 

Краља Петра гарда. 

На крају града, до предграђа Слободка Романовка, 

налази се трамвајски депо. Овде се скупљају сви добро-

вољци. Овде тек настаде гужва од познаника и пријатеља, 

који се од почетка рата, 1914, нису видели, и нађоше се у 

Одеси са шајкачом на глави. Нарочито ђаци се грле, траже 

дувана, новаца на зајам до првог следовања. 

Дође капетан и ћата да нас уписују. 

- Како се зовеш? 
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- Зар ја? 

- Ти, да. 

- Јово. 

- А презиме? 

- Јовичић. 

- Отац, како се зове? 

- Шта велиш? 

Један Босанац притрчи у помоћ и рече: 

- Ма, ћаћа како ти се зваше? 

- Зар мој? 

- Да, да. Твој отац. 

- Ма Ђура, па ето. 

- Шта си по занимању? – опет пита ћата. 

- Србин, брате, ка и ти! – одговори онај. 

- Пиши, ћато, и пожури мало, да ови момци вечерају; 

валда су гладни. 

- Јесмо, боме. 

- А ви онда слушајте овамо и будите мирни, па ће 

брже ићи. 

Сутрадан рано добисмо одело и обућу, а нарочито 

шајкаче нас обрадоваше. Не можемо да се снађемо, не зна-

мо како ћемо је што лепше удесити; један је љуби, други је 

савија и глади па опет ставља на главу. 

После одмора од неколико дана почеше занимања по 

пакленој врућини. Делови пушке, затим команде: „К но-

зи!“; „О десно раме!“; „Готово!“; „Нишани!“ и „Пали!“. 

Све се то брзо научи, а остало ми је познато из Соколства. 

15. август 1916. 

Дође вест да је Румунија једном решила и приступила 

Антанти а објавила рат Аустро-Угарској. 

18. август 1916. 

Крећемо на фронт, у Румунију, и то возом до Рени, а 

одатле лађом даље. У сусрет нам иду моторни чамци и ла-
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ђице окићене српским и румунским заставама, бацају нам 

цвеће, цигарете и друго. 

Са трајаска армата срба! 

Са трајаска Романија! 

Ори се Дунав од узбуђења и узвика: „Живела Руму-

нија!“. Тако се плови Дунавом кроз Румунију: одушев-

љено, весело, онде песма, овде свађа, све док се не укаже у 

даљини велики мост на Дунаву. Неко рече да је то најдужи 

мост на Дунаву. Допловисмо скоро до њега, и стадоше лађе. 

- Чернавода – рече неко. 

На самој обали садевене су велике камаре хлебова, и 

то полу белих. Сваки наш војник прима по два таква хлеба, 

дакле цела дивизија, а на камари се и не познаје да је узето. 

Боже благи, ко испече толики хлеб?! 

После краћег одмора крећемо даље у колонама на 

Меџидију. Сада се лако пешачи, после пловидбе лађом. 

Опет одушевљење. Неки поједоше тај бели румунски хлеб, 

а неки га држе и махом загледају га. 

- Песма! – чује се команда. 

„Марширала Краља Петра гарда...“ Затим прихвате 

Босанци: „Милчице моја, шећер-уста твоја...“ И то тако би 

се Милчица певала валда до бугарске границе, да не пре-

кидоше Војвођани и громко запеваше: „Ој Србијо!...“ 

Пролазимо кроз нека чудна насеља, само неке зему-

нице. Изгледа да наша песма и одушевљење не утиче на 

њих, јер ако се и помоли која радознала глава, чим нас 

опази, повуче се у земуницу поплашено. Капетан Б. Тоскић 

рече да певамо само што више, ово су Турци. Као на ко-

манду почиње песма: 

Не боји се Србин од Турака, 

Док је нама Милоша јунака... 

У другом насељу наилазимо на Бугаре сељаке, До-

бруџане, али и песма је већ престала, нешто од умора, а 
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валда нешто и од тога што се предосећа, можда, и неко 

изненађење или томе слично, какав окршај. 

24. август 1916. 

Увече, на чистој пољани спремамо се за одмор. Дола-

зи ађутант I Пука Рада Кашанин, те проговорисмо неколи-

ко речи. Дознао сам да нам сутра предстоји сукоб. Позвао 

ме к себи у штаб пука, али му одбих. Једино не знам како 

ће изгледати тај сукоб са овим старим аустријским пушка-

ма и без магазина, дакле, једнометном пушком. Кашанин 

ме позва у штаб, али одушевљење и радост да ћемо сутра 

моћи нешто учинити за Србију и Српство, па онда и прија-

тељство с Тохољем, командиром, не дадоше ми да напу-

стим чету. Кад ме Ристо опази да нешто бележим, рече ми: 

- Да ти пружим материјала за писање; иди постави 

мртву стражу! 

Зар ја први на мртву стражу?! О мртвој стражи сам 

читао, слушао и певао као ђак, за време Балканског рата. 

Какво нас је страхопоштовање обузимало тада при помену 

имена мртве страже! Дочекао сам сада да сам будем на 

истој мртвој стражи, у мртвој тишини, када се одмарају 

остали другови. Поднаредник, Херцеговац, тихо, нечујно 

али с осећајем певуши: „Вију ветри... Српски војник под 

Једреном мртву стражу чува...“  

- Не под Једреном, већ на Добруџи – рекох му. 

Пред поноћ нас позваше у чету. Одмарамо се до зоре. 

25. август 1916. 

Око 5 сати крећемо се у колони двојних редова. На 

самом узвишењу према нама, недалеко, можда 100 м, у су-

срет нам иду Руси. Откуд они сад? 

- Први батаљон на десно напред у стрелце марш! – 

загрме Анђелковић. 

Па зар то нису Руси?! 

- Брза паљба! 
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Јадни мој Ристо Тохољ, и он даде команду: 

- На јуриш! 

- Хура, Хура! 

Немогуће пуцати брзом паљбом, јер пушке морамо 

појединачно пунити. Падају неки, гађа се тачно, јер, ако не 

погоди, више неће нишанити. 

- Хура! Боди! 

Беже Бугари и вичу: 

- Серби тука! Серби тука! 

Гле како добри српски Бог помаже своме народу! До-

чепасмо се нових бугарских пушака с ножевима који се 

блистају, па доста муниције! Заиста се баца хлеб из торбе и 

купи муниција!  

Друга бугарска линија иде. Топови њихови туку! А 

наших топова уопште нема. Једни говоре: „Да није издаја 

посреди, кад дођосмо без топова и са старим пушкама, без 

шаржера?“ Ма каква издаја, кад су сви официри с нама?! 

Неки полегоше и тако пуцају, али неколико и погибе од 

њих, јер и Бугари добро гађају. Који стоји, тај добије по 

ногама, а који легне – по глави. 

Потиснути Бугари, али смо се и ми разредили. Четни 

командир мој Ристо Тохољ паде још при јуришу. Најпосле, 

већ је и сунце високо, а никако да се утиша паљба. Немамо 

командира, а и непотребна је команда, јер сваки зна шта му 

ваља: добро нишани, боље гађа, свети се и брани свако. 

Најпосле, иако ретко, одржава се паљба. Али дође 

паљба и с десне стране, бочна паљба. Изгледа да ће нас 

опколити. Опрезно, полако, десно крило поче узмицати, 

док неко дрекну: 

- Ту је помоћ! Стој! 

Поново стадосмо, и опет брза паљба. Не бојимо се, ту 

су официри с нама. Неустрашиви војници држе пушку у 
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рукама, опрезно је примичу оку и као оно ловац кад спази 

зверку, пакосно се намргоди и опали, па повиче: 

- Још један мање! 

Али њихови топови гадно туку! А шта ли се тек дога-

ђа надесно, код Румуна?! Немамо никакве везе с њима. Ма-

ло нам смешан изгледа фронт без везе с Румунима. Надамо 

се да ћемо наставити надирање, ако добијемо и топове у 

помоћ. Засада стојимо, чекамо наређење. Неко чудновато, 

загонетно затишје настало. Кара Синан! Нисмо ушли у 

њега, али валда ћемо сутра и у Добрич
39

. 

Међутим, официри су нам нешто зловољни, намрго-

ђени. Неко шапну да ћемо ноћас одступати, јер се нешто 

код Румуна догодило. Зато беше она ватра с бока. Заиста, 

први мрак нам донесе наређење: „На себе!“ и „У колони 

двојних редова ступај!“ 

Поред мајора Анђелковића иде један цивил; то нам је 

путовођа. Идемо целу ноћ. Напустисмо тако добре пози-

ције. Зашто? Због кога? – Непознато нам је. Запленисмо 

бугарске митраљезе, архиву, и потукли толике Бугаре! Са-

да ми сами напуштамо ове положаје.  

Уморни смо, сустајемо, неки чак и падају од умора. 

Пред зору се одмарамо, па опет даље. Настаје затишје код 

пука. Једино се патроле шаљу и веза тражи. 

Б. Тапавица дође с дрводељама – пуковска коњица, са 

сибирским малим коњима. Рече да је тражио Румуне наде-

сно а Бугаре напред, па никог није нашао. 

30. август 1916. 

Други наш пук води борбу с Бугарима. Наш батаљон 

иде у резерву Другом пуку. У долини некој налази се арти-

љерија. Ту поседосмо с капетаном Тоскићем, док не прође 

мајор Анђелковић и рече: 
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- Бошко, удаљи се одатле, јер све гранате намењене 

овој батерији биће твоје. 

- На себе! Колона да иде лево! 

Нисмо се одмакли ни 200 м, док на наше старо место 

почеше падати и шрапнели и гранате. Значи да је Анђел-

ковић добар нос имао! 

Удаљени читав километар од батерије, опет посе-

досмо у једној дољи. По брегу пасе стадо од око 250 оваца. 

Неко шапну да ћемо цео дан остати овде. 

Једна ватра гори, и прва овца се пече... друга... тре-

ћа... док након два-три сата не остаде чобан с пулином. 

Али јадни Бугарин не рече ни речи. Неко нам рече да су 

неке бугарске комите чувале овце и давале ноћу знаке 

чегртаљкама, шибицом итд.  

После подне крећемо Русима у помоћ као резерва, 

кријући се кроз кукурузе, долином, кроз дубоке ровове 

који су спремљени још 1913. године. Дођосмо близу 

фронта где беху Руси. 

31. август 1916. 

Цели пук је у покрету. Идемо Русима у помоћ. Старе 

дубоке ровове смо напустили већ давно. Кроз кукурузе, чи-

сте пољане, долине, и преко висоравни креће се у колони и 

појединачно Први батаљон, за њим Други, па и Трећи.  

Бугарски шрапнели почињу досађивати али већином 

Трећем батаљону, који је позади. Не знам зашто ми напу-

штамо своју дивизију и долазимо Русима у помоћ. Међу 

војницима се шапуће протест. Треба да је близу неко село, 

јер се ми налазимо у неким градинама. То ће бити село Де-

веџикјој. Даље нећемо ићи, јер је ту одмах борбена линија.  

Налазимо се сакривени у неком јарку, тако сабијени, 

да се не можемо кретати. Однекуд звижде куршум. Војник 

који стајаше уз мене пребледе, уздрхће и наслони се на ле-

во моје раме. Погођен је у срце, и паде мртав.  
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Почеше све чешће долазити куршуми.  

Изгледа да су нас опазили Бугари, али где су Руси, 

јер они треба да су пред нама? Неко рече да се добро 

кријемо, јер се враћамо истим путем натраг својој ди-

визији. 

- Фала Богу! – рекоше сви. 

Сада оде Трећи батаљон напред, па Други, па тек он-

да Први, као што смо у ономе јарку стајали. Кад изађосмо 

на висину, шрапнели беху сви наши. Ускочисмо опет у не-

ке кукурузе, а оно још горе: прште кукурузи, тамо пуцањ, 

онде шрапнел – неки страх овлада нама – још мало па ћемо 

стићи до оних дубоких ровова. Али како ћемо се добли-

жити, јер је свуда око њих чистина? 

При повратку сам међу последњима: у Првом бата-

љону Прва чета, Први вод. 

- Пазите! Тридесет корачаји један од другог! 

Пред нама већ и гранате бију. Трче већ преда мном, 

те дође ред и на мене да потрчим до дубоког рова, где бе-

ше стара граница Румуније и Бугарске. Шрапнели, па и 

гранате гађали су сам улаз у ров, и ту лежи 5-6 мртвих 

добровољаца, као да нам забрањују пролаз. Заплакао сам кад 

опазих ову сцену измрцварених, па још и прегажених јунака. 

Зар сте то заслужили: да вас газимо сада, зато што 

своје животе дадосте за слободу свога народа?! 

Али оклевања нема: или прећи преко мртвих телеса 

па скочити у ров, или дочекати гранату па остати с њима. 

Од суза не видех ништа. Прекрстих се, згазих једном на 

руку, другом на груди, трећем, можда, и на главу, и скочих 

у ров. У истом тренутку страшан потрес обори ме, а нешто 

ме снажно удари по леђима.  

Кад дођох к себи, опазих да сам попрскан крвљу, а 

преко мојих ногу лежи мртав војник. Да ли је то један од 

оних што леже на самом улазу или, можда, који је за мном 
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долазио – не знам. Граната је у мојој близини прснула, то 

јест опет на улаз у ров ударила. Не осећам никакав бол, 

значи да нисам рањен, а крв је онога друга.  

Покупих своје ствари, нађох пушку, и – кроз ровове 

даље. За мном дођоше још неки наши и са страхом причају 

о улазу у ров. И по рову бију, али сад ни бриге! Међутим, 

кад излазимо из рова, опет нас бије, док се тек пред вече 

нешто утиша. 

1. септембар 1916. 

Рано ујутру почео је напад. Крећемо од села Кечеде-

реси, где смо преноћили. Зашли смо десно од Другог пука 

око пола осам. Ми наступамо, али сада већ и топови наши 

раде. Наступање свом снагом. Бугари напуштају фронт и 

беже. Пред топовима долази опет до ножа. Велики један 

Бугарин дочекује ме и залети се на мене, али Мане Рашета 

с три корака опали пушку, и Бугарин се сруши преда ме; у 

паду бајонетом ми расече колено леве ноге. Опазих да ми 

крвари колено, те кад скочих у бугарски ров, превежем и 

прегледам рану. Другови се смеју мојој рани од бугарског 

бајонета. Пружих ногу и покушах ходати – све је у реду, не 

може се нимало умаћи са фронта. 

Увече дође мајор Анђелковић, при вечери, и прво 

нам изрази похвалу на држању, па после вели да ћемо се 

опет повући, јер су Румуни и Руси много пострадали. 

Зар после толиког напора и тако сјајног напредовања 

да се повлачимо?! 

Одређен нам је пут, па први сутон има се искори-

стити. Опет убрзано, тихо, нечујно. Жедни смо, уморни, 

целу ноћ пешачимо. Поред нас су официри. Пуковник Ст. 

Поповић прегази једног Босанца коњем. Око два сата по-

сле поноћи мајор стаде поред једне чесме, и редом сваки 

војник може грабити воде. После тога поседамо на мали 

одмор, док пук не дође до чесме.  
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За то време наши војници зађоше по кућама да нађу 

нешто за јело. Неко изнесе пуно буре краставаца, неко пек-

меза, а један рече да је нашао пун подрум ракије. Дође леч-

ник и рече да уопште нико не једе и не пије, јер је све 

отровано. Неко је послушао, а многи нису послушали, већ 

се наједоше и напише, тако да веселије пођосмо напред. 

Свануће нас затече у једном селу. Руси су пре нас већ 

дошли. Неки козаци изнели грамофон и насред улице свирају.  

Дође и киша, која нас прати цели дан.  

Тек после подне, пред вече се заустављамо, по киши 

се постројимо да дочекамо генерала Зајончковског
40

. На-

мргодио се Краљевић Марко (пуковник Стојан Поповић), и 

када нас поздрави генерал, треба да одговоримо: „Стара-

ћемо се!“; а пуковник рече: 

- Кажите: „Хоћемо!“. 

Види се, и њему је доста: после толиких напора, би-

така, напредовања и победа, да напустимо и бежимо, због 

тога што савезници попуштају... Али помоћи нема. 

Заузимамо положај и утврђујемо се, то јест копамо 

сваки себи ров, да дочекамо Бугаре. 

4 септембар 1916. 

Ноћ и два дана проведосмо у миру. Око подне нешто 

близу се подигао бугарски балон у облику дебеле кобаси-

це. Одређен сам да идем у штаб 9. Румунске дивизије, јер 

се нешто говори да Румунска дивизија на Дунаву не стоји 

најсјајније. Заиста се и овде у штабу прича да Друга диви-

зија страдава на Дунаву. Вративши се пуку, крећемо у по-

моћ Другом пуку, који је нападнут јаком пушчаном и ар-

тиљеријском ватром. Мрак нас ухвати на путу, те се од-

марамо, а после поноћи крећемо даље. 

                                                 
40

 Командант 47. Руског корпуса, којем је припадала и Прва српска 

добровољачка дивизија. 



 

 Живот кроз казивања                            57 

5. септембар 1916. 

Зора свиће. Налазимо се на неком турском гробљу на 

крајњем десном крилу. Други пук добија јаку паљбу. Ми 

смо сакривени за камењем на гробљу. Капетан Тоскић на-

ређује да нико не промоли главе и не опали пушку. Вој-

ници се сумњиво погледају: Шта ће ово бити?! 

Иду Бугари. Лепо их видимо: напредују према нашем 

фронту, а ми не смемо пуцати. Тешка артиљеријска паљба, 

али нешто ретко експлодирају гранате. На нас ништа не 

пада; ваљда нас мртви из гробља чувају, или још нас Бу-

гари нису ни приметили. Сваки од наших људи огледа сво-

ју пушку и већ би могао сигурно нишанити. Приближују се 

Бугари нашима. Тамо се чује команда. Бугари су нам са-

свим близу и не примећују нас. Загрме Тоскић: 

- Брза паљба! 

Ова чета такву паљбу даје, да јој ни митраљез није 

раван, и поред тога сигурно гађа сваки. Падају јадни Буга-

ри као снопље, али натраг не трзају. 

Подиже се цела наша бојна линија на нож и нама до-

викује: 

- Прекрати паљбу! 

Скочисмо и ми из гробља. 

- Хура, хура! 

Тајац. Не пуца нико. Преда мном клеко Бугарин, 

опружио руке напред, склопио руке и моли: 

- Братко, ја православни... ја не виноват... 

Међу склопљеним рукама држи подебљу књижицу и 

пружа је према мени. Мане се залети, сјури му нож у гру-

ди, овај паде а Мане допаде, те му узе из руку књигу. Оба-

зире се око себе, да би још којега. Ја му рекох: 

- Како можеш, брате? 

- Даћу и теби – одговори Мане. 

- Не треба мени ништа. 
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Када се мало утиша, он погледа књигу, а оно не беше 

књига, већ саме банке бугарске. Леп плен! 

Када се све утишало, и Други пук учврстио на поло-

жају, ми се повлачимо у неку јаругу и крећемо на исток. 

Налазимо се у позадини Трећег пука. Скупљени око 

неке сламе очекујемо наређење за даљи поступак. Потпу-

ковник Живковић је с нама. С три стране бију топови, али 

нас још нису опазили. Из даљине од једног километра иде 

к нама козак на коњу. Лепо, над његовом главом експло-

дирају шрапнели, али он иде даље. Почеше и гранате око 

њега да бију, не види се из дима, али кад нестаје дима, ви-

димо и козака на коњу како корача даље, право к слами то 

јест према нама. Потпуковник пошаље једног војника да 

му јави да не иде овамо, јер две чете леже око сламе, па да 

не би гранате удариле у сламу. 

- Ничево... Всјо-равно пропадјош! – одговори козак и 

држи правац слами. 

Видевши опасност која нам прети због оне луде, пот-

пуковник нареди да се полако повучемо у дољу налево и 

утврђујемо. 

Тек је, ваљда, последњи наш војник напустио место, 

а граната је ударила у сламу и упалила је. Опасност је бли-

зу, брзим темпом малим ашовима копају се ровови. Једна 

граната паде у близини и зари се у земљу без експлозије. 

Једни војници руже Немце, други проклињу Бугаре, а по-

неки и сами себе окривљују. Топови бију страшно. Овакве 

топовске паљбе још не беше. Војници су 5-7 корачаји дале-

ко један од другог, а сваки други је затрпан земљом од 

гранате.  

Прва линија напушта положај и преко наших ровова 

прескаче, одлазећи натраг. Шта је сад?! 

- Ма ето шта је, не можемо од граната ништа радити. 

Наши топови ћуте!  

- Где је пуковник?  
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- Нема га овде. 

- Тада, полако се повлачи! 

 Настаде повлачење, али топови зато бију, и то гадно 

бију. Избише нас сами топови из борбене линије и отпра-

тише натраг преко јаруге. Тек пред вече утишају се топови, 

и ми се заустављамо. Овде је већ помешано и Руса, и Ру-

муна, и наших. Румунски 9. Пук се формира и спрема за 

стрељачки строј. Ми доживесмо после Добрича и Текере-

десија да нас самим топовима принуде на бекство. Неко 

рече да ћемо ноћас прећи у напад, јер ноћу топови не могу 

ништа. 

6. септембар 1916. 

Наша кобасица (аеростат) нешто близу фронта. Знамо 

да се ту налази и сам командант дивизије Хаџић у оној 

корпи под балоном. Осећамо да ће бити окршаја.  

Већ рано ујутру – јака ватра пушчана и топовска. 

Охрабрени смо нешто, јер и с наше стране бију топови. На-

лазимо се измећу Другог и Трећег пука у реону Кокарџе
41

. 

Бугари нису далеко, видимо их добро, али од топова њихо-

вих не можемо се помоћи. Цели дан се бије бој. Падају 

мртви, рањени силни, али зато још постоји морал за побе-

дом, жеља за победом. Чује се и команда: 

- Напред! 

Једни носе у једној руци лубеницу а у другој пушку. 

Пред вече се приближимо још више Бугарима. Опет ће би-

ти јуриша! 

- Хура! Хура! 

Нешто пуче, и мени одоше ноге устрану и падох. Ох, 

Боже, шта ће сад бити ако се наши морају повући?! 

„Хура!“, кољу се, а ја лежим у близини обливен крвљу. По-

                                                 
41

 Садашњи назив села јесте Пјетрењ, у општини Делењ, Жупанија 

Констанца. 
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кушах да се дигнем, али се не може. Неки војник Лаза дође 

к мени, подиже ме и поче ме водити, али сустаде и он и ја 

после неких 50-60 корачаји.  

- Наши одоше напред; сад ће санитари доћи, па да их 

причекамо. 

Привеже ми ногу и хтеде ме подићи, ал дође несрећ-

на кугла и погоди у главу. Пао је мртав поред мене. 

Куршуми све више долећу. Опасност настаде све ве-

ћа. Нешто ме удари у леви кук, и кад погледах, опет крв. 

Дакле, ово је већ друга рана.  

Пуковник Ст. Поповић прође поред мене и рече ми 

да иду санитари за њим.  

Заиста и дођоше, превише ми поново ране и одне-

соше у Лазарет, па даље камионом на воз и – натраг у 

Русију. 
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сти из Темишвара, Арада и Решице. Уосталом, ми се пот-

пуно слажемо, јер су то васпитани, чисти и дисциплино-

вани људи. При шетњи ми чак намигујемо једни на друге, 

јер нам је строго забрањено да разговарамо с другим затво-

реницима. Командант страже нас често посећује. 

4. март 1943. 

Указана нам је милост да се можемо са својима са-

стати. Искоришћујемо прилику да добацимо и писма напо-

ље, а исто тако и да примамо споља. 

5. март 1943. 

Петак. Дозвољено је свима примање пакета са хра-

ном. У реду за примање пакета налази се и један слеп из 

Бугарске колоније
46

, кога одбијају од капије, а он плаче 

што му не дају његов пакет. Осуђен је на четири месеца 

поправног затвора, зато што је, наводно, преводио некога 

преко границе, он, слеп. Због тога настаде код осталих за-

твореника револт и сажаљење. Једни му пружају понуду од 

примљене хране а други га теше речима и осуђују власти. 

Иначе, свако се хвали оним што је од куће примио, 

жали се на „Дрекавца“
47

 што му је преполовио намирнице 

и узео боцу с ракијом или вином из торбе, при прегледу 

пакета. Али нешто је ипак ушло у затвор, тако да се, поред 

живог кретања у дворишту, опажају и светле очи, од пића. 

После подне гледамо с прозора како се спаљују спи-

си, брошуре, књиге и слике скупљене од легионара: Капе-

танове слике у пламену! Зељеа Кодреану гори! 

6. март 1943. 

Напољу снег веје. Ми смо потиштени и снуждени. 

Питамо се зашто смо овде, зашто смо осуђени, кад нисмо 

                                                 
46

 Colonia Bulgară, село у општини Дудешти Веки, Тамишка жупанија. 
47

 Погрдни назив који су затвореници давали затворским стражарима. 
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ништа знали, а још мање скривили према своме народу. 

Можда само зато што је неко хтео да заради милионе на 

нашој кожи, без нашег знања и пристанка. Можда је 

некоме требала каријера, па ма и уништене биле неке 

породице. 

После подне рече ми Калиновић
48

 да је приспела јед-

на група нових питомаца из Арада. Толико су, сироти, 

испребијани, да се једва вуку. Двојицу носе на рукама, јер 

не могу ићи. То су радници из „Астре“
49

 и са Железнице. 

Сат касније, при шетњи, видесмо да је појачана стража око 

купатила, тако да нико не може близу. То су они Арађани. 

Чује се јаукање из купатила. Шта то може бити? Да их не 

туку? Не, већ се превијају, сироти, од болова и озледа до-

бијених код Сигуранце
50

 (полиције) у Араду. Мало касније 

почеше излазити појединачно, бледи, поплашени, испре-

бијани, осакаћени. Не можемо им се приближити. Знацима 

и шапутањем дознајемо да је најтеже изгруван Сабо Арпад 

звани Миклош Новинар. Њега су стезали ланцима, док му 

ребра нису прснула. То је учинио комесар полиције из 

Арада. Још један је на самрти, његова је нога сва издро-

бљена од батина. То је радник из „Астре“. Какве су живо-

тиње могле ово дело извршити, и зашто? Сигуранца, поли-

ција. Балика нам прича како су њега и другове зверски ис-

пребијали, зато што осуђују рат против совјетске демо-

кратске радничке државе. 

Долази командант затвора Чинги и згрози се кад виде 

ове модре унакажане људе од батина. Двојицу пак, који 

једва показиваху знаке живота, не хтеде ни примити у за-

твор, већ их посла у болницу. У болници Сабо одмах умре. 

                                                 
48

 Адвокат др Милан Калиновић. 
49

 Назив арадске Фабрике вагона. 
50

 Својевремени назив Службе државне безбедности. 
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Дакле, премлаћен од стране полиције. Кинчеш, затвореник 

који ради у стакларској радионици, прича нам да су и њега 

тукли по табанима и ломили му прсте у Одељењу за про-

тившпионажу у Араду, где је шеф пуковник Барбу. Истина 

да сам Барбу и секретар Јонеску нису тукли, али с њихо-

вим знањем су Петрика и сви остали нечовечно били све 

који им падну шака. Исто се тако поступа и у Темишвару, 

па чак и у затвору сам Чинги бије људе до изнемоглости. 

Зато бежимо у нашу собу. 

Нејчек
51

 опет оправља нешто. Сад је узео тамбуру на 

оправку, до сада је оправљао сатове, па их је тако удесио, 

да их је после своје оправке послао у Жомбољу на пре-

оправку. 

У дворишту се опет групишу и пребирају осуђеници 

за премештај. Увече Кратеро, који нас је осудио, прегледа 

затвор, али код нас не долази. 

8. март 1943. 

Очекује се инспекција министарског изасланика; зато 

нам не дозвољавају састанак с породицама. 

Пуковник Барбу, наш тужилац, дошао је да извиди 

случај с радницима из Арада. После подне нам дозвоља-

вају кратак разговор са својима. Поручник Василеску је 

смењен, исто тако и „дрекавац“ Белан (заменио га је под-

наредник, субофицир, Србеску). 

9. март 1943. 

Лекар Манулеску шамара у дворишту једнога боле-

сног и рањеног радника, због тога што не може да стоји у 

ставу мирно. Овај зрикави лечник истиче се својим грубим 

понашањем и тиранијом према болесним осуђеницима. Чу-

ли смо да и он прима, и чак тражи, мито од појединаца, 

преко свога секретара, да би им учинио какву милост за од-

                                                 
51

 Неидентификована особа. 
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мор или одређење на преглед у болници, да би се могли ма 

на један час извући из затвора под строгом стражом. О то-

ме би, валда, могли више рећи другови Милан Т
52

., Јоцика 

Т.
53

, Немања К
54

. и други, а и ја сам му дао две петице, јер 

ми је стало до здравља и изласка из тамнице ма само на 

пола часа. 

10. март 1943. 

Кратеро проклети премештен је; долази нов председ-

ник секције у инспекцију, и то у 8,30. Још му име не знамо. 

Изгледа да је Кратеро био одређен нарочито за нас „Дра-

жиновце“, јер сада се једноставно повлачи из овога суда.  

Радницима је одређено суђење за 19. март. Сироти, 

колико су били изложени неизвесности! Сада се радују и 

они из Решице и Тамишграда
55

 што ће се једном решити и 

њихово питање. Оптужба исто као и наша: §136, тачке 5. и 6. 

У нашој соби договор да пошаљемо адвоката Буту у 

Букурешт, и то на предлог Милана Т. Следи пристанак, а 

трошковник по могућности. Узајмићемо, откидаћемо од 

своје деце и од својих уста, само да платимо адвокату да 

нас избави од незаслуженог затвора.  

Закони су толико плитки и једнострани, да се не могу 

искоришћавати без нарочитих издатака и адвоката. 

У дворишту опет избор питомаца за премештај у дру-

ге заводе, и то: три групе, с најмање пет година тамнице, 

иду у Арад, а други у Ајуд и цивилни затвор Тамишград. 

Наш Ђура (садањи кум „Правде“)
56

, и он иде од нас. 

                                                 
52 Милан Теодоровић. 
53 Вероватно свештеник Јован Гајер, кога су иначе ословљавали хипо-

користиком: Јоца. 
54 Немања Костић. 
55

 Стари српски назив за Темишвар; кованица, као и маџарски назив 

Temesvár, односно немачки Temeschburg. 
56 Неидентификована особа.
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11. марта 1943. 

Дошли су нам нови сапатници, међу њима Милан 

Васић из Голупца и друга двојица. Причају нам да су се 

Немци повукли из горњих крајева Србије, јер су се спора-

зумели са Шумским, то јест Дражиним четницима, да они 

одржавају ред. Народ је, међутим, сав за савез са Совје-

тима и Југославију. Дражу не воли али се боји четника, а 

неки им приступају због пара које примају код њих. При-

чају да ми не знају сина, који ради као чиновник у Среском 

начелству у Великом Градишту. Партизана веле да нема 

око Голупца. 

У дворишту нека ларма. Комунисти при вежби неће 

да легну у блато, када им се командује. Једнога отераше у 

карчер
57

, а други се буне, протествују и прете штрајком 

глађу, ако не пусте онога из карчера. Ништа не помаже. 

Терор се врши и даље. 

12. март 1943. 

Међу новим дошљацима налази се мађарски рефор-

матски поп. Осуђен је на четири месеца, зато што је издао 

крштеницу на мађарском језику. Дозвољено је издавати до-

кумента само на румунском језику, а нарочито изводе из 

матица; телефонски разговори могу бити само румунски 

или немачки. Сећам се да су прекинули српски разговор 

проте Костића и рекли да говори румунски или немачки, 

на што је он протествовао и рекао да разуме ако је дозво-

љено само државним, а зашто и немачки? Да, то је било за 

време легионара и Антонеска... 

Болестан сам. Лекар ми препоручује да идем у бол-

ницу на преглед рендгеновим зрацима. Обраћам се молбом 

команданту затвора Чики, али он преврће очима, те успија 

се, па да види, док прво упита прокурора. 

                                                 
57 Самица, одељење с пооштреним затворским условима. 



 

 Живот кроз казивања                            69 

13. март 1943. 

Остајем у кревету, јер болест постаје све озбиљнија. 

Долази лечник и опет препоручује болницу или озбиљнији 

преглед и лечење. Поред лекарске амбуланте, у малој соби-

ци, смештена је затворска болница (инфирмерија). Овде 

лежи неколико болесника, међу којима и туберкулозни 

учитељ Пордеа из Панкоте
58

. Он је легионар а донео је с 

фронта из Украјине митраљез и већу количину муниције, 

па је држао код своје куће; зато је осуђен на шест месеци, 

али је после два месеца помилован. Мене пак осудише, 

због три комада ловачких патрона, које су забачене биле 

више од десет година а пронађене су приликом претреса 

стана, на шест месеци, поред осталог. Бошка
59

 пак, због де-

вет до десет празних ловачких патрона, исто на шест.  

Него да се вратимо у ту малу мрачну собицу за боле-

снике. У једном углу лежи старац преко седамдесет година 

и дрхти од грознице. Осуђен је на годину дана због тога 

што је ружио Хитлера који нам је донео рат. 

14. март 1943. 

Позивају ме на купање, али не смем, јер много ка-

шљем и несвест ме хвата. Устајем из кревета и излазим у 

шетњу на ваздух. У дворишту, по старом обичају, једни 

утучени тугом, други се жале, а војници који неће на фронт 

збијају шале међу собом. Вежбе нема. Испраћамо возове и 

бројимо вагоне с дрвима и цистерне с бензином и гасом, 

које одлазе за Немачку. Главну реч води Илија Мартино-

вић, Румун из Клисуре. Он је кријумчарио нешто преко 

границе, па су га ухватили и толико тукли у Старој Молда-

ви, да му је и памет поремећена. Приступа ми чика Илија и 

поче ме тешити речима: 

                                                 
58

 Pâncota, град у Арадској жупанији. 
59

 Учитељ Бошко Лацић, Семиклушанин. 
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- Кад испратимо последњи воз, пре дванаест сати, 

отвориће се капија, и сви идемо кући. Само да поједемо то 

што има у кухињи, да поделимо паре, па идемо. 

- А знате ли Ви колико богова има? – запита ме он  

- Не.  

- Дакле, ја знам, и то три: један горе у облацима, 

један доле овде. То сам ја, чика Илија, и трећи је маршал 

Стаљин, преко свију. 

Дадох му цигарету и запитах: 

- А шта је Хитлер? 

Он опсова Хитлера онако робијашки и удаљи се од мене. 

Приђе чика Добри
60

. Видевши му дугачку белу браду, 

чика Илија стаде, загледа се у браду, одмери га очима од 

горе до доле, па га запита да ли је он владика. Овај га 

оштро погледа и отера врагу. Чика Илија опсова и њега, 

као владику, и рече да је луд био и онај који му је дао да 

буде владика, па се удаљи не добивши цигарету. Стао је 

мало даље, па се чеше... 

15. март 1943. 

Пребирају за премештај у друге затворе. Војници у 

оковима отправљају се у Ајуд; остали у Галац, Сибиу, Бра-

шов итд. Дозвољава нам се разговор с породицама само 

20–30 минута. 

16. март 1943. 

Рано ујутру 16. марта звече ланци у дворишту. Око-

вани осуђеници још једном се пребрајају: да није који уте-

као ноћас, те их отправљају на станицу, где их чека „дуба“. 

То је тај чувени вагон у фашистичкој Румунији којим се 

превозе затвореници из једне тамнице у другу. То и нама 

обећава Пантазије кад год нас види. Двапут недељно до-

                                                 
60 Игуман Никанор (Савић); по световном имену Добривој, често су га 

ословљавали Добра.
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лази „дуба“ у Темишвар, а иста и двапут одводи „пудар-

ку“
61

 из Темишвара. 
Истога дана пре подне долази комисија и узима вој-

нике за Сарату, па се оданде отправљају на фронт, на најо-
паснија места. Тамо је одведен и наш бријач Радован, Јоца 
Недић, Кана и други. Касније ћемо видети како су се про-
вели. Покушавам опет код Кикинђана (Чикинделеану) за 
дозволу да идем у болницу на преглед, али без успеха. Он 
је, вели, и сам болестан. 

Увече нам долазе 23 особе из Арада заједно са 
женама и децом. Похапшени су што су држали домаћи 
концерт онога дана када је објављен пораз код Стаљин-
града. То су др Јухаз, Хофман, Вајс и други; међу њима 
дете од 12 година. 

17. март 1943. 

Чики, иако озбиљно болестан, ипак долази на пријем 
нових гостију, јер се говори да су богати, па ће ваљда моћи 
добро зарадити, ако им одреди бољу ћелију или учини дру-
гу услугу. Чујемо да долази други командант затвора. 

18. март 1943. 

Четвртак. Рано се наређује апел (прозивка). Долази 
нови командант, капетан Думитреску. Први утисак добар, 
много обећава; доцније ћемо видети. Чујемо да се вратио 
адвокат Бута из Букурешта и донео повољне вести у нашој 
ствари. 

19. март 1943. 

Петак. Долази комисија и рекрутује за војску све који 
нису служили у војсци, од 18 до 45 година. Решичани ко-
мунисти изјављују да ће радије умрети у затвору са идејом, 
него служити војску и борити се против Совјета. Дакле, не 
узимају их у војску.  
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Наредник из канцеларије, Линкан, видевши ме боле-

сног, рече да се код новог команданта може издејствовати 

дозвола за болницу. 

20. март 1943. 

Лечник ме поново уписује и озбиљно препоручује у 

болницу. Један судија долази у нашу собу и обећава ми да 

ће се заузети да идем у болницу.  

За ручак се добија мамаљига.  

Суђење железничара још траје.  

У дворишту три дечка од 11-13 година, предати суду 

што су каменицама разбили прозоре на Немачком конзу-

лату. Шетајући с др Миланом Калиновићем, доближио им 

се и запитао их шта су радили и како су их похватали. Ре-

коше нам да их је неко издао, али ако изађу из затвора, 

осветиће се, Немачки конзулат неће бити више каме-

ницама нападнут, него динамитом! Доктор ми намигну и 

рече: „Ови ће бити добри!“ 

21. март 1943. 

Недеља. Чудним начином су нам добачене новине. 

Читамо да су похапшени Арађани зато што су слави-

ли пораз код Стаљинграда.  

У затвор је доведен Жива, син Бранка Мирковог из 

Дињаша
62

. Он је без десне руке. Одсекли су му је у болни-

ци, због ране коју је добио од жандарма, када је бежао да 

не би служио војску која се бори против наше браће и 

Црвене армије. Поред тога што је остао без десне руке, још 

су га и у затвор довели. 

Нови командант унео је новотарије у затвор. На про-

зору ручаонице је радио, који преноси музику и извештаје 

немачке врховне команде из Београда. Нико их не слуша. 
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 Жива Мирков је рођен у Дињашу 4. фебруара 1921. а умро је такође 

у Дињашу 2. јануара 1965. 
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Напољу је рђаво време: киша, ветар и хладно. Бавимо 

се више унутра. Нешто књига имамо, па заједнички читамо 

и расправљамо. Немања вели да „Нова Европа“ није озби-

љан часопис и да нећемо дозволити да нам Турчин
63

 наме-

ће своје убеђење у вези са Совјетском Унијом. Сви су се 

томе насмејали и негодовали [против] критичара, јер је 

„Нова Европа“ израз народа Југославије, нарочито онда 

када препоручује: „Руку Русији“ као једини излаз из тешке 

ситуације и једини спас за све Југословене. 

22. март 1943. 

У дворишту ларма. Зрикави лекар Манулеску нешто 

се препире са Решичанима: хоће да шопи Хромадку, али 

сви остали скочише у одбрану. Нарочито Балика изађе 

пред лекара батинаша, и то као школованог човека. Зато 

Михаја Балику стављају у окове а све остале из те групе 

отераше у посебно одељење, изоловано од осталих. Међу-

тим, лекар није задовољан, тражи јавно батинање пред 

осталим осуђеницима. До тога пак није дошло. Из при-

крајка сам посматрао овај инцидент, па ме је опазио и ле-

кар. После једног сата позваше ме у кабинет бр. 4. Мислио 

сам на саслушање у овој ствари, али беше то приватна 

посета: рођак Петар
64

 измолио је некако дозволу да се 

састане са мном. 

23. март 1943. 

Уторак. Пошто је овај пансион врло добро посећен, 

јер нови гости стално долазе, па се стално пребирају и ша-

љу у друге затворе, данас се отправљају у грађански затвор 

многи осуђеници. Ми још чекамо на решење призива. До-
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издавачу „Нове Европе“ у Загребу 1920-1941.  
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шао је адвокат Бута из Букурешта и јавља да је рочиште за 

наш призив одређено за 26. март, те да се нада успеху. 

Железничарима суд још траје. Пресуда се изриче 

касно увече. Ослобођено је њих 14, и то 11 мушкараца и 3 

женске. Осуђена су њих шесторица на по 6 година, а 

остали на 3, 2 и 1 годину. Јадници из Симерије осуђени су 

на 3 године, зато што су чували руске слике и ордење од 

заробљеника којима су помагали храном, новцем и дува-

ном, па су им ови за успомену давали те ствари. 

На суду су била и она три дечака што разбијају про-

зоре Хитлеристима и Конзулату Немачке. Ослобођени су 

као малолетни али им је остала успомена из затвора; ипак 

се надамо да ће они наставити борбу. 

25. март 1943. 

Благовести румунске. Благу вест сам примио од капе-

тана Думитреска, команданта затвора: да могу ићи у бол-

ницу на преглед; још блажи савет ми даје да успут могу 

свратити на неколико минута својој кући, да видим 

породицу. 

После шест месеци налазим се изван затвора, на ули-

ци, с војником за леђима, пуном пушком на готовс и бајо-

нетом на пушки. На улици су сви погледи пролазника упе-

рени према мени; једни пакосни, други пуни саучешћа. 

Код куће плач и уздисаји. 

У болници нема лекара, па ми у канцеларији уписују 

да поново дођем после неколико дана. 

27. март 1943. 

Субота. Опет иста процедура: дозвола, војник прати-

лац и опет излаз у болницу. После прегледа лекар ми пре-

поручује операцију крајника. За то је потребно да идем у 

Одељење за нос, грло и ухо. Али то ћемо други пут, јер ми 

сам пуковник, начелник болнице, даје писмену препоруку 

да би ме из затвора упутили у болницу. Војник ме опомену 
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да је време за повратак у затвор. Не иде ми се, али други 

пут нећу добити дозволу, ако закасним. Дакле, напред у 

затвор! 

28. март 1943. 

У дворишту затвора неки Циганин показује вештине 

„хокус-покус“, други боксују па разбијају носеве један 

другом, док не дође командант гарде, па им забрани бок-

совање и отера све у ћелије. 

29. март 1943. 

Долазе два директора Фабрике бомбона „Кандија“
65

, 

и то Вајнберг и Кауфман. Они су отворили и прочитали 

поверљива писма која су била упућена војном представ-

нику фабрике. Осуђени су на шест месеци. Опет добра ро-

ба за Чики-а. После боловања од десет дана дошао је опет 

на дужност, али само као помоћник команданта. Са собом 

је донео у затвор опет ларму, псовку, батинање и злостав-

љање за рају, а привилегије и протекцију за оне који могу 

митити, као што су новодошли директори. 

У подне је побегао из суднице један војник који је 

осуђен на доживотну робију. 

После подне у 16,30 часова долази генерал Потопеа-

ну, одваја све Немце затворенике и испитује: Ко туче Нем-

це у затвору? За Румуне, Србе, Мађаре и остале нико не 

распитује. Немци и овде уживају протекције. 

Једном је један Циганин стао у ред с Немцима да 

прими пакет. Немци га с протестом избаце из реда. Наред-

ник мажур узеде Циганина у заштиту и рече Швабама: 

- Шта, ви хоћете: да смо само ми Румуни браћа с Ци-

ганима? Ево овај се зове Ханц Шмит, католик је, говори 

немачки, црн је као што треба, има беле зубе, па примите 

га у ваше друштво и подајте и њему немачки пакет. 
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 Темишварска фабрика бомбона и чоколаде, основана 1909. године. 
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2. април 1943. 

Петак. После кише хладан ветар, па не излазимо у 

шетњу. Друштво из Арада с домаћим концертом већ дола-

зи и нама на концерт. Чики-у су дали тражену своту, па сад 

имају нешто бољу собу и крећу се више по затвору. 

Спариосу је поново суђен и осуђен на три године, 

осим прве казне на доживотну робију. Зар није то смешно? 

Побегао од прве казне на доживотну робију, ухватише га, 

па – још три године. Е, оваквог правосуђа само у Анто-

нескуовој Румунији има. 

3. април 1943. 

Ветар дува као луд. Комисија опет пребира војнике за 

Сарату. Прота
66

 и Гајер
67

 излазе из затвора да предају 

канцеларију од јутра до вечери. Доносе нам радио-вести. 

4. април 1943. 

Недеља. Задржавамо се унутра. Залаји Арађанин донео 

је виолину, један Грк узе гитару а Стева
68

 и Јоцика тамбуре, 

па брже пролази време поред музике. Увече се покреће 

разговор о нашем хапшењу и препирка о Дражи и парти-

занима. Мишљења су подељена. Ђемо
69

 и Макса
70

 добацују 

да партизани нису ништа, јер „свака шуша иде у партизане“. 

Услед тога настаје протест већине и прекид даљег разговора. 
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 Прота Слободан Костић; приликом хапшења био је у звању епар-

хијског бележника. 
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 Свештеник Јован Гајер, приликом хапшења био је у звању админи-

стративнога референта при Епархијској управи.  
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 У групи су била двојица са именом Стеван: свештеник Стеван Томић 

и трговац Стеван Лазић. Ако је ауторово датирање тачно, овде је реч о 

Стевану Томићу, јер је Стеван Лазић отпуштен из затвора 6. фебруара 

1943. 
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 Може се само претпоставити да је реч о Јернеју Приможићу, шефу 

југословенске железничке делегације у Жомбољу. 
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 Југословенски учитељ Радисав Максић. 
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5. април 1943. 

Долази Бундреа у инспекцију са целом свитом. 

Доктор излази и улази у собу. Пре нашег суда једном је 

пред оваквом инспекцијом тридесет и два пута излазио и 

улазио у ћелију. 

Данас је осуђен један војник на смрт. Двојица су 

побегла из затвора, зато хоће да нас мало строжије држе, 

јер Брановић доказује да су само кроз наша врата могли 

умаћи. Заиста нам затворише после тога врата, те од сада 

морамо около на капију с нарочитом дозволом излазити у 

шетњу. 

6. април 1943. 

Црвена војска гони са Истока. Суд је много блажи 

према комунистима. Мађар Тивадар је очекивао смртну ка-

зну или 20-25 година, а осуђен је на 1 годину поправног 

затвора. 

Излазим у војничку болницу, Одељење за грло. Два 

Руса, ратна заробљеника с лекаром из логора, опет црвено-

армејцем, под пратњом стражара као и ја, седе на клупи и 

чекају да дођу на ред код лекара. Доближих им се, шапнух: 

„Здравствујте!“. Они ме радосно погледаше и сви одго-

ворише: „Здравствујте!“. Запитах их шта им фали, одакле 

су и како живе у логору. Њихов лекар ми опрезно пружи 

руку и рече: „Доктор Савшчук“, други рече: „Старшиј леј-

тенант
71

 Павлов“ итд, сви се упознасмо. Њихов стражар и 

мој прискоче и забране нам разговор. Међутим, лекар овог 

Одељења, добри лекар Домиде
72

, опази ово, те истера оба 

стражара напоље у ходник, јер – вели – сада смо и ја и 

Руси под његовом заштитом. После прегледа он ће потпи-

сати хартије и предати нас њима у ходнику. Када су војни-
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 Руски: лейтенант, поручник. 
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 Леон Домиде био је познати темишварски лекар оториноларинголог. 
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ци, наши пратиоци, изашли, овај добри лекар и човек пу-

сти нас у другу собу и рече да ће нас позвати када буде 

наш ред. Даде нам, дакле, прилику да разговарамо. Заиста 

племенит човек! Два-три болесника који су лежали у овој 

соби нису разумела наш разговор, а нису ни обраћала 

пажњу. 

Питао сам товаришче све што ме је интересовало и 

одговорио сам на сва њихова питања. Споразум је постиг-

нут, братство утврђено. Ја им доказујем љубав целога југо-

словенског народа према Црвеној армији и Совјетској Ру-

сији. Они ме убеђују у победу над фашизмом: „Нико не зна 

колика је наша сила, али Гитлер и његови фашисти ће је 

упознати. Нашим срцима су најближи и највернији саве-

зници југословенски партизани, јер они стално нападају и 

одбијају
73

, они задржавају тамо око петнаест немачко-ита-

лијанских дивизија“. 

Причају даље о јадном стању у заробљеничком ло-

гору. Тамо је, рече, мајор Чокан, који их терорише, бије, 

стеже, злоставља, слабо храни, мизерна ћистоћа, умиру 

стотинама сваког дана. Осим тога има тамо и нешто Вла-

соваца
74

; то су официри који хоће да се боре против Цр-

вене војске. Они су протежирани у логору. 

Док смо ми разговарали, наш лекар Домиде прегле-

дао је све болеснике и отишао некуд, само да би ми што 

дуже могли разговарати. Када се вратио, прегледао је прво 
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 Током Другога светског рата на територији Југославије деловало је 
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је у немачко заробљеништво и од тамошњих совјетских ратних заро-

бљеника образовао јединице за борбу против Совјетског Савеза. Ухва-

ћен после пораза Немачке, осуђен је на смрт. Власовцима су називани 

припадници или симпатизери његових дејстава. 
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мене и записао да сам до 14 часова био у болници, иако је 

тек 11. С товаришчима смо се споразумели да средом иде-

мо у болницу, јер њима само средом дају дозволу за болни-

цу. Дакле, да успоставимо сталну везу. 

Вративши се у затвор, испричам друговима случај из 

болнице. Скоро сви се наши обрадоваше, исто тако и кому-

нистичка група, и рекоше да треба одржавати сталну везу с 

логором и помагати чиме можемо и како можемо. 

С комунистима се стално састајемо и чак успостав-

љамо и рад по ћелијама. Расправљају се политички догађа-

ји, дају се упутства за сељаке, за војнике и војнообвезнике 

за саботажу у граду, на селу, у војсци и на раду. Макса даје 

часове за српски језик, други за руски језик, јер ће нам све 

то требати. Од Истока гони Руја. У Југославији наши пар-

тизани чине чуда. У Африци напредују Англо-Американ-

ци. Очекује се отварање Другог фронта, и доћи ће пораз и 

пропаст фашизму. А ми проводимо дане у затвору сада, ка-

да би требало учествовати у борби, помагати општу ствар, 

да се што пре уништи освајач и угњетач слободољубивих 

народа. 

Доктор
75

 нам се жив искида што мора да чами у 

затвору сада, кад радио сваког дана доноси повољне вести. 

Он нам стручно тумачи извештаје „ОКАВЕ
76

“ које нам 

неко донесе или добаци споља. Нејћа
77

 допуњује својим 

примедбама и доказима све извештаје који предсказују 

пропаст Немачке. Нарочито после разговора са својима, 

или за ручком, примљене хартијице су врло занимљиве. 

Теодоровићева писамца су од велике важности, зато се 

пажљиво прочитају, полугласно (да суседство не чује), и 

                                                 
75 Вероватно Милан Калиновић, једини из групе који је имао титулу 

доктора наука.
 
 

76 Неразрешена скраћеница. 
77 Неидентификована особа. 



 

80                                       Радивој Фенлачки 

ако има каква крупна победа Црвене армије, настаје гром-

ко: „Ура!“, и приступа се ручку. После ручка се поверљиво 

достављају најновије вести у дворишту друговима. Увече 

пак, на рачун наше победе ори се песма Ој Словени. 

Доктор нам се поплашио од те песме, па рече: 

- Но, сад ћемо још по три године добити. 

Настаје смех. 

- Ништа... Доћи ће наши, па ће нас ослободити. 

Затим се настављају руске песме: Каћуша, Три 

танкиста
78

, и игра Казачок
79

. Теодоровић распасао 

кошуљу, па преко ње појас припасао и игра Казачок. 

Публика из суседне собе нам добацује да не певамо 

те шокачке песме, већ само српске, но нико не слуша, јер је 

скоро цело друштво за Југославију и искрен, братски савез 

са Совјетима, а то је уједно жеља и целога нашег народа. 

Зато се песма наставља све по реду, па се и łărăncuŃă, 

румунска песма, пева, даље: BătrăneŃe, haine grele
80

 итд. 

Бошко рецитује Срђу Злопоглеђу, шале, лакрдије, све 

у славу Црвене армије и наше победе. Само нам се Макса 

нешто успија, не да се намолити да запева: Босно моја
81

. 

После тога настају опет дани чаме, туге и нераспо-

ложења. Досађују нам разне инспекције, нови командири 

страже, комисије за Сарату, и изненађују нови хапшеници. 

9. април 1943. 

Решичани имају рочиште за сукоб с лекаром. Двојица 

су осуђена на 15 дана зато што се нису дали шамарати од 

овога фашистичког корупционаша. 

                                                 
78

 Популарне руске песме. 
79

 Руска и украјинска народна игра у дводелном такту. 
80

 Сељанчица и Старости, тешка одоро; румунске народне песме. 
81

 Југословенски учитељ Радисав Максић дошао је у Румунију на слу-

жбу из Вардарске бановине. Можда је пореклом био Босанац, а можда 

је само волео поменуту песму 
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Из Букурешта стиже глас да нам је апелација одложи-

ла претрес нашег утока за 7. мај о. г. Доктор доказује да 

ово није добар знак, то јест да ће нам одбити призив. 

Чувши споља да нас је ова вест поразила, јављају да још 

увек постоји нада на успех, али браниоци нису добро 

проучили досаре, или ваљда хоће да повисе своје хонораре, 

а најмања им је брига што ми седимо у затвору, већина ни 

криви ни дужни. 

11. април 1943. 

Недеља. Долази румунски војни свештеник мајор 

Дајковић и служи службу на којој морамо присуствовати. 

После службе, овоме румунском мајору-свештенику рече 

његов колега из прошлог Светског рата
82

, у поверењу: 

- Знате, нама не дозвољавају да служимо, јер ми др-

жимо везу с Дражом, па да се не би молили Богу за Дра-

жину победу. 

Од уста до уста се међу нама дошаптавају ове речи с 

негодовањем. 

12. април 1943. 

Дозвољава нам се кратак разговор с посетиоцима али 

само уз присуство командира страже Мање, који је ових 

дана дошао. Он нас погледа с неповерењем. Говоре да је 

легионар, а то доказује и понашање његово. 

Бранко Мирков из Дињаша, који је подмитио једног 

наредника са 6.000 леја, ослобођен је, а његов син Жива, 

који је остао без руке, осуђен је на два месеца. 

13. април 1943. 

Споља нам предлажу да адвокат Брудариу иде лично 

у Букурешт у нашој ствари, уз наплату трошковника од 

40.000 леја. 

                                                 
82 С обзиром на контекст, вероватно је реч о проти Слободану Костићу. 



 

82                                       Радивој Фенлачки 

14. април 1943. 

Успут за болницу, благодарећи добром војнику-пра-

тиоцу, свраћам кући, где ме посећују Лаза Адамов
83

 и Ђура 

Кнежевић
84

, учитељи. Говори се да је поп Стева Поповић
85

 

из Варјаша поклонио онима у затвору своју јануарску 

плату. Од тога је дато Бошку 1.000 и Макси 2.000 леја.  

16. април 1943. 

Са Истока Црвена армија напредује. Главни прокурор 

Пантазије нешто је врло љубазан према свим комунистима; 

нама пак ускраћује даљи излазак; чак и Проти је рекао да 

поднесе другу молбу. 

17. април 1943
86

. 

Долазе нови гости: Ђорђеску, Клекер и Попеску. То 

је друштво које је трговце и занатлије контролисало и уце-

њивало. Један новајлија је Беран, дотеран зато што је одбе-

гавао од радног логора разним документима да није Јевре-

јин
87

. За собом је повукао и лекара Клајна.  

Арађани-радници имају данас рочиште. Доказују 

како су их тукли. 

Суђење се врши врло строго. Мати је затворена у јед-

ној соби, а девојчица од 12 година плаче у другој. Суђење 

се одлаже за 24. април
88

, с тим да се ексхумира (ископа из 

земље) онај Сабо, који је батинама убијен, а уједно да се 

доведу пред Суд и џелати, и онај пребијени болесник који 

                                                 
83

 Лаза Адамов (Варјаш, 1909–Темишвар, 1983), тада са службом у 

Темишвару (Мехали).  
84 Ђура Кнежевић, родом из Шенђурца; тада у прњавору Манастиру. 
85 Стеван Поповић (Дежан, 1903 – Варјаш, 1969), тада парох у Варјашу.  
86 У оригиналу овде погрешно поновљен датум 16. април 1943. 
87 Према тадањим румунским законима Јевреји нису примани у војску, 

али су принудно мобилисани на јавне радове. 
88

 У оригиналу стоји датум 4. април; према конексту, треба 24. април. 
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се налази у болници. Посетио сам га данас у болници и 

запитао о здрављу и о томе како је био бијен. Грозне 

ствари ми је причао о томе како се бију радници у Араду 

на полицији. 

18. април 1943. 

Недеља. Долази опет војни свештеник мајор Дајко-

вић. За време службе, у својој беседи нарочито се окомио 

на Совјетски Савез. Даље наводи да је Румунија опкољена 

са [свих] страна Словенима, то јест Азијатима. Зато Руму-

нија сада води овај рат за одбрану своје земље и за одбрану 

Крста.  

Помислих у себи: Зар на Кавказу и под Стаљингра-

дом да се брани своја румунска земља?!  

Наједанпут ми позли, и хтедох пасти, али ме придр-

жаше и унесоше у лечничку собу, полише водом, и тако се 

освестих. Видех пред собом где стоје: Бошко, Прота и 

Гајер. У ушима ми још зује речи онога попа да смо ми 

Словени – Азијати.  

Лекар ми обећа да ће ме сутра упутити у болницу. 

19. април 1943. 

Опет излазим у болницу, али не могу остати, јер за 

мене нема места. То ми је рекао колонел
89

 Стојка, упра-

витељ болнице. 

20. и 21. април 1943. 

Слабост не попушта, долази и температура. Лекови 

не помажу. За столом опет несвест. Тако да се сутрадан, с 

најозбиљнијом препоруком, са санитаром и у пратњи на-

оружаног војника селим у болницу. 

Среда је. Неколико болесних Руса из заробљеничког 

логора чека пред вратима лекара. Обрадоваше се кад ме 

                                                 
89

 Румунски: colonel, пуковник. 
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опазише. Старшиј лејтнант Павлов даје неке знаке очима. 

Ја уђох лекару и замолих га да ми дозволи да седнем, јер 

ми је зло. Уједно рекох да и они јадни Руси чекају већ дуго 

пред вратима. Опет добри доктор Домиде показа своје пле-

менито срце и позове и њих унутра, а војницима рече да 

чекају у ходнику.  

Настаде међу нама тихи разговор. Поверљиво ми ре-

че Павлов да има записку за мене. Кад виде лекар да смо 

ми на реду, рече да причекамо само пет минута, па се уда-

љи. Павлов ми даде писамце умотано у хартији у којој су 

биле цигарете. Причали су даље о неделима, болестима и 

умирању у логору. 

После прегледа обећа ми лекар да ће се сам заузети 

да ми се даде једно место у болници после неколико дана, 

а за сада се морам вратити у затвор. 

Долази на ред читање писма од наше браће из логора, 

које гласи: 

20 апреля 1943. г. Лагерь русских военнопленных Но. 17 

Дорогой товарищ Рада, 

Сердечно благодарим Вас за участие, которое Вы 

принимаете в нашем положении. Для нас, пленных русских 

командиров, те немногие Ваши слова ободрения, которые 

дошли до нас через нашего товарища, показывают нам, 

что сродственный нам сербский народ с нами, что скоро 

придёт тот час, когда мы рука об руку будем сражаться за 

освобождение наших многострадальных сербских братьев. 

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет 

за нами!  

Да здравствует братство сербского и русского 

народа! 

По поручению группы военнопленных командиров: 

майор Ерошенко с.р.; капитан Гень с.р.; старший лей-

тенант Свободный с.р.; старший лейтенант Шевченко 
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с.р.; лейтенант Ченурин с.р.; лейтенант Павлов с.р.; 

лейтенант Ковалев с.р
90

. 

Ово нас писмо много одушеви, видевши [ми] да наша 

браћа Руси чекају час да поведемо заједнички борбу про-

тив окупатора и за ослобођење и нашег народа. Споразу-

мемо се с комунистима да им се пошаље помоћ у логор. 

Милан Теодоровић им упути новчану помоћ, а исто и Ко-

мунистичка партија из Темишвара. Веза је успостављена, 

шаљемо им писма и новца. Они нам одговарају, храбре нас, 

теше нас. Нарочита писма шаљу Комунистичкој партији. 

22. април 1943. 

Четвртак. Суд је врло објективан. Ђорђеску је осуђен 

на 5 година, а Клепер и Попеску су умакли, тако да је пре-

суда ипак пала на 5 и 7 година. Јеврејин Беран на дожи-

вотну робију. Није, дакле, помогло уверење од Сандру и 

лекара, чак су и они осуђени и задржани у затвору. Али не-

што блажи режим се опажа. Дозвољава се више пакета за 

Ускрс. Немци опет шаљу њиховима посебно пакете за све 

Швабе. 

О Ускрсу је дошао свештеник на службу. После 

ручка у нашу собу долазе чланови Комунистичке партије и 

остају код нас до вечери. У срдачном разговору проводимо 

                                                 
90

 Писмо је у периодици штампано на руском језику без превода; у 

преводу гласи: „20. априла 1943. г. Логор руских ратних заробљеника 

Бр. 17. Драги друже Радо, Срдачно Вам захваљујемо за саучешће које 

испољавате према нашем стању. За нас, руске заробљене команданте, 

оно немного Ваших речи охрабрења, које су нам пристигле посред-

ством нашег друга, показују нам да је сродни нам српски народ с нама, 

да ће скоро доћи час када ћемо се раме уз раме борити за ослобођење 

наше многострадалне српске браће. Наша ствар је праведна. Непри-

јатељ ће бити разбијен. Победа ће бити наша. Живело братство српског 
и руског народа! По налогу групе команданата војних заробљеника 

[следе својеручни потписи]“.  
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цело после подне. Учвршћује се тешње пријатељство и 

братимљење. 

Дозвољава се примање пакета и разговор с поро-

дицама у недељу и понедељак. Мајор Думитреску показује 

добру вољу. Наша десница позива на ручак легионаре Пор-

деу и Ђорђескуа. После подне ми позивамо Гилберта, Хро-

мадку, Попеца, Бергмана и Мађара. Увече ћелијски кон-

церт с две виолине и тамбурама. 

28. април 1943. 

Посећује ме поп Воја Паскуловић
91

 са супругом и 

девојчицом. У дворишту се чује радио-музика. Ускршње 

расположење прође, и опет настаје досада. Хромадка се ба-

ви цртањем разних типова из затвора. 

29. април 1943. 

Објављује се долазак неког генерала, а у вези с тим 

строжији режим, спремање, чишћење дворишта, ходника и 

соба. После генерала опет комисија за Сарату. Страх и 

трепет за војне обвезнике! 
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 Војин Паскуловић (Моноштор, 1908 – Павлиш, 1998), тада парох у 

Арад-Гају.  
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но уређење не жели да нам ускраћује наш лепи српски 

језик у настави. Нико неће да нас порумуни, већ нам се 

само даје потпуна слобода и могућност да изучимо румун-

ски језик као државни језик, румунску историју и геогра-

фију, а с њима упоредо и своју српску историју. 

Школске зграде и сва имовина остаје власништво на-

ших народно-црквених општина. Наш народ их је сазидао, 

и оне остају и даље народна својина за васпитање и про-

свећивање наше омладине. Држава их прихвата на издржа-

вање, оправку и снабдевање разним потребама, и то под 

кирију. 

У општинама где српске школе немају своје зграде 

или где ће се отворити нове српске секције, држава ће се 

побринути за зграде. Зато, оне општине које нису до сада 

тражиле да држава издржава наше српске школе могу то 

одмах тражити, без обзира на број деце, а Министарство ће 

решити да ли могу постојати или не, и да ли ће их држава 

издржавати. 

Наш народ то с правом тражи, и данашња демократ-

ска Румунија нам излази у сусрет као својим равноправним 

грађанима. 
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Уклонити треба разлику између имућних и сирома-

шних, боље и лоше одевених ученика. Нарочито искорени-

ти понижавајуће милосрђе према сиромашној деци. Видео 

сам у једној школи да богаташка деца доносе сендвиче у 

школу, па сувишак остављају на катедру, а издаље гледају 

сиромашна деца и чекају када ће смети да зграбе оне зало-

гаје са стола. Врло рђав начин! 

Истицати и похвалити треба вредноћу и ударнички 

рад, али утешити оне који засада нису постигли успех тим, 

да ће и они учинити касније и можда претећи своје другове. 

Поред писмености, рачуна и осталих прописаних 

предмета, много треба полагати на вештине и уметности у 

школи. Наше школе, разне приредбе, села и прела, треба да 

буду расадници за лепе српске народне песме и игре, те да 

потискују застареле, сувише бесмислене, на пример: „Је л, 

мати, је л то тај уља и бећар“, „Откуд идеш, Анице“, „Купи 

ми, бабо, волове“ итд; нарочито потиснути лоше копије 

несловенских песама и ултрамодерне игре. 

Лепи, добри и здрави наши обичаји да се у школи 

проуче и подржавају, а рђаве, штетне обичаје, некултурно 

сујеверје, враџбине у школи претресати а у народу иско-

ренити. На једној приредби мали основци приказују, поред 

балета и других модерних игара и песама, српске сватове 

без песме Сватовца, без дочека кума, извођења младе, 

приказивање краваља и другог, само са шаренилом одела 

за дугачким столом, јелом и наздрављањем куму, а кум, 

опет, наређује да се пије, да се пева и игра. Површно и по-

грешно приказано. Наша школа мора бити на висини своје 

националне културе. 

Деца да сама руководе, по упутствима учитеља, 

школском књижницом, музејом, апотеком, набављачком 

задругом итд. У ваншколском раду учитељ да учествује са 

школском децом на подизању јавних народних зграда, вр-

това, воћњака, путева, стаза, те гробља погинулих војника. 
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За телесни и душевни развитак школске и ваншкол-

ске омладине на првом месту учитељ се брине; родите-

љима да даје савете у вези са својим опажањима, за бољи 

напредак њихове деце. 

Исто тако и у народу учитељ мора заузети своје ме-

сто. Народ има много жалби, много жеља и захтева. Једни 

живе у беди, други имају исувише хране, одела и драго-

цености, без којих би се могло, а тај сувишак би добро до-

шао да мало ослади живот оних бедних.  

Учитељ да себе жртвује за оне многе, да им се 

доближи, да их саслуша, да дели с њима болове, жалости и 

радости, да их утеши и поучи где је потребно. Све да 

пригрли с истом топлином душе своје, али да се не спусти 

на степен испод моралног закона. Да не брине само о деци 

и о школи. 

Сарадња с другом интелигенцијом у месту је врло ва-

жан задатак учитеља. У свим месним установама и удру-

жењима, било културног или привредног карактера, учи-

тељ треба да сарађује. Особито се залагати за оснивање 

кооператива, задруга за производњу, набавку, потрошњу, 

међусобно помагање и уновчење производа.  

Почетак је тежак, али свакидашњим упорним радом 

успех ће се постићи.  

Помоћу задруга се спречава злоупотреба и искор-

ишћавање произвођача и потрошача од стране разних шпе-

куланата, учвршћује се сарадња, поверење и братство међу 

члановима: сви чланови постају власници заједничког 

иметка, заједничких добара, развија се љубав према про-

дуктивном раду, повећава се продукција, сузбија се шпе-

кулација и леност. 

Народне књижнице и читаонице, поред добрих књи-

га, брошура и листова, у заједничким расправама, савето-

вањима и скуповима дају изворе здраве и корисне иници-
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јативе за унапређење народа у културном и економско-

политичком погледу.  

Стога је позван учитељ да и ту заузме своје место. 

Народни учитељ мора свуда бити активан, јер то тра-

жи народ од њега, а по заслузи ће га и наградити. 
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варамо: Добро. Немојте водити политику, а сутра ће нам 

реакција ставити окове на руке, ставиће нам локот на уста 

и псећу корпу, ускратиће нам сваку слободу говора, саве-

сти и вероисповести. Немојмо водити политику, па ће нас 

опет увући у крвопролиће, беду, патње и уништење. Сада: 

„Да се свештенство не бави политиком!“, а до сада, за 

време реакционарних режима је могло то чинити, јер су то 

захтевали властодршци и послодавци. Данас се иста го-

спода, из кукавучлука или лукавства, повлачи из народне 

борбе, не свиђа им се правац, па и друге одвраћа и задр-

жава од учешћа у борби и раду на обнови, изградњи и 

развитку народа. Доста је било ове бесмислене и опасне 

игре. Свештеник да буде народни, да смањи своју комо-

цију, материјалистичке бриге и личне интересе, и да се 

више посвети раду за опште добро свога народа. Све-

штенство мора учествовати у данашњој борби на страни 

народа, са општечовечанског, националног и верског гле-

дишта. Смело иступање свештеника и уврштење у ред 

бораца за слободу и напредак народа има двоструки значај: 

прво – општи интерес, а затим, с верског и самога свеште-

ничког гледишта, огроман значај. Довољно је да указујемо 

на коректно и јуначко држање оних свештеника у народно-

ослободилачкој борби народа Југославије. Шта тек да ка-

жемо за Цркву и свештенство у Совјетском Савезу за вре-

ме ослободилачког рата, када је Црква, на страни народа, 

дала све од себе у помоћ борби за победу и уништење 

фашизма! 

Услед оваквог става верских заједница и свештен-

ства, одато је признање Цркви и скочио је углед све-

штенства. 

Ученици не заборављају свог учитеља, а народ има 

свог свештеника. 

Стога, свештеници, без устезања, сви до једног 

уврстите се у ред бораца и сарадника Савеза словенских 
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културно-демократских удружења у Румунији, те својим 

способностима, поштеним радом, без личних интереса, до-

принесите свој удео на политичком, привредном и култур-

но-просветном пољу. 

Моменат је ту, када свештеник, ако већ није то учи-

нио, докаже да је с народом, за јединство народа, слободу 

и демократију. 

Први и најважнији задатак нашег свештенства је да 

се демократизује, уједини и оснује демократско свеште-

ничко удружење у оквиру Савеза словенских културно-

демократских удружења у Румунији, да се тесно повеже с 

румунским демократским свештеничким удружењем. Ра-

зна цепидлачења, интриге и побијања учења других вера – 

то је оружје реакције, којим хоће да нас угура у непове-

рење, у мржњу и међусобне свађе. Већ годинама се сејала 

завист, пакост, и на вештачки начин стварала мржња међу 

народима у Банату, исто тако и у самом нашем народу. Са-

да је време да престану сви неспоразуми, да нестане мр-

жње и свађе. Јест, али се реакција тешко одлучује на пре-

дају. Морамо им сваком појединачно избити оружје из 

руку. Зато позивамо и свештенство на сарадњу у духу 

Јеванђеља. 

Погледајмо раднике у творници како вредно зајед-

нички обављају тешке послове, а не деле посао по етнич-

ком пореклу. У пољу једнако се стичу и имају косе, моти-

ке и други алат код свих радника, без разлике вере и народ-

ности. Ено, код вршалице, по врућини, у тешкој прашини, 

братски иде посао за насушни хлеб целог народа. Ови на-

ши вредни, прашњави и изморени радници храниоци не 

деле посао по етничком пореклу или вери, већ сви заједно 

братски смењују један другог на тежем послу. То су при-

мери који нам дају радници и сељаци за јединство и 

братство. 
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Зар није тада оправдан наш захтев да и наши свеште-

ници, и то сви, учествују у борби за трајан мир, слободу 

народа и демократију. То су пак услови да у свету завлада 

поверење, равноправност, братство и љубав и напредак на-

рода ка лепшој будућности?!  

На вама је, свештеници, да се одлучите.  
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