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ПРИПРЕМЕ ЗА РАТ И ПРВЕ РЕПРЕСАЛИЈЕ 

док се то догаћаЈЈО у ТСОВУ, нас седморица, добро наоружани, били СМО всћ У 
ШУМИ, изнад ССЈШ Ораооог дО.13. Једно!' од својих сељака који су били са МНОМ rюслао 
сам у село да ми 3О81-1С коuабаwију. Он је оенима оружје (((ЈД НОС, отишао у село, 
и кроз један сат се пратио заједно са коuабашијом. Рекао сам коuабашији да СМО 

уаЧIf свога ослобоlieња. Сада нам се намсћу много теже ДУЖНО()ТИ него до сада; али, 

зато, IIцшем робовању долази крај; би~емо )'скоро слободни! Зато је потребно сва 
наређења која буду добивали од мене ИЛИ од других српских чe-rа, да извршују без 
ИЗГОRора и l!OfOIIOpa, а свака непослушност биће каж~ена смрћу. Затим сам га питао 
шта има ново у селу? Рекао ми је да се ту налази турски таксидар са ДВОЈИЦОМ жан

дарма. 

Хтео сам да llOштедим овог доброг човека, па сам рекао КОl!аfiaшији: "Иди и 
кажи Са.lи-ефендији да сам ја поново побегао у планину, и да сам га поздравио овом 
приликом као пријцТе. ... па одмах, сместа, узме ;tшндарме и да иде право у Велес. Ако 
га б)'~ тамо питалИ :1!lШТО је напустио дужност, нека им слободно каже да је 10 
учинио 33'1'0 што сам му ја [{I II[)РУЧИО. Али, исто так(), да му кажеш, ако га сутра 
будем нашао ма у ком СРIIСКОМ се.ну, обесићу га Ј.1јелно са Жilндармима. А ако му 

ти то не будеш рекао, бићеш четврти на всшалима. Ако вам буду затражнли комору 
или људе ма за какап посао, никако не смете дати кола, ни своју стоку у комору. 
Јuш данас иматс сва кuла да растуритс и вечсрас нсћу да видим ни jeДJ'la кQ.lЈН. Сваки 
точак МОра бити на другом MeC"ry." 

Дао CilM му новац да нам спреми ручак, па t:aM легао да се одморим после тешког 
nyш, IЈуIЮ~' не само узбуђења lIећ и тешких TpeHyl"3K3, craJJНo осеl\ајући да мн се ко
нопац УВИЈа око врата. 

Иcroга дана, Сали-ефендија, таксидзр, Qтишао је, заједно са жаидармнма, из села 
и продужио право у Ве.Јес. Није Проllустио да каже копабашнји да ово што рзли 
Васил није добро, јер у н.иховим кн.игамз пише да I\е царски КОЉИ (турски) још је. 

Д31ШУТ ПИТИ воду на Ду ... аву испод београдског града. Према таксидару исход будуhег 
ратц између Србије ]ј Турске требцло би некако да испадне тако KUO да Ье Турц» 
победити. Објаснио сам коuабашији да није ]јскључено да ће и турски коњн да пију 
воду на Дунаку; али сзм сигуран да Ье 3ЩXlбљеНIi ТУРЦII и љихове паше сигурно 
1ЈИТIi IIОДУ на ЛУНIjВУ. 

Још истог дана, сам у1Јутно n]jCMO свима српским се.вима у ведешком и прилеп
ском Kpi!jy, прво да се ни једаи Србин не сме ОЩIЗIЩТИ rюзиву да .ше у lIojC"i,)'. друго, 
сва кола да се растуре Щi их не би узеЛИ за комору, а КUlье да крију како ко зна 
и куд:! зна. Само нико не сме нншта да да у ТУРСКУ комору. за сваку, ма и најмању 
помоh, коју би указали Турцима за овај рат, lllil'lе они који ro учине кажњеlIИ смрћу. 
Све ово радио сам 110 својој ИЈIИЈlијаТИRИ. 

Истога дана дошли r:y ми чеТllрli четникl.I из Гцбровника и четвориuу сам узео 
из Ор:юu дола, те нас је те вечери било 15 на броју. Те ноhи отишао сам у Богомилу. 



6 lJАСИЈШЈЕ ТР1ЈИЋ 

СУГРЩ\ЗН "03030 сам Петка Сганконића, ссосК{)г IInјпоJIY из БОГИМИЈlе, те ми је он 
}\ао јпш 15 'lеТIТика. Сщщ нас је било ЈП. 

Између ЫЛОМИЖ и JlрИ:Јеnскш' поља lIuстоји јеД31l1lрСllој IШ MeCIY 1наном Кул~. 
Од Богомиле Д(1 Куле lIocтojau је само једЩl пут З~ To~apj]~ К()IЫ:; <Ј.;lИ кша lyi\a IIИСУ 
могла IIроhи због стрмине којом ~ОДИ пут и због Ulуме кроз коју је сам rJj узани 
пут ПРо.1азио. 

Наредио сам Петку СТ3НКОllићу па ]Јозоне Кицу Димитrијевића, шурака Јована 
БаGУНС~ОI'_ Кад је Кица дошао к мени, рекао сам ,lЩ је рат на lIрагу и ЊCГ~ поставља\! 
з.а глаНtlог инжсњсрс који има да nРОСС'lС и направи ЛУI':Щ uртиљерију између ьо
гомиле и ПРИЛСILСIШГ 110.:"3. Уз помоћ Петка Crанковића, снс што је способно За рад 
из села г,()г{)миле, Орепы, КаПИl1lШ3 и НеЖИЈюва. има да дође на рад, и овај IТ)'T, )' 
року од 10 ,J,i1НOJ. MlJpa !I<Ј. СЈуде П)['ОIl. За CII<J.КY неlllЮIУШН()СI', ма и најмању, смртна 
казна! ССЛИМ<Ј.: СJlспче, Секирци, Зрзс и Снивјс У ПРИЈЈСIЈСIШМ срезу H~peitf'lO сам I(а 
дотерају 5U ТОllара Jlшенице и iЩ IЈре,ЈДЦУ у БОI"ОМШIУ. ЖИIО има ЩI лрими Пе'ЈКfI 
Сraнковиh, -:\а рщuа по свима сеоским uоденш,щма, ItU се cU\Jcљe и ца се чува брашно. 
Издао сам све оне наредбе српским сеЈЈима. ОнЩI сам улутио наредбу бугарском cc.~y 
БИС'ЈРИUИ, да кроз Бистри~ку КЈIИСУРУ имају ,~<J. ltallpalle нут дО Богомилске меће, На 
снима Iютоцима имају 1\3 се 11ГЩИЖУ мостони О" Х[ЫПОI1ИХ НЛlIИ. Сне f1eKa буде јако, 
иаКl1 l1езграшю_ Пl1Тре611l1 пюжђс за OIlC МОСIЛRС ИМIIЛИ су ,~a ;J;JlI)' тргощи ((ю.КilЛи) 
из ТеОllа И БОГОМИ.lе. 

Затим сам јавио МИЛ3l1)' Ћокићу. који је био lIIеф Го['СкOi- ШТdоа, ца сам ПQl1()ВО 
отпочео четовати. Јавио сам каКIIС сам снс наредliе ИЗ:ШО, и тр~жио од њсга да и 
011 СЛИ'IЩ~ lIap~д6c ЮЈЩ, и ТО СШdО У ПОГЛ~i\)' В()јНИКН и K()Љ~, ~I KOll:1 иЈ Поре'!;] УОПlпте 
нису могла да изиђу, јер нигде није 6и.1О ПУТiJ.. • 

ПОК сам ове наредбе изд~nао и водио бриrу о томе да се све то извршава, дође 

ми извеппај из села МоКреl1И lIа је Т<I.\Ю стигла '1)'рска жандармсрија - f;,их 6 на 
броју и да, 110 списку, траже кола и КШhе за турску камору, KiJ.O 1-1 неколико војf1ика 
резервиста из ceJla. lI()јМЉИIIО је ;.\а уз 01l1lкпа к()ла м()ра ићи чопек, а исто -Iако и 

уз сваког коња. H~ ыј начин, најмање 70 % мушк~р,щ~ Iреliа..ю је да БУ.1е моБИЛИС<lНО, 
MopalJ сам хитно ,'1;1 пресечем сне o~c турске наредбе, Одмах сам ()ТИlll2() у се.п[] 

МrжреlШ. П[].1В~[] сам је!\lШГ се.п,ака ;JJI ми кшке fi\e су гурски ЖНн,ЈiIРМИ. И кад сам 
дознао да се налазе у сеоској кафани, и да их је свега IJ.Jссторица, - наредио сам 
одмах да се измећу себе од 30 мојих чстника, изаберу дванаесторица Ilзјјачих. Кад 

је то било готово, наре;.\ио сам да lУ ()ставе Ј1}'П) оружје. а ()l1И само са р~ПОЛ8ерима. 
саКРИВСIШМ за lюјас Н(Ж.а иду и нека уђу у К~фШIУ, И нека uд~шх ПО'lI1У везив~ти ЖШI
д~pMe, а ја ћу са чето_'1 да се приГщижим до саме кафане. Чим почне борба у каф~ни, 

СБI'I ћС\ЈО ylif'l унутра и ПОМОhи да се ж~н!\арми вежу. На IJpBOM месту, ЊИХI)U3 јс 
дужност била да по ;lвоiИllа ухвате једног ж:шдарма и, ако не могу да га вежу, да 
му не iIOlIYcтe 1(3 мпже ~ЗСТlf и уПО1реGиIН оружје. Ову бuрбу морају 110 СЈЈ<lКУ цену 
ицrжаТI1 Н~Lј"ише 11(:1 мииу I~. А за то IIреме ЊI( !5 биliемо оећ у К~фШIИ. и ствар 
ће бити убрзо ГОТОВ:1. "Гако смо и УЧИНИ.ЛИ. 

ДBaH~ec r мојю .hYlIf'l отишло је у село и тамо су за I'екли жандарме Г.Је седс У 
кафани, Сви су почели да се rlOздра11љају са ЖdI1.~армима и )(а C~ рукују. Како су 
шесторица !\охuаlИЈJI1 IЮ j~ДJ!)' руку ж~ндармску за руко~шье. КОЈУ више нису ИСII)'шта

JlИ, у ТОМ трс,иутку, друга шеСlОрица Д()ХllаТИЈIИ су жшщар\1е за леве руке. И онда 
јс наСПlЈШ једна очајна борба измеђv оних који су имали lЩ ПОI ин)' И ОНИХ који су 
ДОШ.1И да их lJоGију. Кад су ушли че-ГНИ!lИ у кафану, сви су БИ:ЈИ У обиqном сељачком 
оделу, јер JiPYI [) нису ИМiIЛИ. Ж~ндаР\1И. к;щ су Нl1деЈЈИ jeДlIY lюuећу 1 р)-'JI)' људи, 110-
МИС:ЈИlIИ су да су то ССЉUl\И који се окупљају на њихов позив, Тако су чеlНИ!lИ МОГ.1И 
да уђу у кафану и да се почну руконати с ЊИ.\ОШ. АIIИ, кџ су ови lIокушаЈЈИ да их 
везују -оrноче.lа је борба Г)'!lЈањем H~ живот и смрт. У кафани је било још 4-5 сељака 
из Мокрени, који су одмах прискоУ!f.lИ четницима у помоћ, а кафСПИЈd ДIfМО прrшукао 

се на м:ша прат~, ла је изишао на улицу и IIOДИЈ'ао O(1e руке упис, IЩ (~ само окрсће 
и ЦIIИЈЈИ: "Ах, умрамс, умрсхме." А:ш ја C~M нсћ био 1), Ilред пра'IЮЩ са остзлим 
чеП-\ИЦIfМ~. диме, кад ме је видеО, СТрОЛОll1Т<10 се преда мс. говореhи: "Помагај. го· 
сподине!" У ТОМ тренутку. Ila јсдвите јадс, O-lllОРI1СМО "рата О!( I\.афаllе и Oi1Да н~ре;IИМ 



КАЗИВА[Ј.А И ДОЖИRЉ,\111 ВОJlЮ.ll:О OE.1EIIlK()r (i9P-191~, =,"=,=-,=',=,,)'-_______ ---', 

осталим чстшщи,-ш да 110 тројИUЈ УЈlюе 'i к~q-.·'ТЈУ и j~.JHOJ'!JO је.цнОЈ' Ж31щарма извлаче 
из кафане и ~езују. У кафани, I>.oj<l је UИЈШ и бцкалюща, би;ю је коноп~u~ Д~ СМО 
MOJ-јIИ пе,ни Ј 1111 ЉуДИ. 3а даљих 15 lIIииута, с~их h жаннарма 1)'рСКИХ БИ:IИ су Rеlани, 
ЗЦЈИМ им је очузета МУНИ!ЈИЈ~, ПУlJJке су ИСIО тако узетс из кафане. И IЈарелиn сам 
да ~e ЖЦIЩЦрМИ воде} шуму, 

OIC ОВС .ъуде 1Ј.обро сам позиаваn. И сии су они ..10б)ХЈ ~'IО;'lIе II(щ[uвали, Нико 
од њих ника}ц ми НИ.1С НИКЈКIЮ ЗЈШ У'I\1IIИО. J-ј,IIIРОЈИЈЈ, кад сам долазио у најош['рије 
сукобе С,I н.ИХ[)f!ИМ ~lареШИJIaМЈ, они су, у најУШIl'У руку, били раЕliOДУШ\lИ. С~мим 
ТИМ',6ИJlИ су ШI м(>јој страии и на гај Iычии одмаl-ЮIИ С} СRпјим прешоеЈаuљеIlИМ; 
али Је тренуык ()ffO TIlI;UB да никакдој сеНТИМСНТЏJIIЮСТf1 IТИЈС МПГјЮ б'11f1 MeCla. 3~ I() 
СџМ И дОШЈО ту, И радио тшшко ГОДИII~, И fюрио се са С~ИМiI lIеприј~те.'Ъима као хаЛЈ 
с бсрићетом. ДЈ бих ПОМОЈ-dО д3 се ЩЖј1;Јј'.и СИЈI~ [)'P~KOM цирств)'. И K~Д сам дочекао 
тај час, КЈД треба ШIРСТ~~ !Ја се деле, И\Ш<l c~'! само Је)ЈНУ ј~JlИНУ нужност, да УЧИНИМ 
cn~ и Ile ПfЮIЈУС1ИМ Ilишга ШIO 6и могло осла[iИТf1 Турску. U тиме }ЧИIIИТИ и помоћ 
Србији, ЧИЈИ еино~и. кроз који ,]ан, трсба !Ја доћу овамо и КО 31Ј<l колико срnеки.\ 
маЈКИ IРL'б~ у IlpHO да се З"ПfIЈС, нпо су ИМ СИЈЮПf1 ОС"г~вили СЕОЈе животе H~Гl1C ,lщrеко, 
у непознатом м(:о). а ~ЮЖД<I Ge некоме Hcћ~ ни )Наш Ј'.Це ЈС погинуо. 

ПОСНЮ сам С~ИРСII. K~.J су ЖЈlщарми )'c.;leiI СЈјЛШ[ и умора IJОЧСЛИ да з.аетајчју, 
lIаре;1ИО e;IM Щi их II~МИЈ[l)["fЦII() 1)'КУ КУIЏ.:ЩИМ<I, само ла што Ilpe еЩПIСМО у ПЛЈНИНУ 
ЛО OHOla M~(ja Јде ћу IiX rIOВСШ~I'И. И[II.lИ С\lО узбрщ) i~/ЩI)М CTrM!)\, СЈ~ЗОМ. И кад 
смо дошли до ()Jlpt:~,CHor места, ШIРС}lИО e~M /Iа 1"',. IbltJy !llJl lJiIlI~ ГJY~He и д~ се нареди 
всшање. То ј;: fiИ!lО мало 'Iеже, јер Тј1~ГI<I.'IO је IIl)ДИЋIЈИ ЉУ.јС чссто доста високо, П>l 
емо за ro морали ТР:IЖИIИ дрuеће К('јс је 6И.10 ЗГОДНИЈе ].1 тај тсжак I]()e~o. Кц су 
Ж~НДј1Мf.{ ВИДСЈIf.{ да IIСМ::I МИЛЈсrи и ДЈ ће морати да 1-1111)", тражили СУ Д03I1О,I], Д,1 

lIаlIРЈпе lюеле)!њу МОЈIИШУ. ТО сам им ДОЗllЩIИ() на тај НЈ'IИН ШПЈ ЈС сп~ко МOI1IО Jl:1 
IIО)IИI-не ,Руке у ние и ,.Щ О~ИТd ОIlУ МОJlИIЕУ коју је lHao у 10" MOMeII!)' да I1чита, 

КЩј Је и -1(1 6И.Ю Г01080, С~И су без rе~и !lО.ЋLЗИЛИ св~ки IIОЈ\ СНОЈе u~ша;ю T~K() 
\1ИIЩО да онај који lIе ЗН,I каКЕу Etp)' имају fШ. љ]'ди И кшико је тu вера тврда код 
њих, био би IПllеllilћен овом X.[a}JlIIJКP[lllOIIIhy, .\1еин Је ~II~ ОАО било 1l0знаro, ЗIl~О 
са_\! да ће се они БОРНIИ свима epC.'\ClllfIMCI и УIIОl'рсбити евс МОЈућIIОСТИ,]~ сачувају 
живот_ Лли цд uид~ Д~ морају умрети, OlliIa го чине мирно и достојанствено, ис[!1 
OHa~o I>.<l{) К,Ц ~лаЊUЈУ неку М().lIПВУ на IЮЉУ, I;~ П}Т) или ма Јде их ~'-lТСЮ'С чџс 

МО_lитве. У једном кругу 0.1 неш[о М,Iн,е 0;[ UOIHlle M~I'llPa UИ~ИЛ(l ЈС шест људи, а 
њихово ОРУЖiС Еећ су Ю\а_1И О ~1Jl1MC рамену шеС'ј{)рИ1IЗ CCЉ~Ka из МокреllИ који се 
НРlJдруњ.llшt чсги. 

Ово j~ lIИЈ"1 У ИСТО време и стr~IIIИ;1 01l0MCII<l З~ M),)~YIЫ У СОIЉ}'. 0.1 !ОНI Д<lH~ 
НИ јСllШI Ж:IlЩ~РМ није више ИЗИIШ() из r:ОГ.lh~ ЩI \J)ЏJe~;: нску ннрелбу у село, Кад 
су ЖClIIД:ЈРМИ, ни lюс.lе ЮI~ час~, ниеу uраЈШИ, мудур је те.lеграфllСllО у BC.1CC. ИЗ 
l3елеСd је ;rОШЈЮ око lюла 11YIOI КL1њице I1раIlО)' Сl',Ю Мокрсни. 110~".Ю је ИClJИТИВ<lње 
11ITiJ је БИЈIO са жа1lдаРМI1М~. 

Сељаци ~e беху сви раз6еl'ЈII1. У ee.1Y је ОСЈЈО дИМО кжрсuија, IIOJI ,ilaMjall; ко· 
uа5Ulllијu И неки енрац Вељко КО.lар. по зшщман,)' КоМр. HeJЬil.OH син l!сдсљко, један 
Bp.10 ОТРССИЈ ce;LilK КОЈИ јс rЩРЩ:I<lU у БеОl'РСЈдУ и ГОВОРИО ЧИСl'Il).1 српским КЊИЖСННI1М 
iсзиком (jeOl-Р:Ј,lСКИ~f, liсћ је UИО КlЩ \1tllC У чети. Он је носио 1101 ееби пушку једн()га 
(Ц оfiСlIlСfШХ Ж1lндарма. 

Кц јс отпоч~ло ИСIIИ ГИlI~ЊС шта је ОН:Ю СЈ ж~нд~р~и~ш, КОUtl(i~lllијЈ C~ И'II"ОШlр,Ю 

да су жаНlIilрМИ 1I('ШЈIИ у ССЛО 11 YIII_[11 У КЯф!IН}. Он им је l1l\\i:JX пришао и донео 
о,] њих ЗШЈОll(:СТ коликn КПFl,а, КОЈIИКU КОЉI и К(IЛИКО људи треб~ љегово село да 

}ЏI ЛрЖ<lI!И, По п)ј IIНрСЈIUИ Је отишао у село да ВрШИ ЈЮIIИС. K~j[ се Вр11ТИО у КаФ~НУ, 
I'JMO Jlйlндар"с tв-Ij'~ затсJi.\IO. А K~,'l је упитао llиму к~феllију Г!(С су ЖilНЩIрми, ДИ_\iО 
му је р~кш) ,Ц су изиш:!и Иl II,el ове кафШЈе и ОЈI1Ш;!И у друго село д~ и тамо ОДllееу 
l1Jpel1f)y_ )1ИМL1 је Ј10IUРДИО II~ јс све то тако бl1JlO. Али онда је ОфИI.ll1)Ј поставио пи
таље: "]Ј" Ку"" (у ()IИIII;1I-l, ml коју ClpJIly'1 Могао ИХ је lIeKO пИ)[ети_ lfиС)' Н'IЈhда, у 
земљу !lр<Jllа;IИ, .. " 

ОфИЈIИР је тражио [10 C~JKY llСНУ д~ МУ се кажс нн ~ojy су CIPilНY ОГИIIJ.1И жнн' 
ДЗР_IIИ. И НЈрt)(иО ,~a ~гщне {)аlИllање У том тренутку, Нељко К(1ЈЩР к~жс ОфИШс!ру: 
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"Евсндија, ја сам видео заmијс (жа~рмс) Кад су изишли ilЗ сеЛD, па су ОТИШЛИ. 
право горе у шуму. Јер туда, истина, мало заобилазно. али се може П!М I1)'TCM отићи 
У Боroмипу и у Гаfiровник, а може се ТИМ путем отићи и У село Слепче (срез при
.1епски)." 

Ово је БИЈЮ ДОВОЉНО официру Д4 потеР8 пред собом попа, копаба1Пију и Вељка 
Кшшра ДН им нађу тај lJyr и )Щ ицу с њима даље кроз шуму. Није се имало куд. 
004 тројици су пошли исrтред војске, па кад r::y послс једно пшш сащ ~rипш до меСТll 
где С)' би:!и lIовеЩЗIIИ жџItдЏР"iИ, ОНИ <':1: направе кио ,lЏl ништа нису примеl'или. 
Али пошто је 1)' била само крупна гора, оБСШСIIИ и ако нису били поред самог пута. 
могли су се лако видети. 

Официр, а и војници, када су их углељl.lИ, ту су стали и одмах је официр наредио 
да се скидају повешзни. Није имао КО, јер ова тројица, са rюпом заједно, то нису 

могли У!lliдИТИ, а Турци су имали CТ!lliX да дуже остану у шуми, (13 су их војници 
сами МОР~.lИ СКИ,ЧFЈТИ и [-Ш с~ојим леђи~ш донети }\О блюу села. СnYСТИ.1И су их ту, 
!lоред !lОТIЖII. Јt:ДШI (Јд војника "ujи је био lI{)ptiI [1011<1 Д~мј,III~, беше с!: сагао да 
пије воду ИЗ потока, а ди му нс би п)'шка с~стала, он ју јс ст~вио пtJрсд <:t:бе ЮI 
камење. ЧИМ је почео да пије В5ЈДУ, поп дамјан д()}шати његову пушку и.ПО~С Д~ БСЖIi. 
Одмах се направи узбуна, те ВОЈНИЦИ потрчаше за попом. И чим су га угледа;ЈИ, [lOчеше 
пуцзrn на њсга. И ту је поп Дамјан остао на мосту мртав. То је била с наше стране 
прва жртва зи ослofюђен.е. 

Војници су наредили коuзб~шији да мрпе жандарме однесе у Согље ради са

хране. Турска Мјска оле праllО у Велес, до!. се никад ~Иlllе l1е Ерати у Мокр~ни ... 
Када сам СЕе ово дознао, наредио сам коuuбашији да оде у Согље и ~иOl)ШТИ 

мудуру да ОН HCM(I С '!IiM д~ прсtюси мрпе Т)'рке, јер су с!: ~ељ!щи ~ви ршбеП!и из 
сена, те неМ1) JKl-lllе душе после оног убистuа попа ДамјаfЩ .!(oг~ је војска убили 
наоqИГ:lед Щ:ЛОГ села. А ако га буде )'ПИТаО мудур ко је 11О6ио ж~нд~рме, има да 
МJI каже: "Од ку;! ја знам кога све има по Щ[3ttИl!З\tа? Ја сам царски човек; морам 
да водим ред у селу, а не у (]ланини. Шта су трижили жаНД<iРМИ у (]лаIIИIIИ, кад 

тамо нема УОlшпе IIута ни за једно сеЈЈО", Тако је коuабашија учинио. Мулур ПI је 
саслу[шш и рекз[) му да ће послати х[)џу ИЈ C[)r.l.a 11,.1 их [)II, по ryРСК[)М заК[)]IУ. сахрани 
у Мuкрени. A.lш хџџа није пристао [щ oo~j посао те их је коџ~б~шиј:Ј. МОКРС1Ьски са 
се.ъuцима закorыо IШ јсдној ледини изнад села Мокрени. 

УНИШТЛВЛЊЕ ТУРСКЕ КОМОРЕ И ПОНТОНА 

Турека војска више није ДQJtаЗИ,lа )' Аэот. Беше орп!Низован, I\(lKO би се то код 
нас рекло, III пазио, иJtи како су то T),pllIi з~али, илијаве табори. Ова BoicKa, распо· 
ређена у групе п() 25() .1.)'1\1-1, а "()д комаНЈ\ОМ pe,ePR1-ЈИХ rIОДОфИIlИР~, имала је ,"Џј 
одрзжаllа ред [10 СlIима селима и }1<1 '!y~a tщрске DPYMofle, МОС'ЈОне и l'елеt'Р1Iфске ли
није. Одмах после ове [IOЈ'ибије ЈЮШ Дамј,ша у МuкреlIИ, једна ]"PYH~ од 25() [Их, 

да их назовем башиGoЗ)'ЈШ, дошла Је у ТСО80 И опљачкuп~ ми целу кућу, и мог брата 
Николу везаног Сt]ро~еJlИ у Вел~с, где,СУ Турци Bch почели прикупљати и затварати 
тaOIlC. Моја :жена са своје ДRоје деце, Једно мушко а друго женско, и са својим нај· 
б;шжим РОђщима, хтепа је да се ск.rщtJи у Бш)'милу али су је на [IУ1)' стигли оои 
futшибозуци, и у6ију јој М}'ШКl] JlcTe ,ј љу, зuјешю са њеним рођацима, са једним мртвим 
и Дру(им ЖИilИМ ;..teIlOJOM, ()гep~jy у CurJbC, у мудурп)'к, И тамо их затворе. 

у томе \1ЈК)' био сим )' припепском срсз)'. Кад сам се вратио, дознао сам шта се 
десипо. Мртво дете одиеЈtи су у Теово и тэмо су га сељаllИ сахранипи )' црквеној 
порти. ЖеtJа са ;lруги\t IleTeT(lM и н.ени рођэци 6или су задражани у "'1'[~opy, ОДМах 
сам ПЈ)СJI~О једног сељака из БОЈ'ОМИЈlе у СОЈ'ље некоме Ахмед·&ги ~оји је био npB(lK 
и најбогатији у Согљу. Њему сам tЮруЧИО да одмд оде к мудуру и нека,), имс свога 
села СШ"ЉlI, 'r:p~жи ).(3 м)' се OДM~X изда ~ојз породица. Ако 10 А.хмец·ш·а не учини 
тога дана, и ако .\юја породица до t-юћи нс стигнс У Богомил)" ощ.олићу село Со('ље, 
:mlШЛИТИ l'а Cll свих CТp1lH~ И глсдаhу да нико жио из оа'Јре не изиђе. Т.олико еам 
имао времена да у~ииим нешто З~ С80Ј)' породииу. 



КАЗИВАЉА И ДОЖИВЉАЈН ВОЈООДЕ Ш:ЛЕШКОГ {lШ_l~18, 1'<4H~4") 

ЈUШ ипе вечери Moj~ IЮРОДИЦIJ је БИЈШ у ЬOl'ОМИЈЈИ; аЈШ се с њом нисам видео, 

Морао сам да трчим из јсшюг места у друго и да бодро Пil3ИМ јесу ли СВС моје наредбе 
ИЗllршенс. Сутрздан по оном догађају, добијем извештај да је ueo нут 011 Бабунског 
преооја IЈа друму Велес-Приле!! :шкрчеll од комо!"", и да he комора сва бити те lIечери 
на щупу fЮРСf{ Нрничке Реке, ИЈмеђу села Степшщи, ПnмеТЮIIО И Смиловци. Морао 

~aM хитно иhи тамо. Прnо што сам наредио, било је то да се те:теГJXIфска линнја 
DC.leC-ПРИЛСIl прекине на педесст Mecтu. ОИ.Ја сам, око lюла но!iи, ушао међу ко· 
морџије који су сои би:ш ХРllшћани из прилепског и битољског среза и тшре,1јИО Д~ 

60Л08С издвоје 'Ја страну, iI КQЛil да пале. PilСflОРСДИQ сам чету, која је сада бројала 
преко 100 душа, да HaIlr.lelIa rтaљeњe ком(}ре и !џ убије свакога на ме(1)' ко се буде 
ма на који начин IlрО!ИUИО, ИЈЈИ изазивао ;ьуде на ОТJlОр и непослушност. За непун 

сит дигла ес ватра, да су сва околна брда била осветљена. 
Одатле сам се уп)ГlИО друмом Прилеп-БеЈЈес, јер су ми коморuије рекле да једна 

Бојн" к(}мора иде Ha~aд и да носи rтоитоне. ПОIШЮ сз.м там(]. Али Турци, кад су ВИIlели 
ОЕолике ЈШТРС IIo:-rе испnд Бабунс, УПЛШЈЈИЛИ се, испрегли кnље и побегли назад У 
НРИЈlеll. оставивши lIонтоне на нуту. Кад сам дошао 1\0 IlOнтона, видео сам да не\!iI 
нигде НИКОГ1l, 11 згодно ми је дош.то lIГfO је са 111М ПQИТQнима зкречен Hyr те сам 
нареди(] четIIИЈ~ИМiI /{а ПУllају У П(}ЈП(ше. тЈ их испробијз.мо и так(} онеСllnСООимn. Дру. 

го нисам ю13о шта да радим са Iюнтонима. Тако Ilробушене ове понтоне затекла је 
српска војска У свомс Н<lсryпању, само су исти понтони били склоњени с пута, а то 
су Турци утmДИ.1И П[1И свом повлачењу. 

Пnсле п,ычке мnје куће у Теопу и Iщпnђrље мога брата НИКО.lе као таОIЩ, 1)'[1Ски 

fiашибuзук није се више навраћао у Лзот. Буљу~ nЮIЩ tшога буљука кuји ј!: био у 
Теону, био је неки стари резе[1UНИ чауш Алија, бакалин из села Горња Прановие. 
()пn селn бр()јал() jr преко 5S0 ДnМОIШ муслиманских. Сви су П1Порили српским јези~ом 
(македонског наречја) и били су познати као нuдеlЩЧUРИ на свим peKUMU и pe'IНЦlJMJ 
у М:!ке1l0нији. МОI'ЛИ сте их наћи код Иаре8а Села и Штипа, на БрегшlНШIИ, нз. Зле
тарској реци, Вардару, Бошави н Бабуни, КЗ0 и на доњсм току Ирне реке. 

Кад су 6Јшибозуни лотерали мога браТ1I у Велес, једна гpyrтa Пр~IIIЏ Турак<! из 
селз. Горн,е Оризари (UВИ ТурlIИ, то су стари турски насељен~ци из ХУI ЦCK~), умеШ<lО 

се ЊИХ08 вођа Алија бакалин и издвојио све сељаке Врановчане, па је рекао овој 
другој ГРУIIИ Турака Д<Ј IIИКО I!е сме IIИ прстом таћи Mora брата, јер ће оцмзх почети 
међусuбнu убијш-ье. Рекао им је: "Ви сте uпљачкшти војВU1lИНУ куl'lу у Теову; ци !.-те 

му убили IleTe, па Сilд оћете и његова брла,Ја у6ијете, iI ја имам наредбу да Ilиколу 
жиног доnе,~ем у Велес и предам комапда1ПУ". Тако је мој брат спасеl!' од у6ИСТЋ3 
на путу. 

Ја сџм дuбио писмu ИЈ Порсчз дз. O,~Max одем тз.мо где ће мс ЧСЦIТИ Ћокиh да 
ми ПРС,Ја НСКС лушкс И муницију, које су нс знам од кад, на путу из Србијс)' Порсч. 

КаД с.ам по.:шзио у Пореч, СRратио сам у село Стр(}вје, у ПРН;ЈеIIСКQМ срезу. И 1)' C<lM 
~Юl!ао ).(:1 је Адем·ш'u '1УllеllИ тргоuац иЈ ПРИJlСIШ, IЮ~Г~U КОМ;]lщаш lIрИJlСНСКИХ 

башибозука. Аде:.! је имао у пет села своја имшьа и своје куле, јер је имао Ile"l' синова 
и СБ<lКnМ ОД п,их куnи() је п() јеюю велико имаље ,13 им осигура ЖИliOТ и буду!iност. 
Сви Срби, па и остали хришћани, уплашили су се Адем·аге, јер су знали какав зрум 
све може да допусти СВШIС бацшбозуку. Кад сам ово сазнао, написао сам писмо А1ему 

у коме сам му рекао jЏl ће за њега 6ИJl1 најбоље ,Ја не иде никуд из При.lспа: а.~И, 
ако всћ мора да ид(: 110 селима, нска сс добро пази да ни на једн)' СРПСКУ Kyhy нс 
насрне ни он, ни његови башибuзуци. За снаки зулум он и његови синови биће ми 
,1ИЧНU одговорни свuјим главама. А све његове чифлуке IЮПUЛИl'lу, и у рок)' З~ IIС· 
колико сати биће сиромашнији неl'О ОНјЩ KiIД је у Секирце дошао да буде Jlољак. 

Ово сам пиоlO дао коuабашији села СТРО8ја и наредио му да наће Адема и да му 

"ј(Ј НИСМО !lP~Д~. '\ДI;.\I j~ CO~Ke годинс, IШ шсишгюш БаБУllе и Ilа ЈЏlаЈ1ИllИ која је 
припадала селу Стронју, имао својих око 2.000 (Iвща, Тада, када сам ја био у Стровју, 
У томе селу би:1O је QДllеееlЮ са њеroвих б<Јчија неколико хиљада ока к~чк~в.аља. Сне 
је то чунао сеоски коuабаШfJја Србин (а це.1O СЈ'рооје је чисто српско село), па сам 

зато њега и пuслuu да то лисмu однесе и преда Адему. 
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кад му јс сељш. нредао НИ(:МО, Адем се Н~IJРНВИ() МI1ОГО важан и рекао кuџа6Шllији 
да ће '}апалvlТli свако српско село за које буде сазнао да стоји са мном у нези. ко
Шtбашија се вратио, а ја сам већ био у Лоречу. Адем се 1113.10 размислиu, [Ш је са 
своји:vI бшци60ЗУКОМ парадирао ока Прилепи. али није ушао ни у јеш\О српско село. 

у Поречу сам нашао Ћокића и са љим се ,'10ГОНОРИ() да ОН, са СВИМ;] четамз и 

са људима које буде м06ИЈЈИ~ЏU у Пuрсчу, осгане у юме Кр<1ју, а ја ћу узети JlеКUJIИКа. 
Jlушака и UР'l.lиhу се у Вi;JЈСUIКИ срсз. Ако 611 ;ЮШЩI голубија пошта, да МИ се одмш .. 
ЛОШЩhС У Богомилу. 

Ка;! сам се пратио у Богомил)', Сnгљенски МУд}'Р и СRИ ЖЈННilРМИ ficxy ПО[)СГ.lИ 
из СШЉ3. Цео Лзот, од друма Be.lJec-Ј IРИiIСIJ, био је без икакuе турске ВЈШСТИ. Адем
ага из Сог:Ьа са неКО.1ИКО н.сгоних сељака дошао је у Бnгомнлу и ту, lIf1'CKO бог)'
МИ,lСКИ;';: Срб;) Ilриака, lр;:1ЖИО з:lIllТlП)' и ШIШ)' [1е'l да им нсћем() Ilикакв() 3.11() УЧИJlИТИ. 
То сам им обећао 110Д yt..10BOM да буду мирни, Ш] M~ IIГЩ се десило. ЈеДИlI() са\! Ч"ЈаЖИО 
од дllема д~ ми.Щ1 јеДIЮI" СИЈ')'РIЮI човека, који 1\с моћи да uдржuэй Ие:Ј)' И31\t~ђу MCIIt: 
и Малић·аге у Велссу. 

ЗАУ3ИМАЊЕ ПОЛОЖАЈА НА l:iАБУНИ 

Велес је био 1(ОНЦСНI-рашюн(} место турске војскс. Још р~ниј~, нок је по неки 
од наших сс:ъака смео ЦО!. иде) Be.lec, тражио e~~1 од Малиh-аге да белсжи (ОДНОСНIJ 
да наћс мСћу својим и најСИГУР!IИјИМ љу,1ИМ~ ~O ће Gе.lеЖИТIJ) KO.lI1KO таБОР<l1)'рске 
војскс ДО~lази 'ј Ве.lес и куда илу дaљ~ Щ Ikпеса; З~ТИМ, КО.1ИКО j~ нош:m коморе, 
арТИ.Ј.е[1I1Је и )'()ПIIЈТ~ CR\1X р[)донn ОР)'Л\ја 

МI1СЈlећи Д3 ће се lJбјuва РПТ~ IrРО,1УЖИТИ н д~ 1\е мо1\и добити голубију стаНИlJ)', 
лео сам ЩI имuм I'e IЮДДТКС код себе, П~ чим добијем ту cruницу, одмах да извеСТl1М 
у Србију K~KaB се р~според чини према Србији и ~ОЈIИКО И(Јјс~е ЩЮ;IJЗИ ~роз !Зелес 
~оји је одрећен каО ~онuснтрauИОIЮ место од 1·!IJПlЮl\.омандујућег маћслонског фРОНl"1I 
А:IИ Ризu-п~шс, који је са своји.\! шгабом би() у Солуну И о}!атле ~()\!:ЈН}!()В,Ю сним 
турским Т[1утџма које су имале ОJlерисати IIрема Грчкnј, иРТ10ј Гори, СрБИЈИ и г,у
гарској. 110ссбна 1)'рска команда била је за тр~кијско бојИIIIТС. 

Ахмсд-аГ11 ми је одмах Qбећаn сигурна ЧОТlска 1<1 ту BelY, ~ ја С11М љему N,o реч 
ЮI ће њеl'(lRО село БИlИ БО.&е ]Шl!l"ИћСIIО ОД сuдu IТ(>ГО ,10 1:UШI, И да не1\е осетити у 
поглеl\У сп[)~е !lИчне и lюрОllичнt: час]И IIИКUК]Ш неДОl"Тuтак. зuто што их је щmуcrипu 
турски lIЛ~l"Т. Како Срби, ТUKO исто И ТУРЦИ И АРllаути, СБuкој мојој речи неРОflШrи 
су као да је заШ1еана у некој њихоној светој књизи. 

Тзко сам уеllоставио ОВу врпо в~жну везу са I\cлесом. KOjU је једино "10Г1lа !щ 
се одржи lю:чоћу Муслимана. Турски ЉlжиБОЈУК ЛРЖU() је це_']У [)пласг (],l Азота ЛlI,ље 
до ПСЈеса Н цео IIY 1 ОД ИЗЕОР<Ј 11<1 до Псле(~. Пuшто је дзот оспю без турске власти, 
OДM~X сам нр.rСI)'IIИО IlpHBJbeIb)' пугu од aTapil Ci:..1<l Мзртовпu, упrз~о од Марков;} Кз
менз, ШI све до Бистри~ке ~ЈIИС)"ре, т"де су Р~ДИЛИ Биcrричuни. Иео овај !lyT 0,1 Ј\.1ар
кооа Камена ДО TCORfI ИIIIЖ1 је I"OIOR<l раНllИl\ОМ, сем Н" два M~~I'a [де је би-,IU узбрдица 
ОИЈј пут МОРЈС је БИIИ прОLllИ[1еll и ]]ШIРIlТl_l,сIТ, а преко P~KC Бабуне ИМ~О)Ш C~ II[)
Ј.(ИП1е jei1<JH !IРlшремеllИ МIJL"Т, KUO IIITU су мор~ли бити ПОДИГН}"IИ и МНОП1 ма.1Н мо
стови нреко мнОЈ loН ДOCT~ дубоких јаРУПI тико да артиљерија, а и коморз, MOI)' !IЗКО 
И сигурно IIРОЈI<ЈЗИТИ. Све C~M ово радио c~ Н<lмером да војска, када буде оперисu,lа 
прсм~ Ilрилепу flC мора ићи IIpeKO Бuбуне којз, ако се будс СО:ШДНО нврдюа, може 
ЩI задржи дуго времена и најбоље lPYI]~, а ТО утврђење Бабуне сам ·прсшостављаu. 

Шестог октобра 1912. обј<1В:ЪСН је p;:IT. а већ 10. и 11. скто6ра ВОДИ.llа се битка 
~nд КуманOIШ. С~аки топ, испањен на Ку.чаНОЕУ, '1)'0 се Н3 Б<lБУIIИ, КО!.О д~ ~e (юр6О!. 
води у R~.lecy. 13. О!(lобр~ прве Јединице ра'ЮИЈсне "I)'[1Ске ВОЈске Heh су lЈДстутшле 
ИЗ Вслесu ка IIрIJ.1СП)'. lIисам 311ЭО да Је HU KYMUHOIIY био поmyн с:юм турске војске, 
али сам, сдмах ЗdТИМ, моби;тисао око 200 :ъуди, Ю:lшао IJa БаБУII)' и зау.lео 1:1<l8I1И 
вис звани Мукое. Кall С<ЈМ еl'VlГ~О, Т}рци су еа два топа већ ДРЖ1L1И један други ВИС, 
изнад са\!О!' Арума ~оiи води из Прилеlld у Be.lec. ТУ[111И су И\1otЈIИ НПО! тона а ми 
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смо ИМUЈIИ само пушке Ii рtшеНОСI да сяli и~гине)!о или да o~aj гшанински яенац 
бабу неки олржимо до ;юласка српске нојске. 

Имао сам тежак 3адатак да правим llУТ уз реку Бuбупу и да омоryћим наПlој војсци 
;щ уз реку Бабуну лоfJе до Богомиле, ту на најнижем прсаоју да llређе у П[1liлепс"о 
поље, :шобилюеhи IIJlаllИНУ Бабу!!)!, и ла у Прилеп уђе пре"о Маркова Градu. Ј[оснао 
сам ЧО8ека из Согља, ЈеДН()ј' Србина из Теопа, мога четника Теме:ька КОЦllБUlllНјУ, 

Д1I обојица 0;1)' у Ве,lес и оаај АРН1I)I"rин из Согља да IIреда писмо Малић·аl н, а Ма· 
ЈlИћ'3l'а да ra прсдз команданту војске СрјIске која пр~а СТИЈ"Не у Ве.lес. Али како 
нисам зн<Ю Шl'а сне може л~ се деси Ма.llнћ·аги ТИХ дана у Велесу, дрУI'О I1ИСМО сам 
дао Темељку КаJlајuији KOjl-l има .ца [јреда IU Ш-lСМfI првом СРIIСКОМ официру који на\1ђс 
у Велес. 

Оба ова ЧОDека провукла су се кроз >'ШОl'обројну турску војску која је ОДО)'lIалз 
из Велеса ка Припспу, "ао и кроз многобројrlС ~рске избеглищ: Кflје су такође бсжа..~е 
K~ ПрилеllУ. Свакојако, њима је живот био У ОЩIШОСIIi, јер док спи Турци бежс из 

lklcca опа ДВОЈица ид} у Велес. ТО је било ДОБОљно да их сваки ТУРЧИl! УХВ3IИ И 
ОДI'ШХ cтpeљ~ на JllilJy места, а да \1Х уоrlште не пита одак.:lе су ни uп<r су. OHf"I су 

инак стигли сре1'l11O, И..lући све СIраНПУТИl!(]М и некако се увукли у Велес. Ту су Ilре
ноћили једну ноћ. 

Темељко је чувао llисма код себе, а СогљенаlJ АрнаУТИli беше llрещlO, јOlП ИС'lе 
вечерli, нисмо Ма.lић·~Г\1. Ма.l1нћ·ага жапио је 1)'РСКО царство као и сваки добар 
Турчин, fi'1И ка;.! ве!'! ЩlрПВО IlplJll3.-Ј.а, он је био бар ТОЈIИКО за;ювољан кад јс 'јУО 
да је на Ку.\ШНОIlУ борбу водим t:ршжа ~ojCKa и ЈЩ су Срби lюбе,:Ји.1И Турке и да 
српска војска УЈlази у Вс.lес. Малиh је знао ЩI њего" братан;щ Јзкја С\1Гурно дОЈIЗЗИ 
са С[ЈПС"ОМ војском, а и ово llИСМО које сам сад 1l0C.lao за командаllте СРјјске војске 
беше му добродош,ю да се ШЖilже и [јред СРПС"ом всјском, а и пред ВI:;tCШКЮ1 Бу· 
Г1lрима да јl: Оll, И онда кџ нрппал.Е турско цЩ}С"IВО, човек који код Срба ужи~а Iшјвеhе 
поверсње. 

Иео пут од дррШ Ве.1ес~При.lС!l, IШ уз l>абуну, ЈЮ г,ОГОМЊ1е, Ii од Богомиле до 
ПРИЈlеllСКОГ поља, спе до села Гостиражња био је готов. TeМ:~ЉKO је [јредао писмо 
IIP~OM оф~щиру па КОГ3 је ШlИшао. И још док се оовио у ВеЈјесу, стигао j~ Војин 
llоповић Вук са снојом ЧйОм н узео Te\1eЉK~ као ВОllича да га цоди најближим пуrе\1 
у Теово. 

у том мсhулр~меf!У, док ca~j ја. С3 ~uим ОРУЈКаним JhУflИ\1а држао Бабуну, једна 
IYрекз војска од пет табора, у јUЧИltи ,щ око 3.UUU Љ}l\И, дола~и.la је из ВС.lеса и 
Спушта.:ш се у Бабуну реку, да Ilрек~Богомиде уђе у llрилепско lюљt: и ОД~llле про· 
дужи даље. 110ЛЮЯК nne l)"pcKe војске ИЗЈзяао је страх код СВИХ села у АЗОlУ, јер 
су се БОЈii.llИ насиља и П~Л,СПИllе. Ннсам могао НЈПУСТlПИ IIO.l0жај на Б8буни и упу. 
СТИТИ се у борбу са ОРОМ нојском, ве1\ са'>1, само са дна четника, СИlllао са Мукоса 

и дошао у Согље. Ту сам затс~ао АхмеД·ну, коме сам Ilаре.!.шо да узме јШlllРИ виђена 
АРll1јУј'а из Сог.ља. да изађе пред KOM<lндaНl'a ТУрскс војске и ,Ј,а му каже: "]Јемој 
да се Ш<IJIИШ да уђеш у ма које срПСКО се,ю. Овде им~ комита и убачсне срнске војске 
као на гори листа. Ти са војском можеш да прођсщ јеДИIlО 1I0ред Соп,а, па испод 
сеЛа Мокрени, па исл(]д Г!lбровника, па ћещ онда паз.аРСКИ:-l HYleM да изађеl1l на (1<1' 

бунски IIреној !.оји воли У село Десово и (1дaТile можеш .]а l.JДelll даље у IlрЮСll. 
Ми ћемо ти дати три наша 'шuек~ З~ вође. И гаР~llIтујемо ти, ако будете ишли овим 
путем за нама, ни јеДl1R rlушка нсће на ШiC да [ј)'кне; али аш [је БУДЙ'е ишпи овим 
путем. ни један од Rac неће живс глаRС юнеш" 

AxMcII·ara lЮСJl)'шао мс је и отишао у логор ђ'рске uојп.t: која се пила сместила 
око манасrир~ Сн. Г>Ог[)[Хщице код Согља, И комаНlЩНТУ су СШШЩl'ИЈШ сне ОАако 
IUIKU (.Сам IiM ја 10 реК<1I). Кад је ОНО чуо, командаllТ их је почсо ГРЛИ'l'И и љубити, 

:шкваљујући БOl)' што је и у uuпј Оlшпој !урској пометњи НЈишао на тако храбре 
људе KOjl1 му обећавају да I'a Сјјровепу са IJСЈЮМ ~ojCKOM КРОЈ опако [)јlасна месн. 
Из 6л~гпна[1Il(ЈСТИ дa~ao им је пуне прегршти срсбрних међеДИЈа UеДIIU међедир 4,50 
дllllзра златних). Без ИК~КЩ)l' заСЈОја, KOM~HДilHT је Ilаредио покрет и објаснио прско 
офщщра војНlЩl-lма да про.lазе крщ је.:.I.IlО 011 најОП<lснијl-lХ места; и да се НИКО нс 
!lIали lIа уђе у неко сеЈlO ИЈШ неку кућу н да lраЖIi Х:lеб~: IIЛИ, ако у путу сретне 
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не"ог хришliаНfша He~a га НИIi:О руком не дирне, Само под тим условима ови храбри 
Арнаути могу их без губитака извести из овог опасног места. Тако је дела ова војска, 
пресеrщјућl\ Азот, не улззсhи нн У једно Се.ТО, IIсћ IJРОЈri\зећи мимо ЊИХ, I1ротпла преко 
А:ют~, [1игде не пиr~јући НИКОГi\ и отипr:ш у llрнлеп. Овај догађi\ј ВИПlС је био опењетr 
01\ ue.10l' народа у АзOiу него МII какво ДруГО јунзчко пе-IlО. Разуме се да СМО зато 
били и МИ об~IИI:.·ЭНИ да нс дOlI}'СТИМО да се ма какав зулум учини овоме ариаyrcком 
сслу. 

Кад је Војнн ПОlJови!l стигао у ТеоllO, ова војска је већ бwlЗ прошла кроз Азот, 
народ се поново вратио да попранJЫI НОВИ ПУТ И да га још боље осигура. Ја сам био 
на Iiабуни кад је 19. октобра увсче стигао Војин ПОllОВИI'l са својим одреДОМ. МИ 
СМО већ били промрзли I-Ia CBOjl1M rЮЈЮЈlшјима, јер је на Бабуни завладала таква хлад· 
ноћа, да сам морао свака пола сата MeIbaTI1 стражаре на стражарским МlXТИма, а '!ете 
су биле размештене по ~лаIIIКИМ lI"олнбама, где су тога лета била бачила. 

СУТРИДНJI смо ту IlреД!lНИЛИ. Наше позиuије биле су појачане четом Нојина Но· 
IЮfшћа, а Турци су УТВР!'!И8W]И св()јс положајс на другом вису који није био ОД нас 
у IIlХ\lIОј линији даље од 400 метара. 20. октобра пред вече угледаемо где се cpIICKa 
војска псње једном косом између сеJlа Степаllаца и манастира СН. Димитрија и .'10лази 
НраВО к Ila~1a. 

Био сам ПОС.1Щ} неКОЈlиm ЧСlника да чим наСТУIЈИ чело срllске војске и дође до 

раСКIЮIИI\С где ~ онај IIУТ o .. Нlaja за Азот, оцмах да шнају ко је КОМНlщант. и да ко
маН1ШIЛУ .'lИЧIJО IЈредајУ моје ШЈС~Ю. У IJиему еам јављао да Турци држе важан положај 
нн самом Ilpellojy ЩlаНИllе Бабуне, високом 90U метара, да ми држимо цео гребен Ба
буне, десно од тог виса. али да сам НШlра~ио нови пут уз реку Бабунv, Оl1исавши 
цео таЈ пут. Рекао сам да се ТИМ п)'тем може извући цела артиљерија, уflи у Прилеп 
без ryбиТ(~ка, јер ће се Бабуна заобиhи. Али не само то. lаllљао сам да сам ЈЮУЗ,ЩIНО 
сазнао, а то ми је саопштио Ахмед-ага, да му је рекао команщНlТ оне турске војске 
коју су ()ни CnrORe.111 кроз Азот, да се Џаuид-mlша УНУЈИО ОД Скопља Ilрtжо Теroоа, 
Гостиn~ра и КичеR~ lIрема nитољу. ЏаВИД-Јшща има ДИ~ КОМП;Јстие диuизијс 11, ве

роIШТНО, бр~ниће Ьито.љ. Али ако нас Турци зwrрже испод Бабунс, можс Uаllид-паша 
да стиJ'll~ И Д~ брани Бабуll)' и да цео успех на Куманову може бити комtJромитован. 
Све ово избегло би се ако наша војска пође на Богомюу и без борбе заузме ПРИJlеп, 
УIIУ"ГИ се Битољу и у кпаицима Прне реке задржи или рю6нј~ Uавип-пашу. 

Оно моје нисмо добио је у руке кнез Арсен, командаю срщке КОlhице која је 
гонила Турке у њихову повлзчсњу. Разуме се, опај пут са толико муке и ИСТИlIСКОГ 
П()ЖРТII()вања наПРЗRљен, није био искоришћен. Моранска дивизија, rюд комаlJДОМ 
ИJlије Гојковића, !!~ступала је ОВИ1lf нравцем кt!jи сам ма.llО IЕре описао, а туда није 
МО! ,10 бити изuучен ни један топ, нити кола са комором. КIIСЗ Арссн ударио је лево, 
на село Владиловци и Поmщију, па изашао на друм Прилеп-Градско, да одатле уђе 
у Прилсп, а MopaBC~3 дl1Вl1Зија, иза које је долазила ДРИНСЈ(а дивизија, имала је да 
[Iређе Gабуну на овом превоју и да се спусти ка Пrилепу. 

ЈУРИШ НА ПОЛОЖАЈ ~YKOC 

21. изјутра, има.JIИ смо наређеl1е да ЈЮД зuшппом једног митраљеза ИЗВРШИМО ју
rиш (Ш турски 1I0JlОЖ:lј на Мукос. Моје ч~тс удруженс са четом Војина I]оловића, 
П(}М(}ГlIУТС [)Д ЈУ битшьона ХУН моравскс ДИl!юијс, дсено крило у јуришу водио сам 
ја, а лево крило водио ЈС ВОјвода Спаса Гарда, родом из КривоmlЛанаЧЈ(И казе, I;ећ 
добро чувеfl и као јунак и као четов()ђа. У I\ентру је био Војин Попови!'!, и за њим 
био је ЈУ батаљон XVl пука. 

Х.l~дноl\а је била ужасна. П();јуrМРЗIJ)'ТИ у рано јутро приближавали смо се тур
CKO,I lю.южајУ. Кад СМО дошли испред l)'рских IЮЈ](Јжаја, Турци нас дочекају кон
центричном ватром и г!Очн)' да нас бију из сnоја два 10(13. Наш митраљез, који је 
требаJlО да потпомогне наше наС1)'пање, није могао да ради, јер је пода у њему била 
~МРЗIIУта. _10ЖИЛИ су ватру испод њeг~, али је све то било без ик~кве користи, јер 
се на тој ВИСИНИ митраљез није '-10гао загрејати. Турци су са св[)јом па.ъ60м, а IШРОЧИТО 
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својом артиљеријом, И3.азвали доста нереда КОД нас. Ипак СМО остали lШ Jlоложају 
до ког смо били тога ј)"Гра и дошли. имали смо много МРТllИХ И рањених, али jelIl'lH 
од највећих губитака тога ш!На била је смрт Спасе Гарде, који је погођен турским 
КУР!Ј])'МОМ посред чела и остао на месту мртав. Тога дана после подне стигао је и 
гјХЈ MOP30CK~ дивизије]ја Ба6уну и еМI:]IИО H~C el'l нашеl' lЮ;lOжаја. СlИГ3Q Је и ЈУ 
коњички ]ЈУК. Са ди~изијом је (."ТипlO и њен KOM~ндaHI, l]УКОВНИК ИЈ]иј~1 l'ојконнћ. 

Он је јахао Юl КОЊУ И неке посуСПlле војнике ]'д~р:ю је корбачем да иду У ред. То 
ме је мало изненадило, јер иисам могао ии да замислим да командант дивизије треба 
да шиба уморне војнике. 3аисПl, тај пут ОД друма па уз јеД!ђ' стрменИlу косу, па затим 
једном падином, опет уз јелну стрмен, уморио бl{ и одморна човека, а не lюјника KOjl{ 
је оећ )J.oaдeC~T дана у ЈЈокре])'. 

Ја никэда нисам уД1\рио HI{ јсднО!' свог четника, нити сам икaдn и једну ружну 
реч рекао свајим ратним друговима. Радио сам овако. ])ИЈ]О то кэд свм примао целу 
чету као Лушанз Радивојевића или кад сам примаа поједина'Чна .l:.)'lIC у 'Чету, говорио 
сам I{M: "Пюите добро! Пи сте добровољно примили на ссбе тсжак задатак да се 
борите са неllријатељем који је, ]10 c~ojoj СИЮИ. далско снаЖИl{ји од иис. Али ми 
СМО иРВ који иајвеhи христ обзра. (амо, да се храст обuри, треб<! МНОПЈ да се ради 
и да се иаиће Н3 ВС.1ИКС тсщкоћс. Сиа!;и каји у себи ис осећа снт-е да може да издржи 
тежак чеТНI{ЧКИ живот, нека И:1е ОДМ:lХ снојој кући. Ко остане, тј МОр:! да буде ди
СЦИПЈlИнован и да без ]Јротсста ВРЩI{ и ра!ЈИ сне оно што му се нареди. IICKa свако 
добро fta3И да у свом четничкnм P!lдy не н;шрави никакву ]югрешку која би морала 
бити кажњена. lIикаме нећу опростити никакву погреТL1КУ. Свакз погрешr.а мора би-ш 
Кажн,fН3 110 соојој тежини. Али знајте добро да ОЈЈај ЧСтtlН!; кога ја Г1)'дСМ казнио. 
Tdj није оише за мене човек, није достојан да носи оружје и да се бори за С.lОбо;Ј.У 
лругих 3!;0 ]јије саRладао спе људске слабости у себи". 

Так() ми се l1ИКiща НИЈе ,'ll'СИЈIO ,1Ц СНОПI ЧЏl!ика кцзним, а сви су }\о јеДlюга били 
хероји и нршили Jlзтчооечцнска јуншuТ1Ш. И Ј<ПО ми је овај ДОПlђиј између комшщшна 
дивизијс и јсдног војника који се бори нс за себе, нс за своју њиву, нс за неку своју 
добит ил!! каријеру у живоry, већ се бори Д3 ОС.lОбоди IIcKora кога нс познаје. који 
му можда никада неће рећи "Хвали", а за све то као НШ'!хшу добивз flOнижен.е, јер 
га његов војни старешина бије кnрбачем K~O стоку. То Jlосле подне био с.1М YllyhCH 
са СШЈјnм чеТf)М цоле, у При.lе!lСКО поље, у Се.ЈЮ JlРСIfОВЦИ. То је био као неки ис1)'
рени ПОЈюжыј који је требало ш1 чу~u бок српске војске Н3 БаБУIlИ. СИШ30 сам у се.1O 
ДреНОВL!И. Ту смо доБИIIИ вечеру. За време вечере, дођоше нам још неколика људи 
у шумадијском народном оделу, наоружани пушкама и бомбама као четници. Мећу 
њима сам ОДМ<lХ ЈlOзнао Јосифа цоијоuића, доuнијеl- нладику БIfТО:Ј,(;КОГ, а ПОТО\1 1{ 

митрополита скопског. Још тс наhи заузео сам положај ИЗllад сеЈ]1I ЛРСlюнца. Ту 010 

ЧСК3.1И нспријагеља ако би са стране ПРИЈ]СIJСКОГ поља IJОКУШ1l0 да поhе на Мукос. 
Међутим, Наш IV к()њичкl{ IIYк. сишао је са Мукоса и lIj)()шао кроз Дреновис и атишао 
у арнаутско село Лесово. К()мандаит ЈУ коњичког пука Ралоје Лазић, умесТ() опрез
ности, беше се IlРИЈIИЧЩ] разузурио у OBUM арнаутском сеј]У. Арнау lИ Десовцн, сни 
добро наоружаНI{, а ЮIРОЧИТО 0111{ који су побеl'ЛИ са КУМIШОВВ као 1)'рски војници, 
IIOППО с]' Јlретходно јавили Арнаутима у село БраИJIОВО, те Браиловuи, њих 50, изиhу 
ВИШС ce.~a десона и тамо lIоставе заседу да разбију Itашу коњиuy за времс одступањз. 
Турци су ловеЈIИ чеТI{РИ т()па и наместили юмеђу ce.la МалQ Мра\1()рне и села Се
нокоса. ]]0.11 заШl'И]QМ оое 3јпиљерије, којз j~ БИЈШ уд,uьеиа шест до седам километарц 
у ваз.цушној ЛИНl{ји од Десава и ДРСlювца, унутио се jeIlHIi табор !урске l]ешадије 
и почео да. наСТУЈ!а нрема Селу Десону. Р1Iдоје Лазић, Кад је УГЈ!едао ону туре!;]' псшади
ју и оружане Арнауте у Лесону, IIЩХЩИ ilокрет и одступ~ње. Чим су ПОШЛИ Ha:"IaД 

према Габ[ХЈВНИК)' (Азот), lIюtaМl!У их 'АРllаути са СВИХ C]palia, убију им око 40 коља 
и не знам колико војника. Само, к1\д сам ја дОLlнијс уЈнао у Десоое, нашао сам у 
селу 10 војнИ/ш коњаника ЈУ пука који су ~eh били !lише од пода изедеии до !Јаса. 
Лазић је UД(1)'пио са СБојим пуком llрек() ГабјХЈвника, Ораов Дола и OMopalia, право 
у Изоор. ИС]lР~Д ЊСЈ-а је да.lеко, више од 25-30 км БИЈl3 Моранска и Лринскц Ј\l{lIизија, 
!UЮ И КОlbИЦ3 под КОМЩ-IДОМ !;неза Арсена. ТУРЦИ. охрзбреl!И овом lюбедом, пођу на 
село Дреновие. Али пошта су нашс позиције биле одличнс, нисмо им даJlИ IIИ да 
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нам се приблнже. Пред вече тога дана DојСЈ;а турска се повуче а СИI)'РНО је и ар
тиљеrија fiИ.l~ rј()Rучен~, јер lIећ ОКО 4 сата после Iюдне тога дана, 22. октобра, нисмо 
'Iули дејсТЋО турске а[1тиљерије са Мал[)г Мраморана. Пред вече почела се СПУ\ЈЈтати 
Mopa~CKa ДИ8нзија са Мукоса доле у село Лрсновце. Униформа српске војске била 
је T~KO у складу са :>Смљиштем н Iшмењ~rимз ~роз које су пролазили, да се апсолутно 
није могло I1РИ\lеТИПI кr~тзње так[) великих lIојничких M:lCa. ()БО је било још једно 
IIреимућСIUQ које је имаJlа срщ:ка llojcKa Над ч'реком иојском. 

Те вечери сам, као Irрсдстра>КII и претхОДНИЦ<I, са својом четом заноћио у ,CC.1Y 
Нсбреroву, а CYTjJaд1IH имао сам задатак да једном косом П.lзнине з"lатоврха КОЈа се 
зове Баба и иде паралелно са друмом Прилеп-Велес и завршава се испред саме при
ленске касаРIЩ заузмем KD.CapIlY и уђем у 1lрилеп. Тога дана, 23. октобра, равно смо 
пошли у наС'Ју"ање ка ПрилеllУ. Турци су били напуCТ1LlИ положаје на Мукосу и [ЈО
ВЛ3ЧИ)IИ се нремз При.Јену. Неке ДРУI'е јеШ1Нице турске војске одступале су ка При
лену друмом ГраJlДЦЈ-ПРИЛСIJ. ОВО (ЈДС1)'Н3ЊС би.ю је IЮД IIРИ'IИСКОМ cplJCI<e I<оњице, 
којом Је команцовао кнез Арсен. UKO IU'СЗТИ пре подне једно оде..ъење 1)'PCK~ коњице, 
да би заштиги.rю lIовлачење нешадије "оја се IЮВ:ЈаЧlUlа са Мукоса друщщ Bc:..1CC

ПРИ2IеlJ, изишло Је и lJостројило се на ЈЈоложајимз између места званог КУl<ОЉ - Ма
настирске ливаде. МИ СМО отворили ватру нЈ ђ'реку коњицу, али је У исто ире'>lС и 
еРЈlска артиљерија већ поче.1а да излази IШ бабунски прелаз звани Ilpl1can (900 метара 
нанморске ~исинс). СРIIСКИ арlИЉСрl\И 0,lM3X су НЭМСС1или јсдан т()п и почели гађати 
пут Rелес-При.1СП У ПрD.Щ}' самог Прилепа. ПОСЛС IfСКО.1ИКQ гp~HJTJ, 1)')1ска неШll.1ија 
се р..1СУЛ~ и У неред)' ОдСl)'ШIЈlа IШ 11рИЈrе11У. IIllCJle нешто ~ише 0.'1. [Јо:m 'lас~ нnше 
борбе СП ~РСкОМ коњицом. И I<ОЊИua је lIочеЈШ да ОДСТУ!Ја. Ми смо ИШЛИ за ЊlJМ. 
он!! СС није за.ЈРЖалu у касарни. всћ јс IlРОДУЖИ.-ru даљс у ПРИЛСН. 

ПРИЛЕП ЈЕ ПАО 

ТаЧIfО у 11 сати тога ;щна заузео сам са својом чстом ТУРСКУ Kacaplry код Ilрилепа. 
Пошто сам 1)' оставио главнину свеје чете да брани касарну, ако би можда Турци 
riOкушали ла је заузму, а јп са шест ~етника ушао сзм у ПРИJlе!Ј. 

1'3'11-10 у 1 са!' носле IЮJ.\llе ушао CUM}' НРИЛ~IIСКУ ()]][]IЈИlIУ. Председник ОJlштине, 
СЈ ОСI·ШIИ.'1 OIшпинuрима. бно је )' канцс;шрији. Турскс BoICKC било је још 110 CBI1M 
УЛИЦЈма прилеllСКИМ. Ушао СЕМ у општину И )' I<31щеларИЈ)' где су би:1И окунљени 
ОПШТИllари са председниц)м и наредио сам дЈ се одмах УJlуте три ОIlШПНlска одбор
ника и }Iредседник с њнма и да иду да сретну команданта српске војске да га поздраве 
доБРОДОШ:IИЦОМ и ).Щ му кажу да може)' Прилен ући слоfxщно, јер нико неће дати 
ни најмање отпора. У ист() В[1с",е сам flаreлио да се на градској сахат-к)'ли <1дмах 
ИЗБеси ВCJlика бела застава, која ће се моћи БИl\ети из далека. А пароду lIel<3 се оојаени 
I\а c~aK3 кућа истакне Ilа Сllојим IIр31'има 110 ј<'.':lI1О IIзрче бе;Юј' 11;13ПШ. Затим са.'1 по

траЖИIJ дна ОIЩJlинска чаОlИка да 1101"1)' са мном да забслсжимо све пеЮlре и д~ за
бранимо lI)ЈОдају овога хлсба Г]XIhанима и пролазницима. 

lIаша војска била је без Х.1еб~. У своме наП)'пањ)', пешадија и коњица далеко 
су иза себе оставиле к()мору, 3 и веШ1КИ мост 113 Ва[1л.ару у Велес)" био је оштећен. 
па је и за његову ЈЮllравку било rютребfl() три-~етири )1аЈ!а I\а би би() оспоссбљен 

да комора можс НРСКО lьеПI пре.:шзити. Исто тако, наредио СЮI да се саОllll!ТИ свим 

~РИluћанским куl'шма да CB~Ka кућа која има макар мало хлеба на претек те вечсри 
трсб~ да га донесс у ОJlШТИНУ и дЈ. га преда ВОЈСЦИ. 

Око 4 сата после IЮЦflе rючела је српска војска улuзити у Прилеп. Ушла је Лрин
ска ЛИflfJзија IIOД КОМЏIIOМ ПУl<овиика ПЈвла .IУРИlпића l111)'pMa. КОII,ИЦ3 је ушла I!ОД 
комnндом кне3<1 А[1сена, а МораАска дивизија БИ:liI је распоређена на УJlзсе;у у нагюm 
између касарне и ПРИЈЈ<:IЈа. За КОМ<lНЩlIШI МССШ био јс одређен командан] 17. пука. 
На пyry Прилен-Бито:ь беше нстурено једно OJIeJhClbC CPHCl<C коњицС под командом 
КОIЬИЧКОГ мајора Велимира Ве.\шћа. Још док је наша војска била)' lЮКрету И раз
меШТ<iJlU се по ПрилеП)' где су је грађани прилепеки најсрдачније дочзкали и угостили. 
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тако l!a ни један српски војник који је 23. октобра био заноћно у Прилеп)' није Ш'Iкал.а 
з~боравио ову срдачност н I(()чек К;Јкав је еваком од њих указШI. 

у том времену пrиђе ми јСЈ\llН rpaf},1HI1H IIРИЖ'lJСIШ. ШII\ !Ю Зilнимању эемљоrадннк 
.' н е~ощтЈТИ ми да се '!урс-ка BojCK~ концеНГРИIIJС код СС.lа Б,:рсЈВUС, на шестом кила

метру од Прилспu, идући Бито.ъу. Кад сам овог ЧОБека УПlfГЈО оп куда то зна, он 
ми рече: "Ја сам 0rao и сејао Д~H~C у пару сеЈЈа Лшоuо. БIweo сам кац) турска војека 
којй jD ДОJlЮИ;Ш из IlлеТВЈра и Jlенишrd. па преко села Лзгова одлази даље, код 
СС.l<1 Беровuе на АJlИНСКИ уши, 1)' се задржавају и !lOчињу нешто да КOIшју. И друга 
НСЈјска Koj~ j~ И!1lла ИЈ 1ЈРИJlена, IУ се ЗilДРЖ:Ј.;ш", 

Ka,l сам опо чуо, одем KOMaHдaНlY меСIЋ IIУКОВНИКУ МЈС~.lонићу и саопштим му 
ОБУ Беет. Jlуковник Масалолић, код кога сс тада налазио Војин Поповић, нареди Во
јиtlУ ДП пошц..'Ј,С јсдну патролу и да 9ИДИ у чему је ствар. 

Ја сам изшпао да осиr)'рам хлеб за војску, Али У ЮМ [)П(':Т ми 11ОЛаЈI1 један други 
човек, па ми и он саОllluтаПil да се ТYPCK~ lIojCK~ концеИlрише на AlIИНСКИ уши. По

ново Il()ђем Щ! јШIИМ комuн;щнту, али, у roMC IIP~MCIIY, СТИП1С МС И т~ћи човек па 
M~ и он е~ОI1ШТИ прилично liOнишеlТИМ гласом Л3 много турске војске има на AlIИIIСКИ 

уши, а он је ВИl\ео и топоnе, П[)II[)nО сам ;:юш~о командаюу МаСНJlонићу и II(IНЩЮ 
му ДОСТЈUИО од реqи по речи све o~o што сам ~yo од људи који су то видели и сматрали 
З3 дужност да одмах јаnе, јер су се ови љули, на IIрВОМ месту, Сюјanи )«1, п[) њих()ном 
МИЩ:hењ)', турска BojCK~ re Ilоћи може lТa се НР:ПI-I у Прилеll и да наСlане борб..1 у 
самој пароТlТИ. Л 11011110 је војска на кuнаЧИIIПУ CUMO 110 хришhuнским кућама, то може 
доћи до Ilu.љ';IIИ1I~ вuроши и до Оllштег lIOКОЛ,Ј, 

Кад сзм ово сзоrlштаlШl) ПУКОБНИКУ \1аса.l0flићу, у то ~peMe уђе у К~lIuе.l~рију 
Војин ЈIОllOЕић и С~ОПlIПИ м} IЩ је fhel'OH~ IIЈI)ЈОJlСЈ !1ЗIJРШИЛU извиђuј И да UIIСОЛУТНО 
II~M~ IIИШЩ ~ MCH~ се окрете Војин, 1111 ми кажс; "Турци су ухватили ПIК11В страх 
од нас да се ни у БI1ТОЉУ неће задржати". О;.Ј.Мзх сам ВИ.'.I:ео једну JI<lКО\1исленост, 
једну (кажњиву) ЈЈаЖ. 3Ј тако К]ытко "РСМС ник~кн~ Нојинов~ ааТРОЈЈЈ није могла 
01 ићи НИ 2 км ЦЈ:1С ОД В~ЈХ1lПи и врзтити се lIaTp<ll', Па зато ДOCT~ нnбусито одговорим 
BOjIiHY: " Ји бих желео да ее ТУРIЈИ не зuдрже ни у UаРИГJXlIlУ; али они су се эаДРЖiUlи 
измећу шсстог и се!ЈМО! КИЛllМетра на путу ПРИJleIl-БюоЈЬ. Ја не ЗII~\I хоће .'IИ OIlH 
и сутра filПИ ту. Мождn ће ноћас ОlИћи даље. А~и су всчерас СИl1'рно Т}' били на 
томе ~eCIY. СКОllЦСНТРИСИf1С су доста оелике 1Уреке снаге које нмају и аprnљерију." 
Војин је остао IIРIl своме тврђењу, ~ли r.,·ј~С:lлонић lIошаље СIЈОI'а ордон;шса до МЈјора 
Вемића, чија је КОlhИЩI БИЈlа на IlреДСlр!lЖИ ;:13 и његз УПИТ3 да ли шта зна о не· 
Ilrијптсљс~ој војсци. Вемић му је о...\Говорио исто ТО ШТО И Војии ПОlювић. Aгrи ПО{;.lе 
тога одговора lIУК(ШtIИКУ МЈса.lовићу, јсдан Ве\1ићев коњаrrик који је ишао у патролу 

друмом ЛРИЛСII-Бию.ъ. саОIlШТНО је СНОМС команданту да је нримешо IJЈ НУIУ ]]ри· 
лен-liИТr1Љ, је,llЮ 3-4 Кl1лометара да."lеко од ЊИХОВU ЈЮГОР~, концснтрauију турске вој
ске. He~Hlћ, бссnн што Турци нис}' ll()беГЈIf1, извади револвер, викне војнику: "Л~жеш, 
Џ)'ксл[) сељачка" и убије војника 1111 место. 

Те печерf1 офШ1Ири су БИЈII1 п)шћени у Прилспу као и CBI1 војниuи који су те 
вечери YW;If1 у нэрош, У једној великој кафаНf1, близу до Cpl1CKe иркве и српске основ
не ШКО.llе, БИJlа је спремљеН:I Нi;чера за Војина 1101lOвића и за Сllе Ulle које 011 буде 
поз~ао на вечеру, Ј '1спшци су БЊlИ рuзмештени по К)ћa~:J. 

Ја нисам хтео да идем на 1)' вечеру, већ сам отишао у кућу СВОГ3 старог пријатеља 
и познаника 'ГаШКЈ Канке, који је имао своје овце и СЈ}'.ь}ке јараца јanопих преко 
лета пп П.1аНИЮlма. Ми смо МУ ЧШШЈIИ U;I<iКШИЦ~ И IUГОШ! је стока увек БИ.lа заједно 
са чобанима 1I0Д наllЮМ зашпfГОМ. Ташко је СlШдао мећу богате ГРЈћане I1рилеl1ске 
и имао је у Прилеl1СКОМ пољу једно цело се.'1O као cnnj ПОСС,~. ПО Н~РОilноети био 
је Hmlx, аЈЩ као и МI]()ГИ Цинuари, eMaTp~o је еебе за Грка, Како није био ни прави 
ГРК, н RСЛИКИ неприј~теЈЬ I:}I'apa, lta КОГЈ су Бугари неКО.1ИКО [1~Ta ВРШИЈIИ атентат. 
Ја са\! од СВОЈа до:шска за велеJllКОГ војводу био у сга;!Ном ПРИЈатељству С љим. И 

у r1Пr1М часу кал је CPIICK:! војска УШJlЈ у Лрилсrl. а не бугареКЈ, КШЮ су то други 
очекиuа:lИ, РЈЖЧ::Т у овим 110.lУГрЧКИМ ПОРОДИ1\ама бl-l:1Э је веома велика, јер су Иl13К 
ДО'lСК3.1И ;ш ИХ ослободе Срби, а не Бугари. 
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у кафани, у којој је био на вечери Војин 1l0rЮDиh за истим СТОЛОМ поред не
колико прилспских l'p~ћaHa било је н неколико српских и бугарских У'Iитеља. Кшш 
се уз вечеру служило и .10бро тиквешко ВИlЮ, један ОД бугаfXКИХ учите.ъ.1 УIlfП~ НО
јина: "Где је бугарска војска, зашто није и она Ј\ОШЛ~, кад је народ и њу очеЮfll30, 
а nYСТИЈТИ су (БУI"ари) ЩI сама срщ:ка војска уђе у Прилеп". Војин IIОЛ08111\ на то 
одгоuори да БУЈ'Зpt:ка lIојска нема никаква посла )' престоииuи Краљевиli.а Марка, и 
да никада нсћс 1)' ни :1Оl\и. Овај бугарски учитељ показивао је да они, као савезници 
имају исто права }Щ лођу у Прнлен као и Срби ШТО 1..:)' дошли. Војин се на ово наљути. 
Нареди спојим че"ЈНИUИМ3 да изведу (ЈВОГ учитсља и да га одмах убију. Четници су 
то IJДMUX послушали ИЗВУКЈЈИ су учитеља и са стола. и са вечере и ОДЈ.ШХ га уБИЈIИ, 
Тај догаћај направио је мучзн утисак, И кад се о овоме сутрадан дознало, олмах је 
било унеколико Ј1('Нс:варсно оно прво раСIIОЈюжење које је IIЈШЛ!IЛn у Пrилсrry при
ликом уласка српске војске у ваrюш. 

Кнез ArcCH, пукооник ШI)'РМ, СИlУРIIИ да немају непријатеља пред собом, нареде 
Iюкрет cyтp<l рШlfl, 24, ЩlOбр<l, У ЈЈраЕЦУ Прилсп-Битољ. Кнсз Арсен удари :Јево од 
ПРИJlешЈ., IЩ село Jlаroно, 3 КМ источщ) од ПрИлспа. Псшадија и артиљерија дрищ;ке 
ДИUЮl1јс IЮћу широким друмо", Прилсп-Битољ, Не знам из којих Тbl.злога, артиљерија 
је изишла испред нешадије. Кад су дошли цо потока к[}ји се :ю~е Беронска река, от
преl'ЈЈИ су коње и о!\~еЈIИ их JI~ реку да их 1-шпоје. Још док су се коњн наrшја.ни Н1! 
ре!]и, СТИГlIе ПСIIШЈ\ијв и кад ~e IIриближила алинеким по:южајима, Турци ОСI1У 
ПУl1lчану, МИlршьеску и артиљеријску паљбу н;) epllcKY Bojc~y. 

БЉll-од~реl'щ присебности lJаВJlа Ш1)'рма, Дринске динизија lючела се разпијати 
У стре:щс. И ~aKO је зе~lJЬа била мека, одмах су. тако I!ОД В<lтrюм, нојНИ1(И коп~ли 
заклоне. Gорба је траја.lа ДО 4 С<lТ3 пос,lе подне и решена је на [ај начин што је 
арти:ъерир Mopa~Cl\.e дИUЮИЈе, Ilрошавши кроз JlРИJlеll, l!ОlJJла пуп:м Прилеп
KpYllIeRO, lIа К<Щ је ДUШЈIU lЩ иисин}' ссла Gvротина, она скрене лспо и заузме један 
ЕИС ИСТОЧIЮ од тогз ССiШ, зnи!!и БОРОТИfJСКИ 8ИС. Пошто су 1)' пласира.на, ОГНОРИЈlа 
је етрашну артиљеријс~у ватру у леои бок турске нојекс која је бf1JI~ Ilа АlИШ:КИМ 
ушима, ТУРЦfl су задржали uелу Дринсч JLИВИЈију и I\.оњи~к}' ,J,Iшизију кнеза Лрсена 
целога дана Ilрикопане II~ MeClY. [)(е (у ТЩЋ дана борбу почели, \(ако су Турци г~ђдли 
цео друм до ПРИJlеП\l и држали ra IЮД ватром, Дринс~ој дJ.lнизији није МQгла бити 
дoтypeH~ муниција и Bojc~a (односно Унук који је био у нрио] 60рби) оста.1а је без 
муниције, Тачно у 4.Ј() С<lТИ Шryрм је Ilарсдио 113 се изврши јуриш с Јюжем ЈШ ПУIЩИ, 
После овога успелог јуриша, борба је престала, ~JlИ су ШlШИ Ј'уGици, по ~uзив~њ)' 
познавалаца иаших г)'6ит~~а у IТрном БЩЈ~Щ1СКОМ рату, на овом ",есту које је по
гpeHlНo ШIЗIl3!Ю Бuкuрно Iувно бщlИ nсћи него на куманооеком бојиш1У. Турци су 
ОДСI)'IЈИЈЈИ И uставили своју артиљерију. ;\ли, пошто је и СРl1ска појска претрпе.lВ стра
ховите I)'UИТКС, а кнез АрсеlЈ, уместо ла гони непријате:ЫI ocт~o је те ноћи на истом 
меС1У где ес затекао. Турци оду у село Тш!Ол'Щне кnje је било 13 км .Щшеко од Гюјиш 1<1, 
па из тога села узму БО lJари БИD()ла и ВОЛОВ;I, дођу иа место где им је била артиљерија 
и те 1l0ћи извуку сву арти.'Ъсрију и OДBY~Y је )' села Могиле и Кукуречаня ЈЩ бране 
прелаз pc~c Шсмлице, док Ilавид-паша са св()јом војском не пробије се у БиI'О;Ь, 

Свега овога ие би било ЈЩ је СРШ::К<I оојска пошла уз pe~y t;абуну Н080нзправ
љеним путем и ].:юбишлз r.абуну, О ономе IIY1)' и погрсшпи што он није искоришћен, 
Н~l1исао је I-енерал JO[j~H НИКТОРОllић У војном лис1У "Ратник" 1911 АlИ. исто тако, 
не би се мог:щ, ни у ком случаЈУ, опростити она лакомисленост КОЈУ је покю:ю Ц~O 
ннш ком~ндни кор. lю~евши од Војина "ОПОRић~, пуковника Маса.ЮЕића. 113 СВС до 
Штурма и кнеза Арсена, Кад сам видео 080лике лешеве палих српских војника и 
официрз рскао еам Шчрму: "Господине, кад бих ја имаО власт 1Iанас, ја бих усред 
IIрилеl13 I1рВО оGесио Војина Поповића, а одмах до њсга пуконника МасаЛОRића и 

не знам код кога бих сс задрж~о," Кад еам ово гонорио, глед~о сам IIIТVPMY "рано 
у очи, 3 ОН МИ само одговори, ПОЧСRПlИ својом узречицом ''Те, те". "003 погрешка 
не сме проћи без каЗ,не." ПОСЈlе ОООПI, дошао му јс глаони динизијеки IНffендант ка
[Јетан Коста н рекао Је команлаН1)' да за ВОЈСКУ нема ни хлеба ни меса. Тада се Шl)'рм 
()братио ~еtlИ ОВИ_\! речима: "Молим 83С, Трбиhу, хоћете ли ои ла ми УЧИНfffе једну 
ое..1ик)' УСЛ}'I-У?" Рекао сам: "Xohy", lIато је наставно ШIурм: "Овде се бију Ј\ве неЛ)1ке 
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војске, ТУРllИ у ооnј боpfiн не могу IIУГО и:щржзти. Ваше учешће од сада не би могло 
донети неке НlIРОЧИте KOpflCТII. Зll нас би бюю корисније Д3 вам дам ОВJlашћење да 
можстс РСКВИРИРllТИ од Велесз rт3 сас до ПРИЛСll3 ЉУДСКУ И сточну храну. Ви ћете 
IIОТlIисивати РСКВИЗиционе прнзнаннцс, и све што будете потписали, држава је оба
везна да то ИСllЛати имаоцима признаница. Ево интенданта који ћс вам даТи цеиовник 

CB\fX наМИРНII1w, 110 коме се имају вршити набавке за војску. Нама треба најмање 
20.{){)() I>И.13 хлеnа дневно. Затим треба. Mecn, 113 CТn'!Ha храна, сено и зоб. Ако ви 
ову д)'ЖIЮСТ можt:Тt'l да вршите, ви ћеге пише задуж,И'Ј"И Србију иего да сви нзгинете 
у борбама одзвде до Битo.rьа." 

Није мн бнло ПрUВо, али сам био дао реч и тако, покуњен, вратио CUM се 24. 
октобра назад)" Прилеп, заједно са КоСТОм интендаитом. ЧИМ сам стигао У Прилеп, 
добио CUM други ПОЗИВ. да сместа идем до села Стровја, где ме чека Милан &сиh, 
мајор и секретар Народне одбране који има да ми преда важиу иаредбу. 

Још је исте вечери отишао сам у Стровје, које је од Прилепа далеко 30 км. У 
Cтpo~jy, У к)"ћи ПОllа Димитрија, зате"ао сам Милана Васиhа, ОН мн је испричао како 
j~ био на прен"гу IЏ)B~I\~H у село Дес.ово Радоје Лазиli, KnMaHiIaHT IУ коњичког пука 
и Ю1КО је на превару опкољен н како му је једзн део коњипе уrrиппеrr, а 011 се морао 
Iюнуtш чщ( до Извора. Тр;!ЖИО је од Melle да 1I0хватам Арнауте из сеЈШ Десова н 
Браилова; све мушкарцс да стрељам. а села да запалим, а потом да ГJlедам, IillмесlО 
тих арнаутских ссла, да 1)' доведем и наеслнм добре Србе који су заС.1УЖНИ за нашу 
организацнју. КО.l В<lсића сам 6ио само са два четника. 

Сутрадан. наместо у Прилеп, отишао сам у село Дреновци и нар~дио да се умеси 

x.~e6 у ССIlУ ЛреIЮIЩУ, Ј-Јеfiр~п:шу и Приса,rr:у, а да се спе однесе у Прилеп и преда 
Иl!теllДШГГУРН Дринске днuнзије. 

Поручио сам да ми дође 30 MOjliJ\ чстииl(u li3 Прнлспu Ii Са љима уђем у Деооно, 
1)' ПОХII!lТaМ 111 Арнаута и све СТ1ЈСљам. У самом Десову нашао сам 10 лешева српских 
коњаНliК3 KOjli су били више од IlOловине изедени од паса. Нашао сам неко..1ИКО крат
ких коњнчких пушuка. Али rтpe него што ћу да заП3.1ИМ село,)" ССЛ)" је било на 1.000 
нагона IIIIЩНИI,е Uep је село ималn око 2[){) кућа, а њихово llruъe сматра се као нај
пло.цородније у целом "Рl1Лепском срезу, и веома је Jlобро обрађено). за 1"0 сам наредио 
да дођу кола из свих околних села да товаре жито. И свакога сам з.адужио, према 
УЗСIОМ житу, !Ia има 10ЈIИКО хлебо~а да да. Хлебови су имали одмах да се месе од 
н.ИХОRа браШfl~ ~ojc им се затс~ло "од кућс и свако ЈУТ[ЈО да се носе у Прилеl1, у 

инrеflll3НТУРУ, а они после жито да носе у воденице и нека га тамо мељу. Јс'ШМ и 
зоб наредио сам одмах да се носи У ПРИЈЈеп и да се преда ИlfJсидапryри као и сва 
жива стока. Кад је свс БИ.JIО готово, наредио сам да сс село запали, 

Пошто је село заrшљено и почело да гори. видео сам да сам погрешио и да се 
пе сме у име пеке казrrе па.1ити (elln . .Јер станоеници тога села, жене и деца не могу 
БИТII олгопnrllИ ни за какво дело њихових старијих, а остају на )"лици, то jecr, под 
ведрим небом, и неко се мора старати ипак о њима._Али, овде више Hlije бюlO IlQмоhи. 

Послао сам чe-rнике по свима селима где су били турски амбари. да се одмах 
запечати, и да се нареди сељацима да иико у те амбаре не сме дирати, јер они су 
држаНI-IИ и све жито биtш УП(fТрefiљенn з.а исхрану војске. 

1'А3I'АЧУНАВАЊЕ СА ТУРСКИМ БАШИБОЗУКОМ 

дОШЈО је ред да се нн платим и са Адем-агом, K(lMaHдaIfТOM турског башибозука. 
Нд ЊI:I'ОВИМ имаљима било је око две хиљаде комада оваца и преко 400 KOMIIJI~ "рупне 
марве, I1ПО сам све одузео и Н:Јредио да се отера у Прилеп у инreндаrпуру, а само 

ораћу стоку, ВОЈlOве и биволе. остаоио сам онима који су земљу обра1'iивали. и наредио 
да се све н.нве, заостале у обради услед рата. одмах поору и засеј)". Јер, Иll)'hа година 
морала је да да исто толико жита колико и ова прошла, то јест ако буду атмосферске 
IIРИЛИК~ повољне. УI'ЈШВНОМ, у IIРИЈlепском срезу MOP[IJJO је да се засеЈе и ове ратне 
године нето толико щли~о и cnal>e друге. Тако је све и ypal)eHo. И то нам је до
бродошло, јер смо идуће ПЈДИllе им3!1И par С БУI-арима. 
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Дошао је ред да ПрсЧИСТИМ И са Браwювом. Ово село некада је БИЈЮ једно од 

највећих и најбогатијих српских села у томе крају. У главној попненој кљизи у иа
риграду било је записано IGIO хришhанско село са ЦРКIIОМ. Кад су Арнаути ДОШЛИ 
у то сеЈЈО и почели да Јсрају Србе flЗ њега, ДОШЛО је дотле да је само једна српска 
кућа слободна остала (значи да је само једна кућа имала сопствену зеМЉУ 11 била 
ван ЧlIвчијског односа). То је била задруга Нешка Брчсвиhа, надалеко чувена и 
уважавана. 

у БраНJlОRО се беше населило 20 куl\а арнаутских. С!Ја,;а ол ОВИХ арнаутских по
родица имала је дn6ре куће, добру земљу и стоку. У Поречу, испод саме планине 
Песјака, БИJiО је једно једино арнаутско село, звано Вр:!чани. Ис.:ьам Гараии, чувени 
разбојник и одметник, родом из села Гарани, из 1П1ЧСВСКОГ среза, често је навраћао 
у ово арнаутско село Врачанн. Не знам из којих раз.l0Га, тек ови Врачанuи убију 
Исљама Гарани у близини свога села, пошто су му били донели ручак. Исљам Га· 
ранија имао је велики фис у Гарани. И Rр~чанn;и, IЮШТО су дооили награду o,~ l)'рске 
власти за убиство Исљамопо, напусте село, па са cuojl1t>t породицама 11 стnком побегну 
у прl-tлепски срез у село 6раИЛОDО где су били Сl1l)'рНИ да ИМ породица и фамилија 
Исљамова не може нашкодити. Ту r:j купилl-t некз бегоuска имања, заједно са кућама 
и тј се насе.1ИЈIИ. Земља коју су КУПИЈЈИ БИЈЈ3 је мршава, а није је било досга за толико 

. њих те су fuщили ОIЮ на чифлуt; Рустема и Хашима Мелиmаговића, који r:j стан(шаЛI1 
У Прилепу и били чувени по својој доброrи и ноштењу. На Чl1фЛУКУ Ме.lишш"Овића 
било је Iler СРНСIШХ чифчијсt;I1Х !()'ћа. Чифчијс су сс погаl\aлс обично НI1 гумн)', за 
време вршидбе. Рок И3JIзскз са чифЛ)'ка био јс Митровдан. А то је вреМС К1Ш у При
.1епском пољу сва јесења жита до тога дана треба да б)'ду lIосејана. Ако би ПОС.те 
Мl-tтровдана било још лепих дана, обl-tЧН[) би сејали сам[) раж, али никако пшеницу. 
Док је рок за јечам ПеrК{)ВД~II, 14. октобар. 

]911. године [)ви ЛрнауТI1 Вр~чанци позову свих Гlет чифчијu Мелиш~roвиhа и 
саОllште им да откажу својим гоеПОД1!рима и да им кажу К1\тегорички да морају да 
напусrе :ЬРUИ!lОНО. Ако тu нс учине, побиће их све из uушака. Кад су тако рашчиетl-tли 
са чифчијама, онда оду у Прилеп и потраже да купе целоt;упно имање ОД Мелишаго
вића, заједно са кућама и амбарима. Ово имање било је највеће у Бр~:шлову и са нај
бruъoм земљом. ШТО је најглавније на томе имању Hl1je било ни једне њиве, која је 
за п[)следљих З!Ю ГОДИIЩ узета од Срба. И Ме.ЈII1ШШ·ОВl1ћl1 су ПО сном корену Срби. 

Њихов предак звао се Кочо, па су по њсму остала и многа места која су се зва.lа 

Кочови данћиња (храстови), Кочовн ливађе и lat;[) да.-.е. За Clle m имање, АРI1ЗУТII 
су ПОНУДИ.1И 300 турскнх ЛИ[1а. МелИllЩГОВl1ћи нису хтели по 1У цену да даду своје 
имање, али ДОI'одине ЈЈеће имати !со да нм га обрађује. С друге стране, ови Врачанци 

оду Бошку Врqе~ићу нареде му да иде ез lIелом свој[)lII породицом У ДССОIIО, да тамо 
буде чнфчија, а њeГQBO имање, са кућама и амбзрима, узеће ови Арнаути. Тако је 
требало да буде ЛИt;видираио српство у село Браилону. 

Смрћу lIOјвозе Глигора тај крај прилепсt;ог поља остао је без своје праве эаштюе. 
Ја сдм био доста далеко и заузег lIословима у вслсшком ерезу, па сам та села обилазио 
само с времена на време. Кад је наСТјПИ_l0 овакво стање, Псра ДимитријСllић Грнчар, 
првак Срба у Прилепу, IIредложи МелишаГОвићима да своје имање у БраИЈЮВУ пре
даду мени. Тако сам 1911. дошао у Прилсп и пазарио имање Мемишаr[)вића у Браи
лову за 2.000 турских лира с тим д3 му одмах иэбројим 500 !шра, а (JCTaT~K 113 МI1-
тровдаи 1912, кад је 011 имао да ми предз земљу, заједно са ЖИВИМ и мртвим 
инвенr"ром, с тим да, ако његови момци (CII}Te) ие буду смели д3 остану у Браилову, 
јll сам дужан да се са", поБРЮiем за слуге, јер, иначе, кад би смели ови Срби да 
остану код њега, ОН имање не би ни продавао. Угопор смо заКЉУЧИЈIИ у ПРИЈЈеllУ 
и потврдили код масти. 

Браи.'ЈОВСКИ Арнаути учествовали су заједно с оним из десова у разбијању српске 
КUЊl1це. кал сам са четом дошао у БраИJlОВО, 1103Bao сам све Брзил[)нце Арнауте и 
~П1l0чео ~спитивање о томе ко је сне учестпова[) у нападу на српску војску. Доказано 
Је да Ц)[ Је учес-rnоuзло 65 ,ъуди. Ту су ми предали око 12-15 КОlЫIничких сабаља, 8 
nyтпака, неколико комаца седшта и још неке друге кожне предмете, који су били много 
цењеии међу Арнuутима. 
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Наредио са).! одмах ЩI се стрељају свих 65 АРl1цта који су учесl'lЮОали у нападу 
на српску војску, Кад су 'Iетници lюreрали овс браИЛОlIске Арнауте на ~.ъalbe, Yllao 
је у БраШЮIIО Бајрам Јпани Таукчија (кокошкар) из села десова, који јс ,ючскао српску 
ItОЊМЦУ, увео је у село н rmзместио 110 кућама. И, пошто је добро 31180 СРIIСКИ, седео 
је са команданl'OМ Лазиliем, заваравајући га ра311ИМ причама, 1\ОК су се ДССОlICки и 
браиловски АРl1аути СКУIIЉ!ЈЛИ за нашЏl" Бајрам је f1ежао по свима арнаутским селима, 
ШI "ад га НИlде нис)' lIримали, дошао је у Браилово, јер је чуо да у браИЈювске Арнауте 
још нико није дирнуо. А.lн, на њп()ву му срећу, моја стража ухп~ти.lа га је у зору 
и тако јс и он био придружен осталим Арнаутима из ))рашюва и стрељан. 

у '1С111 мојој био Је и неки Петко Терзиh, родом из Габровника. Љему ()оај Бајрам 
убио оца и брата и узсn им 50 ry~~llil, да H~ убије 11 Петка. БИЈ\а је ro најбогатија 
породица у Габ[XIВНИКУ. Кад је вид60 "lJajpaMa везаног, Петко ми приђе и замоли ме 
:щ !\f1ЗDОЛУ да он стре:Ы1 Бајрама. Рекао ми је: "Ја ћу га одрсшити и даћу му мегдан 
50 корака да се у .. щљи од мене слобrщно. и онда некз бежи, а ја ћу гз гађати. Па, 
ако ми lюбе!не, нека му је просто, з ти за његову главу узми МОЈУ". ЗiШО сам да 
Бајрам H~ може побећи, јер lIетко је дuбро гађlю, Ila са,\! му дао ДОЗВОЛУ дз тако 
учини. И шта ,више било ми је пријатно да не оСвети СВО!Ћ брата и оца пад везаним 
човеком, кад Је већ вршио освсту, а не казну. 

Кц је Петко одреШl10 Бајрама и казао му шта има да чини, 11<1 кад је Бајрам 
почео ЩI бежи, а Петко почео да пуца за њим, настало је једно '>Ia.J\o КО'>lсшзње. Један 
од Браидоuаца Шериф АрЮlче, успео је да пооеПlе и у бекетву ухвпио је једног Срби
на чобuнчића Ј()-.Ј2 I"ОДИШI родом из села Слепче, и чобзнчетовом оритвом заклао 
гз. Овај Арапин успео је да ЈЮбеЈ"не у Солун, а из Со.~Уllа у Турску. Оста.1И сви били 
су стрељаllИ. 

Тако су били кзжњени ови арнаутски ссљацн "оји нису бн;lИ војнипи tш.д су на
пали на српску кољицу, поубијали војникс и оп.ъ.ач"аЈ1И их. 177 Арнаута бнлu је crpe· 
љано због тога догађаја у ;Јесову. Село Браилово нисам хтоо да сп!l.ним, јер са.\:!, као 
што сам и напред то рекао. направио погреlllКУ што сам и Лссово СПЩIИО. Такав рад 
и таква "аЗIl~ БШIЗ је сличн~ flноме што су Турци урадили 19~3. кад су за време 
маћедонс"е буне, nОПЩ1Или хришћаНСЈ>а се.lа у Битољском ВИ,lаЈету, па нис~м хтео 
ла СI;; у томе 11Q1".lед)· изједнnчимо с ТУРI\има. 

МОЈА ИНТЕРI3ЕIЩИЈА НА ЦРНОЈ РЕUИ 

Србиј~ јс: почсла да орГ8ннзује IIЛIIСТ. ] ]рво је nоспшила IIl1челнике среске. У При
леп је дошао као начеЛНIi~ срес"и неки Брајсвиh. Био јс срески наче.ЈНИК у Србији. 
Њих је nоста~;}.ала врховна команда на ПРСJlJlОГ Милорада Вујичић~, начеЛl1ика ми

нистарства унуграшњих 11ОСЈ1Оиа Србије кој" је, као правни рефереl-П)' '1ину рс3ерВlIШ" 
"lllleTaHil 1 LJ3Ce, био на служ:би у BpxolIHoj команди, Да ли су баш сви чиновници 
У новоослобођеним крајспима били постаЕљени на пре!L'юг Милорада Вујl1чића, не 
могу ТUРI\ИТИ. 

Одмах по долас~у Брајевиhа, дођу десетак сељака из об.'Шсти Мариопо, из села 
Витолиште и ЈЈОJlчиште и јавс сс начелнику среском. Кад их Је ОВЕЈ НрИIllИО, они 

му Ј>ажу 00111(0: "Госпnдине, МИ смо из Мариово преко Црне ееке, па смо ДОШ;IИ да 
те нишмо: у којој смо ми држапи, да ЛИ је то TYPCl(a ИЈ\И СР()fIјз КЈIИ Бугарска И.1И 
грч"а'? Да нам то I(Ежеl1l, па да се вратимо натраг и све јавимо нашим ССЉIIнима, 
који су нас зато овамо послшш". БрајСllић, "оји је jel\l!a погодио и нашао Прилеп, 
није имао ни појма да Iюстоји нека Црна река, а јuш мање неко :vtариово са н.еГОRИМ 
селима. И одговори им; "Ја о томе не зна.\f ништа", и упути их КО.'шндаН1)' меСта. 

КомаНЩIIП мсета f)и() је M:ljOP Михаило НеШlдовић, који се кочоперио спојим пре
зименом, НШ'Јшшаиајуliи Д3 је "ао "Ненадовић" У сродству са краљем Петром. ПОШТО 
сам добро знао I1епадоuиће из Брзнко~ине и Rал.епа, а овај је бl10 из Крагујевца, 
говорио сам ЉУДИМ3 да он 1)' 11реДl-ТЕВЈЫI C~MO KOMIIHдalfТa места, а НИК3КЕОГ краљева 
роћака, иити МОI"У у Србији ма к~кви краљеви рођаци, а који нису по :IIIKOIIY чланови 
краљевског дома, имати ма кокво IIреимуliСl1lО или nРlfuилегиј~ нред ОСЈ3ЛИМ граl\3Ни. 
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ма Србије. И да ТО баш и јесте једна крупна одлука Србије., што 1".1"'0 стварно ~Л!lд1l 
једнакост за све грађане. Мајор Ненадовиh никако ми није могао опростити ову моју 
"дрскост", што га на тај начин омаловажаRам мећу грађанима Прилепа. Мећутим, и 
на њеroвој карти није било ни Мариова, па ни ВlПолишта, И По.lчишта. Па је и 
011 СПНМ се;ыщима дао СJlи~ан OДl'OHOP као и начелни!( Брајевић. 

у то време нисам се десио у Прилспу, а И3 ОВОГ одговора дна Нpe.i.(стзuника Срби
је. цивилног н војног, изашла је једна фатална погреwка. Ови исти СCJbllШl. са овак
вим ОДГОIЮfЩма, кад су се ВР!ПИЛII у ова!;ва села, ЊIfX сељаци упуте у Воден, да исто 

такво IJИЩње као СРIIСЈ(НМ НЛ31,.Ћ1ма у При.1СПУ. ПОСПlве If грчким UЈШСI'има. MeћylJO\lIt, 
грчки командант им је одговорио да та област припада Грцима. А како и он није 
био начисто где се та села налазе, упути са њима један полубатаљон грчке неШ1lднје. 
И тако грчка војска поседне Витолиште, Полчиште и још нека друга села ... Једног 
дана грчка војска пређе са десне на леву обалу Црне реке, заузме село Дуње и појави 
се једно јучю ,Ја Селеl\кој шrанини, cuer'a 10--12 КИЈЮ.\1етзра DaJreKO од ПрИЛСП3. 

Кад сам опо дошао, не nитајуl\и никаква комзrщ~rпа и НИIШКЕУ влзст, скупим 
011;0 300 наоружзних сељака, међу којима је било Еише од 5О четника, па изађе'1 JJ<i 

Селеhку п.rrанину и наредим паљбу на грчку војску. Грци су били горе разузурени, 
па су се !laДали у бекство. Прешли су Црну реку, вратили се на њену десну обалу, 
остаВИЕШИ неколико мргвих. Ади су те батине добро запамтили и нису се више усу

ДИЛИ да ЈЈре:Ј<tзе Црну pel(Y. ~еђ)'ЈИМ, због овог заузим"њ" [PI(<I у дQ.rини Црне реке, 
у лоциијим I1реговорима измеhу Србије и Грчке 19L3, Грцима смо морали дати Лсрин 
и пристати да Грuи заузму целу област Меглен. Тако СIIIО скупо плаТИ.1И овај не
промиш:ьеии ОдГОЈЮР прое срнске Jlнасти У Прилеl[)'. 

Још фаТШЈНије је би:ю игнорисањ~ ноцога пута преко Бо['ОМИ:Је у ПРИЈЈен)_ J~p 
Џ:шид-паша је 'Iре српске војске yCIJeQ да IJjXlће кроз демир Хисзр И иеllOД Кукуречана 
д~ изаl)c на друм Прилеп-Gитољ, да појача 1)'рске снаге испред реке СеМЛИllе, а затим 
да из Битоља оде према Лерину и да на Церову II01)'че 1\0 нОТ)' грчку војску, да отме 
12 брзометних брдскю; JQrюоа и да се ПОI!ОnО np,HH у Битољ, где је срнској војсци 
дао од.ПУЧНУ бину која је трајала неколико дана и тек 6. иовембра 1912. српска војска 
ушлu је у Битољ. Од Куманона до Приnепа српска војска с"[игла је за 12 даi-ш, а од 
Прилепа до Битољu, свег;! 41 километар, треба.l0 јој Је 13 nUHa. 

Тако смо Ј!Олако ушли у 1913. Рат је 1-\3 ју'1' био је ззнршен, Сnлун су ђуЗ~ЛИ 
Грци, а:ш су Бугари одмц СУЈfЩдан ПО з~)'Зеl\у Солуна убащulИ у Солун и c~oj" дв" 
пука. CpllCKa коњица, под командом Николе ЦОJlовића, MajOp<l, беше заузела Шпщ 
РадОЕиште, Струмицу, Дојрзм, ВаЛ}щнопо, Ђепћелију и стигла ТЈОЛ Солун, гле j~, 33-
јелно са грчком војском, умаР[[Јира.1а у Со.'ЈУИ. 

Буг~ри су били опколили 'lедрене, и заједно са армијом генерала Степе Степа
НОDИ!'Ш, ДРЖ:!lЛИ га у опсади докле га напослетку заједнички н заузСЈТИ. Врховна ко
манда, на целој новој територији коју је држала српска војска, образова.lа је прво 
срсзове, округе, а затим и о[[штине. Ја сам образ[шао Hone општиt[е у велешк{)м и 
прилепском С'резу. У неЈЈеШКОМ срезу биле l'Y Оl1штнне нешто мање. с оБЗИРОIII Ш! 
конфИЈ'ураЦИЈУ земљишт~ 11 у "рилспеком срсзу, из истих разлога, општиие су биле 
MI-\ОfО веће И с[юсобне да у ближој булуhностн МОГУ ОДГОВОРИlи свом задатку. 

Једна ствар је била тешка, што није било још yrOEnpa о миру с Турском и што 
међу балкаиским саЕеЗ[iНцима Hflje изврш~[ю рюграЮlчење. БуПlРИ су носеЈ[И Ш'ЈИ[[, 
Радовиште, Кo~aHe, Царепо Село, Пахчево и Струмицу, и тамо даље КУЧШ, Серсз 
и це;ЈУ Тракију, између Мепе и С:труме. Qпючела јс нонющрскн и днпломзтска борба 
о томе коме шта трсба да припаД[је. Тдко се појавио српско-бугарски УЈ'ОЕОр о савезу 
)' јавности наШОЈ и страној. ИЗ тога уговора сада се знало да је руски цар био onpeheJJ 
за арбитра у .евеН1)'алио срnц:о-бугарском С[!ОР), о j)IIзграниче[ъу. Али су Бугари нај
веl\и део СПОЈе војске [юставили према српској војсци која је заузимала положаје на 
левој обали Вардара до Лемир Капије. IIаijачи бугарски по.l0жаји би.1И су IЈа лепој 
обали Брегалннuе. Све је било у једној великој нервозн, кзџ што то оБИЧI-\О бива 
измсђу мира и рата. 

Албаиија јс прокламопзл!'! споју иезависност у Валони, где је на челу албанског 
покрета стајао ЋемаЈ[-6еј, и 1)' је убијен један од проих младот),рских ревон)'uионара, 
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Пази-беј, родом из Ресиа, који се противио uцешьсњу Албаније од Турске, Аустрија 
није могла да прежали што јој је тренутио преrlречен пуг преко Новопазарског Са
FluaKa у Скоп.ъе и Солун И што је Кос()в() са Метохијом припало српским краљеви
лама, Србији и Ilрлој Гори, а она је све то била обећала Арнаутима, па зато сваки 
Д1IH IIриређннала разне Иlщидешс срfiији на тој територији, 

Овакво држање Аустрије дове.10 је подс~ка Бугарима да буду неllОМНРЉНIIИ и 
да се спремају за јсдан фаталан удар на CiX!lijy, 

МИЛАН ВОЈНИЦАЈЛИЈЕВ УПОЗНАЈЕ РАДОМИРА ПУТНИКА 
СА БУГАРСКИМ ПЛАНОМ ЗА НАПАД НА БРЕГАЛНИЦУ 

ПОСЈЈе ослобоћења јужних крајева, ја сам у Велесу успоставио ПРliјатсљскс везе 
сз свнм виђеннјнм грађаннма велешким, јер сам сматрао да!с насi)'ПНЛО оло време 
када треба ВОдиТl1 једну озбиљну ПОЛИТl1ку KOj<l би се саСТОЈала, на првом MCcry, у 
томе да се нарrщ у том д~лу Старе Србије и у Маћедонији постеrlено враћа својој 
нацији, од које j~ био силом IIРИJlика, разним утицајима и обеhањима заведен и попут 
ОIIИХ Срб~ "оји су IЈРИМИЈIН ислам, сса су тако ИСЈШМИЗИр;!НИ били најuећи противници 
СРСICКОI- народа. Тако '--'У н ови, н ~KO су ОСТ~ЈIИ хрншћани, IШО одроl'jeли од свог "о
рена, нане:1И толико много зла српском народу, Овај преображај м()гао се IlrЈСтићи 

само добр()м и rюштен()м YllpaQo~, добром школом, у којој ће бити н~ставници људи 
од књиге и пера, задојсни исrnНСким патриотизмом и који ће добро схватити свој 
ЗDдатак у тим крајевима, Изнад свега судови који ће делити правду Морају бити на 
оној Qисиаи на којој су у 10 време нећ БИЈШ судови у Србији. Све друго, а нарочито 
насиље и на силу србизирзље ч)~баJlО је да се одfuщи као ште-rно" Држава је дала 
амнестију за спс ово џпо је учињсно у тим крајевима до IIG.1aCKU српске rюјске. И 
ту и такву амнестију имао је и сваки од лас да прихваТl1 и да је у свему поштује, 
да се сви покоравамО једном општем држаВИQМ за"ону и да нико не штрчи изнад 
закона, без обзира на неке његове раније заСЈЈуге. 

Прожет таквим радом, убрзо сам стекао такво Ilријатељстно у Велесу и ПРИJlепу, 
међу највиђснијим грађанима, као код најсиромашнијих, да сам могао и овом при
ликом корисно послужити Србији, Један од rlрИИХ који ми је искрено пришао био 
је Милан Војницајлијеп, дотадзњи драгоман РУСКОГ конзулата У Скопљу и један од 
мојих r"ЛDЩНХ Irеrlријатсља Ilpe ОСЈюбођеlьа. У соојој дуп)r'одишњој служби у руском 
КОЮУЈШТУ У Скопљу, он је III,XTDO слов~нофИ_'Ј и ЈЈРИ:ШЧНО ЈЈесни~"и HaclpojeH, Био 
је одушевљен пристuлица српско-бугарског спораз,ума, нарочито онда кад су Бугари 
заједно са Србима 0llседа.1И lедрене. Тај догаћај Је сматрао КIIo врхунац српс"о-бу
гареког братства и као доказ највише националне свести код једних и код других. 
Спор 0"0 леобе Ј.1узетих теrJm1рија тешко му је шщао; а MOryhHOCТ новог српског 
бугарског рата сматрао је као највећу лудост која ће бити искоришliеflU од сгрзне 

нротивника CJloneHCTBa, 
Крајем месеца маја генерал Паприков, Rојни МИl-lистар бугарски, преко Ниша и 

СКОllља, отиrrшо је у Солун. Тамо је извршио смотру бугаре,,~ војске, али је казао 
к()мarrдаlПУ бригале која је била cacT3RJbeHa од д.ва бугарека пука, да се, чим почне 
Р,!Т између БУI'ареке и Гр'ске, rю СШI"У цсну држи два дана у СОЈrулу it IIРИRуче ла 
себе један iJeu грч~их снаl а, а у року за два Щlllа, бугаре"е ТРУlсе, !!ОД командом ге
нерала Иваl:lова, сигурно ћс ући У Солун. Разуме се да је ова наредб~ и YНYICТBO 
дато у највеliсм повсрењу, При повроlТку на CG.l)'HCKOj ЖСЛСЗflичкој станици, због аро
гантног rЈОнащања I'енерала Паlrрикона према I'PQKOj војсuи која МУ је саЧИЊ3!1uла 
почасну чету, једаи грчки ПОТflоручник пришао је l-енералу Лаприкопу и опалио му 
шамарl 

Оrшј инцинент изазвао је сенз[щију у 11елОКУПlюј спетској јавности а у Бугарској 
велико огорчење, Генерал IlаПРIIКО!l је IIЗ Солуна дошао у Ве.lJес. У Велесу је одсео 
код Милана Војницајлијева, па је одатле, са Војницајлијевим отишао у Штип, где су 
бlШе концеmрисанс велике снаге бугарске војске. Из ШТИl1а ~e П~ПРИК08 вратио У 

Веже ш\ преко Скоп.ъа И Ниша отишао у Софију. 
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Сутрадан по омзску Паприкова И1 Велсru, ја сам дошао у Велес. Милан Бој
иицај:lИјев lIозове ме мојој кући и, после краТ1<ОI' уRОI\З, ИСПРliЧЗ ми како се 110 самом 
причању генерала Паrlрикова десио овај инцидент у Солуну, и да, блзгодарсЬи не 
само хлаЦНQкрвнасТ11 генеraла Паприкова, већ и схватању ,'13 би проширење тога ИН
циденVI на Ж~!lсзничкој craIiИЦИ' У СОЛУIiУ, могло ЈЈокварити jeД~H виши циљ који 
Бугарска треба да постигне, - тај ~СОЈIУНСКИ шамар" Паприкову остао је без даљих 
lIoc.rlедиЦII. 

у ИI;fО време, Милан Војницајлијсв МИ је саОПШТИ(Ј ДН му је lJаприков у највеliем 
lJоверењу саопштио да he Бугари изненадно и најверовапшје наћу напасТl1 на cplrCKY 
војску на Брег.uтници и 11<1 тај fШЧИН српско-бугарски СIЮР решити У своју КОРИС!'. 
МОЛl1О ме је да ОВО кзо највсћу тајну доставим војllOДИ ПУПil1КУ. Био сам изненађен 
оним QТкриhем, а и у щщоумици uпа да р(ЏtИм. Њфюсле, решио сам да наговорим 

Милана да са мном заједно Jlolie у Скопље, па ћу /.1)' ја израдити ПрИС1)'П код војводе 
Путника, а он нека каже ПУТIIИКУ све ов() и на овај начин како је то казао мени. 
После дугог објашњења, Милзн је нристао д3 УЧI1НИ по моме предлогу. 

Кад смо ДОШ.1И у СКОII.ъе, oII!.la~ сам отишао у IIрХОВНу KO!.laHДj' и молио сам 
за пријем код самог војводе Путника. HaCTa.lo је шю уо6ичајеlЮ код IШС питзње СВИХ 
личности, lючев од вра"ПIра и жандарма у предсобљу па до ађутанта: "МОЛI1М BUC, 
кажкге нам: шта имате код војводе IЮСЈЈа, шта желите да му каже\t?" итд. 

Морао сам да измишљам и lIа П[1еnстаи:ын., Милана као неког ВИI\еконзула руског 
из Солуна, док сам најll(ЈСJlС био 11РИМЉСН код војводс. 

Војвода i Iутик ме јс примио срлачно. И том приликом изразио ми јс своје за· 
довољстпо на свему што сам УjXIдио у l"ОЈ;.у 1912, зз нрсме IШ(1)'lIаља СРlIске војске 
да ми сс захвали што сам једним енергичним IЮтt30М вра1110 Грке са лене на десну 

обалу Црне рекс. ВојВОIIИ сам представио Милана ВојНИ1I~јлијСRII Јј PCK~O му CnM() 
толико да је генерал ПЗllРИКОВ, ПРИЛИl>ОМ својс поссте буг~рској војсци ни Брсгал
ници, био гост код Милща ВојНИltајлијена у BeJlecy, с ЊИ\f зај<l,lНО ПИО У IIIтипу И 
водио B[IJ10 интерес~Н"ше РЮЈ'ОНОрс које, као ИСГИЈЈСКИ СЈ]ОВСЈ]офИЈЈ Н поООРIШк. 

срнско-6угарске СјЮ,'С, сматра за своју свету дужност да достави Врховној команди. 
Jlосле тога сам се поклонио војводи и изашао из њеГ08а I>збинета. Читав један 

сат МИЈ1Зн је остао !;(Ј}1 1I0јводс. Кџ је изашао од њеlЋ сачекао сам Ј'а, и МИЈшн, 

сан црнеи у ЩНI)' од вслиmг }збуђења, рекао ми је: 

"Као Сllавјанин ювршио сам своју дужност. Али 31>0 ме НСКО изда, Бугари ће 
ми iюјеС"ЈИ Ј'Л3Н)! Л Срби, аК(Ј су будале, нека дочекају да их Бугари нападну изне· 
Haдa ... ~ 

Iiи данас, кад пишем ове успомене, нисам јОIll НdЧИСТО С тим ПГГ~ јс хтео МИЛ311 
Војницај.lијен !(ЩЈ. је достанио он)' H~j8cћy тајну бугарске ~ojCKC српској Врховној ко
манди, а сигурно је био свестан lШ ће том доставом онемоry'ћити сигурну победу (:.у. 
l'aPCl>e ~ojc!(e ЈШД српском. Или је, можда, хтео, знајуhи на какав ће одјек нз IJрВОМ 
месту код Руса, а затим и код остал()г ЦИЕИЛИЗОП~НОГ снета, lIаићll нам~р~вани мучк" 
ПЗШIJ\ Буг~ра IЩ сноје санезникс Србе, па је, мождз, МИС:ЈИQ да ћс Срби ТО учинити 
према Бугарима. И "ПIКО да негодоваље Русије чији је цар имао тих дана да буде ар
битар у ОIlОМ спору, П:lДlЈе на Србе. 

У['лавном, овде је битна једш.l ствар: да је српска Врховна команда тачно и на 
времс била обавештена из најСИl1'рllијег извора, а то је генерал Паприков, министар 
војни Бугарске, о спремљенnм мучкnм ,шп~Д)' IЩ српску војску који је из~ршен ноћу 
између 16. и l7. јуна 1913. Не знам колико је српска Врховна комадна 036и;ьно схна
Т1ПЗ ооу ДОС13ЭУ, а то С JOla Ш 1"0, јЈОРСД ~юнан.а шта се СПС спрсма од стране Бугара, 

Kal>O су MOf.ll1 дозаОЈЈИТИ једној в~ликој груни српских официра да 16. јуна YHe~e (јуДУ 
ГОС"П1 (југарскнх офипира 1111 ;leBoj об~ли l:iреЈ·а.Јнице и да их 'IOСЈЈ~, OH~KO б}Н('БН~, 
У првоме сну, Нlшадну ножс~има на пушuи IIрс него што су иt:ПаЈЈIIЛИ и јМан метак. 

Наша војска држала је ОДЈlИчне ноложаје на Д~CI10ј Сlрани l:iреГЈ.1НИUС, који су 
се на деСЩ1\t Свnм крилу, ОСЈшн.аЈЈИ Н3 ма~ив Бого~лопец. I-IСПОД KOГ~ се нu.~1!зило 

и Се.ЈЮ l:iОГОСJlОНСЦ. 
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ИМЕНОВАЊЕ ЗА КОМАНдАНТА ВАРДАРСКОГ ОДРЕдА 

СуградШI по 1ш.IШДУ, "lј. 17. јуна, добио сам "leJleJ-рам од Врховне 1<омаflде са пот
писом ЩЈјп()де ПУТl!и~а, l'де ми се наређује да мобилишем своје чеТflнке на тегиторији 
десно од Вардара и да ме поставља за командаНrfI Њ!рдарског одреда ~ задатком 
да десну страну Вардара, од I'радског па до Ђевђелије, очистнм од непријllтеља. Још 

по еаопштењу Ми.таllа Војниuајлијева о његовим разговорима са генералом Папри
ков ом, означио сам око 200 људи из нелешког и прилепеког сре3а, који су били добро 
наО[1}Iжани, тј. имали су брзометне пушке, махом турске, и наредио им да се из својих 
села не УIЩЈЫНI~ју Jlећ па први П03ИII да се сви прикупе, једни у Теову, а други у 
Браилову, да би могли одмах (1)'ПИТИ у извршеlЪе извесних зздзта~а за ~oje сам llрет
постављао да ћу их добити. Ово моје IlOсташьаlLе за команданта Вардарског одреда 
давало ми је увсрсље да је војвода Путник озБИ.ъио t'ХВ3тио ЗН<Јчај изuешrflја МилаНfI 
Војниuајлијева, јер се овакав задаТ'4К могао дати и другима сем мени. Тако су под 
МОЈУ команлу ДОШJlС СВС чете, ук.ъуЧ)'јуhи ту и Јована Бабунског, а искључујући одред 
Војина Поповиllа, који је имао други задатак и на другом месту. 

ЧИМ ~M добио 08У наредбу, известио сам Јована Бабунског, Јована ЛО.lгача и 
све остале наше чеТ080ђе и нзре.:u1О им да ћу их чекати на Прној реци код села Во
зарце, IU км д;ше~о ОД Кав;щзра. 200 ЈЬУДИ којимз сам раније наре,:uю Ј.а буду у при
lJравности, БИJlИ су I'ОIOВИ 1<\ 24 сша. Од њих С~lC1ав:ьено одељеље од ЉУДИ ИЗ при
ЛСIIСК(IГ среза. из села CI]JOuje, Гостиражња, С.llенче, l1реновци и Небрегоuо, било 
је окупљено у БјХ1ИЛОВУ, fI сви осталн у ТСОВУ. 

Велику групу повео сам преко DлаДli.10вuа, Попадије и Подлеса на Мрзен Орао
веи. Прилепска група, J1l1ll Bl1llCTBOM Боwка Вирјанца, хитно се преко Прилепа, од
IlОСIЮ преко Прис;щз И ПЈlетвајХ1, спуеТИJlа доле 1111 Црну реку. Састали смо се на 
UPlloj реци код села Возарии, где је био добар м{)Ст, који је могао издржати да преко 
њel'~ lIређе пољска аРlИљерија и комора. ОсlЋВИО сам једно одељеље да ЧУАа мост, 
11 јll C~M се снремио Д~ идем у КIIBIIД<Jpцe, у које је БИШl уШЈlа БУI'~рска кон,ица. Су<ра, 
рано, једно одељеље ср(]еке војске сукобило се са бугарском КОЊИ1!,ОМ. Кад СМО С"IИl'JlИ 

И ми И НШlали Бугаре, l)УГflРИ су ОдС1)'пили и пребаuили се преко Вар,:шра. 
Вођа те наше јединице ухватио је llредседника кавцдарске општине Трајка Бошко

виhа, и одмах су га стрељали. Окружни Шlчелник Николић беше напустио са uелим 
ЧИНОRИИШТВОYl Кавадар и склонио се у турско село Доље Чиl'lево. Ту, у Чиhеву, .за
текао Гfl је Јшф БРflтанau Малиl'l-flге који је са 20 сnојих ГОliaка и lIeuггo ВСоlешких 
Турака. ишао да се cтaHII под моју команду. Окружни начещшк НИКОЈшli ОU.ЈЗсти 
Јахју да од ТУјХ1кз из Чиhева, Водоврати и осталих 1)'рских села, објХ1:syје чете, а 
једио OiIeJbelbe да оде у Веllес и да IIрИМИ оружје, па сви тако оружани да се ставе 
под моју команду. док сам ја око КавадајХ1 и Нсготина на Вардару гонио са Бугарима 
који су прешли десну страну Вардара, Јахја беше наоружао око 250 ТУјХ1ка и, илући 
прапо к мени, rпратио је у ССоl!) Шипец, 1)' запалио ееЈЮ, ошьаЧIШО што се могло 
IН.Jl!ети и дош~о да се IIриј:ши мени. 

Чим сам сазнао за ово, ја издвојим Ј!lхју с<Ј његовим рођauима и друговима из 
Велсса, а ОБе друге разоружам. Како сам нашао код свакоПl од њих понеuпо оо· 
љачканих ствари из се.та Шивеu, наредим да се сваком удари по 50 батина и IЮШШbt:М 
их окруж:ном наче.тнику. 

за 10 нреме била је чувена борба на Кринолаку коју је водила Тимочка дивизија 
II 1l0зиuа, нод командо.\\ reHepiLl1f1 Милутина МИЛУТИНОАиliа. Ту су Срби претрпели 
тсжак пораз. д.llИ, КIlКО је H~ I:iреЛl:1НИЦИ l1ринск.н дивизијfl1)'кла Бугаре, Бугаги нису 
прешли Вардар, сем неко.1ИКО маљих одељењз. 

Ја сам се упутио преко села Витоше и планинске нисоравни Витачсво и прешао 
у изворни део реке Бошаве. Још код Dитачева стигли су ме Јован Ба6унски, Јоваи 
Долгач и jOlll неки ДРУГИ са других 2(Х) чешика. Тако смо llрен собом гонили нека 
одељења бугнрс~\ЈХ чеТl1Ика, ооучеllИХ у бугарско војllИЧКО одело, док их нисмо пре
терали преко ВардаIЮ' Кад смо стигли у Лемир Кшшју, наШJlИ СМО измеШflне Србе 
и Бугаре. СРllСКИ ВОЈllИЦИ су lIРИIЩЈ.аЈIИ III нозиву и чуuали пругу BeJTec-'ћеАђеЛИЈа, 
а Бугари, једно одељеље, беху прсшли ЩI заузму сПlНИЦУ демир КШlију и пресеку 
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везу са ЋеВђе.lијом и Солуно",. Лежали су ту једно порел других, једни 1Јобијени 
оружјем, а Др)'!"И умр.ЈИ ОД колере. 

За преДQхрану од ~олере свима св.ојим ЧСТ1lицима био сам наредио да се у руке 
не сме узети ни х.lсб, ни кашикз, ни ма какав ПРедмет док се не опали на ватри. 
Још раније "рНЧ30 МИ је у Велесу др ПаНЧQ ВаСКО8, дугоroдишњи лекар у Велесу, 
који се борио с колеrюм као лекар у Малој Азији, и IЈРСIIОРУЧИО ми је једну IJреДФ(раIlУ 
од колере. Треба узети на 100 грама ПРВАОГ, такозваног руског чаја, 2 лшр~ коњакз 
и то разделИТl! 110 Ч)'lYрицаМ3 према пmpеби. ЗВТI1М угрејати воду која треба добро 
да ПроВрИ, ш\ онда сипати, на св.ш(Их 2LJ ЛИТdра воде НЈ!јмање лнтар и по овако СПРСМ
љена коњака и IIзместо ма какве друге воде пити овако рвсхлаћен ~~aj" са коњаком. 
ОВО у нсту Bpeыe и жсђ утољавз, тако да човек не мора кад ожедни да пије 1I0де 
ма где, јер ни један поток није био сигуран да није )аражен ОД колере. 

Тако је на л(:вој обали Вардара био заражеи и Љуба Јовановић Цупа, бивши уред
ник "Пијемонта" и један од вођа демонстрација од 23. марта 1903. Он је на оној јулској 
вруhини ожеднео и пошао уз један поток да тражи да се напије воде где Је c>,faтpao 
да вода још није щражена. У потоку r:y Оllде-онде лежали мртви щщ болесни од 
KOJlepe војници. Љуба је ишао сос више и више. па кад је дошао горе до у врх потока, 
мислећи да је овде сигураи да вода није заражена, легие и добро се ншшје воде. 
Arrи кад је устао још мало ношао напред, АИЦСО је где један БУЈ-аrски војник лежи 
потрбушке насред потока. Одмах је видео ;щ је и С ]Ј.ИМ СВРl1lено. Био је већ заражен 
коnером и за неки дан био је мртав. 

НА ДЕМИР КАПИЈИ 

Ту, У Демир Капији, дознао сам да се јсдна бугарска група нзлззи у Маријинским 
планинама, негде око села Радњс. И.1Н испод Кожуха. Пошао сам са четОI\l одмах и 
у Радњн сам сазнао да јс занета Једна бугарска чета, обучена у ПРОIIИСНО појНИЧК(I 
одсло, долазила до села, али је сељаци, бојеhи се ЩI им не донесу колеру, нису при
мили у село, а нису им дали ни храну. По мишљењу ceљ~Ka. чста јс (ишла на Bapд~p, 
па се око Б.зrмра, ваљда, lIel")le и Iщлази. Нисам хтео да се враћам истим путем у 
Демир К1Јпију, већ сам изишао горе. до испод самог Кожуха. Затим сам, преко СеЈЮ 
Серменин, сишао допе у Ьсвђ~лијску равницу, претресао село KnH,YX, па ПОТlIТ() није 
било ничега сумњивог, отишли смо У Ђеођелију. 

Кад сам стигаО у Ђев!')елију_ тамо сам затекао 8 Срба који су се назива.ТИ '·чет
ници", Припадади су некој чети саМОЗ8аног војводе Чеде 06радовнћа, који је био 
закупщ неког ХОТСJlа у Скопљу. С ЊИNа у ДРУШТ!IУ би.10 је око 200 муслимана из 
муслиманских села око Лсмир Капиј~, с леве и десне стране Вардара. ООИ Турт\и 
беху ОП."blIЧКали цел)' ћсв!)елијску чаршнју. И ЂеВће.;lиј~1IТ\И, K~Д су УГЛСi\ШТИ мене, lI.ога 
су познавали из раније као учитеља у ЋеиtЈСЛији, 6"ли су се ОСЈюБОiJ,ИJlИ страха, II<!Х
ватаног од ове нове 'rypCKe најезде, почеше ми се жалити H~ нљачку ђсвђС;ЈИјскс 
чарпmје, која је nећ била извршена и на терор који су још ВРШИ:ЈИ над граћаиима 
ЂеВђелије. Варошица Ђепђелија јl1111 само ненуну !"Олину раније била је подељена на 
три тыртије: на Србе, Бугuре и Грке. Тако исто и оБЛf1жње село Сехово било је по
дeљ~HO као и Ћеnђелија Ila три партије. Граћани Су измећу себе ~.'fали ЈЮСТd сношљиве 
(Щllосе и кад је имало изгледа да ће Бугари зауз~ти Ђевћелију, буг~јХКИ flРВаци 
обећали c';f Србима.и Грнима, својим r:yграђанима, да ћс. их UJпнити од буг~рских 
рспресаДИја. То ми Је одмах саопштено од стране ђевђе..!ИЈСКИХ Срм, мећу којима су 
били главни ЋеРћиковић, Никола Зафировић, Риста Бешировиh н ДИYlе Главчевић. 
СВИ они МОЛИЈЈИ Ч ме да град буде заштиhен од Турака који су носили срrlСIЮ оружје 
и били Уilружени C~ неКО.1ИЦННО),l Срба. Обећао сам им пуну З3ШТИ'ry, П~ сам нзредио 
да ми цођу сви Турци. 

Измеliy Ћевћелије и МОСТЈ на Б~рдар)' у6Јещю сам једно ве.1ИКО стадо оваLЩ и 
неколико оружаних Турака како терају опце у ЈЈР,шцу ;:r~!>щр Капије. K31~ сам УJlитао 
ове Турке чије су то (lоце које гоне пред cofiol.1, одговорише ми .'I~ су ОВllе "6угарскс" 
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Знајући добро да Бугари нс!о!вју својих оища, већ и они пљаЧl'ају Г}\е шта стигну. 
знао сам на опие ни у ком случају нису 6)'гарске, већ су опљачкане 113 окu;ших сеЈЈ3. 
Онда УI1Итам ове "H(JB~ Ч(Јбане": ''1'10 чему се IIOЗН11ју ове oBlle да С)' бугарске?" Разумс 
се да мн на то П!пање нису Mnr.111 ОДГnВОРИТН, 11.111 су утврДнлн да су ззиста OBlle 
GyIЋЈJClЩ рачунајућн ваљда с тим да и ја признајем да су сва села око Ђевћелије 6)'. 
гарска. Нисам имао истоветно мишљеll,е, llа сам им наредио да О1ще одмах оставе, 

а они да се придруже оста.-юј групи која се прикупљала око же;lеЗtiИчке IЈруге 
l'Ieође.лија-М ировuе. . 

Кад су се е~и IЈрикуЈЈИЈЈИ, наредно сам прво ЩI се веже оних осам Срба, мећу 
којима је био и нски Степа Чортаноиић који је имао своју фОТОГР~lфеку радњу одмах 
до хотела '"Лондона" у Бсограау, у улиuи Краља Ми.шна. Затим сам наредио да еии 
ТУРIlИ ОТllашу своје шнроке појасе. Сваки тюю надувен појас представљао јс један 
мали трГОllачки магацин. док су се они ОТШICИВaJllI, моји четници одузима.1И су ИМ 

оружје н стаВЈЈмlЛИ Н::I јеюl)' гомилу поред пруге. Кад су били сви разоружани и кад 
је свима одузста !I.ъа'lка, YIIНTao сам их Оlк.уд су ДОШЛI'I, .. О им је дао оружје и шта 
ђе овде? ОДГОllорише м" Д~ ЮI је оружје 11110 Illеф еЩНИllС у Демир KallfJjH, н да 
им је постаllИО за команданта "војIlОДУ" Челу. и на су IЮШJlИ OB~MO, У ЂеВl)eлију, ГЈ\е 
им је "Boj80Д~" Чеда дозволио да ес "снабдевају" како знају и умеју у Ћевђелији. 
КаЈ\ сам све ов{) сазнао, нарецио сам да се сваком ТУр'lину удари по 50 батнна. Кад 
су тако с~и билн ~дарнваIlИ". Н<Јредно сам ђен~елfJјским ТРГОRl\има који су т)" били 
nрисуrnи, да сnаки од ОIl.ъ.;ЈЧКШIНХ узме 0110 шю зна да је његоио. 

у Ђевђе.1НЈН, на жслсзничкој СПIНИlјИ, СТЩ3Л3 Је нод lШрам једш\ локомоrn~а са 
неколико десетина 11разних Н вагона за стоку. lIарсдvю сам да се тшю Формирi.lН 
воз заустави на MCCry гж: смо сии fiили or:Уllљенн. Кад је воз стао на одрећеио место, 
наредио сам Турцима да ућу у д~a Н ~Ш она, а да бl1Х убрзао ЊИХ(ЈП унmар, Iшreдио 
сам мојим чеШИЦИМII да CBaKOl'a Турчина ГIРИЈ]ИКОМ у.lаска у BaГUll удароо бар још 
једнапут. Та мера наГЩlJ]а их Је да за Ш минута сви буду У возу, Вагоне CllM lUюмбир.ю 
и у јсдан други ~~ГOH утuварио \о мојих четника као стражу, који ће на .L(CMHP Ка
пнјској станици скинути ПЛОlllбе са вагона, llусrитн Турке напоље и предати их шефу 
станице. 

КIIД је ~оз отишао, онда сам ИСIIИПЮ Србе који су ми рекли да су они учествовали 
у lIеЈlИкој бици код Криволшw Н да еу се 1)' издВUјили из СконеКОI добро~ољачког 
одреда, па преДllоћснн Чедом ОбраДQвићем, ДОШЈЈН у Демнр Капију. где јс шсф иа· 
нице СтеВОБић всћ бно сакупио ОВ)" руљу Турака и наредио да осигурају JlРУГУ ОД 
Миро~ца до l[eMllp Капије. Али им је дmП(ЈЛИО Д~ соа села успут могу опљачка"fИ 
lШ и саму Ђе~I)e;lИју. Нису МИ зн~ли ИЛИ нис)' хтели рећи где је ЧејЩ ОбраДОВИћ. 

Њюг сам исто тако казнио са 110 25 батино и тако вез.ане остапио у Ћспђслији да 
их општинска власт сутрадан илн tшредних дана ~озом пошаље у Скuпље С мојим 
IlИСМОМ које сам упутио Врховној комшuи. 

г.орбu КОЈ\ Ђевђелије и није ни веЛИlGl ни нарочита. Једно одељеље БУI'ара [Iрешло 
је преко вардарског моста, uлuкJlоо IlYТ UUJIfJ У Дорјщ и НаmIНДОВО. Ту су Н~ШI.~И Hallle 
трећепозивuе ~оји су чумли же..lезничку СПlНицу Ђсвће..lију. као и НРУI-У од IlроВИ' 
зорне CPlIcko--бугарске l'paHHUC па до Мироuuа. Наши трећеll03Н8ЦИ бранили су и себе 
и lIPY!-У која им је БИ.Ја новерена на '1y~at-t.e; али, како С)' fiи_~и малобројни, и с.lабо 
наоружани руским бсрданкама. сви су изгиtl)'ЛИ. Б)'l'ари су УШЈlИ у Ћенђелију, алн 

како су Бугарн (њихоuа ЈП армија, 110Д коман;юм rCHcpa.la ИваН08а) БИ)IИ разбијенн 
код Кукуша и о.1с1)'пили, напустили су и Ђеllће:lИЈУ I! отишли у састав своје јеДИНИIIС. 

17. Јуна изјутра кан су Бугари отnочели напад на Србе, ['енеРаЈЈ И1Јанов отnочео 
је Н<НШД Н<Ј Ј'рке, са намером IЩ заузме Сапун. ГрЦИ су одмах опючели борбу у Солуну, 
ШI што пред еаllлцдају обалва пука бугарске UUJCK~, ,lШ им tie J\~jy }(3 изиђу из кућа 
у којима су стаНОВаЈIИ. Та борба трајала јс дпа ДВfJ~. Бугари су e~ бр~нили из кућа. 
али су иајззд били ca~:laдaHH. Сви до једнога Бугари еу нзгинули или У самој борби 
или после борбе. 

у uеЈЈикој бици код Кукуша, рюбијСllН Бугари покупили су c~e словенско ста
IЮ8НИШТБU из К)'КУШ1l И ОКОЈlине, llреко 3.000 IIOРОДИU~, И УПУIИЛИ их У Бугарску. 
Јсдан велик;! део овога станощщштва кад је Струмица, по Букурешком yruuupy tJ 
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миру, била остављена Бугарској, БУГ3[1Н так(} велики део кукушког стзновништва на· 
селили у струмичко по.:ье, у БИDШ3 туро:.:ка ссла, ["де су БУЈЋРИ још раније, у пжу 1912, 
све "ЈУРСКО СТ'dНQВНИШТВО [/Обили. Тако су ови Кукушани ушли у готове чhс и доБИЛI\ 
најбољу зсыљу у томе крају, па смо их ми 1920, кад смо добили Струмицу. тамо и 
з.атскли. Била је то доста незгодна СlfI)'аu:ија за нашу држаоу, јер је један од тих Ку
кушана био у Сpliији, а други 1\00 у Бугарској, Би;ю је више примера гле су, јелан 
или два h[ЮТd ТlзстањеНI1 у Србији, а ЛРУ!'3 два бр:па ОСТШl3 у БУПlрској. Или: ро
дитељи у Бугарској, а синови у Србијll. Србија и њени управљачи ИЗ тих и доцнијИХ 
roлша, били су ТОilсрантни. И ово бедно становништво које су Бугари немилосрдно, 
а без ИlG:Iкве !ютребе, дигли са својег оnьишта, и развејали га КОЈекуда, наши нису 
дирали. ОстаllИЛИ су им куће у к()јима су се затекли и cuy земљу коју им Је БУГЗРСК:I 
насељеничка комисија предала. БУПIРИ, н:шуштајући Струмицу 1913, изгорелlo1 су 300 
кућа грчки){ у СТРУМИlllo1. У СЈlIНРИ, ЈО је и БИJlН СЈрумица. Али ГРЦIo1, КНД су се ЈЮ· 
ВЈlачlo1ЛИ 1013 Сгрумице, з<lпа.1или С'ј исто ТО,lИКО бугарских кућа у Струмици. Тако је 

ова !\Сома НаЈ1рсдна и богата варош, 1ЮТЈlУНО Сl1аљена од своје "драге браће~. 
Пошао сам са четом Лемир Капији, па се, на I1)'TY свратимо 1Юред Вардара, између 

с:танице МИ[ЮRIl.'l и села ЉlRШЈ,ОRО. Ту су /ЈаМ l\ОШЈIИ неки сељаци које сам брзо 01'

I1)'стио да иду својим кућама. Једино је осгао кмет тога села и раЗl"Oвар~о са ЈОНаЈЮМ 
БаБУf1СКИМ. Овај кмет мешао је некс БУiЋрске речи у свој говор, који иначе нису ни 
уобичајС1ЈС ца се ИЗГ08<1рају )' томе крају, а учинио се Бабунскоме и да је сумњив, 
јер је и на станици Мировце JlОГИНуло неКflДИКО српских трећепо>ивща. ЛОК сам ја 
легао да се одморим, оцјещншут ме l1[юfiуди ПУIЩЊ. Кал сам се ЩJlCнуо, кмет се кп-
IIpl\a и IЈрснајс лушу, 11 Бабунски брише м~р~мицом IIУШКУ. Знао сам ОДМЦХ д~ је Б~
fiУЈЈСКИ упио КМСI11, па се окренем њему и ЗlJIIИПI].! ЈЋ зашто је то учинио, кад ННОIO 
човека ИСJlиrЈЛИ и утврдили ње1'ОВУ кривицу. Бабунски ми ОДГОlЮри: ~Mopc, немамо 
ми BPCMCH~ овде да ИСlIитујемо много, јер MOP~MO што- пре да идемо даље. Ја сам 
љега ПОС.1ао Богу. Тамо има доста светаlЩ беСПОC1lСJlИЈ( па ЈЈека Г~ ИСПЈпају и нек 
УТВJlде да ЛИ је IIP3~ или крио". Нисам ищю шта да ради].!, морао сам и o~aKO 06-
јашњење lШ ЈIРЈ.1МЈ.1М И д~ се с тим ПОМИРИr.l. Одатле одемо у сеЈЮ Петрова, иа десној 
страни Нардара, на једној зараН1iИ. На северној страни села юш једна стена дуга I1реко 
500 метара, з висока 1(Ј(ј-15(ј MCnlpa. Изгледа као да је одсечеиа, тако стоји верти
КаЈ1НО. У овој стени постоји неколико стотина РУIЩ аУfJИХ нчела. Мед из гих РУIЩ 
тече низ целу стену. Се.-ъаци праве ,цуге .'Јеетнице да дођу бар до нске рупс "оја је 
БЛI1ж.е земљи, да би извмили мед из камена. Вище од !() ПОЛУИ:ll10М.ЪСНИХ оваквих 
лестuица видели смо YC[lp<!HЉCHO уз ову стену. Прича.~и су ми сељаци да су те лествице 
прави:1И на захтев Турџка који еу их терали да ИМ на сваки наЧИ/1 изваде меда. Овај 
пос1lO је веома ризичан. Ч()век кад Ј\Ође ,10 рупе меда, аЈIИ и ЈЈчеЈЩ ЈЈре ИЗЈ-УUИ J·.la~y 
него што има МOIућн()сти да ИЗR~Ј\И _'о1с)], Тако је неКОЈIИКО ~еЉ<fка ИЗЈ-убило живот 
на оном 1!ОСЛУ. 

ИстОЈ' дана пред саму ноћ, стигли СМО иа станицу Пемир Капија. Тамо се беше 
вратио рееторатер. Била је то чувена рееюрШ\ија у љ~миJl К;\Пији - једна једина 
на целој Ј1РУЗИ Солун - српска rрШIИI1д. Ту је 80З увек С'Јщао 45 минута, ЈЈа су II)'ТНИЦИ 
увек могли добиiи НРНlЈКЛ:ЈС<f1! ручак и најбоље кипарско вино. После толико дана, 
ЈЈРОllедеlШХ (1 ~!JMOM :хлебу, био сам сигурщ да ћемо овде добити добру вечеру. Јер 
у Ћев!;елији уопште ниса:ч хтео да останем на к(шз"у, (Ш СМО И тамо добили з~ храну 
хЈЈеба и сира. 

Позвао сам шсфз станиuе Cтe~()JНlћa. Кад сам га УЈледао, IЮЗIШО сам у љему 
чувеног авантуристу, таКОЗЈШI-ЮГ "БеоградСКОЈ' лепеНИЧКОЈ' капетана'·. Ево како се 

HPOQyO! Као 11ОДl1аредник Војие академије, једиог дана еа два или три своја друга 
оде у Обрсионац. Тамо се представи да је престолонаследиик Ђорђе. Начелник срсски 
из Обреновца, председник ОnШТИ1Је и сва таМОШЈЈ,а власт, ,~oђy ЈЈа ПОдНОрење "llре
столонаследнику". lIачеЛI-1ИК срееки, "ао цоСтр С1УЖ:СlefIИК, извecrn ОКРУЖ1!ОГ начс.'I
НИК<f да је "lЬСГОJlО Кра.ьевско ВИСОЧUЈIСТВО ПРС:СТQЛонаследНИК Ћopђe~ CПtГ'dО у до
бром 3,1рављу у Обреновзu и дз се ок, начелник срески, постарао за њеrОllј" 
безбсдност. Начслник окружки извести министра УlJутраlЈIЊИ){ дела, а Оllај протестује 
у дБору: како смеју послати наследника НРССЈО:щ да путује по земљи, а да о томе 
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ништа не сме Д3 311а министар, унутрашњих дела. Из Л!ора јс одмах jawъeHO Д<I се 
преСТО.l0наследник налази у Боогр<щу у Д80ру, а да је то нека варзщща коју треба 
OllMlIX затворити. дОК је трајао банкет и весел,е у ОбреНl1ВUY и народна радост што 
је "пресТО.1Q1ЩСЈlе.:lIЈИК" посетио баш 10 место КОЈе је доБИ.lО своје име по Обрено
виhима, стигао је тслсграм начелнику cpeC~OM да одмах ух~пси тобпЖI],ег IIрестоло
наслеДН\iка. Кад је прочитао тсш;грам, начеЛН\"!I:' срески исправи се пр~д то6ошњим 
"рИНllе~, 11.1 му викн;': ., А, бре, ко СИ ти, манryпе један, те си дошао овде да превариш 
мсне и читаву нарош?" И НИКIIС ЖаЈТЈ\DРМИМi\ који су 1)' били на служби: "I3езујете, 
бре, ове м:шгупе!" Тако везаше 1)' Crевовиhа. И сви lI()чеше да [·а бију. kцва је О;Ј: 
батина стигао до Београда. Кад сам на стзници у Лемир Кflпији видw Ст~наиовиhа, 
ја му викнем: "А, (јре, Стс~а][о~ићу, Зilр ти мислиш да ти је ово Обрено~аll, [13 си 
rючсо д~ произао;щш "вој90де" и организујеп[ неке че[·е и ш·[абовс. Сад ћу да те 
обссим H~ прву те.lегр~фску бандеру". 

Он ми се изgињаоао како је добио нарсћсње из Скоп:ь~ ДiJ ор]·анизује те чете 
за чунање Ilpyre и станице . .::tOK сам још са њим говорио,) близини железничке CTd" 
НИI(е llИДИМ повећу групу сељакз .. ъуди и жена, Одем одмах међу њих и питам их 
щш и "ОГ3 тr~же l1а желеЗНИ'IXој станици у демир Кflпији? ОДl·OIюрише ми да су 
дошли да се жаЈ[е код ''ГОСlIолина'' 11Г]() им је пре}(седник општине из Бесвице, срез 
каВЩlарски. ПОСЛ80 не~щ[ир.l lIољака)" се:ю Десницу, који су од~тле IlОпели 7 ceЉ~Ka 
и нареДИ;IИ им да понесу са собом Ј(Ю Н!lПDJlсона, јср држава тражи порез. Како нису 
Ю\аЛИ да скупе толи~о [I~pa, мора:IИ су узети и lIРКНСНИ новац и направити још неке 
1I0зајМИllе у селу, [!а К3/1. су ск)'пили новац ПШUЛИ су у Бесвицу. IЬихове поролице 
очскивале су СЕоје љуце Д<[ се нр,пе кући; ани. како се нису пратили ни после дпа 

naHU, је;mа гpyrтa, всћином жена, са ма·три стара човекu, l[l]Т)y у Бесв~щу да виде 
и Ilитају где су им људи. На ПУ1)', чим су прешли реку, на једној з~равни, лево од 
пута, [[~ђy спих 7 људи убffјсних. Са плачем и "укњапом вратили су се у село, п~ 
СКУПИ.1И и остале сељаке и прснеЛII мртве у своје ~eJ[O. ШМО их сахрани.1И без поп~ 
и апела. Сад су дошли, ОРЈМО, 113 стаНИ!I)' код "Господина", да му се ЖаЈЈе и да му 
траже зашти1)'. 

КаЈ\ сам ()во ~Yl1 био сам MHl1ro револтиран поступком председника опшгинс, који 
је био Тур~ин И који је овај 1;]l]ЧИ[[ [[OIредио и смео да ]·а изврши само З!lТ(I [Ј[Т{) је 
имао пот[юру од шефа станице који је добио B.l~CT ЩI. мож,: и сме наоружавнlИ чmаве 

чете Турака и слати их да ~рше и о[ш нску дужност. r:;ило ми је много криво на 
OBaK~y Ј[~К(1МИСЈ]~IIOСТ J\~ поједини Ј\РЖИЮЈИ чиношшци имuју тако мало СХВЈ\тања за 
ОДГ()80РНОС! З<I c~oje неllромишљене [юС"Т)'пке 

Наредио сам својим четницима да, онако Г:[<lДI!И и уморни, OДM~X оцу У сел[] г,е· 
СRИЦУ~ која је од стаНИllС била удаљенз 5 КИ!lО\lстара и да ми у томе ССЈ[}, ПОХВ<lтају 
све Ј1["]љаке КОЈИ се Ч' 6уЩ/ затек:щ Д~ и предсе;rnика О[lштине Мра УССИНI!, и да 
ми све везане дoт~paJY [1<1 станицу. 

ОспlO сам за свс т() време)' раз[ опору сн овим сеsмцимз 11 нзговарао и"х да иду 
својllМ кућама, да сс нс боје Нllчсга, јер држзвна власт има дужност /1.В I[П1ПИ свакога, 
а сваки онај ко се буде о]·решио о државу, биhс по :>акОН), кажљен. Међутим, ни~аК9е 

речи нису Mf1r.1C .'1,:1 улију веру у оие .људе /1.а није пон()во враћено турско царство 
и да ће Турци [Ю11080 зав;шјЩГИ И Ollel.' почerи да врше зулуме. Било ми је криво 
још и стога што је овога тамо IЮЗНатог хохштаплера поставила BpXO~Ha команда у 
Скопљу, односно њен шеф саобраћаја ћенералшт~б][и мајор Милан НС.1ић. Било ми 
је Ј(РИ~О још и стш·а 11110 је Ми.шну Недићу био пmнат {)иај слуqај у Обреновцу, и 
з~ш ш је баш Њ~[ а [[рО!шш~о јЏl [·а [[ои~БИ з~ шефа Сlани[(с. f\ ["lRај је, на првом 
кораку, доказао да су у l~eMY само погеНllиранс још вишс свс оне најгоре особине 
једног Х(}ХЩТ!lппера. 

У току рюгоnора са сељацИ!lШ који се нису Оl\вајали 0)1 МСЈlе, јер су ипак у мсни 
видели човека ЗU кога су одмах сазнали да је ко\шндвнт, да с ЊИМil рю[(шарu нри

јатсљски и то &1[U оним језиком којим и они у своме селу разговарају. 
Дотераше вез~ног Мула Усеина и само једног пољака. Кад СУ сељщи видсли вс-

3а1ЈОГ Мула Уссина и његопа lllћзка, сни попикаше: "E~o, ()8ај fieкчија (пољах) отерао 
је наше људе из ce.I<I, а [Јредсе.~JlИК им је Д0300.1ИО iЩ их све 1I0Gију и OIl:l>aQKajy 
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Н3 пут)'!" Наредио сам Мула Усеину да нде са стражом на станицу, а сељацима па 
ћуте и 113 глелају CBl1j посао, а ја знам как:!) ћу вршити своју ДУЖIЩСТ. Кад сам ушао 
у станицу, одмах сам сам истерао шефа станице ю К3fщеларије где сам имао ЈЩ са
СЛУШ311i1М Мула УССИ1Ш. ПРОQ сам упитао noJыIa:: ко га је rюсжю у Драче~И1(У да 
1'31010 I:КУIЏЬЗ људе и да им наређује да скупе lOU Н1ЩОЈЈеона З3 држаВlI1I [јОре)? ПО;ЫII. 
t.!И рече ЈЩ је гнкпу наредбу издао IIPCДCCJIHI.IK ОIIШТИНС И да је он, СII осталим 110-

ЈЫЩИМ1Ј ОТИШ[lО ПlМО 11, 110 fщредбlf, скупио оне сељаке, али им Hlije Щlредио да СКУП
љају Illlре. IIpelICCДHI1K се иtто Т3КО IJравдао ;щ он није наредио скуп.'blIње никаква 
НОlща н па није наредио да се скупе седморица всћ само тројица, и то сеоски кмет, 
са још 1Iва ceљa~a, и да о парама није 611.10 речи. Он не зна ко је људе побио на 
НуЈу. Алн су му сељаци јавили да их је неко сачекао у заседи, па да су п().ъаци пofieгли. 
а сељаци, IЮШТО су мислили да је то нека бугарска '1етз, остаJlИ су 1)', а llOС.те је 
дозиао Jlfl и:{ је спа седмориШ\ ИЗI ИНУЈlа. 

Пробао сам Д<I уGeдим нредседника ОШIJПlне да је МНОЈ"(Ј боље д~ ~H каже ИСЈИНУ, 
али он то није хтео. Наредио сам да I1Х добро сиежу и да их однеду у станичии ма
гацин, IШ да че~аЈУ Т<1МО под С1р<!жом док нм се нс ДОС<1ДИ. 

К<1Д сам сео lШ оечсрам, jCД~H од четника ме З(13не, ШI MI1 рече да ме ]()пу и поља~ 
и Ј!редседни~. Нисам хтео одмах ла идем, јер e~M био ис'lO 10јТИ~О I"ШIЩlН колико 
И уморан. За оно ~paтк() ореме док сдм Јlечерао, дна ЈЮ три IIУТД дошао је СЈражяр 
дi\ ме зове IШ IЮЗИВ ОНС lIBojl1iIe Kojll желе све да ми кажу. 

Ка.!.! сам отишао, обојица ~y ме молили да их маЈЮ рuзлuбаоим, Ш! да почиу да 
ми творе К<IКЏ је 6И.10. Наредио сам прво да р<!злабаве пољака. Пољак ми је признао 
да им је IЈре.цсе)Ј,НИК ОIlШТИI!С Мула Усеин нарсдио да ПОКУllе сељаке, њих седморицу 
из сеЩI ДраЧСБИЦС, да узму са собом НЮ наполеона а затим да их на путу Clle пovбијају 
и да им нооац ОДУЗМУ. Они су то Clle но наредби учинили и сав НОБЩ донели и пРеШU1И 
председнику ОПШТИllе, а преl\седник свакоме од њих ДИО је IЮ 10 Н3lюлеонi.I, а остаЈак 
је залРЖ1Ю за себе. ПрелсеДIIИК ОПlЈlтине признао је да је наредио да се ови хришћани 
сељщи lюбију ЗD.!О ШIU су Бугари, што су једва дочекш1И да им дође бугарска војска 
н да их је он II06ио зато ШТО су они оп,ъачка:ЈИ њсгово се:ю БеС!lИЦУ и тамо убили 
22 чопека, међу кuјИМi\ и неКОЈЈИКО рођшш IIРС.!.ЈСсдни~а ШIIIIТИНС, 

Казао сам М,'ла Усеину да се у Iшшој држани не могу људи на тај начин обрачуна
вати и да се IIJШСТ НD.рочито И посп~ља :mтo да штиrи и чува и грађане и сав њихоо 

мал, а кад неко нешто погреши, зна се који је суд за шта надлежан. Према томе, 

Мра УсеИII не '10же да се ОJlраЕда за ово убициu и }Щ ће за го ili.l буде Кi.lжњен. 
Послс o,lMopa, НОШЈIИ см!,) ран!,) у БССIIИц'V, Тамо сам прикупио још четири пољака 

који су учеСI'ПОll1l.1И у убиству, а онда сам наредио да сс сва шесторица стрсљају у 
ПРI1С)ТТЯУ свих оних ссљака, да би виде:IИ да код нас није дозвољено да се за weKora 
кажс да је Бугарин и да зато буде убијен што га нека ВЈШСТ сматра л.а је Бугарин. 
И зато што је Му!!а Усеин верозао да ће му се то Ta~o призпати кап нека пе.lи~а 
заслуга, IЈЛПИn је Сllојом r,li.lllOM као нарелбоцавщ. Пољаци су стре.:ьаlIИ зато щто 
су добро знали да председник О!II!Ј!ине HeM~ ирана Дil нарећујс да се убијају људи. 
а то су ип~к "ОСJlУl1lаЈIН, још су узеЈЈИ и Ho~aц :Ја КОЈИ су ЗНаЈЈИ да је туђ и да је 
узет ОД уfiиi,ених људи, на су још знали н :Ја то да јс тај нон:щ, УГ:ШВНО.I1, био цркнени, 
ЈСР кмет I!ИЈе МОI'ао са другнх CТP~Ha да ПРИКУГIИ 100 наполеона, колико МУ је тражено 
да понссс са собом. То јс нелика кр,"шица, iUJИ пошто снаки човек има сам!) један 
живот и јеЈ\аНllУТ може умрети. и они r)' једанпут стрељани. То треба да будс поукц 
за СВС ОСТШЈС Тyp~e и ХРИlllћанс да знају како не треба радити. 

АГА ИБКО 

Гlосле тога, један ~Д се..мка рече МИ да јс те ноћи приметно да је неки Aj~a Ибк.о 
ДОЈlазио .ЦО демиркаПИЈске станице, па кад Је чуо да тамо има нека чета, Јюоегао Је 

са сноја дна друга. Распитао C:lM се ко је тај Ага Ибко. Рекоше ми да је то чувши 
силеџија из ссла Боуле, KOjll је, If овом IIРИЛИКОМ, отео три депојке хрИ!пћанке ИЗ 
свога села н пребацио I1Х у 1)'река села у МеГ.'Јен (Грчка), јер је грчка ГР:lница 'IУ, 
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&11-13)1 Goyла. Пролаз иснод Кожуха у Мсглеи према седу Боулу, носно је иазив Камена 
BraT~. 

Кад сам ово сазнао, l!Ошао сам у село Доњу Дрпчекицу. Тамо јс била једна неllика 
и IJI}(ICI"IШII~ каменз куШ}, К3МО смо ОТИШ.1И Н разместнди се. Није прошло ни ДВ3 
сата од нашег доласка у Доњу Драчевицу, кид моји чеТJlИЦИ јавите да су три Турчииа 
УШЛ3 у доњу Лрачевицу и не знајућн да емо ~и тамо; да су одсели у KMt:"rOBOj "ући. 
3.ЋI су ИХ OI-lИ ОПКОЛИЛИ И I!ОХП1Пали. кад су дошли К mel-lИ, сељаци ми рекоше да 

је то Ага ИБКО. (IЬеroво право име је Ибиш. Срби IIp!lПОСЈЈаВI!И и они који су ислз
мизираии у Тиквсшу, за раздику од СВИХ ДруГИХ, онај придев 3Г3, који У прсводу Зl-l3ЧИ 
господар, увек стављају испред имена. Покде, по 1)'рском изговору, тај придев укек 
долази после имена, као: Ма.:1!1ћ-nга, Сулејмаи.бег, и сл). Ибиш није крио cuoje име, 
Beh ми је са поносом говорио да је 01-1 тај чувеии Ага Ибко, од кога сви Буrзри трепере 
као ЈЈИСI 113 не'IРУ. ОДIОВОРИО сам му ,'иl l1е знам где 1)' има БУI'ара: али ои ми је 
УПОРIТО'прдио да су то све ьугарн којн 10Д )кине НО селима и крсте се крстом. Моји 
ЧСТliНЦИ БИ;IИ су ИСllOд кре на једном широком платоу, и ја сам сиш~о међу љих 

да издам иска наре!Јсња. Горе, lја кули, OCT~O је Јован Бабунеки са три ЧСТlшка и 
nna трн ТУРЧИl13. Typl~H су бнли раЗn[1)'жани и ништа од nружја код ссбе нису имали. 
Кад сам И3дfЮ I1зре!)ењn, вратим се горе на КУ:I)' и видим, на своје веЈШКU чудо, ла 
је јещm од мојих четника везан, а wбунског и још она два четника већ су оборили 
на земљу и почели 113 везују! .. Ибиш је био два пута крупннји од Бабунског и једва 
сам могао 8идети Бабунског иснол њега. г,нб}"lIСКИ је чпЈХТО чувао ca\lo СЕој револвер 
да му нс отме Ибиш и да га ие убије, А.~и они су имали намеру да пушышом не 

]ЏfЖУ узбуну, яећ оое све lЏl вежу, да им y.1M)' оружје и м)'ииuију, па онда a~o могну 
да lюбегиу, добро и јесте; ако IЈе буду МОI'ЛИ lюбећи, ле.ТИ су ла се затпоре у кулу; 
~oja је била сва од KaMel1a сазидана и да прво пуцају у ону ГОМItJЈУ чешика доле. 
на (JlЮМ 1I.1а1"ОУ ис[!од куле, IЈа ако буде било lIотребно да се з.атворе у КУЈI)' и 1)' 
ла се држ:е }\ОК им Ilе пође помоћ из ЉИХflва села. Кад сам видео ово чудо, прnо 
еам пришао Ибишу, па сам га дохватио и дигао више своје главе и треСНУО О каМСI!И 

патое. Затим се дигао Бабунеки и позвао четникс који су убрзо заtим дошли. И за 
Ч),1ТКО време ВС~IЛИ смо сва трн ТУРЧИl-lа и (ЈстаRИЛИ ИХ та"n везаl-lе за руке и ноге 
на !ОЈ К)'ЈIИ, док ~MO се мн СllреМИЈЈИ да Be~epaMO. Код ОНИХ 113 кули ОСТ'.ЈDИО сам 
јаку стражу и иаредио да никога не смеју одвезив~ти l1и за каКIlУ њеГОIlУ потребу. 

Сутрадан р~ио устали смо, па сам нарсдио да се Турцима Hore одвежу, и тако, 
пред 6зјонеТИ\l~, отишли смо у сем Г>оуле. г,ило је то јеДlЮ доста лепо се.ТО, l1а једном 
великом liлатоу, испресецано бистрим потоцима, а село је бројило ОКО 25[1 I)'реких 
и само 25 ХРИlнћаl-lеких кућа. ХрИlнћИI-IИ су имали Сllоју цркву и свог свеlтпеl1ИК~ 
који је одаТ;IС био редом. аП'lији су стари, исто тако, били свештеници у том селу. 
Само је Tal\a бил[) више ХРИlllћана у селу, па су се, с времена на времс, ЈХ!зишли 
из ТОI' села. Једни су отишли у Воден, други у lенице Вардар, неки опет у Кшшдар. 

Тако је И3Јюс..1СТКУ остало само 25 кућа хришћаl-lСКИХ са свеШТСI1НКОМ. Кад сам почео 
питати CnCIllТClТl1Ka кнко се понашао ИБЮIl према њему и цркви, ОН ИСПРllа није смео 
I1ИlIJта да кажс, бојећи ее дз ћемn ми пустити Ибиша, па кnд ми одемо Иби!u ће 
моћи да му се осне1"И зз сваку lIеllОВОЉНУ PCq коју би свеllПеник рекао за Ибиша. 
Кад сам ово видео, наредио сам да Ибиши склоне. а свештсник ми је OHIЏl почеn 
говорити да је за Bpe.lfe жетое или косидбе Ибиш улазио у цркву ]3 времс службе 
и не само IJIТn је истеривао све ХРИlllћаl-lе из цркве, оећ и самога попа, без обзира 
који је део JlИ1)'ргије био знвршен, и терао их дп му Жi!ЊУ њиве или кад је време 
косидбе, да му косе ливаде. Све жене хришћЭllке морале су бити његове. Па, и ових 
дана, одвео је неколико девојака из тога ееJlа и Ilредао у село Нотје у Меглсну 
(Грчка). Тамо је Ибиш, за сваку женску, узимао и до 50 I)'РСКИХ JlИp!l У ЗЈ13Ј)', јер 
то је П03113ТО место где има увек више мушкараца иего жсискиња и гдс јс највсhи 

неерећа за ce..ъaK~, био 011 хришћаlШН или ТУР~Иli, кад му умре жена, нарочито ако 
има дel~e. Ретко ко ол тих УДОВ1ща ~оже ла се ожени. Према томе, може се ценити 

КаКПУ је I"рЈ'ОВИНУ Иfiиш-ю а водио c~ хришћаllСКИМ жеискињем не само из СВОlа, 
већ и из других селз. 
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кад сам СВС rшо саЗllаQ, пrШШО сам спе Турке да дођу к цркви, где су хришћани 
веli били. Једи~ се СКУIJИЈЈО десtчак Тур<!ка. Спft су се БИJII! рaзUeЈ'!ЈИ НО ОКОЈIИНИ. 
lIаредио сам да НИКО нс сме уhи у турску куllу, да НИКО нс сме ИИUfПl нн I1uтражити 
ни узети. 8ећ све ШТО нам буде потребно траж»ћСмО од свештеника и оно Мf\ЛО 
хришћаиа што има ту да нам донесу. а ми ћсмо ИМ С8С поштено !)Латити. 

Кала су дошли Турци, казао сам им да су они хришћани над којима су они вршили 

зулум, наша браћв; да ми једним језиком ГОВОРИМО; да ми једну исто веру верујемо 
и да се никаIШИ З)'ЈЈј'МИ у6удуће 1110\ ЧИЩ:, јер ћу, само за једну хришliанску ЛЈ3ву у 
томе се.1)' ако буде пала, запалиПl цело село и да му више никада нсћс GIfПI подигнути 
Н()ОИ темељи! ОООМ ПРИЛИКОм све им се опрашта, све се даје забораву. Само Ибиш 
са његова два друга морају бити стрељани. Стре:ъање he се извршити код саме uамије. 
После нека их еаХ]XIњују где год желе. 

Од цркве до uамије Ибиш је још некако и могао да се дотет)'ра. Али, она два 
Турчина МОРаЈlИ су оних неколико ТУ]XI"а "оји су 1)' БИ.1И скупљени, да однесу ;.(0 
lJамије. дао сам времсна да се ма.l0 од.\Юре и да дођу к себи, па кад су ми затражили 
ДО~R()ЛУ IЏЈ могу IЏЈ се Iюмоле БоI)' Ilред смрт, дао сам им 1)' I\ОЗ80ЈI)', а lIосле су 
МИРlТО И као 11ретюрођени еЈа.Ш ИСllред lJушчаннх цеuи И. IЮС.:lе јеДНОI IШОt)'на. IIШlИ 
су мргви. Тако сам, у неку руку, СИ.l0М ОКО.1НОСТИ, морао Шl у маломе осветим за 

СI!С онс mпњс што С)' ови велики мученици за хришhанr:ГЕО годинама по;Ј.носили. 

ПОСЛЕ БУКУРЕШКОГ МИРА 

Вpuтми СМО сс У Кавалар. Ту смо :lОчекаJlИ објаву о Ilримирју. Gио је 13. аогуст 
lIачслник Окружни Николић беше се вратио у Кавадар, пошто су БУГdРИ били даље 
од Кочана и Царева СеЈШ, а две румунске дивизије марширнле су K~ Софији. Румуниј~ 
је објаВИ.1а рат Бугарској да би добила извесне ревиндикације у ДООРУIJИ, преко КОЈе 
је водио ГМНf1И 11УТ за њихо~о ~е.IJИКО IJриcr-знишге КОIIСШIЩУ_ Oll~ Жlra и Mo~eplla 
варош, са уређен!!м I1риетаништем на UpIЮМ мору, БИJlа је везана ДУIJJlОМ жеЖ:ЗЈЈИЧКОМ 

11РУГОМ СЕе до БукуреШЈа и дн;ы: lIU IIЈЮСlJпија, одакл(: јс дуги низ возова јсднuм 
пругом ОДllозио сирову наф1)' у рафинсријс у Констанцу, а другом пругом враћале 
се празне цистерне Оllет )' ПлоеШПI, а и пуни вагони разне робе која је ;ювожена 
у Букурсшт и остане градове Румуније. Код ЧернаВОllС H~ Дунаву био је највећи и 
најмодернији мост на целом току Дунана који је служио 080М саобраћају. да би оси
гуpar-IИ посед Добруце и несметану jllютребу ооог Mocra, РУМУI1И су траЖИ.1И ПрШllире
ње з~леђа овоме MOCry и !lсћу област самој КОНСЫIЩИ у којој је, lюред uеЈlике ра
финерије нафте, била пслчка ЉУШlионица Jlиринча и кроз коју је варош ДИСЮЈа цела 
Румунија, богата нафтом, цереалијама и дрветом. Сне ouo I'УМУНИЈiI је lЮСIШЈlа са 
сноје дое .:џшизије које су парuцним маршем ишле ка Софији, јер lIугари ни један 
метак нису хтели ца избаце на Румуне. 

Преговори о миру Dођени су У Букуреш1)'. По томе и назван је тај мир Букурешки. 
IR!2. између TYPUKa и Русије, 1&85. llОСЖ ~рщ:ко·бугарског рата. l1а и 1913. изме!i)' 
МЈШllИЛ ба:lJШНСКИХ дrжава. Бугари су, по томс угонору, заДl?жа.1И пиринеки део Ма· 
кедоније и, на десНОЈ оБЩIИ СТРУМС, варош Струмицу, чија Је граница била код села 
Ко(1)'РНО, између ВалЭНДQва и Струмице. Грци су доби.~и, поред Солуна, који је де· 
финитирно оС'пю У њиховим рукама, још Воден, C~ l\елим МСГ.lеном, Острово, Со· 
ровиh и Jlерин, и:ако чиста словенска места, затим целу иc-mЧJlУ Македонију и ТраКИЈУ, 
све до реке МаРИI\е. 

Турци су поново зарслн lедрене, та"о да је и (:РIIСКП и бугмрска кро узмлуд БЧ.lа 
про.lивенп само неКО.1НКО месеци раније око овог великог ryPCKOf утврђења. Једрене, 
тај ПО1l0С 1)'рскога ЦЩХ:ТВ1!, llрви ЊИХОВ!I нрсстоница, у којој се Селим П, зва!.1И Јавуз 
(Грозни) саградио најлеl1ШУ џамију у муслиманском све1)', за коју је Синан, главни 
неимар тс uамије, рекао оно: ~Кaд сам градио Карије Џамију, био сам ученик; кад 
сам градио СУJlејмзнову uамију, био сам каЈЈфа, а кад сам грмио Селимоп}' памију 
у Једрену, био сам мајстор" ... У СТ1lзrи, снс три ове ['рађенине су pemek-"еЈја 080Ј 
великог иеимар~ у IУРСКОМ ј'ра/ieUИllарстоу, који је био поryрчени Грк. 
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То је био резУ."IТат оног БУГdР::КОГ напада који је извршен онако мучки HOl\y из
међу 16. и 17. јуна]ш десној оба.ЈIИ Бре]а.ЈlllНце, 110 11a.J101)' ФеРДинанДз Кобурга и 
његових несавссни~ доглаllника. Једна ВС.НИКII cphcku-бугаРСК!I еllOllе]з, lIuчеlа онако 
сјајно 6. октобра 1912, завршена је после десет мссеци, онако неочекивано, катастро
фално по БУI·а]Хку. Србија, rюсле свих ЖlЛаВ1Ј које је дала пре и за време ових рато!щ 
Dила је опет одбачена од Јегејског, 1:30 и од Јадранског мора. 

Од Јадр:шског мора одбdllиле су је заједнички Италија и Аустро-Угарска, ства
рајући неЗ<lНИС1ЈУ АлБШlију, укључинши Скадар Н3 БојаllИ у ЈУ нону држаllУ, а са Је
Ј'ејСКОЈ' мора одбацили су је З<lједнички Грци и ~НЈ·Јlези. Тако је СрБИЈа остала као 
неки човек гладан и жедан, само на два i;OpaK:I даље ОД трпезе, препуне разЈЈИХ ђuK()
нија. Кад сам прочитао уг.вор који је нотписан у Букурсш1)', дубоко сам уздахнуо 
на велику неправду која нам јс н овом прИ.1Иi;ОМ учињсна. 

МАНАСТИР 1l'ЕСКАВАЦ 

М~настир TpeCKaB~Ц, испод самог Злзтонрха, велика јс светиња праВОСЈlilВНОГ сое
та, а нарочито ПРЊlспа са најширом околином и цсла Пеnагоиија, ук.ъучујући 1)' и 
БИТО:h. Манастирски сабор обаR:ьа се CAaK~ ГОЈ\иtl~ К С~lJтембра о M"-lOj Госш)ђи. 
Ilplla манастирска СЛ~R~ у С_lоfiгщи, n.eз rтРИСУСТR~ 1)рске в[)јске И 1)'рских жандзрма, 
ОЧ~КИRан~ је са великим узС1}·ђењем. Оно ће БИfИ прии щт, IЈОсле толико ст(Пина го
ДИНИ, ЩЈ се народ слободно ОКУJlИ око мшщстира, да се беЈ страки споља искрено 
ЈIOМQЛИ Богу, да му сс Зliхнали на слободи, а послс да отпочнс игранка и пссма из 
снег срца, без пијанке, па зато утолико Ј]спша и заноснији. У свим кућама ове про
CTparJe области о томе се говорило и свет се спремао да однесе манастиру жито, да 
отера но коју главу стоке и још да да манастиру нешто у :lna1)'. 

Нисам MOJ'~O НроllуС"IИТИ да и ја ЛЈгз даЈШ не будем У МШНlСЈИРУ и да се при
ближим Богу и народу. ЈоlП УОЧII дана, "Јј. 7. сеЈпембра, ОТllшао сам на коњу са по
РОДИЦОМ У мзн[[стир. На знам како С'Јоји Љ1нас, али у то време, ЈШ и много ,Ј.оцније, 
IЈИје rтосшјао колски пут до манастира. Обично је све што је млађе ИШJlО пешке, а 
само СТ1Iрији :ьуди н УГ;Једне БИЈ()ЉСК~ и Ilрилспске чорбаuије ишле су на коњима. 
Сое кириuије прилепске и маркоиградске тих дана бине су ззузете, Јер је свако носио 
са собом и довољно хранс и l1ића. Нико није хтео да буде од шгете манастиру. 

Кад сам дошао у м~наетир, 1)' је ЈОШ из раиије био 1I0стављен врхимандрит Ма
нојло, Србин из Лалмације, који је раније био по неким манастирима у Србиiи. а 
je~o време био је и парох српске цркпе у Трс1)', те за сад најлепше цркне у СРПС'lИУ, 
Ту Је бно и беоrрџски 11roт~ IJиколц Бnжиh и јот неколико Д)"ховника из СрБИЈе 
који беху дошли Д~ И својим l1РИСУСТВОМ покажу КОЈIИКО llCHC ову cprrcкy светињу 
и оие наlЮре које је српски народ ОООГ3 краја учинио са своје стране да овај манастир 
буде признат и од цариградске владе и самог султана да је заиста српскн манастир. 

Мени су у манайиру TpeCK~HЦY даllИ Me~'Тo у једној D(Микој одаји, где је БИЈЮ 

!'ОШ две-три породице ПРИЈI~Јlеких чорбаuија, и ту сам се и ја са породицом сместио. lарод је дюазио целог дана 7. сеrnембра и целе те ноhи у манастир. У ЦРi;ВИ су 
били духовници преко целе ноћи и читали молитве здравим и болесним. Обичај је 
кад у HCi;Oj кућн ВЈ!ада нека болест нли нсшто у кући или код стоке нема неког 
напретка, или СС рађају С3:lЮ ЖСНСi;а деца, или се деца не држе, онда се за такве 
случајеве, ЈЮ;III)И у ма~астир, и то Домаћин ПОlхщице, односно старешина зздруге, 
моли се да му се чита ~ОJlитва, а он даје прилог у жи1)', У стоци живој И У новцу. 
Ако нема напретка у ситној СТОI\И он доноси ~анаСЈ'ИРУ Д3Р од сите СlОке, ооцу 
ИJПI КОЗУ; али, ако је нека НСЗЈ'ода кuд КРУIЈне С"](Јке, ОНД<l се манастиру даје во. а 
често и KPUB3 са телето.м. Услед тих: велики поклона у стоци ситној И крупној, ма
настир Трескзвац нмао Је уиек оиш~ стотина ооаца и коза и уоек оише него стотину 
комада крупне стоке, крава и ВОЛОВ3. 

У самој цркви која је невелика, болесници t:y .1ежlIЛИ преко lIе.1е поhи по пцтосу, 
а неки су заУзе.ЈIИ још од lIола ЈЈоhи место Ј'де I\e про!'!и свештеНИЦII на ВелllКОМ lIре-
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носу (Входу), да би прешли преко њих и пренели свете тајне преко њихових ГЛIlВII 

И тела. 

За то време, [па манастирских зидова, гореле су велике ватре ударали су Г(lЧСИИ, 
ПИШТ3..'Је зурле, чуде се ГЈјде, фруле и дипле (двојнице). Ово весеље, ИЗВЮI манастир
ских ЗИЈ\ОR1I, оБИЧflО је трајало 110 IЮ!lа ноћн. ОН,1Џј би се УТИШ1\ЛО, да би се ЩЈС1ТЩИЛО 
OIICT cyrp1l p<lIЮ, јер док су једни улазили у цркву, тамо це.1ИВали иконе, ШIЛИJIИ свеће 
и МИросШIИ се, ОДМЮi. З!lТИМ ИllЈаЗИДИ ИЗ цркве и уписивали своје Ilрилоге МIIНIIL"ПIру 
("писаније"), 1101.1С СУ други, опет, наСТ8ВЉanи играш;у, уз разне народне музичке ИН
CТPYIIICкrc, а више десетина гуслара слеrЈИХ и ою!Тих, певали су песме о Краљевиh 
Марку, томе СВОМ великом зсмљаку, поред чијег се имена пронсло и име Прилспа 
од Ирног мора па Сас до блюу Корушке, и још да.ъе одоБудимпеште до Светог Ан· 
дрејс. Био сам необично раСI!Q.Гюжен што је тога дана све тако добро ИСII<IЈЈО, а и 
дан је био неоБИЧIЮ Јlеп, тако ШI је народ и Богу се помолио и на слободи заборавио, 
и км је дошло време, вееео и заДОВОЈЬэн, У миру ее раЗИЈtaзио. 

ТРЕЋИ БАЛКАНСКИ РАТ ИЛИ РАТ С АЛБАНИЈОМ 

То раСЩЈЛожењс поквари ми jeRaf! ТС.lеграм из Београда којим ми је министар 
војни Србије, преко на'lслника среза Ilри:tеltСкOI" наређује да одмах ОКУПИМ што могу 
више четника, llU све војводе ЧСТIIИЧКС ставим под С80ју KO:.1~JHД) И да одмах, најхит· 
није, са целим одредом идем У Кичево и да по сваку пену одбранимо Кичево од Ар· 
наута који су Dell би:IИ зау3еЈ!И дебар, Стругу и Охрид. Имао сам да притекнем У 
помоh 19. [ЈУКУ који је већ у Herel~Y (Џ\сryпао на Кичеву. 

Не ГОDорећи IIИКОМС ништа, останио сам еној JlРИЈЮЈ' манастиру, ЈШ CiJM узјахао 
Јшња и ЈЮШТО је једини колико толико добар пут ишао преко стаРОI' СРIIСКОГ СeJIа 
Л~бl'Н1IIе у lIРИ<IСJl, тим Ilутем сам и сишао у ПРI1ЛСП, одакле сам послао, прско начсл-
11I\ка среског, поруке војводи До.lгачу и дану Стојановиhу да ме чекају са најмањс 
НЮ ОРУЖ1lНИХ људи У селу дебришту, 113 25. кил()метру !Iа путу При.1СП-КИЧСВО. Вој
води Михаилу Јосифовићу и Бошку Вирјэнuу Нilредно сам Д1l ме, са оружаним По
рсчанима, чекају у Броду IЮречком (то је 40. км на путу При.теп-Кичево). Друге поруке 
однели су жзндарми у прилепскз села са H3[1CJlfiOM да се ени ПРl1чпе 9. септембра 
у подне у еелу Рон()Тову, lIiI 19. км 113 путу При.1еп-Кичево. Ја сам отишао у село 
Браилово, Ј·;.(е С!lМ се био коначно преселио и где сам био населио 40 породица мојих 
четника из НСЈЈСШЈШХ сена, који су у свако доба били спремни да пођу са мном тамо 
камо треба. 

Пред саму зору 9. сснтембра СТИГ1l0 C1lM У г,р3иново И одмах обавестио своје чет, 
нике да сви буду на окупу и ЮГ1l ДЗIШ У 9 сати ]\!I с~и буду под оружјем, с доста 
МУНИllије, 11 и хлеба, јер lIeM(I иhl1 ла бранимо Кнчево. 

Село POIIOТllBO Iшсељuно је чистим Србима, 0]111 су СIIII чивчијс. јер је IIC.10 село 
ПРШШДаЈЮ днојици Арнаута. ПОЛОlIина села ПРИШIДаЈI3 је ЏеЈlа.7·паши, родом из Мата 
у Албанији, оцу Ахмед Зогуа, доцнијеl' кра.Ъil Албаније, друга половина Садулах Фра· 
ни.ефендији, опет Арна)'тину, који је становао у Прилепу. У селу је постојала српска 
црква и UJкола. Српску цркву обновио је Uелал·паша о СВОМ трошку, а ШКОJlУ су по
дигли сами сељаци. Атар села Ропотопа који је износио око 2.000 хеКlзра, био је 
најплоднији део земљинпа у целом IIРИЈlеllСКОМ IIОЉУ, те l-)' и сељаци из овога села, 
премда су били ЧИllчије, СIIИ били богаlИ. llош ro су БИЈIИ чивчије једног Uслал·пашс, 
који је БЩI командант султанове жандармерије у Uаригралу, ни једаи Турчии није 
смео да пружи прст ни на jeJlHor сељака из села Ропотова, јер је цело село било 
под заштитом 080ra паше. Љегов старији син Uемал-беј, долазио је СIl3"е ГОДИllе у 
РОП()ТОIIО и ry је преко леЈа се.Цео дlJа,три месеци, !Ја би одаТ.lе отишао или у Мат 
или у ЦаРНI'Р3.Ц. добро C~M се познавао са овим Џемал-5ејом. 

KUiI смо тога дана стигли у Ропотово, он ме је позвао на ручак на његову кулу, 
а имао их је три у Ропотову. Како мени није бюю до чекзња, rщбио сзм понулу ла 
ручам код Џемзл·беја, већ сам изјавио да одмах идем у КИ'lеБО. ОЈ I,Iсмзл-бегом био 
Је и м:шћи еин Садулах ЕфеН)]ИЈе - Ал~-ед-Ии. Ала-ед·Ин онда рекне Џелал.бегу 
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да МИ да свог коња који је извежоон за ратовање и који уме из највсће опасности 
да изнесе спог roCJ1oII~ra. Био је аrщпски )шт из царских пгг~ла у Цаrигrаду. Иако 

сам и ја Ю!аО доброга хата, узео сам и овога да ми ес што рекао нарол, "у невољи 

нађе". 

Пошао сам ка деGришч' Kuje је одатле удtl.fЫ:Ч!О 6-7 км где је требщю ЩI ме чекају 
војвода Полгач, родом нз села Кошино, које је 1)' блнзу до дебришта и војвода дане 
Стојnновиh, родом из ceJln Крвне које се.:ю је исЈО тако б."ЈИзу ДО Llебришта. 

KlIД сам стиг~о у Дебриште, Т1IMO нађем неколико сељака из Крапе кuји ми рекоше 

да су Пошач и Дана Стојановиh са четницима отишли 1)', у једно оближ:ње туреко 
сеЈЈО, I де има неЈШ велик" ''Урск!! свадб!!; и кад ја стнгнем у доориџrrе да им IJОРУЧI1М 
да Ђе одмах лаЂи. Већ сам имао са собом око 150 људи и нисам имао времена да 
чекщ.t 06У двојнцу Ilаши~ војвода, всћ сам им поручио да одмах иду за мном, " ја 
сам ПРОДУЖИО даље 11УТ у Брод и Кичево. У Броду нисам затекао војводу Ми~аила 
Јосифовиhа, ни Бошка Вирјанца, јер још нс беху прикупили своје људе по сслима, 

на сам и љима I!ОСЈlао норуку да хишо ДОЈ1азе З<i мном, а ја ~M lIроД)ЖИО У Кичево, 
у које сам стигао ујутру у зору 10. септембра. . 

Кичево је мала варош од 6-7.()(Ю становника, у nитомој равниШf, где се састају 

д~e реке - Копачка и Вепика, те одатпе образују доста велику реку Треску. Околина 

Оllе нароши богата је ж:итом и дрветом. Становници Кичева помешани су Турци, Ар
наутн и Срби. Западно ал Кичева постоји једно велико сепо арнаутско, звано Зајас. 

li.lизина ОВОГа села C~MOM Кичеву IIuna.la је такав тон овој RЩЈО1ПИ ЈЩ сте У њој увек 
могли на сваком МССту чути арнаутски јсзик, иако у самој вароши нијс било више 

Арнаута него Турака. Арl1ауги су стварно као НЩЮДIЮСТ БИ.1И маљина, али са Турцима 
ззјсдl10 чинили су огромну всћину. Ссвсрозападно од Кичсва била су још нска села, 

чисто арнаутска, као ШIО су Гарани и HeK~ ДРУЈ·а. Међутим КОlJачка река би.1а је 
српска и западно 0,1 Копачке била су вепика српска сепа Ор.1анци, Бсличица и још 
нека ДРУI·а. 

К~л C~M УIll~О У КичеllО, тамошњи Срби дочекали су ме и на њим~ сам осећао 
страх и иемир. Добро су зна.:ш Д3 су Арнаути раз6или српску војску у Дебру и да 
је !"ОlIе ка Кичеву. у коме нема Ј.Н\ јелан српски војник, а начелник срески са жан
лармеријом готов је да нuн}'сги КичеВt) чим се Арнаути појаве. Рекли су ми још да 

кичсвски Турuи овај покрет нс одобравзју, а Т)'рски првак Мустафа Ибишсвиh дао 
је реч да Јlеће )ЮЗПCl.1ИТИ да се убије ни јман Сrбин у Кичеву. КИ'lеIlСКИ Арнаути, 
ови у вароши, К30 и они У З~јасу, за ~Д су мирни, али се поуздано зна да имају 
.цосга оружја, и није ИСКЈЬ)'чеIЈО да се и 011И мОЈ)' IIРИДРУЖ:ИТИ 1I0буљеним Арнзугима 
ЧИМ ови nol1y пред Кичево. 

Станко Димитријевић, би~ши срнски учитељ, родом из Кичевз, и 11рll3К српски 

У тој вароши, у имс свих Срба, молио мс јс да ис идем даље од Ки'tСВ3, нсћ да останем 

1)' где ће и ОСТШЈИ 19. пука са својим командантом сиryрно тога даиа стићи. Одговорно 
сам им ДII не могу остати у Кичеву, ии чекати Арнауте код Кичева, већ идем да иаl)eм 

19. пук, ла му се придружим н 1\а не допустим Арнаутима да дођу до Кичева. Ови, 

нидевlUИ да ИМ3~ снега нешто преко стотине ,ъуди, готово су ме сажаљеввлн щто 

идем у СИI-УРНУ смрг. Јер, но њихоuу Iврliењ}', ApH~YTa је било lIише од 5.000, " ]јОДИ 
их неки аустријски ОфИlJИР, ПО чин)' мајор, који се зове Гаљарди, Хрват. Ја сам од-
1'ОВОРИО да ја имам да И3ВрlUИМ свој ззд~так и всрујем да ћу га извршити и нећу 
ДОIlУСТИТИ да АРIШУГИ, без МIIОГО мртвих глам, iIt)1iy до Кичева. Пt)ручиn сам им да 
за мном долазе још четири СРllске чете које имају најмање 2()() душа, и да им кажу, 
ЧНIII стигну у Кичево, ОД\1ах, без одмора да пођу за миом уз Копачку реку све до села 

Извора, а тамо ће се обавестити где се ја налазим. или где је 19. пук. 
одмах сам кренуо у село Извор. 19. пук ОДC"ryпао је долино~ реке Радике, па 

је (JдaТ.fle, преко. села lанче н Лазаропољu, l1а преко планине Јаме, дошао до еепа 

Извора. ОдаТ.1е су се кретали северни део IIланине Кара-Ормана, где се на самом 
превоју налUЈНЛО село Иванова. Нешто ниже од тога села бипо је село ЕХ!Јовец. 
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кад сам стигао у Извоr, сазнао сам ОД једне жандармеријске П3ЧЈоле па се 19. 
пук налази горе код ИН3I1КОВ3, а да Арнаути још нису тамо стигли. Одмах смо ПРО
дужил", путем узбрдо и ЩI C~Moj КОСИ која C~ нрuтеже са истока 113 3.аНЩ, а која 
дели ООЈЈЗСТ ДебаРЦ!ј ОД КОIlIIчке реке, ЈЩ.НаЈИ се и село ИНШЈКОllо, Ј'де је био lQ, 
пешадl1јски IIУК са својим КОМННДillПQМ, 

кад сам IIOlll30 }f3 саму косу која беще обрасла храстовом гором, али доста СИТНОМ, 
нашао сам команданта 19. пука, чији се војници УКQпааа.1И у ровове, окренуте пре~а 
Ехловuy и палинама Кара-Ормана, Стање 19. пука бюю је више него жалОСНО. М.lади 
регрути, [ЈОСЛНИ ЩI албанско,српску ГРШ!Н!ђ', у дебар, који l-j' звали мади Мали Сгам
бол по њсгову беroвском ГОСПОllСТВУ, била је у претсжној веl'1ИНИ варош са ариаУТСl>IIМ 
стаНОВНИШТIIОМ, КОЈИ од времена од "ад су ПРИi'!ИЈЈИ ИСiIЗi'! у 15, пе"у, ни"ада више 
нису фермали MHOI'O "HII цара ни везира", Јебарски беroпи билн су l':Лавнн који су 
водили Р~Ч у сним Пl\ТаЊl1ма која су се ОДНОСl1ла на С~Qерни део Албаније, Они су 
били IIрВ3Ц11 У apH3)'TCKI1M СК),Jluвима, I'ШI8НИ КОi'!эн)щнти царске I'apдe у ЦарИl]Јаду, 
а чувени ИсмаИiНJrl.ша из Дебра био је Г,lаани лиферант целОКУlJне турске војске 
од Скопљэ до Солуна и од Солунэ до Цариграда, па све до БУГdрске границе, ук
ључујући ту и Једрене, Са поносом су ApHayrn гооорилн, без ра:Ll1ике из "ога су крэја, 
онаК(I; "Ако С-т~бол И1ГОРИ, Деб~r може Д<I га подигн~. Али 3ЈШ би Дебар I1згорео, 
Стамб(\н ЛI не би могао иаrrравити". 

у таЈ и Т1IКав llебар, из кога су све знаменитије личности отишле ИЛИ у Албанију 
која је тада већ била формирана као "незавИсна" држава, док су други остали у Ца
риграду на високим службама. 

у Дебру је УСПОстављеllО Cpt:CKO начелство наместо 1)'рског мутесарифлука 
(окружно н~челств{)) један пу~ pt:rpyl3, разаСУ"Ј у тзн~ој ЈJliнијl1 У ДУЖИIIИ пре~о 15 
КМ. МШIЬ се водило P<l~YH<I о UHOj сюущији У ДеБру 11 ако се У Београду, IIC само 
IIWIИТИЧКИМ, већ н у високим војним кругоuимз, uрло добро знало lIПа Аустрија преко 
lIoue Мбанијс, сnрсма Србији, и да је ;LIlбаllСКИ "киез" ЊЩ, нећак румунске Краљиuе 
]СЛIfСаветс, ПОЗllатс у КЊlfжевности IIОд flсеУДОIIИМО/ll Кармен Силва, био само играчкз 
у рукама арнаутских првака и кошкана са запада на исток и обратно од две заин
тересонзне нелике сшte, АУСlрије и И-шлије. И lIоред такве тешке СИ1)'щије, допу
сrило се).ш се на тој IIсмирнuј граllИЦИ на којој је стзјао најнеllИСЦlfllJlинованији сусед 
у Енропи, ОСТ'dВИ јсдаll пук регрута, ~оји још IIИСУ добро знали IIИ кзко се оружјем 
руК)]е. Арнаути, овога пута, припремљени ()дједног ауС1ријск[)г офиr\ира Г!!.hЗрДl1ја, 
који је био ПРИЈЮДЈТ неrюј војној /IIнсији у ТираНI1, cllpCMa:JI1 су се и добро наоружa.rrи, 
па су као .111ВИНlI нападали на граниU)'. Тамо су побили нашу војску, заробили ар· 
тиљерију и ушли у Лебар, знајуhИ да I1М тамо нема ко да пружи отпор. 

Ocr<lTaK 19, пука, са својим комаидантом, само једним МИТр;LIЬеЗОМ и ј~Дним 
брдским топом са ЦI1ГЛО два мстка, rючсо је да одступа. И од<:т)'пио је скоро 30 КМ. 
Б.1ИЗУ до Кичева и заузео ове косе са којих, да је било артиљерије, могао се бранити 
пут Дебар-Лазаропоље-Јама-Изпоr, кно и Юlcryпање преко Кара·Ормана од Сlруге 
и Охрида. Положај је био одлнчан. Али ЈЕС само ЮТО је БИ:Ј3 недовољна снага, Bch 
јс и војска била пеh де,-\ОРЗЛИCi\на )'след йалног ОДС1)'пања, а није јој долазила помоh 
ни са које crpЗllе, Млади регрутн, тек што су остаВИ.ll1 своје куће у лепој Шумадији, 
где сем Србllна никакву другу rШЦIIЈУ HI1Cy 1111 UJ.lдели, нашли су се оЦ]едном у врлет· 
ном крају Кораоа шrаliИне, високог прско 2.700 метара. Наместо своје шумадијске 
питоминс, овдс су се наШЈIИ у дотле невиheној дивљиии, а lIaMecтo Срба, српски језик 

н српс"е искрености и наивности, овде су нашли у арнаутској средини, где се го· 
ворила С:1МО :1Г'наутскнм језиком, где их је свако око гледало непријатељски, а држав
не пласти, како ЦИВИЈЈНе, тако и Bojlle, биле опкољсне лукавнм Арнаутима И толико 
прtшредеrЈИМ д3 ЊИХОDОМ лукавсТЕУ нису могле доскочити ни три чувенс престонице 

са истим својствима - Uариград, Беч и Рим. Ето, у таквој сктуацији сам з.ат~као остат, 
ке 19, п}'ка, 

Кад сам се јавио команданту пука, ouaj чоuек се обрадоuао MUMe до.lаску: иако 
сам nOIU30 са снеПI 15U ЉУДИ, Но ја сам и својим нменом и својим држањем успео 
ла поlltitЛо llORрашм .цух КОД ОВIIX војllика, јср су сlltатрали, а сасвиllt оправдано, да 
ће им МОЈе искуство много пишс помоћи него неки веhи број војllИ)(;ј, КОмандант 
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пр.а рClшо ми је Jta се гланна снага арнаутска спушта са Кара.Ормана. и да је он 
IЮСЈШО у IЈаIРОЛУ Ilек[шико се.ъака Срба из ЛаЗ~РОПQља и Галичникз КQЈИ ће,!Ја му 

јаве о свему што буду с(!Знали и О броју противник!! И О његовој намери. 
Доста добро сам позн;шао 000 lI':lеме Мијака, и ннсам веровао да ће они моhи 

да IЈОднесу тачан извештај. Не зато што то ии'-)' леJiИ или што нису били добри 
СрБИ. Beli щюсто зато што су ОНИ одвик.1И од ратовања, а занимање ИМ је БИJIО сасвим 
различито оц OlJOI- које им се сала наметало. Зато сам узео 40 .ъ)'ди, изабраних међу 
четницима и ПОШJl() сам у С)ерет Арнаутима. Тамо где су се ИВИЧИЈ1е голе падине, 

обраСЈ1е само TpaiOM и са неком групом шумарака, која се ивичи!Ј3 са пту"ОВИТИМ 
делом Кара-Ормана, затекао сам ову групу Мирка. Они су мс позна!lWIИ, а и ја сам 
позн~а~о неКОЈIИЦИНУ Meђv ff,има, па кад сам их упитао где су Арнаути и шта су опд· 
зили, рекли су ми да још fЩlllПI нису МОГ~lИ да примете, сем једне групе која се 
спуштала доле на I::хловцу, али L)' 3<lстаJlИ на IIВИЦИ шуме. Рекао са!\'! им да се одмах 
прате и о томе юнmе комюшанга 19. пука, ШIО су И ОНИ учинили. 

Ја сам са својих 40 људи [JOIIl1IO навише кроз шуму, веруliи се кроз 'lестар букооа 
iIpuelia. Тако смо иrн.~и једио нола сата, док се на је,1НОМ MCcry ИIIСМО ИЗ_'>Iешали са 
Арнаутнма. Једнй груш Арнаута ишла је наниже, низ Кара-Орман, а ми смо на(1)'Пали 

навише, уз Kapu ОРМШI. 
Одједном се наћосмо не више неl"O 5-11 метара једни према другима. Ја сам их 

Пl1Тзо СрllСКИ: "Ко стс ви~'! А они су нас пиrdЛИ КО смо ми. Али. )' тм тренутку, 
всћ смо сБи ПО;lеl'ЩIИ и како смо ИШЛИ у једном широком ФРUlП), око 30---40 метара, 
Ilаредио сам Н<1љбу. Арнаути су иам одговорили. И тако отворисмо ватру Је.Цни на 
другс усред шуме. Како сам се бојао да не будемо ОПКО:Ј>еии, јер они Арнаути з.а 
којс ми рекоше Мијаци да су их приметили "адз смо се спуштали на Ехловцу, могли 
су ми сваког тренутка доћи у бок, нпредио сам lюнлачеlЬе. ЧlПавих [Јет сати по· 
II.JЈаЧИ.1И смо се само потрбушкс, док смо fJЗЭШЛИ ИЗ шуме. Мој К[)ЈЬ, КОlа ми је уступио 
Џемuл-бсј 301у, исто се тако тювмчио назад nотрбушке. IЬеГОВО'повлачсњс БИ!lО је 
толико чудновато, јер је он 'у нокюао мш)го пише вешпше него неки моји чстници 
роцом из При.lСПСКОГ ПО.'Ъа. 

tИЈШ је ноћ када сам се вратио на по.l0жаје 19. н)""а. АрнаУТII с'ј били сишли 
У Ехловску Реку и тамо су rЮЧеЈlИ ложити B~Tpc. Ми нисмо смеЛff ложити патре, 
И<lКО је БИ.10 дnста хладно, а ситна jecefЪa киша, и~ко је [1~далll ТИХО, У.lаЗИЛ1l је у 
срж костију. Говорио CUM КQМШIДШlТУ lIука %1 из~ косе, на којој смо били укопани, 
а иа самој ИВИЦИПIУМС и всликог ЩЮIIЈШНК~. НЭ.!lOжи\ю оатре и да се на смену војници 
греју. Командант јс то одбијао, IlраВДUЈуhу ТUКПУ меру тиме llrlO би нас Арнаути могли 
юшасти ноћу, а ватре би им посл}'жиле З<l оријентацију. ОдбијllО сам ту моryhиост 
ноћног напада, јер сам знао да с'ј ови Арнаути ипак само једна руља. Ако су паметно 

вођени МОГУ бити лафови; али, како сам данас цело послеподне имао сукоб са љима, 
видео СЮI да су О~IIОЕИ, а овнови не врше нападе ноћу. Разуме се, ko-'!андаlП пука 

није се сложио с мојим МИЩј~fЪем о оваквој оцени Арнаута, јер му је било незгодно 
да призна да је бежзо испред овнова, што ја, у своме обрю.пожеIЬУ, нисам ни МИСЈ[ио 
нити сам на IO циљао, јер сам Jlofiгю l[()знаВЗ0 !lPUBC узроке Olle изше нов.: каrdстрофе. 

Били смо раСlюређени тако л.а моја чета ОД 150 .ъуди држи :Ieoo крило фронта, 
а војска остали део. Наредио сам четницима да у cllojoj позадини на меСђ, које је 
окренуто Изнору и КОllачкој Реци, наложе ватре и Д3 сс полuв.ина "1)' ј-реје 1)' на 
cMellY, .ЦОК друга nОЛQвнна седи у роНу. Тако озебли чеТНИllИ КОЈИ су исто тако Н3· 
праВИJlИ за д~ц ЈЩIШ један -'!арш више од 100 кило~етара, били су уморни, а једна 
треhина од њих, са мном заједно, бl1ла је пуних пет сати у борби. Хлеба је било по-
нестало у торбама. . 

Кад су сели поред взтре, па ес П09еЈ1И I'рерти, снага им се ностенено яр~ћала. 
МliOЈ'И uојиици кал су видели ватре, изговарајуliи се на разне на9ИНС, ДQJШЗШЈИ су 
и они да се греју. 

Кад су nитwЈИ чеlНике како су смели да лаже ватру, они ИМ одговараху да сс 

они нс боје Арнаута и да ће они сутра, само ако Нl1С Лрнаути буду напали, раз6итtI 
Арнауте и дати им TaK~y лекцију да се Hche :щдржаl"И до Дебра. Чешици су то го
ворили са таквим уверењем као да су досад сваки дан имали борбе са Лрнаушма 
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11 щ)беђИНаЈШ их. д.ilИ ОВО IIРИЛИЧНО смело сююхп~лисање унело је већу ЖИВО~ меljy 
војнике који од ОВИХ "комнта" замислише да су нека ЧУДОВИUIТU која се не БОЈе Ар
наута. В<Јјниuи, Кад су се ~ало огрејали, враћали су се у своје ровове и говорили 
и ЛРУГИ\1а да иду да се греју на "комптским" паГ[111М11. Ово ]'рејање је било двастру](о 
корисно, јер се СR[tКИ ораhзо и МаЈЮ огрејзн, а и са Ј\оста пере ,~a се може и Ариа)ЋlМ8 
супротставlПН, па их и на бекспо Н1!терати. 

кад је свануло, отишао сам команданЈ)' пука, где је био један артнљсријски !ЈО
ручник који је био "к[)манд<шт" топа. Ту 010 се разговара.1И шта треба да се ради. 
ГОJlИМ ОКОМ, без ДОЈ'ЈЈеда, UЈСДШIИ СМО арнаутске ру.ъе како ИЮJ1Uпају ОГЊИllгга и 
врше IlРИJlреме 311 JlО:ШЭ<lК. Нисмо знаЈЈИ IЩ ЈЈИ ће lюћи врана на fПlС, јер су МОГ.1И 
И лево и десно од нас да прођу и да сиђу у Извор и да продуже путем у Кичеuо. 
Командант је преДЛОЖИО да се одмах, онако у гомилу, код joUJ нису били уређени, 
ИСIЈ3ле оба1Wа метка из гона. Поручник је тврдио да је бо.ъе да се само јсдан ме-шк 
избаци у ову ГОМИ.ту. а други тек кад почне наС1)'пање. Мени је било сасвим свеједно, 
јер C!lM зн~о да од та доа TorтoBCKa метка не може бити НСЈе велике користи. И:IИ, 
ПОШI() не може бити ни ш пле, моr·.ЈИ еу избal\ИТЈ1 та дпа топовска мепа пп својој 
вољи, кадгод су хтели. Зi1 митраљез била'је ствар мало озбиљюф. МlПpаљез је имао 
3.000 метака. Ако се буде радило 110 добру 11:!aHY. митраљез нам је могао корисно 
послужити. Командант је био МИUJљења да се \1итраљез искористи кад Арнаути буду 
наСТУIШ.llИ и кад C~ (јуду Irриuукли rшrrтим rЮ.lю.жзјим~ rш 500 Mer~ra, и оид~ да lю'!ие 
ЈЈуцати. Ја са nРС,1.1~ПЮ Д~ се паљба из мrtтраљез~ (утrючне тек OHД~ ЮЈД Арнаути бу..1У 
;.јошли 8()",[()() метара најдаље, јер ће тада бити вишс груписани, ближе један ДРУl"Uм 
и тако ћ~ .чrнраљсз моћи на l'Iапр~ви '!ИТ~АУ пу~тош жћу њима. А.1И командант се 
није с тим ел[)жи[), јер је мислио да ће МИ"fраљез моћи да :1аl\рЖИ Арнауте на 8eheM 
01\етојан,у. Бојао се, ако Лрrraути л()ђу у нспоерелну блИЗИЈ.ЈУ 01\ НО-10(Ј меТЈра Д[) 
наших војrrикu, ла ће војlrици, којli су иначе деморалисани, зrrајући да rrCMU rrикаЈllа 
IЮЈа'!arьа, напустити PO~OBe. 

Пошто нисам могао да упtчем да сс Јlромени то решење, оставио сам нска будс 

онако како је командант наредио, а ја сам О"[ИПЈао на крајње лево крило. CBOjrtM чет
ницrtма. Доле исrrред нас, Арнаути су јоПЈ пили по ПЩИ.l~ма и неуређени. Јад се 
зачу ТОПОIlСКИ II)'Il<lЊ. ГР"јJ,fIПина од гопа олјеll.ИRШI3 је страховито по ШIИМ ;1У&щп
ЈЈИl'lама, али сам метак који је пао међу ApHUYтe, није rtза3!1ао I!еко нарочито ко
мешшье. Само се од Rсћих гомила направЮЈИ мање. 

Кад су вндсли да HCllta другог "уцња, опст је све "ретворено у једну велику руљу. 
Према простору који су заузимали и према lIатра"!а које су гope.~e, оценили смо да 
Арнаута има најмање 3.orю. Нзс је пило r!еппо пище од ].0110 п,уди. Ми с"о имали 
01lJrичан rю.юж~ј и као IrППlllру једuн мrtТ~IЉСЗ и rтОУЗДilње да ће rtПilК iЏЩilС или 
сугра H<J.M~ стићи у rтoMoћ довољно нојске која ће моћи да потпуно разбије Арнауте. 

Д~H је почео да се ведри. Магла која је дотле БИЈlа изr1ад самих нашЈ1Х глава, 
брзо се дигла високо, а jeceft,e сунце обасјало је целу ову косу и онај nропл~нак са 
кога су АрнауlИ оећ IJОЛ3ЗЦЛИ на нас, раСllоређени у три јаке ко.10не, јаке утоли~о 
што је Ha~ било мало. 

МИС.1ИО сам ДII ћс нам, бар тог јутра, стићи војвода Мих~ило и БОIl1КО Вирјанац. 
АЈЈИ њих су успели да задрже у Кичеву, те тако нисмо имали иикакве Ј[)РИСТИ од 
њих. Према томе, не би бил() rШЈ<lЈве штсте Л~ у[)пште нису НИ долпзи:rи O~BMO. II~· 
место да Јонцентришемо своју снагу и да, тако јаки, рюбијемо непријатеља, ),\и смо 
и ouo мшЈО СЈЈЮ'е ра~ТУРИЈm но меСТИ\lа, где можда уопште није БИ.та потребна ни
каква СНШ"3. На леЕ(Щ крилу, где сам ја био са својом чего.Ч и оним делом војиика 

који сс ое.lањали на лено крило, положај је био овакав: чим се по~е из ЕХЛ08СКОГ 
"отока, прође се кроз ieJIHa IIIУМСКИ ~ен;щ. чија је д)бина саме шуме ИЗНОСИШI 3-400 
метара. Кад се из те lIIуме Иlаће, долази се на јецну Еисор~ван, на којој није БН1Ю 

шуме и где се могао направlПИ расrюрел HarтaдHe колоне. Кад се прође jeJIlio ЗШ 
мстара од те 80СОравни према нама. ипуhи све IIOMfLl0 навише, наилази се на групе 
IJбуft,а и lIPBel\a, нарочито uбуња младих hYJaBa, које су биле високе 4-fi метара, КОЈе 
су ЧИНlf.1е изврстан заклон за шnn!Џ!ча. Тако је 10 БИЈЈ{) све док се не приfiлrtже нашf'lМ 
ро~овима (нrЈРИЈЈИК~ 101l-150 метара. На!]ЈИ ровови БИ.1И су на ивици храстове шумице, 
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на њеној јужној стрuни, окренути терену {)д~кле је непријате.1о наступао, Лево крило 

повијa.rю се, 1\:IИ не много Н3 лево, Н3 I1CTOK, и љегов крај био је 113 ИВИЦИ езме 
косе, тако да непријатељ није могао ту да изврши ззобилазак нашег крила, Заобилазак 

је могао ИЈврrrlИТИ само IrсколИlШ километ~ра даље од нас И то много иеточније, пли 

он није смео узети тај ризик на себе, јер би цео леви бок био !ЈОтпуно откривен према 
нама. Научени за ових неколико дана да војска пре:! њима одступа. Арнаути су ми
слили да им се и овде иеhе дати никакав отпор, иеli да ће се, под притиском њихова 

ДИНЉdЧКОГ ха.lакања и Шlљf1е l1Э пушака, сrпск~ војска н~гнати у бе[(стrю. 
С таквом nретп()сmвком, Арнаути су пошли према нама у дпс KO.loHe. Једна ве· 

JlИlШ КОЈЮIШ иш:ш је nрt:мп fПl.шем цснтру. а ооа друга, OДEojella од прве, једном ни
ском [(ОСОМ ишла јс према HaM~. Пошто је растојање И3Ј\lеl)у центра и арнаутске колоне 

било нсшто иећс него између нас и арнаутске колоне која је ишла [lрсма Ha.l1a, ова 
КОЈюна, не чекајуlili да се изравва са другом, пошла је као засебна на нас, Ја сам 
ИЈ)ЏIO наrcђењ~ JI~ чеТНИI\И буду Jlриправни, да ни један не сме да оп~ли n)'mк)' д!ж 

не JI)'СI"liМО ApH~}l!: НUЈдшьt: 30 од Ha~, а ОНi\l1 [(!Iд чују моју IIУШКУ. односно lIРНО 
знак ~ojc пиштаљке, има да се отвори на ApH~YTe брза Ш\Јьба. Ако не бисмо наlJадача 
вратили, Otlда ће бомб~ши да :mna.~e своје бомfiе тзко да их баце само 10 метара од 
себе, а БО\ff1а ће се лаље откотурати и љихова еКСТ1ЛО1иј~ СИl)'рlЮ ће лд омете 1Јilпндача 
и ди ПI врuти. Пикuкав 31\ик не сме се пока:mти са наше стране и Арнаути не смеју 
примстити да у нашим рововима има .1оуди. Са rdKIIOM ЗaIювешћу чекали смо долазак 

АРНЈута IIpen наше !I)'шчане цеви. 
Арнаути су ИШЮј је).Ј,ШI до ДРУГОГЈ, више у ГОМИЩј него у реду. Тако су ишли 

ЛОК нису ДОШ.1И на 10 fJдстој:lње, не знам да ЈЈИ су !ЈримеЈИЛИ C~MO н~ше рооопс, 

ИЈЈН МОЖ"а да има H~KOJ· у роповима, АрнаУIИ оцједно_\\ llоч~ше једну тшшу нику ~яо 
да су у ствари пред 1I11ма неки ДИНЉЦlJИ. Вика јс заиста била страшн~, да је \fогла 
врло лако да Yllece неред у људе који нису добро дисциплиновани. Поuпо је љих 
f1ило МНОСО, а нас м~ло, заист~ је треб~ла ЕеЈlика ,lИСЦИIlЛИН3 да се Арнаути сачекају 
30-40 ме-lцра ИСllrt:д цеви. Јер, одмцх чим L) дошли IШ одстојшье од 100 метара, Ар· 
наути су по~<:ли да трч<: право IЈа наше lюложаје, па се вије смеЈЈО ДОll)'СТИТII да пређу 
и оно одстојање које би за нас могло бити катtlстрофално. :Ь мене је било ГIШQНО 
да nвај први арнаУ1СКИ ншшд nлбијем, јер кад буду IiрВИ пут адfiијеllИ, lребаliе им 
ДУI\! времеlШ да се IIРИКУIJ~ за ДРУI'И Јшшщ]а који сам био СИlураЈЈ даl\е I-а ИЗВРШНЈ'И. 

За то време код нас ће се повр:п ити дух и заВЈЈадаће код СDИХ увсрсље да се Арнаути 
МОI1' надвладати, што је било очиг.~едно за CII~Koгa. Тако сам био уверен да liс се 
моји четници строго држати MOI'~ Hapcђeњ~ и нсl\е щ)чети појелиначна ш!љба. 

Кад сам ОЩНИО да су АрнаУIИ у ВеЈrиким скоконима дuшли на око 50 )1еТ<1р<1 
од нас, НС11flЛИО сам своју пушку и У томе моменту, пре него што сам и могао да 
Д3_11 знак ПИillТЈЉКОМ, осуо се плотун на Арнауте, за њих други, трећи, четврти. Irсти 
И само насле .J~a МИЈЈуга, Арнаут су бежали IiЮад у ј()1П lIеliим скnконима него што 

С)' МШЮ ршtијс IРЧШШ на нас, АрнауlИ ниt)' IЮШЈ\И до ОНОЈ' одстојаља Ка)Щ је требало 
бацати на љих бомбе, а.1И и без бомби су БИ.1И захваhсни пан иком. ЧИМ су OIiII по
казали rlлеhа, моји чеНIИUИ и суседни Dојници. сви су устали из рова и у стојећем 
стаЕУ JlуцаJlИ за Арнаутима ~оји су Ilрескакали једШt преко ЈЈругога. Сад су наши ви
кали за ЈЬИМН: "Yaaц~! АРШIУЈ! .. " АIIИ ја сам наредио}щ се НИКО не сме удзљити 
из шанuа. 

у овом првом јуришу на нас, Арнаути нису успе.~и да испале ни je;~alТ MeTa~ Ilа 

нас. Били су изненаћсни IlрВИ пуг од свога похода на .i.lебар да их неко дочека на 
тако блиском ОJlстојању н да их тако дооро ЈЈ(ЖОСИ. Пред нама је .'lежа.l0 из~еl)y 30 
и 4IJ Арнаута. Снуда НО Вl1соравни лежале су арнаутске к~пе и nешкири КОЈима су 
им биле завијСflС главс. Ми ниемо имали губитака, али је С-1ИJGI ~ojy смо rюсматрали, 
сад пећ ослобоl)eНI1 од страха. БИ.lа веома интереСантна. Арнаути су бсжали готово 
диа КI1.l0мотра и I/ИКО се није осврнуо назад. ЗаУСТJlIИЛИ су се тек кад су стигли у 

једну јаруl1' која је водила у ЕХ.lОПСКУ реку, КЮI је ова арнаутски колона била раз
бијеlШ и почела да бежи, командант нареди својим јсдиницама митrаљеску В31РУ и 
брзу nyшчану паљбу, те се тако врати назад и главна КОЈlОШI која је наступала премп 
наше\f цеIПРУ. T~ КОЛОIШ се IЮJlлаЧИ.lа у МЗ.1О бољом реду, пуцајуliи из својих []),шзка, 
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али више да потроше МУНИЦl1ју него да нс:ког убиј)', јер су им куршуми СВИ ИIШИ 
увис. 

Седели (;1>10 сща У својим ровови",ЦI, ПУIllИЛИ И разговарали. КураЖI1ЈIИ су један 
другога и сваки је прич~џ 0110 шlо је видео. Разум~ се, све те приче, иако су биле 
грозне, ипак су давале повода за смех, јер је СUilКИ нричао ПОНt':IIГТО. Неко је причао 
како је видео оног Арнаутина како се 3IITcrypao и пао наузнак, ДРУI'И како је видео 
lIругџга кnји је побо НОС У ледину. А, разуме се, сваки је веровао да је убио бар ]Ја 
[leT Арнаута .... иако "[Јед нама није било мртвих НИ 3а тројицу по један. Ar"", пошто 
су наше лушке биле брзометке са мецима МаЈIOЈ- кuлибра, заиста треба бити добар 
погодак у срце И.lИ 11103111(, lIа да човек падне o.цjeDUHIIY [ ИЈIИ Је требало да буде просто 
изрешетан куршумима, а и тога је било, јер су наши редови би,lИ густи, 'Је је ватра 
из наших нушака бюш сконuентрисана. 

Више од два сата чекали смо да се Арнаути ПРflК)'Jlе И да ОПlOчну нови нашщ. 
Овај НШ"ШЛ "'10 са саСIIИМ другим раСПО.lОжењем очекивали, сада већ потпуно уверени 
сви ДО јеДЈЈОПI да ће АРЈШУЈ'И биЈИ враћени и 1l0HQR{) натерани у бекство. Видећи 
IJовраћену веру у еебе саме и у c~ojc оружје, био сюt JtОШуно заДОJlољан, па сам почео 
qеровати да ћемо успети да Арнауте нс пустимо ни за један педаљ дуБЈЬе у нашу 
зем:ьу. 

Наредио сам поново, као и раније, да сада још више пазе да се не открију, јер 
ће и Арнаути сада ићи на нас много пажљиuије, и Д3 сви буду спремни да на пук 
моје пиштзљке ОТllOре још бржу паљбу, али у исто време бомбаши имаЈУ Д~ баце 
о.цједном 12 бомби онако како сам им то још раније био прспоручио. 

Арнаути су полако наступали. Кад су дошли око 200 мстара испред нас, онда 
су сви IЮJlегали и n1l\"O се ПРИRлачили к нама. Рачунао сам као насигурно да ће, кад 
до"'у 5.1И3)·, онет устати на ноге и ]Јочеtи уз :\ш[[[ук~ње да трче IЫ tJ1Jc. Сад lIише 
нису ишли у гомили, ~eћ су БИЈ1И у неКО:ЈИКО peдo~~ и најмаље по два три меЈра, 
далеко један од другога. Примица:rи су се к нама и OHa~o пузсhи по зt:МЈЬИ, tЮЧСЈtИ 
су хадакати. Ми смо их посматрали и ћутали. Кад су се приближи.'!и око 4U-5U метара, 
први редови дигоше се на НОЈ'е и JlОJlетеше на нас. Други су 11узећн ишли за њима. 

А.lJИ кад су стигли на растојање од ЈЈеких 20 метара до нас, дао сам знак за паљбу. 
ОпOt"3 JtYlll tJРНИ pe,/l. је бис clBapHo покошен, а остали нису имали времена ни сме
лости да гЮћу иа нас, Бећ се у иајвећем бекству ~ратише под кишом наших куршума. 
Тако је био одбијен и други јуриш. 

Арнаути су се опет зауста~или на прећашњем меС1у !!ре него што је прва колона 
и tюш .. Ја у JJalt<IД. Ту су се онет измешали између себе. а наш артиљ~rац избаци у 
1у гомилу свој други и последњи метак. ОЈЈет j~ наСТУЈЈИЈЮ комеш~ње међу Арнаутима. 
И тај lI}'иањ користио нама да се трећи арнаутски јуриш, ако би га и 6юо, />ШЛО 
дуже оте гне временски, тако да можеll40 рачунати да ћемо сноје позиције тога даJlа 
одржати, а ја сам pa'lYHao да ћем() у т{)ку дана или најдал.е у току ноllи добити нека 
lюј!lЧ!lЊ~. 4~тири моје чl;:гt:, две из 1IРИЈtеНСЈШt' ]ЈОЈЬ3, а Д8е из Пореча, требало j~ 
eB~Koгa часа ;щ нам дођу. Пошто јс всћ неКОJlИКО дана прошло од првог арнаутског 
дана у Дебру, рачунао сам да ће стиhи и неки пук српске војске, јер је веll било 
крајње време да се Арнаути коначно избаце из наше земље. . 

Арину'Ш, СШ'УРНО Оз'нојеђени збоt· ОВОЈ нашеЈ' 0111Ора, реШИ.1И су се Jlа трећи ју
риш . .Ц3 јЈ;: ОБО pt:шењ~ за онај јуриш БИЈЮ мано геже, видело се и по томе што су 
се готово три сата СПРСМi:lЛи за напад. ВеровlПНО да је и мећу њима б][,10 некога који 
их је о;rnраћао од оних JlУДИХ јуриша у ОНО.\! теснацу, где и много мањс снаге него 
што су БИЈlе наше могу да држе дуго c~oje ПOJlожаје и да им наносе губtfТке. 

Трећи јуриш ИШI.К је ОтttOчео. Оuщ 1..") јјрва и ДРУЈ"а КОЈюнз ишле у реду и у вези 
једни с другима. ИШЛИ су као П)1(Л напр<>д. Када су дошли Н3 200-300 метара испред 
наших ровова, опет су сви леГ.1И иа земљу и неки пузећи, а неки у повијеном ставу, 
ИШ.1И су напред. кад су дошли према центру наше војске и кад су се испраUI1.1И, 
били су су дочекави мюраљеСКО.\I ~aJPOM и еконuентрисаном f1ешачком па:ј,ООМ. Наш 
митраљсз избаци вао јс своје послсдњс мсткс, а.1И су Арнаути почели ryбlПИ храброст. 
Отворили су пешачку ватру из лежећег става. И тако су пуцали на нашу војску. lЬи

хова ватра није била концентрична. А наши војници сад су всћ били хероји и гаћали 
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С'Ј добро Арнауте. Измсћу једних И других било је право пуджарање н без престанка. 
ПОРУЧI-IИЈ( артиљt:рац, l!ОШТО није имао ни једиог меп<.а за CROj топ, извадио је заТЕар~ч 
из свога тorш н негдс га закопао, а он са своја три·четири артиљерда ушао је у 
пешаЧЈ(И ров н почео да се бори раме уз раме са пешаднјом. Колона која је наС1)Ћзла 
ПРl;:ма !шма опет је била од неколико стрељачких редова. Али сада, кад су дошли 

на 50-60 метара до нас, сви су устали на ноге и у оећем ХШl3!ШЊУ не!'о икад досад 
и у пећим СЈ(ОКОlIима него раније, почелн [:у да врше јуриш да нас истсрају из иаших 

шанчева. кад су дошли на 12-15 метара од нас, као и раније смо отворили брзу паљбу 
Ш\ њих, Н У исто време MUjl-l бuмбаши (Јдје)Џ!Ом бщише бомбе, од којих су неке ек· 
сплодира.lе, а неке нис)'. Пуцљава и прасак ових бомби потресли r:y ваздух, а нски 
Арнаути почеше бшщти I1YIIIке и бежати. Ј-ЋИХQВИ за,iЏЬИ редови задржали r:y, управо 
покушали С'Ј да задрже ове прве који су бежали и који r:y почели да се гушuју с 
онима који су бежаtье спречавали. У том тренутку сам дао наредбу да се и још по 

јею·щ бомба бщи. а то је зиачи-лп још 12 КО~ШJlа. Арнаути су једни беЖil..1И, а други 
су llУЦШЈИ сгојећи. БИЈIO је APH<l)"Hl који су ДОШJlИ Н до 5 мстnра пред наше ропоое. 
Онда сам наредио да се такви дочскају бајонстимu. Кад сам ту наредбу издавао, био 
сам)' стојећем СТ3Ну, МШЮ liOГliYT према Арнаутима. Оцједном једно зрно удари ми 
по сред ГJlа~е. 3юеТ)"р~0 сам се и пао у роп. Потрес мозга бl-lО је велик, ја сам се 
онеснестио. Кад сам дошао свести, нашао сам се у пуковском превијалиш1)'. где ме 

је пуковски лекар др. Албахари, Београhанин, превијао и гледао да ме што пре ева· 
Ку(tJпе у Кичспu. Био сам рањен, арти:ьеријски поручник исто тако био је тешко рањен 
)' груди. али су Арш!)IТИ БИ.1И И ПО трсћн нут одбијени, и то коначно. ПОСЈЈе тога 
[ЮВ.lачења, остаВИВШИ много мртвих на месту разбојништва, а још више рањсних. 
Арнаути су се l!ОНУКЈЈИ, у шуме и Еише нису ни [Јокушавали да тим путем !10ћу у 

Кичсво. 
Од четири војводе са своји\.! четама који јс требало да iIohy у састав МОГа одреда, 

Јован ДОЈ}Ј"ач и дано СюјatЮllић, кад су чули да у селу Лажане има нека rypcKa 
свадб~, lla r:y их неки веро~зтио преварили ,:щ се тамо скупља иск~ ~РИij)'тска чеы, 
ови, наместо да l>Ie сачекају у селу ДеБРI1IП1)', где је треба.:1О да буде зБОРIЮ место, 
ОТИШ.1И су У .1ажаrlС. Тамо је заиста БИJlа једна 1)'рска свадба, на коју су ДОШ.1И неки 
Турци из Прилепи и из других ryрских села. Било је свег.! у тим С~ИТ()UН'оШ 27 душа 
из других места, мећу којима седмориц~ из Прилепа. Ол оних, двојиLЩ. су били I>IЛ3' 
диhl1, СИlЮ!\И lIекnг ftlПреф F..феllJll1је, чупенnг ШЈ св[)ме ('јnгатсТЕУ, пп СЕојој памети 
и по своме господству и доброти, нс само у Ј!РИJlСПУ већ и много даље. Био је у 
срnдству са HajBehl1M и најП0111зшјим ryрским породицама у Прилепу, Битољу и 
Кнчеu)'. До.ш ач, ~им је НОХН<!130 оне Турке, све их је везао и повео собом у обпижље 
се.l0 Житошс. Ово село које јс носило овако чисто српско име, било је насељено 

самим Арнаутима. Лолгач је повео ових 27 Турака да би их затворио у jeiIflY велику 
"УЈ!)' у ЖИ1Uше, !"Де ћ!: их И~[јитиоаlИ шта граже у Л~жане, и к~lю то кад Арl-lаути 

дl'lжу буну у дсбру, ови да сс сК)'пљају и 1!СССЛС у Лажан~. Идући тако од једнО!' 
села ка другом, дан.о СтојаНОllић наљути се на једног од везаних Турака и на мсС1)' 

га убије. Л:олгач, који је Иlllао нзпrеn, Ј(ЗД је чу" пут\ањ, ерати се flarrblf, па кад виде 
да је OB<lj Турчин мртав, он ВрИО укори .Ц3И3 ШП) је убио човека, анн носле викне 
четницима.: ~y дрите браћо! Сад нам је свеједно. Ми ћемо О,1Говарати, а убили једнога, 

а уБШlИ хиљаду". И 1ако четници, заједно с војводама, 1)' на Mecry убију сRих 27 ЉУДИ, 
па ]~тим оду у Житоше, ;щ и пмо [юхват~ју неке Арнауте. Али житошки Арнаути, 

кад су сазиаЛI1 за ОЕО убиство које се десило измећу њихова села и ЛаЖ1)иа, сои по
бегну у планину. Дnлгач, јурећи за љима, није стигаn до Кичеllа. 

Она СЈ"Н3Р није lIРОШЈ!а laKo олако, јер су родитељи убијених Турака ноднеЈ!И 
лично жа.lбу окружном наче.1НИКУ >' Битољу, а овај је нзре,Ј.ИО да се Јован долгач, 
Дано Стојановиh, Блажо Кошинче, И~зи и Стојан. браћа 3а[1ићи, одмах rюхватају и 
CT~Be у пр[.ff~UР. јер су 1)'ЖI10ЦI-I само Њl'lх И означили K~O кривце. K~KO је убиство 

извршено на територији floHoycтojeHor среза поречког, а овај срез припадао је округу 
тетовском, ro су сви они lЮСЈlати из Брода, где је било седиште среза поречког у 
Teтo~o, осим дана Стој~новићll и БЮlже КОШl1нчеI3 који су lюбеl'.IIИ из бродСКОl' Јат· 
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вора и отишли у Америку. Лолгач и остали били су сућСНII У Тетову, где је lJ,олгач 
осуђен нз lО година гюбије а сви остали на по 8 година. 

Кад је наступио српск-о-аустријски рат, Долгач и њеt-ови другови добили су по
ми:юnање и изашли из заlвора, а Дана СlOјановиh и његов друг Б.1ЮКО Кошинче, 
одмах по објави рата од ClpaHe Аустрије Србији, аратили су се из Америке и ј1IВНЛИ 
СС добровољно У чс1)'. 

Михаило Јосифовиh и Бошко Вирјанзц, обојица са својим четама пошли су у 
Кичево али су ту, над сугестијом кичевских Срба остали да се П01ОМ вратс у нека 
арнаутска села из ОКОЈtине Кичева, где су успели да похватају око СТОТину арнаутских 
првака и да их све стрељај}'. Том приликом Михаило је убио и А1и-бега, по праву 
Hac.leђa мутеnелију бро.'lCке текије, која је поседошша најбољу земљу око реке Треске, 
као и села Брод, Деuић и Су~одол. МихаИЈIOВИ РОДИlељи, као и са\! МихаИ_l0, живели 

су такође, као чифчије на rOMe текијском зеМЈЬНШI). А Али-бег је бl10 lIобраТI1М Ми
хаилов. Тако се З<!ВРШllла О!lа 60pfia за Од6p;iНУ Кllчева. 

Арнаутски устаНIIЦИ у том свом налету ззузели су Стругу И Охрид, где је био 
ОКрУжни наче_1НИIi: Јован ЋиркоцИћ, наш дугогодишњи првак и један од оних Срба 
КОЈИ је треба..то да сачињаВlIју одбор српског Н<lрода у цариграду, 11 који је требало 
да буде оораЗОRаи УОЧII Ci!\i()r рат:) ]912. Српска н{)јска бр_'\(Ј се прикупила и пребацила 
Арнауте преко гр.1НИltе Србије у Аlбанију, а О)ЈГОВОРНОС[':Щ такав Ilецт и неспрему 
на СРПСКО-iЈлбанској граниuи, бачена је на ђенера_ш Живојина Мишиl'lа, доцнијеl 
CPII\:KOI- !lојвод)' и побе,IНИК!! на Руднику и у «пуну, којll је 1Ом tJРИ;ЩКОМ 6110 lIен
зионисан. 

Као рањсн отишао сам на кољу у Битољ, а.пи су у Битољу болниuе не само биле 
препуне, веЈј и загађене до зла бога, те сам одатле (УГишао возом у COlIYH, где сам 
одмах примљен)' фрЈ!нцуску бо_1НИЦУ. После месец Д~Ha рана ми је била Зl!.lечеllа, 
али стварно са" 60ловао још ~1-паRУ ['олин)' дaH~, јер сам био добио велики потрес 
мозга, [101II1() сам fiио гађан IIЗ турске мауJfIже само Ј13 пет-щест мС'шра ркmјш-ьа. 
ПОС;lе шгз IIратио сам се из СОЛУltа спојој куhи. 

УБИСТВО ФРАНЦА ФЕРДИНАНДА У САРАЈЕВУ 

И ПОСЛЕДИUЕ 

у слободној држаВI1 престала је наша диcuиплина и свако да..ъе старање о српству. 
Све оно што наС је ранијс одушеllЉаllало и гонило нас у борбу, више није nостојшю 
КОД нас. Држава је све те фУНКЦllје узела на себе, Ш10 је БИ_10 сасвим "рироДно, а 
МИ смо се баци.~и сваки на свој IЮС30 да би смо се могли у слободној држави так
МИЧИ1И са осталим слободним грађанима на послу који је сваки од нас за себе изабрао. 
Неко је постао ОКРЈ'жни начеJlНИК, као шlO је 10 био ЈОВ311 Ћирковић, неки су ПОСТi!ЛИ 
срески наЧСЈIНIЩИ, нски lIисари срески, а неки порезници. Онима KOjl1 су завршили 
1)'рска права, tlРИЗliато јс право на ~ДBOKaтypy, па су постали адвокати. Учитсљи су 
се вратили у своје школе а професори у своје tЋмназије. Ја сам хтео да останем с.:ю
бодан човек. После неколико година свога рада, имао сам јеЈ\ИIIУ жељу да могу 6ИТII 
слооодзн, а IЩ бих 10 \lOt'30 lIостићи, одао сзм се земљор<ЈДЊИ. Сасвим сам се пр~сслиu 
из Теова у БраИЈ[ОIlО, Iде сам сзда имао ВС.1И~0 I1мањс, Да бих Г-d оmлатио, задужио 
сам се код 3eMa:hCKe бан~с у Београду 50.ОСЮ динара. Моји пријатељи у Београду, 
пuчевши од Николе lIашића, Аидре Николиhа и Љубе 10вановића, у'щнИЈIИ су МИ 
1)' услугу да се отпори кредит ~OД 3ема:ъске банке, )Ја .IIогу да 0111Л3ТIIМ споју земљу 
у Браилову. 

Кад сам тај новац дООI1() и 3емљу потнуно исt1Jl3ТИО, онца сам се цао lIа lIосао 
да р~дим дан и 1101'1, као и сни ОСГfLJlИ сељаци земљuр<щници, да бих MOI'UO сној дуг 
IЮШI'ено ПЛiIТИТИ и СТЦЛНО ЖI1Ве1И У оном сељачком иароду с ~ОЈИМ сам lI.vro година 
деЈIИQ спц:u З]0, јср добра нисмо ни nидеЛII, а то је био тако поштеli свет и 1Олико 
привржен Србији. да сам се мећу њИма осећаО cpehaH и задовољан. Тако, у томе се
љачком ГЈОслу, за који сам имао, ако [te много смис.lа, а оно много воље, затекла 
ме је ]914. 
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Да бих одржао СТШ1не везе са Азотом, llЛИ Дll бих тамо уступио евенту11ЛНО НО

литичке ~OOCTBO Јовану Бабунском, продао сам један м11ли део свога имања у Тсову 
и Оморану, а остатак сам ;що сељацима да раде. СеЉЏIlИ су обраћиааЈlИ само ове њиве 
које су c~ могле наuодњавати из реке Бабуне и на којима је уепевао Iшрииач, кукуруз, 
пасуљ и остало. 

Meceц~ јуна 1914. дошао сам у БеОЈ-раЈЈ.. У БеОI'РЩI,У, у тзв, nатрион::ким кругопима 
владало је велико узбуђеље услед IЈагопештсног ДО.1ЏСКЏ аустријскtJг преСТШIOШЮlед
ника Франца Фердинанда у Сарајсво на војне мансвре, једну озбиљну лсмонt'Трџцију 
против Србије, која је сада била увећана, која је 1913. победила Бугарску, истс године 
потукла и Арнауте, које је, Аустрија била припреМ!Ulа против Србије, Аустријџ је хте:ш 
овом војничком демонетрщијом да покаже своју снагу над Србијом, која је завла
давши Косовом, Скопљем и R.1рларском долином, а на :mmщу Бито:ьем и Охрилом, 

IlpeH:laUJЫlJla но мишљењу надувене a}'C"I-ријске ДИlшомаlије и још Н3,Ј.~8еНИЈИХ њених 
в()јсковоћа, кост у I'Р:IУ Ay(,.'tpu-Уг~рскС. 

У Ј)еограду се само о томе ГОDОРЩIO, Али НИI'де међу озбиљним политич~рима 

и људима који су тада ВОДИЛИ српску државу нисам чуо ЮI једне речи, па ни најмањс 
алузије дџ би IЈеко у ТО време желео неки обрачун с Аустро-Угарско>.!. На сам Ви
довдан био crtM код "БаЈЈКана" са Илијом lIаВЛОllићем, управником филијале 3смаљске 
банке у Скошьу, ј(џје дошао Т'Jlас о убl1СnУ ауегријекOl' IтреСТОЈюнас.'lедника Франuа 
ФеРДИll<IlIда у Capaj~IIY. ИЈlнја ПаШЮDић, узрујаll, диже се од СТОЈШ са речнма: "Ово 
је СТГШ1ЈЈНП! Опп су МПГ.1И У'lинити C~MO ПI!И кnји у ["!пом мпмеll1)' же.1С Срfiији самп 
зло!" У'глаВТЮ\1, Београд је тога ВИl\Ондана 6110 Iютишген ттосле свечаног IJapacToca 
који је тога дана, на најсвечанији на~ин, одржан у Ьеограду и по свима православним 
ирквзмз у земљи, јер јс то био први Видовдан носле тешких paТOBU, у којима су 

ОСllећеllИ не само КОСОIЮ и СЈТИRшша, већ clle IlaTIbe и понижеља СРIIСКOl' народа, 
nретрпљенс ПД разних 1·!еПЈ1ијатсљ~, па се caд~ искрено H~POД з~хна.1ИО Богу за НОRИ 
nO.1CT српског наГЮl\а и припалио сnсћу огромним и н~броје!Тим жртпама Пl\ К(]сопа, 
па све до топ! дана. Та радост и то одушев:ъење и вера у своју снагу, и у светлију 
будуhност Србије, све је то БИ,10 тога дана, ПОС,lе сарајевског атентата, доведено у 
пинњс, па су одговорни пошrrичари Србије, као и сви осrЈЛИ људи који су ()збиљно 

размишља:ЈИ о снему, БИ:IИ УГЈ13ННОМ 1l0тиштеlШ. 
Отишао еџм одмзх у спи Љубе lпвановића. lI)ега нисам затекао код куће, већ 

је 6110 ОТИ!llао да се нађе са својим друговима из министарског кабинета, па сам ra 
чекао до пола ноћи, Кад је ЛОПШП кући, саА брижан и уморан, ипак ми j~ испричао 
цео дoгaђ~j у Сар~јепу ЩЩКО како су ОIIИ то били саЗllали. Рекао ми је јО]ll 0"0: "Ако 
би се иеIраlОМ докшзщ) да су неки UД!UllОРНИ ,ъуди из Србије ИМЩIИ ма каква У'll;:шћз 
у ОВ()М атситату, биhс одмах предати суду. Ми смо у врло НСIЮВОЉНОМ пuл()жају после 

овuликих ратова и тешких ЖРlaна, да се Vllуштамо У ма какав КОНф:IИК1' с АУСЈ'ријом. 
Нама је потребан мир да бисмо се могл'и консолидовати." 

Огишао сам, ни мало угешен, к()д Љубе 10В3lI()вића и сутра унече сам Ol'llутовао 

у Скопље, па OJIIIT.le, преко Be,leca у Прилеп. 
ОпючеЈШ је мобили:mција и припреме. МСIЈС је позвао KoMaJ1дallТ ливизије } БIfПЈЉ 

и замолио ме да, у случају ма каква конфликта, останем у Прилеп}', јер је нужна 
да сс у позадини, а нарочито)' Македонији, кроз коју је иш:13 вардарска пруга, сада 

једина веза са осталим светом, одржи ред и да ее 1)' мир не поремети. Рекао сам 
му еамо толико ,13 ћу [)[]ет и flПОМ прИЛИКflМ У'IИllИТИ )а cnfljy 1СМЉУ спе mю ШП) 
буЈЈем смаlрао као најКОРИСllИЈе Ш) земљу. 

ПРI3Е ЗАБЛУДЕ И ПРВА РАЗОЧАРШ·ЬА 

На мом имаљу у селу жетва је била ()бављснu на времс и Отп()чсла је вршилба. 
Те године био сам набавио јеШЈУ врша.1ИUУ из Просчеова у Чешкој, Била је то \1ука 
довести ове гломазне и тешке машинс из Dелсса у Прилсп. двапут всће износили 
су трош~ови 0;1 Велеса до Прилепа, 65 километара, него 2,000 километара од Просчео
ва до Ве.lеса, Иrlак сам УСllеО.l!3 машиН)' дотерам}' село, попраВЉ<Јјући и проширујући 
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t:ерrтентине на lIабvни и разне из60чинс на ПУТУ Приm:ш-Бршшово. Нuшао C!lM 
машинисту јешюг Се.ъака и бившег МОГ чеl"НИIЩ Ипшш Константиновића из Стс
наици, који је неколико ГТIi\ИЩI, као НСЧll.llfiир, р1'ЩИО са својим сељацима на разним 
бојерским циг ЈЈанама у Румунији, где је БИДСО и KftKO се унрао.ља ЛQКDмоБИ.1ама на 
тим веЈЈИКЮ\ РУМУfЈСКИМ имаЊИ\l3. ГОТОВО су сви )на.ll1 да село Ilеroје у Румунији 
НрИШIД<I Србији. То је та uеJТf!lШ задужбина Ве.1Н\lира Тео,~оровића, к:оје су ОНИ зuали 
Српска Моwија. ВРШаЈlИЦОМ је опет УПр3l1љао мој прат Никола. И IШ;.о је, [IРОН пут 
У овај крај увезена jCl\H3 нана IIОЉОllривреДна справа, која је кад менс оврла, поред 
свог незнања како МUIIIИННСl3 ТilJШ И радите!!, за осам дана QНQЛИI;:Q пожњевеног 

жита, КОЛИКО ою прошле 1913. мора.ти врти са 10 коња на два ЈУмна готово два 
месеца, покривајуhи некада I1'МНО, односно купоне ЖlПа, а некџа чекајући 110 два 
дана встар, да би смо могли О-:lвејати, јер у ТYPCi\oj држави није !юсюјалu ни јсдна 
ветрења'tа. 

Чудна је пила та чрска цареDина, у којој су СВИ СТlIlЮВНИЦИ, мало и велико, но
сили фесопе, али није ИМШЮ ниједнс фабрике фесоuа. Све их је УDОЗИ.lа из Аустрије. 
А, !'акО исто. земљорадњом су бнли окупнрани спи, бнло као радннци и господари 
земље, а у целој тој ц~rевнни није би.lО IlИједне тако просте слране. као што је Ш~
трењача. Зато Је ооа МШJlИН~ у коју се бацала Сlюпље, сама o..wajaJ!3 СЈШ'>tу и плеву, 

а лепо сартирана жито од чуоене ИЗ народних песама ~јЈРИЈЈСllске пшенице белице", 
теКЈЮ је у прсће. Не )щ нису С~.ЉЩИ такве '>tашине 8нде.1И. били су оии иа раду у 
Србији, Аустрији, Румунији, ла и у Америци, а.1Н то су били само појединци, а :lli 

OIle који никуда нису ИЗлазиЛИ из С80га села и Hajд~љe ишли дп Припеrш 0110 је з~ист~ 
било велико чудо. 

Тако, једнога ЈЏшit, лок сам радио Н3 пршалици, дође један жаНlIарм, јашуhи на 
коњу из Прилепи и донесе ми СIЮПППСЊС од начелника срсза ПРИ.lепског, ,]а је Ау
стрија 05ј~8ила рат Србији, да се налазимо у ратно\! стању с Аустријом и да се одмах 
имам јавити комаидюпу дивизије у г,итољу. Тако ме Је рат зшеКЗ0 на врша.1ИUИ. Био 
сам се сав преllао своме зе'>tљораДIЩЧКО'>t послу, а сад јс све требало ОСП\DИТИ, на 
ПОИОЕО, са пушком у руци. браlШТИ своју земљу. 

Још од 1912. после filнке на Б~каРIIОМ Гумну и неких тешких изгреда које су 
ПОЧИНИ.1е неке че!'е Вuјшщ I Јоповића у Прилспу, био сам !Iрекин}'о сваку везу и од
носе с љим, а тако ис-ю и с цслим вођством неких завереиика који су юпрП!ИIIИ уби

СГ!Ю од 29. "faja 1903. Нисам могао нн хтео ништа са CHnje стране]ЈД учиним да бих 
помогао па се ноноослооо!)ени и Србији ансктирННИ крајеви Старе Србијс и Маке
доније издвоје 011 Србије у нек)' зас~Gну целину. којом треба да управља неки спе
цијални '·r)'вернери". не знам да .1И у цивилу или у униформи. За иашу несрећу. поспе 
сјајних p~TOBa и победа, једна rPY1Ja српских ОфИ1lИра ночела је п-варати nретори
Јанство које се испољило у таКОЗll3НnМ пнтању о !!риоритету. 

у чему је било l1и-гање приорmета? - Оно се имало изразити приликом свечаиих 
пријема н MeCT~ у цркви. Десну стр~шу у цркви за:<те~а.1И су официри :lli себе, а леоу 
страну пропуurraли су ЦИВи:lНИМ властим\!. На "ан ЕеЈlИКИХ Ilародиих свечаности. та
козвано Iюдворење требало је}щ се 'Н1ни нредстuвиику војске, а то је могао у иеком 
селу да буде и "ТИ1)'ларни" жаНдармеријски каюар! ... 

Ово пmа!!,е узело је ТO:lНKO M~xa да је ДОШ.lО до отвореног сукоба између ВЛ3.)lе 

и ОфИ!lИРСКОГ кора, углавном вnћеног од извссиих доадесет,lепеТ[)м~јских З[lВереника. 
Стојан М. ПјЮтић, тадањи \!ннистаr унутрашњих дена, био је нападнут физички и 
Пlкорсћи ишибан корбачем н~сrел Теразијэ од прш!с к~петана Аце Б,lIаl·ојенића. Ја 
сам био nдсудии противник да официрски КОр, тј. официри уопште имају првенство 

нал грађанским ШЩСТИ"fа. Јер то би, у пракси, МOI',rO да доlie дотле да иа неком пријему 
председник владс долази rrосле мннистра војног, 'Уопште сам био нрапш~![ ма каквом 

приоритсту официрском. јер Је све m ищло на уш !рбу lteMtJKpHCKOf урс!)ења Србије 
~oja је ПOCJlе 19(13. соојом демокр~тијом узела. 'Ј. добила ПрБО место иа ЈУГОНСТОКУ 
Европе, и тако ппста;Ја llије_'юнт нс само ернстаа, иеh и СDИХ Јужних Словена. Са.,да, 
збor- једног официрског каприса, све то треба ,13. надне у поду и да се покаже да 
дeMoKpllТ11ja у Србији нема ,1~б!Ъег корена, и да она УОIlште зависи од воље неко
лиuине официра, који су у тњу и IУ демократију да униште као шro су уништили 
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једну династију. Због таква СВОГ става. а свој став нс само ШI1,) сам !~IIIЮ исповедао, 
всћ C~M CBY,.w и на сваком мес'!)' оштре нападао појављено нреТОрНЈанствџ у Србији 
које је могло само да Ilоroрша нашу сю)'ацију у Ма .. едонији, где је требало самџ 
де~ократским MeTO;џlMa и уз етриЈ;ТНО 1I0штовање свих Јакона и законских прописа. 

рачунати на поmyну асимилацију макеДОНСКОI' CI'~НО~НИlllТпа. Такав ~oj став донео 
ми је опет непријатељство официрског кора, а нарочито оних који су стајали ШI челу 
ТOl'а llOкрета. 

K~д сзм Сfигао у г.иП)љ, на моје велико И3f1енаl)eње, командант дивизије са
ОllW1ЋО ми је;1II даљи распоред имам Д~ uчекујем у Прилепу, где ће ми се саопштити 
ипи пreко наqелника среског или преко комаНЈ.ЏЈНПl места. Истога дана вратио сам 
се у Прилеп и телеграфски юаестио министра !lOjHOI' Србије да се СТ~lDљам H~ ра
сположеlье. ПIJСЈЈе неКО.1ИКО дана, добис сам O;IГOBOP да З3 менс није llредвиђен ни

какав р;!сrюред. Тако сам хтео не XTen Mnpao остати .. од своје кућс. 
у исто времс Jo~aH D~6унски добио је тыре!3ење да скупи чету и да уништи једну 

бугарску чету која је већ Ј10кушала да изврши ~TeIJТ3I на железничку" вругу између 
Be.lec~ и Градског. Бабунски је одмах позвао Бошкм Вирјанц~ ИЈ Пореча и узео не

колико мојих стари~ чегника из АЗОТ<l и С њима отишао у [lредео Клепе, где j~ дознао 
да се бугар~к~ ~t:Ta налюи код е~л~ Ска~инца. Јован је Iюшао тамо и сюн:ю да c~ 
буrnрска ЧСНI од шест људи налюи у јеДllој 80деници КОll СКa'lинца, опколио је 11' 
водениuу и отпочео борбу. Али У тој бlJр6и J{)tiatiY је изгинуло више од половине 
четника. Међу IЮГИНУШiМiI био је Бошко Вирјuнщ, J{)B~H Uрешн,еrшц и још неколико 
стuрих чеlНика. Б3бунски се \tql:Ю повући из борбе, 3 Буг~ри 9, ка,ц се СПУСПt.~а 
ноћ. ИЗИШЈIИ из ноденице и ј()1II ист~ вечери преБЩИ;Вi се преко Вардара. l.iабунски 
је затим Ј101IУIIИО своју чету и доб~о З3Д~Ј'аК,.ја на ЛСRnј обюи Вардара одржава ред. 
Тако је он са својом четом крстарио око ШтИlЩ КОЧlIН~. llapeBa С~ла и Берова. Ту 
је имао неколико сукоба с Бугарима. Али више H~je било атеfПата на UBY НРУIУ. осим 
код ЂеВђелије, 

у ПРИЈЈеllУ је Орl'Днизооао 'Iету Ванће:Ј Скопљанче. Ои је био СКРСТllичар НiI бео
граДСКОЈ же.lе3flИЧКlJј станнци, а 1912. Војин ПОllовић Вук дао му је Једно одс;ьсње 
КlJјим је I(омандовао у EYKO~y oдp~дy. После :J.anpТlleHOГ ран. Ванћел се оженио из 
Прилспа, а сада су му стаВИ.1И у дужно~т да ОРЈ-анюује че'/)' сличну оној коју је имао 
lnBaH Бабунски са истим задатком. У ТО време ночела је регрутщијs у Н080ОСЛО
бођеним крајеllима и ~ноги ПРИJl~llчани, њих око 50, lIeћHHO~ синови нриленских 
чорбаuија, да нс би ишли у нојску. УllИС[\ЛИ су се у Ванђе.јlOВУ чсту, и тако с Ванhcлом 
крстарили по Ylариову, али су најчешhе седеЛI1 у ~~MOM Прилепу. И Јоваиа ДО.1гача 

нагопори Ванђел у договору са наче:II\ИКQМ срсским, да ct: IlрИМИ да буде nол,зк у 
сеяу Вранче у општини I\ОЛllенској. Село Долн~ни било је чисто српско село, у коме 
је било само б егзархијских кућа, щје су ностале егзархисти J10CJle хуријста. Бугарски 
ВЛЩlика из Битоља запопио јс једног обичног сељака из села ДОJlнени да 6уде свеште
ник на ових б кућа. 

у близини ТfJГ3 села, где је била ОПШТl1на, постоји село звано Вранче. Ово сеЈЮ 
имало је око 70 домовз И uажило је као бугзрски центар за цео тај крај Прилспског 
поља. Чим је почс.:iа рсгрутациј~, 25 се.Ъ<1ка из тога села. место да буду регрутовани, 
побегли су из села, добро се иаоружали и крили се често код својих кућа и код неких 
спојих рођака 110 околним селима. Да би им се на неки нзчин доскочило, на'lелllИК 
среСки и Е~нђел пост/ше JnBaHa 110лгача за Ј10љака у ТОМ селу. 

Јован Долгач у то ~peMe имао је око БО годииа. 1l0llГГO јс ИЗ.Ј.ржао неколико ме
сеuи заТllора у Тетову, це је био OC)'IieH на 10 година робије, Ilристао је да у 080М 
селу буде IlOљак, јер су му, поред новчане наградс из ерсза, још и сељallИ имали давати 
П!Ш1)' У житу и, за разне l1отриuе, плаћали су га у готову. T3~~B је био обич~ј свуд!!. 
да се пољаку плаhа од зеDI~ра (]Јара орачих полова). Обично је плаћало се једзн кутел 
(куте.l је им~о 1iUIрсмииу [1 OJU! ншениuе, 10 ока ражи, 9 ока јечма и 6,5 до 7 ока 
овса), д .. о је у једној кући Само један зевгар давала се С3МО' llшеница, а ка,Г( је би:1O 
lIише зеlll'ара, онда се ,1аНlIЛа и раж и јечам у nодједнакој сразмсрJ.l, Il{прица се 

П.1аhалu H~nocpeJIHo HOJb~KY у ГОТОА)" а штета IЈричињена берићету плаhала се СОII
ственику у натури ОДНIJСНОЈ' бериће-m. Пrнщену је вршио, у 1Урско време, коuабашија 
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са јщu ДАа сељака који су се к;ю сгарији сељаци СМ1IТр1L1И ПfЩВИЧIЈИМ. Сад, за време 
кад је била Македонија ос;юбођена, 1)' процену uршио је председник општина ~ кмс
ТО:.l тога села и још са два одборника из истога села, уз учешhе дсловоhс или мдаћсг 
Jlисара, као 3аllисничара. Јован долгач није био подесан за то место, прво био је 
СРПСIo;И војвода, добар домаћин у СВО-'!С селу и 6и.10 је срамота да он постане пољак. 

Преллзгао сам да му l1аду чету, НСП) као и Баllђе..1У СКОIlЉ3tIЧС"ry, јер Tn би више 
()ЛГОRар~ло з1! IIOCllНaJLe циља HelO што се ТО МОЖ~ !lOстићl1 ако ДО;Нi\Ч lЯI.\О буде 
ПОЈЬПК. АШI 1IOIIHO Ваиђе:! СКОlJљанче није IIРИСЈ"ilјш) ца норед њеl"оне че,с lюстоји 
и нека друга у томе срезу, Долгач је остао пољак у Вранче. 

БУГАРСКИ покољ СРПСКЕ ВОЈСКЕ код ВАЛАНДОВА 1915. 

Гlосле ДРУI'ОГ ба.Јlканског рата. кад су ЈУрскс чете организованс неке од на'lел
ника округа ТИКНСШI(ОГ. јсдне од Шсф~ СПIНИllС У Лс-мир Капији, а јсдна коју јс пред

водио Јахја, брuтанШ! YlШlиh-ш'е, организована у Велесу, да се Ilосле тога Сllоји с 
ОНОМ ЈУРСК()М чсн)м коју j~ 0[1Г3IJИЗО~Ж1 начеЛНИI( сжруг~ ТНКllешког, ()Re ч~те, П()[1ед 
осталих пљачки, lJаЈЬеlШtl<l и :1.1()стапљаlJ,Н. само Иl јеДlll1Г села, Гр.ще1iа, к()је ц село 

Нil.rазн у цеМИРК~lIијскtJј клисури, U)щеоЈИ су !Тет ДСЕој;iКЗ хришl'ЩIIКН са собом. Ибиш 
из Ј.)ОУЈlе тако1'le јс џдисџ IlскtJЛИIЮ девојака у Грчку, евега је било [2 девојака 
хришћаflКИ које су )' томе међу~речену, од почетка па до свршетка ерпеко-бугаРСКОЈ' 
pI1тa 19ЈЗ. одвсдеие и како сс 'I}'JIO сие су nребачене у Грчку н ТЈМО ПРОЩlте 110 'I)'реКИМ 
селима ... За оне ОТМИli~ нисам УЧfШИО ннкакЕУ Ilронеру. 

Кад сам Н<l.шао J~XjY, поз~ао сам га прел љепша стрица Малиh-ОЈ.I)' у Велесу и 
тражио сам ла ми К~ЖС ИС1'ИliУ О оои"l ОГМИЦQма. Јахја ми се КJlСО ЩI је CBCI'~ БИЈI8 
угра(ш,еrш јеюm ,-јеllојilка из се.'11l Градеца и да је он ()дмах ry денојку вратио њеним 
рОДИiСЉИМОЈ., И ,1а lтиrшкuе друге огмиuе девојака хриrllћаffСКИХ ннје било у Ol1Oj тур
ској .еги кџјом је 011 KOMmrдolЦlo. Малић-ага мс је YBcp~Bao да је и ои бно заинтс
peeOn"H тим питањем, јер су о томе fшдугач~о и IIЦШИРОКО говорили сви хришћшЈИ 
У Велес)' и д~ се он уверно дд његов синовац го~ори истину. ИIШЧС би га он сам 
убио. 000 оБЈОЈ.шњење Сам примио, ако не баш као ИСIlр.1ВНО, али сам био у немо
гуhlюсrн Д3 и да.ъе ту СТЕар проверавам, већ сам то оставио Јовану Бабунском 

Не знам до каКВОI- је реЗУ;ЈЈата ).I(1шаtJ БцБУlrеки, ШIИ знам само толнко да је он, 
код некнх својих рођака У Велесу каз.:1O да ћс за ову отмниУ'дсвојака хришhанки убити 
на сред Велеса C~Moгa Јахју. Кад је о овоме сазнао Мa.JIиh-ШЋ, бојећи се да до тога 
убиства ЈЈође, јер би у томе с;rучају иео њеј'ОО фие тражио крв и морала би lJасти 
Г.lаuз ЈОВШl3 Бабунс~ог, ШТО Малић ннје хтео да ДозвОЈIН, те се онн сlш ""orOBope, 
Малиh са својом б[1аћом и Јor.хја, те Јахја из ВеЈЈееа ОЈЈе у Солун, а из Солуна у Турску. 
Одмах liIТИМ и fJнјстаРl1ји бр~т МШЈИh-аге, АБДУpl1ХМаЈI, ОД!: са целом снојом lJОРОДИЦОN 
у Турску, 

0110 је било кобно по нас. И овај IIОС1)'IЩК ДOB~O је до јсдне СТpl1шне ТpI1гсдије 
33 нзшу НОјСКУ на Велики Ilегак 1915, кад је извршен такозвани валаlЩО8Сl(И покољ, 
и код железничке станние у СТРУМЩ1И, где су изгинули и измасакриpilНИ српски вој
ници, СЕе бугарске војводе које су раније четонале пп МЈкед()нији, а инеу хтели остати 
ни у Сpf)ији, ни у Г[1ЧЏ1ј, отншли су У Софији, Јде им је био и Центра.ши комитеl 
и ЛiМI1 се ШIСЛIIЩЛИ. Аустро-Угарска која је таЩI Ј1ма-,щ HajBeh)f утицај у Бугарској, 
llреко СЕОјИХ агеlщта, ТРUЖИ.1а је међу овим бугарским IIОјнодама )(0 ће на себе узети 
YJJury Д~ Ilресече пруry Скоllље-Сn,'IУН, кад је "ећ аустријска војска, у неКО.1ИКО махова 
била тучсна у Србији н два пута најурена из Србије, у којој је остала готово uела 
њена артиљерија и близу 100.0(](Ј Јзроfiљеник~. Qпnј пораз убио је еR~КИ угпед Ау
стрији и њеlюј војсци у l(елnј Македонији, ~Ј1ји су СI~НОUНИЦИ својим O~HMa ГЈlедшrи 
1(0Јюне аУСТ]ЈИјскнх заробљеннка како се I!УКУ кроз целу Србију, паot;роэ СКО!!ЉС, СЕС 
до. IIРИ;ЈСIЈа, Ј'ДС их ј!: било нсколнко хиљада улогорених. ] lије бољи утисак аустријека 
IIОЈС)(3 IЮСJlе ових !Торюа )' Србији оета~И,lа нн } Буг"рс~ој, па је требало да се негде 
ревзншира Србији за све ове аустријске поразе које је њена војска претрпела и на 
Иеру, Рудни~у и )(од БеоградЈ. За ОАај liИЉ НаЈll.lИ су У С{}фији Мнлана ЋYP.1YK[)A~. 
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буг~рског појRОДУ, [ЮЈ\ОIl! из села КРИRогаштане У ерезу крушевеком, А како је Турска 
била У сапезу са Аустријом и Нема'lК()М, у UарИl'раду су ангаЖ:О8аЈlИ Јахју и довели 
111 у Софију, T~, У Софији, У ДОГОIIОРУ оо аустријским uuјlJИМ аТ<iШеом, нйщ);шљен је 
план за напад на српску војску код Валандорз и да се разруши мост IJa Бардару између 
станице Струм\,щс и Мироэицс, за цео оэај подухват КОЈИ је дуго IIрИllреман у СофИЈИ 
и Цариграду, Аустрија је потрошила 5,(хх},ООО круна у злату, од која суме је само 
Милан ЋуГЈМУКОВ, д()био 1,(}()()Ј)ОО круна, Јахји су да:tи исто тако 1,000,000 круна, тј, 
50.orю ЗЈШIНИХ Н3ЈIO.ЈеОН1I, а за овај новац Јахја је скупио 300 макеJl(I!ТСКИХ Турака 
који су се и;[и као турски војници или на неки други начин, нашли у Турској, а 

одатле се пребацили у Софију. Ђурлук је ПрИКУIIИО око 2()(); нешто Бугара, а нешто 
оних који су родо\! из Македоније, Сни су се били КQllцеllтриса:rи у Горњој Џумаји, 
одаJU1е су пешке друмом Г, Џумаја -ЛС:М>lР Хисар - сне 1IО_1>1НОМ реке Струме, Щ)ШJll4 
ДО утока РСКС СТРУ\!ИIlС у СТРУМУ, на одатле ДОШ;ЈИ су у СIРУМИUУ, Ј'де су се lJобро 
одморили и уочи Всликог Петка 1915, БИ.1И су на српско-БУГUРСЦ1Ј граници КОЈа је 
БИЈШ удаљена на неКОЈIИКО километара 0.:\ Баландона, 

БРЈIO је чуднона'lO, 113 и за сваку осуду, да за ову припрему која је вршена дуго 
EpeMell3, [13 IIРСJl3З је.шюЈ' !Ј(ыубuта.ЬОII3 Турака из Једрене у Бугарску. да баш ништа 
о ТОМС не ДОЗllа НИ ПОСЈlаник СрБИЈС у СОфИЈИ, а ни (ЈСПI.ЈИ IЮСЈJalIИЦИ сз~езничких 
сила, Чудновата јс изгледала та њихова обнвсштајнз служба за НРСМС СВСТСКЩ' рата 

у једној lIреСТОНИllИ државе која се l-рзничюа са Турском, која је БИ.1а у савезу са 
IIсмачком, Аустријом и са I'умунијом, и на коју је била вршена пресија као на са
не,1НИЦУ ,1а уђе у рат ПРОТИR Србије, () ПИО\! Ilзпаду НИКО ништа није знао, па нису 
.Ј1Ы.1И КО је ГЉШIIИ ИlnРIТlИД;Щ тога IШПilЮI lЈИ неколико месе[IИ ПО(;Ј!е т()га, јер брат 

МЩIШЫ ЂУРJlукова, Ta:le ЂУРЈ[укон, СНСШТ<.ЈlIИК У КРИll(јГНШТ<!JlС У ДСјСТЈЈУ ДШЈазио је 
често до наче.lНика среекО1' у JlРИЈlепу, а код начеЈlника срееког у Крушеву, нскаквог 
Јеле r:;екриhа, уживао је Ј'Ј13С lIајбо..'t.eЈ' сиештеllИка и вр;ю доБРОI' Србина, 

Тако добро наоружнна и још боље шtаћена ова комбинована бугарско-ryрска чета, 

у јачини !Јреко 500 :~уди, која се ОРI'аНЮОН3..IIа ауеlријским нонцем, али је са знањем 
буг~рске владе, јер се 11IКО велика Гр)'lJа наОР}ЖШIИХ људи којом су КО\!aFЩОR~;lИ fiy
гареки официри није МОl'да кретати IIреко БУI'арске l'еришрнје и доћи на границу 
!Joccднy-ry од редовнс бугарске војске (граничара Бугари никада нису имали), 

()П3 чета СИllJ.:lU је у ВаЛЈIIЩНЮ још изјутра раlЮ и т) је ЮПРШИJlа стиарни IЮКОЉ 
H<ЏI СрIIСКШ\ појском Koj~ С<.Ј СЈпоја:ш од слuоо Iшоружаних тр~ћеlЮЈиuаuа, После TOI'1\ 
IЈОко:.а у коме је ОСТlЩО мрТЕИХ, ПО ЗllШШЧЈЮМ српском ИЗВСШТ<iју, 35() наших грећено
ЗИВЈIЩ, бугарско·турска чста упутила се на ЖС.1СЗНИЧКУ станицу Струмица, на самом 

Вардар)'. Ту су их дочекали наши трећеrюзивци и ОТDОрили ПН'IРУ на њих, О~и наши 
трећеlЮ3ИllllII xpufipo су се (ј()рнли док и они Iшеу ИЗГИIIУЛИ, За IIpeMe те борбе коју 
су уГЈШВНОМ као и у Б~Л<lНДОllУ водили Турци под вођством Јахје, БУI'НРИ су Сl'анили 
еКСIIЛЩИR Н8 жс.~<.ЈЈНII~КИ МОСТ H~ H~I)J\apy, етанина СТРУМИllз-МиrС:1RПИ и оппстили 
су МОСI, НШШДtlчи нису веро~а.1И да ће наићи на онака]] ОТIJОР JOIO~O н~нtlоружаних 

српских трећеЈlOзинauа, lIа нису ни имзли премеllа Д3 тај мост ради кога су били и 

ДОIП:IИ, НОТIIУН\) раЗРУlПе, г,ојећи се ,~O.l~cKa српске RojcKe из Скон;ьа Бугари су се 
ОJlnтле повукли у планинску косу КОЈ1I се снуlllТ~ кон саме CТHI!IITle у lIеМИРК3l1ијск~ 
клисуру, !Ј3 су се лагано и натенане повукли ка Струмици, готово још истог Д~IЩ 

када су Ollaj llQКо.'ь И3БrШИЈЈИ, 
Овај догаћај тешко Је одјскн)'о у r:;еограду; али није ни мало потресао савезничке 

дипломате у Софији, којима се чувени др В.1сил РаДОСЈШВОВ, тадзшњи председник 

владе и минист~р спо.ъних послова Бугарске, з~клињао да бугарскu влада О ТО\!С IIU· 
паду ПИШТlI није 3111!Ла и ла су ТО изврщили ОНИ б)'гарс~и нез<цовољuи из Македоније 
која још стење под српских ропсТlЮМ. Тако се и на дипломатском ПQJЬУ ЛИК]]ИДИР<l.IJ<l 
тр~гедија српских трећеrЮЗИUQЩ, који су UрUlили еноју В9јничку дужност Л:I.~еко ОД 
својих кућа и својих lюродица, а чији С} синови РiНОIIН.IИ на CPIlCKO-3)'С'lријском фрон. 

1)'. Кад су доlШ1И дз чувају же.lезничку НРУГ)' и неке ИClурене позиције своје отзuбине, 
сигурно су мис..1И.1И д~ се над њиховим животима бди и да се о њима ~ОДИ исто 
онзко брига као што су они заслужили служеhи и на овом мес1)' и онаЈ<О усамљени 
и са слабllМ наоружањем својој држави. Поставља се rштзње: је ли заиста од одго-
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ворних ЈЈИЧНUСТИ )''1Иlьенu бар нешlO да не буду изложсни једном ПОКОЉ}' ОД људи 
који су чак из Uаригр<l'!\1! даШЈIИ да И~ кољу у НUЛI!I!ДОНУ И НII Вардару? 

Ђурлук и Јах;а дочекани су у Софији ](30 l1ШIИ(1Н3ДIIИ хероји. Б<lIi,1IИl ИМ<t који 
су извршили овај покољ отварана су врата не само у свима кафзнаМII и ооровима 
у Софији, већ и каб!iнети свих министара. Јавно су слављени као НЩИОН<lЛНИ хероЈИ. 
0110 турско-бугарско братство опет није дуго, траја.l0, Ђуро/кови људи говорили су 
Турцима којима је команловао Јахја ;rn је онаЈ наК;ШЈ\НО дооио 50.000 наполеона кад 
су се врап.ЈЈ]И из ВаШlНдова у Софl1ју И JlИ[ШШ су њсгове људе КОЛИКО је коме Јахја 
дао нощща. Пошто Јахја Hl-lje примио овај новац у Софији, НИЈе га мопю ЩI lIuлеЈIИТИ 
осталим разБОЈницима, А~и се из тога изроди сваМ и TyplIl! у јсдној кlIфUНI! У Софији 
убију J~XJY. БУГаРСI(;1 ВЛ3)l.a после ОIlОГ убојства натовари све остале Туркс у 11 вагоне 
и IIOШаљс их натраг у Турску. 

СМРТ ВОЈВОДЕ ЈОВАНА ДОЛГАЧА 

у IlрилеllOl:ПМ С[ЈСЗУ одметнит(и из ссла BpaH~C спремали су план да уfiију Јована 
Долгачз. Јещюгз /\al13 месеца јуна 191\ кад су жита била високо израсла, на једној 
р~скрСflИЦИ ПО.ЬСКИХ пуп,:оа која је БИЈШ доста широка и нространа, јер се у ()~oj раll' 

IIИЦИ увек тако широкс рас~СIЈице ОСГ;lUљ~ју да би се МОIЛ3 радна стока ту напасати 
за време кrщ Је в(тетациј~ Ь)Јна, rt Jlин~де IlOкошене још нису. На ЈеДIЮЈ тшевnј ри· 
скрсници, око које су биле Н>ИIIС, на којима је ЈЩЖ ИЗИlюа нише човечијег боја, Јован 
1l0лгач сапео је свога коња и везао 3а један колац, да може да пасе трану, али да 
не може ући у њиву да прави \lп(1)'. У једщ ЊI!ВУ, иа "Којој је 6ила висока раж, 
ДОlПли су једанесторюl3 одбеГЛIiХ Бранчана, и 1)' се сакрили чекајући Јована 1l0лгача, 
јер су зн~ли јЩ Ј[олгаq мора доћи И;ЈИ да Iюнеде С80ГН KOI~a у се.10 И.1И да га Ilремести 
lIa друго место дu Ii дuље пасе. Око Iюдне Доm·uч је З<lиста дошао. И кад се сагао 
да извуче "Колац из зеМ.ЪС за који му је коњ био везан, 11 пуш~ка је IIлануло I! ДОЈЈГач 
је сав изрсшетан куршумима осто на мест)' мртан. Одмстници су дошли К MpTIIOM 
ДОJll"ачу I! сваки ОД њих је још ИСпiiЛИО !IУШКУ У Н>ега мртва, па су се повукли кроз 
нисо"з жита дубље у П()јЫ, Knje је све било ~acejaHO и где је тре6а.l0 један пук војске 
да Ilретrажује цело то I1()јI,е, 113 ШIСТ без успеЈШ. Овде, у оном слуqаЈУ, није 6И.10 никога, 
јер ЖЮ1Дармеријс,,~ стаJlИЦ~ бищ је у ПРИJlепу. Тако је заllрШИО ЖИВО!' један од Н3ШИХ 

ЧУllених lIojOOiI<l, родом из се;щ КUШl!на, "оје је р~није IlрИlIi1ДШЮ прилеllСКОМ срс:!)', 
а за ореме Србије rюречком. I(О)И од 1904. 113 до l1оследњега свога Д~X3 служио СрБИЈИ 
и БОХО Србију ОIШКО ПIКО само дo6~p син воли своју M~jKY. 

Тс годинс беше страшна епидемија псгаоог тифуса. Ова епидемија хара;ш је [10 
uелој Србији, иа и овамо, у Лрилепу и Битољу, гдс су биле десетине хиљадз аустриј
ских војника, заробљених у в~ликим борбама, по разним местима Србије KOjll су и 
донели ()оу заразу ю Босне. За KP~TKO преме у !lрилепу је умрло 7 .1екара. Ilајпосле 
је дошао је;.1ан Француз као лекар у llринеll. ЊеЈ1I није покосио тифус, већ је петао 

жив и здрав снс до наше евакуuције 1915. 
Банћс!! Скопљанче војвода "Који је оБЈУdзовао ч(1)' од Ilрилс[]ских чорооuијских си

HOBU, како се углавном бавио у Прилепу а неке четнике слао у Мариово, једнога 
дана реши се да и сам оде у МаРИ080, у сслn llун>С, где му је 5И.1а већина њсгових 
ЧСlllика. Ка;1; је стиг~о у Дуље, љега су љегопи чеТНИ1(И ухпаП1.1И, везали и стрељали. 
То је било месеца јуљ! 1915. ПРОШЛО је више ОД десет /Џ\на до" се у Прилепу сазнало 
за 0110 убисТlIO. ЧеПlИЦИ !..")" се ОДМСТНУЛИ }' 11Ј1анину и намесЈО да 6ЈЩне Србију, К3"0 
су дали рсч и заК.-IСТВУ, они су да би оправдали се6с ШтО су БИЛIi У чети &!нl')eла 
Скоп.ъанчета, по 1I0РУЦИ из Софије убl!ЛИ Ванђела с"опљанчста. Из Софије јс било 
поручено и стављено до з.нања да ће Бугарска милом ИЈIИ силом. за најкраће време 
ући са спојом ВОЈСКОМ у Ma"e/\oHlijy. То је било у оно време 1'1IД су савезници обеhали 
Бугарској целу СРIJСКУ MaKeJIoHlljy, а Србија је пристала на то, али да је уr::ryпи по 
сuршеl'КУ великО!' C~eJ'cI(O!· р~щ а Б)'I'~РСI(U је захтена.lа да одмах целу Српску Ма

кедонију својом војском носеДllе. Србија је још ТШIИКО има:13 снаге да спречи лудост 
својих савезника ,Ј.а не I1стерају Србију из м.аl(едоније Ilpe Сllршеlка ратз. јер би у 
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случају да сада напусте Мш(едонију, БНЈШ у једном СТРЩJiНОМ гпозденом загрљају из
међу Бугзrcке и Лустро-Уг~рске и у rlJMe загрљају мора.13 би да издахl{е. Тако се 
Србија силом задржала у Македонији. Али, о тој понуди савезника Бугарској да им 
се IЈреда Македошф., КЩЏЈ је представљала тобоже неку дипломатску тајну, знало је 
и у њу GИЈЮ унућсно И послсдње ~оfutнче у МакеДОНИЈИ. 

Јован Бабунски, са својом четом, био је на левој С"Јрани ВаРДllра. Ванђел CKOII
љанче је погинуо. Јован долгач исто тзко беше погинуо. БеЈ унаца. оuјних одмеrnика 
било је сваки дан спе ВИlПе. Јелни су IIреJlаЗИЈЈИ у Грчку. [Ја СС из њс опет С.lободно 
враћаЈЈИ. др)ти се крили по својим кућама, а чста Ванl)eла СКОЈЈљанла харала је по 
Мариову. Турци и Арнаути поче.1И су да дижу Г.таву; I1реДllи~ала се једна ОПlIIПi не
послушност. 

КАКО САМ ОБЕЗБЕДИО РЕд И ПОРЕДАК У ПРИЛЕПУ 

у тзкuОј СИ1)'ацији nУКОUIIИ" I3асић, командант битољске: i\и"изије, дође) ] IРИ:Јен. 
Како Ci1M се случ~јно ]HeK~п у Прюеllу, нозову ме у среско начелство и ЗШЈита ме 
да ли бих се примио да оргштизујем неку че!)' KOjU би могла поново да поврати дц
СЦЦПЛИI1У и pelJ КОЈИ Је био озбиљно наруШCfI. Тада сам рекао НУКОВНИКУ Dасићу да, 
чим се врати у Битољ, нека позове Стевана I-Iсдиhа. четни~ког војвоЈУ који је био 
пре,1седник ОIJШ lИН~ у свом жсту, Немир Хисару. а која је ОГI!llТИllа припаi\i1Лi1 срезу 
битољском. Нека нареди одмах Стевану IIелићу да оргаНИЗУЈе чету и ла помоћу те 
чете заведе ред од Немир Хисаf1ll па САе ло грчке ј'раЈЈИЩ\ BC'-РОВi10 сам да ће то 
Стеван Недић и хтети ла учини. Одбио сам }\!I будем ОРI-,Iнизаroр мн K~KBC чстС'- У 
Прнлепу и ОКОЛИНИ. али сам му lЈаО реч да 1Iу без пушке, без оружјв и без чете оси· 
гурзrn ред и мир у нелом ерезу нрижпском и У Yfариону, n~ све тамо ;10 близу Ка
Haд~pa. Пукомник Васиl't сматрао Је ове моје речи C~MO као изговор, мислећи да сам 
незаДОВ{}Јьан што су се мене сетили тек онда кад су сви други на том IЮСЈI)' ИЗ]·ИIlУЈIIi. 

кориснu нису ни~та ни урадили пошто за тај посао нису нн БИЈIИ снреМЈЈИ, јер Ti.lj 
посао ИЗИСКИВЗ0 Је миого више политичког СМИС.Ш Hel'O Ш"I(Ј су га има.1И не само 

Ilaнђел и Лолгач већ 11И (ши који су им етаUЩIИ у ЗI1датак ;13 врше IlOcao :1<1 који 
нису били }\Ор~сли. Ја нисам ни помишљао на неку увреду, јер је би:ю патање оп
СТЏЩi.l моје отаuбliНС. ~ли сам CMaTp~o да не би било ни мало паметно ШI у ОВОМ 
тренутку узмем пушку на ра\1е и IЩ ОРПlнизујем 'Ie-IY ОД љули за које баш ниса~Ј био 
сигуран да ће хтети да буду I\ИLl\иплинонаии и xpaGpl1, јер су БСЗМ1!ЛО сви моји сгари 
четници би.~\{ у ~ети Јоuшш Бџбунског, а на[ХЈЧИТО они који су родом из Азота. Знао 
СЮI да hy моћи да УЧИIIИМ нешто више без аушкс и ~вOl' личног наоружаЊII, него 
што бих ТО УЧИIIИО са неком чеюм, IЩ C~M поиово објаснио пуковнику Васићу зашто 
не могу и IJсћу да образу јем че1)'. Рекао сам да у o~oj зем.ъи постоји ОРI';:шизоваllа 
државн~ пласт. И ја не мОЈ)' да се уздигнем изнаi\ те R.l1!СТИ, јер би 10 ЗIIНИЈЮ уздиhИ 
се изнад саме државе. То НИКllда,нећу да учштим, ~ли, иС'1O тако, не МШ)' и нсl'tу 
да слушам 1)' В.1асг, јер ни [ЈНа није дорасла да Уllравља у оваквим тешким тренуnима, 
на OBi1KO осетљив)' месту. АЈЈИ нисам хтео да .:юhсм ни у отнорен сукоб са државном 
нлаllJћу. Ту влаСI сам критиковао као слободаи граћанин. Нисам много :lШРИО да .1И 
ми се :т 1)' критику замерало и у којој мери, јер сам био потпуно с.тоfкщан и без 
икаквих обавеза, сем OH~X lыјвиших тј. моралних које сам Им,IQ према щаuБИIJИ. кад 
бих имао организовану ~eтy и до зуба наоружаl1~ ;Ј,уде воре,.! себе, l1а кад бих дошао 
у сукоб са влашћу, а ЛЈ је више Ш~Ј'О сигурно, онда би се рекло да хоћу ту в:шст 
mi покорим спој[)ј nољи ИЈII1 некој 3_'1БИllији које су биле са~вим далеко од мене. Уп~
раозо сам lJУКОЕlЈИК3 Васића да оно што ја учиним, биће добро. 3 њему ће остати 
право 1(3 да С!Јоју оnсну о моме раду. ПУКОВIШК Взсић ипак је МИСЈЈИl) .ца само нао
ружан ~OBCK може имзТ1i ауторитета, и ,13 је признат од BJl3CI-И K8U неки функuионер. 
Али, пошто сам одбијао и јелно и ДР}'Ј О, :i 011 је једино имао пласт да мс мобилише. 
а тиме не би добио ништа, јер би има(Ј само једног војника вишс. Зато ме је оставио 
на миру и рекао ми: "Ради како T~ Бог учи! данас смо сви дужни да све ОД cene 
.1амо својој отаuБШЈИ". Тако смо се растали ја и пуковник ВЈсић. 
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Кад је Васић отишао, направио сам списак виђених rpaђal-la I1рилепских и од ОВИХ 
који су у'rеСТНО8али у бугарској организаuији као начелници, градске војводе, десетари 
и терористи. Ilозвао Сl1М Харалампијl1 СЛНВ\1l'щ, шсфа uуг'3рсКИХ терориста у Прилепу 
и ЊСГОВОI' llOмоћника Стојчу Мицевића, Христу Икономоuиl\;t, Димка Шишковића, 

Милана Биволчевића, Г;I11ВIЮГ БЈlагајника бугарске организauије, Ђорђа Хаuи-Зщm
вевића, Петра Миновића и ЈОВllца Бомбо.l0Бића ~оји је свршио амсрикански Роберт 
КoJleU у ЦарИЈ p~дy. ОсИМ Стој'!а Мl1llенића, који је био сиромашан, касапски Кllлфа, 
- СВИ ДР)'ГИ су fiИЈIИ највиђенији бопнаши у IJРl1леlIУ. IlОЗllао сам још и Ђорђа 
Плашсвића, који је такОће 6\10 један од Г;Ј!IВНИХ чинилаца Бугарског комитета у При
лепу и Јосифа Гугуhевиhа који је био председнlН< у такозваном Народном одбору. 
Кад смо се С:Јстали, одржао сам им овакав говор: 

"Llушајте, ПрилеП'lаllИ! [lОС:lе убиства Ванђела Скопљанчета и 10вака i1()ЈIIЋча, 
даllас мс је IIШИ~О KOM~l1дaIlT диuизије и Iражио щ( мене да образу јем једну чету 
за одржаВlIње реда у це.llој 11РИЈЈС1lској оБЈшсти.llре неlО што бих могао дати одговор 
Васићу, IlOзвао сам вас да вам скренем IШЖЊУ на еве оно што може ).ЏI IШСI'УIIИ, ако 

се и ви lIе зз)'Змсте да одржите ред у овоме срезу. Кад бих се примио lЩ организује)! 
че"!)', немојте МИСJlЮИ да бих ја ишао у :vIариово, да тамо гони~ ващу браћу и другове. 
Uела организација lIРО'!ИН наше држа~е 1-1ије у I11УМИ, 1-1ИТН негде међу сељацима ма
рновс)(им. НlIlIро1ИВ, она је онде у IIРИЈlеIIУ, а њеl1И Г.lапни пођи опде су у овој соби, 
заједно са мном. Ја то добро З1-1ам, као што и ви лобро знате лп ја гоnорим истину 

и да знам шта рuдим. Прсма TOIIIC, IlOзвао САМ нас на Сllоразум који се састоји у оцом!:: 
Без одлаган.а им~те да Iюручите ЕаlllOј браћи и др}']"онима који су убили Ванћеда СКОIJ
љюп~а,;Щ сс од\шх llребще у Грчку. Од данас ПII .)11 три IЏтa. акn не добијем ювсштај 
од својих људи или из _;Iерина или из Нодена да су ови нuuЈИ "ЧСТl1ици" IlреШJlИ у 
Грчку и тамо се јавили I'Р'l)(I1М JIJ1аСТl1ма, 11Овешаћу вас насред ПРИ.lе1ЈН. Јер да се 

ово ИЗВрЩИ, зависи само до вас. Исто тако, у року од I() да1-13, имате ла прсдате 3:щ
СИМ;1 сне ОЈ\мстнике ЈП села Вр,ш~е који су убили Јована ДОJlгача 11 да се постарате 
да pell и мир буде c~YlIa ОСИ1)'ран; да се нојна и IIИНИЛIЩ нлзст слуша; порез реДОВ1-10 
lIЈ1аћа 4'ЖНВИ и да све буде у најGo.ьсм реду. IkMojle ни за 'Iренутnк]щ се пnлодите 
за оним што вам се пор~чује из byrapcKe да ће они са цеНТР:Ј.;IIIИМ силама ДII lIобеде. 
Ви зи~тс добро да су на јсдној стра1-1И са Србијом Русија, Енглеска и Француска, 
три најјачс силе 1-1а CHC-ry. ПО људству, [10 новцу И по флоти, знатс добро да Eнr'JleCKa 
може ла ратује луго и да 1-1С БУ,'l.е никад;] nобеђCf1а. Напf1"1ТИН, nна на крају остаје 
увек п06еД1-1ИК. На другој С11JaliИ ви имате Немачку, Аустрију и Турску. Немци су 
1)Iчени у rлаВ1-10ј бици на Марни од Фра1-1ЦУза. 1 lлан о заузеhу lIариза пропао је. 1 kмци 
га ни)(ад неће заузети, ,!;ЈИ ће слом1ПИ l'IЩ19' У борби да га заузму. AYCTpoyгapeK~ 
војска 1)'чена је, ДОС!lll неколико пута ОД СpiJије. И сам видите овде, у При.lепу, за
роб:ьене аУСТРИЈске војнике 1f'llpellla ЊИ.'\а можете ценнти каква је аУСТрИЈска војска. 
Турску 1J0јску uидtЈIИ С'I!: У Ш;:l1У IlаllИ'IIIУ ['leKCIUY кроз ПРИЈlеll. Ако се њима буле 
ПРИДРУЖl1ла Буl'арсщ ~()ja је такође l)'чена 01\ Србије 1-1а Брегалници и на ВарД<lРУ, 
Сl1<1га lIемачке неће се увећати 'У.13СКОМ Бугарске у рат, и рат се само може продужити. 
Али, једна је стпар коју ћу вам рсhи, и добро је запаМТ1Пе, да без обзира на 1I0времене 
ратне norahaje и СИ1)'ације, lJо6џа је на нашој страни и ~1акедОllија ће уnек остати 
у Србији. 11рема томе, ви треба н да се Уllрављате. Кад ја тражим ово од вас, ја цам 
с друге стране обсhавам да ћете и ви бити увек третирани као исnраВIiИ 1"раl\aни, 
да ћете бити СИ1'урни и ви ;111'1НО, ваше [юродиuе и ваша ИМОВИ1-1а, ШТО све може 
да дође у l1итање ако се ви не опаметите и а)(о ПОЧ1-1ете за рачун Бугарске да ryбите 
не calllo сноје 1·.Јапе, ЈЈећ и СЕоју ИМОUИI1)', јер IIИКО нам [ЮС:Је овога нс може rapali
тоuати да Прилсп јеmЈС ноhи нс буде С11в у 11ламсну. YOCТIIJltJM, liећу да 10НОРНМ како 

ће да 11РОђу други Прилеflчани. А1И вама MOf)' СИЈ'УРНО рећи да ма какав сс инцидсfП 
десио између српских "ЛIIСТИ и тобожњих О}1метника, С"II ћете ИЗI)'бити глане. ТО 
IШМ је сигур"п. Л сад је ред на вама да Аи го"орите ... " 

ПОС.lе ових мојих речи које СУ саС.lуша1-1е С'! највећом пажњом~ моји саГЏIJОРllИЦИ 
почеше нудити један другога да да {)д['овор. Дуго времена овако су се кошкали, док, 

напослет)(у, није устао Хара.lаМllије С;швић, шеф терориста из Прилспа. 01-1 јс био 
рањен у ногу, па су га сви звали Рампо Топал (Ћопав). Имао ie СВОЈУ К<lфану у центру 
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ПрилеП!l, у којој је бн;ш и ашчиница. COpeMilO је најбоље јело у Прилепу, и' имао 
најбоље вино и ракију у целом llрилепу. куповао је одабрuно грожђе у ВИIlОРОДИОМ 
ТНКllешу, па је грожће доносио коњиlltа и мазгама у Прилеп; сам је цедно вино и 
пекао ракију. 3ато је његова кафана и ашчиница увск била пуна муштерија. Славнћ 
је устао па је почео д~ говори ollaKO: 

"Што ћутите, бре, Прилепчанн, што не говорите? Ви видите сами да овде нама 
не говори чирак (шегрт), већ маЈСТОр који ствари добро познаје. Па сад, ако сте ради 
да Ј'инеЈе и да вам пропадне ваш мал и све нгто имате, ви радите како знате. Ја 
са своје <-тране радиliу овако како ми I'ОСIIOДИН Василије овде наређује". 

На то CIj устајали један по Један и свако је прихватио !ЈНО како им је Хщхшампије 
Сдавнl'I рекао. Напослетку смо сс руковали у 3t!!lK коначног сноразума. Кад је све 
било свршсио, ја сам им рекао: 

"Ево, ја одлазим, а вас остављам да сами измеtJy себе изаберете најбољи пут и 
н1Iчин К1IКО liете достзвити поруку вашим људима да иду у Грчку, као и овима другима 
из Вранче да се предаду нашим властима". Поздравио сам се са свима и изашао иа

поље. 

Моје !.:у речи БИЈЈе нримљене, јер сам у разговору са љима им~о call потребан 
ауторитет. ОВ1IЈ ауторитет био је двострук. Прuu што се MIIOIO ценила и на што се 
МНОГО рачун3ЈlO, то је био мој карактер и позната часна реч којој су сви, без разлике, 
lIерова.1И. Затим, мој строг домаћн живот, увек високо моралан, коме се НИЈе могло 
ништа приговорити. С друге стране. Ја сам, и по свом имовном стању, доиекле од· 
говарао ЊИХОIIУ имовну стању. Од неких сам био сиромашнији, а од неких богатнји. 
Али су СIIИ Зllали }Щ сам потпу"о t..lо60дан и flезависан и да сам био од првог дана 
Ilpo1liB извесних JlОI'ађаја који су им би.ЈИ Ilриређени 1913. од четника Војина По
ПОllића, и они су знали да C~M !Ю својој ИНlщиј<lТИВИ Јражио од престолонаслеЈ\llика 
Александра да нареди да сс ове чете уклоне из ПРИЈlепа, што је било и учиљено. 
ЗН3.1Н су добро још и то за сам само ја, у то време, имао куражи да ПОДИlЋем оптужбу 
против ових оде..ъења Војина ПОl10вића, не водсl'lи рачуна о lIоследиuама које су могле 
лично мени да нашкоде. 

Од тога дана завладао је стварно ред и мир у ПРИЛСI1СКОМ срезу све до месеца 
октобра те годиие. 

БУГАРСКА СТУПА У РАТ 1915. 

1. септембра 1915. с~и !!реl'ОВUри ИЗNећу савезника и Србије с једне стране и Бу
гарске с друге стране били CIj прскинути. Бугарска јс објави.lа званичну моБИJlизацију 
и објавила да то чини да би могла одржати "оружану неутра.нност". Србија је одмах 
схватила шта значи Бугарска оружана неутралиост и хтела је да се обрачуна с Бу
гарском. А:ш Трубеuкој, руски посланик у Софији, уверавао је и своје са8езиике и 
саоју вл3Jl)' и Србију, да Бугарска заиста не мисли ратовати. Овој лудости морала 
се и Србијil llOlIиноваЈИ, тражећи 1I0моћ од својих савезника. У то време била је 'l)'lICна 
енглееко-фраНЦУСК<I еКСIЈедиција на Дарданеле. Дарданеле је тада брщио Ј\l"I1IТ!ије 
ЧУRени генерал Кемал-[шша (Ata-ryрк). Готово ЧИТ'dпа дпа месеца еШЈ[ески војници 
борили су се и гинули на европској обали Парmшсла, да би напослетку са веЛИКI1М 

губицима на!1УСТИЛИ тај посао з.а који није баш много сиryрно ЩI су га својски били 
подузели. 

ФраНlђ'ска је обећала своју о()моћ Србији. И та се IIОМОЬ са нестрпљењем очеки
вала. Србија је борбама и еПIIЈ\емијом пегапог ТИФУСiI била исцрпљена и показивала 
IНlТчо"еЧ~fIСКУ снагу да би се одржа:ш да не 1I0юне ... У lюложају дав:ъеника који 
прихвата руку спасиоца, Србија је ОЧС!(ИВЩlа француску војску. НI1Ш, ратна престо
ница краљевине Србије, недељама је био у заставама савсзничким и српским очекујуhи 
француску војску ... Али, та војска није долазила. 

Тек кад је Бугарска објавила рат Србији, једна франuyска дивизија ИСКрl!ала се 
у Солуну и рапорел~з се поре!l БаРЛЩЈа од Баландова па до ушl'lа llрне реке у Вардар .. 
Командант те француске дивизије био l'енерал bl\jy. ФраНll)'ЗИ CIj имали д06ру ар-
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тиљерију и били су заузели положаје дуж ирне ре"е од њеног yroка у Вардар, па 
до Дренопске I'лисуре. Ова дивизија је 1)' стајала и ,чеКаЈl3. 

Српск~ војска водила је борбу с БУI'l'IРИЬUl, АУСТрИЈанцима 11 Немцима. lIао је Бео
град, затим Смедерево и редом један за Др}IИМ Ј'РЩ\ОDИ Србије. Српска војска се по
влачила да избегне кљешта које r:y пе.1е ПО CII3KY цену да је стегну са свих страна. 
доласком Француза, из Валандовз су се повукла три српска пеШllдllјска пука која су 
дотле заузимала ову линију коју су сада заузели Французи. 11 и XIV К3Щ:ЮВСКИ лук 
бflJ1l1 су нскрцаНII у Велес, и 1)' су бранили Бугарима llрелаз преко Вардара. 13. 
пешадијски пук, под командом []ОТПУК[Јвника ЈОРГQО3НQllиliа, стигао је само 1111 3е. 
леНИКQR3, где се MOJmO искрцати јер је Сконље ве!'! БИJIО заузето. 

Генерал Дамјан 1I01юииh, чуэан као вођ завереника, био јс постаа.ъен за ком ан
даlГШ целе f{овоослобоl)eне области. Мизерија оног rенерала који је дрмао целом 
Србијом [ЮС.те 29. маја, па до њеroва пеН3ИОЮfсања, који је био носилац прстори
јШiства у Србији, и који је тражио и поставио питање приоритета, показала се у овим 
одсудним тренуцима по Србију, потпуна, а он сасвим неспособан. IIигде на це.10ј те
риторији којом је комаНlювао није дао ни један Зfщчајl-Jflјн ОТlюр. И да нису трупе 
под командом Петра Бојопића дошле и заузеле Качаник и одбраниле га од Бугара, 
Буrари би још иа Косоау нресеК!lИ ОДСТУIIНИЦУ српској војсцн И она би се нашла оп
кољена са свих ClpaH<I. 

Јован Бабунски са својом '!етом повукао се преко Вардара и дошао у Прилеп, 
а одаТ.те је отишао у састав француске војске. у чијсм јс саставу остао до свршетка 
CBCTCKor рата. Пуковник Јорrовановиh морао је да се !iOвлачи IJpeKO 1)'рских и ар
наутских села ка Тетооу н Гостивару, а 2. н 14. I1УК, IlOсле страховитих борби, мораlИ 
су да наlIусте Велес и да се IЮDлаче ка Ба(1'НИ. Још за време борби између Велеса 
и Извора, пуковник душан ДИМlПријевић, комаНI\ШГТ ВаРl\арског одреда, који се са· 
стајао из ова I\IШ преполовљена ЈЈука, био је смељеlJ и команду је преузео потnуковиик 
Димитрије Милић. 

у тој тешкој сиryацији СКУIIИО сам се.ъакс из села Степанце, Присада, lIебрегова 
и Дрсновца, па смо почели КОll3ТИ ровове на планини Бабуни. Тамо rAe смо 1912. 
ВОДЩIИ борбу са Турцима за освајање Gaбуне, једна велики ров ископали смо на taMoM 
превоју fulбунском, кроз коју пролази друм ВелеС-ПРЩlfП. После l!ек(ЩиКQ лана борби 
и адступања, стигао је нн подножје Бабуне Димнrpије Милиh са своји"" одреДОм. 
Одред је од.\!ах заузео РОПОllе на Бабуни. Десно КрИЛО било је у рововима на самом 
превоју, а лено ИЗШiД села Дреновцн и Десова. Одсљењсм иа крајњем левом крнлу 
комаНДОllали су мајори Војис.13В Гојковиti и Александар Благојевић. Главиим Iю
Јюжајем командовао Је Димитрије Милиh, комаид1ШТ одреШl и 2. пешадијског пука, 
а десним крилом командовао Је Један мајор, командант 14. пука, чија се храејрост не 
да никакэим пером описати. 

НА КРВАВОЈ БАБУНИ 

Бугари су присryпали опрезно Бабуни и у јачини једне ДИQизије. Десно крило 
ове наше \lojcKe, донекле само, Щ rитнла је француска дивизија, која је била удаљена 
нешто више од 40 км. Стварно, са те страие, од Градског, ДРУМОМ ка ПрилеllУ, иије 
могла да се ДО'9'че од стране Бугара пољска артиљерија. Али је за Ilешадију, за ко· 
њицу, као и за Ордску артн.ъсрију било неколико путева, те је, на тај начин, ова наша 
мала војска била IlOТnYHo одсечена, без икакве пеЈе са ма којом другом војском која 
се повлачила из Србије. Она је имала у поз;щини нешто маnо нојске и Жl!ндармерије 
и ништа више. Али је зато имала ИЗ!Јзнреднu велику улогу и дужност да штити по· 
влачење српске оојске Ј1реко K{1COB~ и Метохије и да не допусти Бугарима да преко 
П~иле!Ј3, Битuља, Охрида. Струге и Елбасана сиl1y у ;Ю:IИну реке Шкумбе, јер на 
таЈ начин би српска ~OJCK3 била потпуно опкољена. Тај задатак требало је да буде 
остварен са 2.400 .ъуди, колико су бројала ова два ова лука, чији су НОјНИIПf, раннје 
изнурени М3.13ријом око Валаидова. а после у тешким борбама са Бугарима од Црне 
реке па до 3слениковске клисуре преПО.lовљени. ла ИlI3К, поред свих тих тешких 
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услов~, 08<1ј fulрдарСКII олред, кад је дошао у bl!буну, а хлеб, месо и свс остало било 
му је осигурано у Прилепу, борио се ту од 5. окшбра IJa све до б. новембра 1915. 
Преко двадесет јуриша, и то све ноћу, I13вршњти су Бугари са CEUjllM ЈеДИНI1Ц11ма на 
ПОЛОЈК1Iј lI<lше војске, али су сви ти јуриши биди крваво одбијени. Сви извсwтвји 
који су са Бабунс сл~ти у СОфију, имали су нас.lОП "Са крваве Бабуне". ПОД ТИМ 
насловом 11ггампани су и званични билтени, а остала софијека штампа доносила j~ 
опширне извеwт~је о овим борбама који извештаји нису били ни мало мањи и никако 
од мањег значаја него што су биле борбе fЩ К3ЧIIНИК)', само с том rаз,.lИКОМ што 
је српска војска на кончулском кланцу и у Качанику располагала брзометном арти_ 
љеријом, а В~РдllРСКИ одред на Бабуни имао је само 5 старих Пе6анжових топова, 
које није могао употребити, јер кад су јед1lt1пут IlОчеЈЈИ из њих па П)'1(ају на Бугаре, 
Бугари су их затрпа.1И својом брзометном артиљеријом. Командаит одреда Пимитрије 
Мили!'! стално је био 1111 Бабуни код свог одреда где сам и ја веhину свога времена 
проводио. 

Мој споразум с Прилепчанцимз одржа ван је Стриктно са њихове стране. lЬихова 
чета која је била у Мзриову, IIребачена је у Грчку, а од одмеmика из Врапча су неки 
побегли у Грчку, док се једна мала група са неким Миланом из Вран че, вођом оне 
групе која је убила Јована ДОЈ1Гача, крила ту по В[шнчи, али није правила никакве 
штете, нити је Сметала да се извршују Нllредбе наше власти. 

Ја међутим нисам имао мО!)·liности:ta. одржим своју рсч. После 1Јовлачења наше 
оојске из Куманова и Скопља, многи полицијски чиновниuи, У npатњи жзн;щрмернје, 
дошли су )' ПрН-1СП. Мсl'!y њима је био и Ранко Трифу11О11иli, ДОТ8Дашњи начелник 
округа кумановског. Он је и ов;!е преузео власт НачелнИlШ округа БИП};1СКО1" и про
глаСl10 се за владИfIOГ К(1Mecap~ у Приле[IУ. Првi'! му је дужност била да организује 
једну чету коју је имао да води један бивши четник војводе НзнђеЛ(l Скrшљзнца, родом 
из Небрепща, који се случајно з.атекао у Прилеny кад је Ванђел погинуо. Ова чещ 
иије смела да иде у Мариово, али је IIО'1е118 да че1)'је у ПРИ!1еп)', заједио са прилепском 
полицијом. Почели су да врше претресе, и то све Hohy, 11 да заlварају ЉУ1lе, тако 
да је rJрилеЈЈСЮI затвор био ЈЈреl1УИ nрилепских граћаН1!. 

УЗ8Ј1)'д С1!М говоrио Рвнку Трифунови!'!у да је то све непотребно, јер никаква 
Шllијунажа не постојll у ЛРШlену. А кад би и постоја.lll, Бугари би знали тзчио, прво, 
да ми имамо свега 2.400 војника, јер се толико хлебова пекло СН1Iкога дaH~ у Прилепу 
и на прилепским КОЊlIма Х.lеб се носио на Бабуну. Сuаки дан, са прилеnске К,,1анице, 
слали су месо за 2.40lJ војника. а на тој к"lШ1ИЦИ био је један од ГЈlа~них месара Стојче 
Мицевић који је припадао бугарским терористима. Један ширак појас између српске 
војске 1-1.3 Бабуни 11 бутаrcке код се-та Попадија у дужиии од преко 40 километара 
уопште није био поседнут од српске војске ни IЩ једном месту. Ла су ма шта о томе 

знали, Бугари би то искористили и ушли парадним маршем у Прилеll. 011И то нису 
зна_1И. јер f1Ије имао ко да их о томе изнести. Напротив, ја сам слао људе код БУГllра 
да извиде не само њихоВ'с ПD.lожаје. Beli Д3 дознају и ЊlIXове намере. Зато ми је по
служио бугарски војвода Теме.ъко Наумовиh, родом из села Сгепанпи. Ја сам имао 
читаву мрежу својих људи у тюзз.~ини бугарске lIојске, који су у додиру са Бугарима, 
односно са простим бугарским војницима. ШИРК1И тласове како је Срба као nде]је 
много на Бабуни, н да се 1)' налазе два пука француске војске. кuји су у српској 
резерви. сне је ю )'IИЦilЛО на Бугаре да не пређу Ба6уну док не сломе српски отпор 
на њој, а тај се отпор никако пије МО СЛОМIПII, је,'lИНО зато што су таЈ отпор давали 
са највеl'lим напором српски војници којима су у свему СЛУЖИЛИ :щ пrимер и коман
даш бригаде и командант 14. ттука. 

Једнога дана Ранко ТРlIфУНОНИ!'! наrеди војводи Јосифу ца са четом оде у село 
Цриилиште које је БИ_l0 чисто арнаутско и да тамо 1I0хвата 10 Ар"I1Ута, за које се 
тврдило да мо!)' да ДИГИ)' побуну у позадини српске војске. Јосиф је, по тој наредби, 
отишао у UР"ИЈlИшrе и IЮШТО Нllје мотао никога живота ца ухвати, он запали 6-7 
кућа арнаутских у Црнилиш1)' и врати се са четом у IlРИ:Јеll. Ових 10 Лрнаута пређу 
преко планине и оду у Теоно, где је била бугарска коњица. Кад су СТИll1И У 'l'еОI10, 
ПIЫО су рекли да је цео Hyr од БОГОМИ_1е до Прилепа с.lободан, да прелаз измс!iy 
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БоГQмиле и села Гостиражње које се налази у прилепском пољу, чува само 2()""ЗО 
сељака. 

Кад су ОВО чули, Бугuри пошаљу два еСК3.1IpOиа коњице која прође БоГОМИЛУ, а 
пошто су је водили ови Арнаути којима су дати државии коњи, заобишли су ощ: 
сељаке који су чу~али ыј пут, па су у касу дошли до Прилепа, обишли га, ишли 
све до села Тополчана, 21 километар јужно од Прилепа. У повратку, су нсекли са6-
љамз неколико сељака из села Долненн и Слспче. 

Д~ би се 1-1аправила још већа несиryрност за српску војску, Никола Михаиловиh, 
мајор и командант мест.! у Прилепу, добије наредбу, а на тражење Ранка Трифуно
вића, да 5.000 пушзка, колико је имао на располож:ењу у Прилспу, pa3ДII Турцима 
и Арнаутима у При.1СПУ и ерезу прилеПСКDМ. Да би извршио овај задатак, он позове 
прилепп:ог муфтију, ла муфтија саСЈ'ави један Ol\бор који rte примити оне IЈушке и 
дслити. За среЬу, Никола МихаИJlовиrt није знао ни једне речи не само 1)'рске, већ. 
није знао ни македонско наречје, (1 муфтија оп~т lIије 31130 СРПСIШ. Како сам се ја 
1)' десио, мајор Михаиловиrt позове мене замоли ме да ја будем 1)'мач. Кад ми је са
општио шта ће да уради, ја се ОК[leЈ!ем муфтији, Щј му подви~нем: 

"Слушај 1'1.1, Турчине. КомщЈДЩП је дознао да овде cnpeMaTe буну ПротИВ нас и 
да имате оружје. Командант зна да си ти главнн коловођа свих Турака (муслимана) 
овде и да без тебе не може да буде ништа, ни Jtобро НИ 3:10. З:ПО'Је је поэН<ю онамо 
да ти каже да, преко СВИХ xoua у uаМl.\ји и ЈЮ uамијама, нарсдите Турцима да се нигде 
двојица нс виде на улици. Ако се 080 не послуша, да знаш да !'!еш бити обешен на 
прилепској Сахансули. Марш напоље!" 

Кад је чуо ове речи, муфтија се, СИРО!>lах, нашао у чуду, па је jeдlla нашао врата 
да кроз њих изиђе брже него 1iуле из топа. I!ИК()ЈЈа М\fX8И!ювиrt ншнао се не Mal~e 
у чуду, немuјуЬи појма шта сам ја r.l)'фтији говорио. Само му је било необично то 
што сам ја много "високо" говорио И 11IТО је муфтија одмах побегао. ОН/1а ми рече 
"ма, штu би ово? Тад му се окренем. па му почнем држати беседу: 

"Ама, богати. I1М!IТС ли ои памс:ти или је сврака 11Опила памет и теби и команданту 
дивизије? Како стс могли ца решите да иао[!Ужате ТУР1(е и Арнауте, кад ви знате 
да је Турек!! у савезу са НемаЧ1(ОМ још од почсткu рата, а да су се сада и Бугари 
њима придружили. 

Ко вам је рекао да с:у нам Турци и Арнаути у ПРИЈЈепу пријa-tељи? Ila ВI1 cre 
хтели да дате више пушака Турцима и Арнаутима него што има цела наша војска 

на Бабуни. Хтели сте да упропастите све само за не1(ОЛI1];О сати оремена КО:1IIКО је 
требало да подеJlите оружје Турцима и Арнаутима, који су СВИ били војници, има 
их који су служили по седам година стални 1)'рски K31I.ap а међу њима има бившнх 
турских официра и виrrrе ПQдофИI!ир..1 него шю их имuју наша два пука на Бабуни! 
Заиста јс: требало велика лудост !ш да се донесе овакпо решење. 3ас,~ужили сте да 
одем одма на Бабуну, да о свему овоме испричам поmyковнику Милиliу, па да доI)e 
са неколико стотина војника да вас све OllДe nOXBuтa и ПQнеша, јер IIИ сте, заиста, 
могли да га уrpoзите с леђа а да нема куда д3 се IJОВУЧС - а знате KUKUB он задатак 
има. Али ес нс бисте ии ви боље провели, јер би вам Турци као уздарје шт() сте 
ИМ да.1и оружје, одсеКЈ1ll главе! .. " 

Кад сам ово изговорио Михзиловиhу, он ми рече Д!I не зна како ће одговорити 
KOMaHдaHry дивизије и како ће оправдати не изnршеље његове наредбе. Онако KUO 
од шапе, рекао сам му: 

"Кажи ти командзН1)' да си ти позвао муфтију и предложио му да преко њега 
наоружаш овдашње Турке и ApJJuyre и да си му саОIlШТИО да 10 чиниш по наредби 
1(омаНЈщнта дивизије. Али муфгија, хад је то чуо одмах j~ побегаn из канrlелаrиј~". 

"Али ако командант дивизије позове муфтију?" 
"За то не брини ништа! Нико више муфтију не може IIРОJlаћи у Прилену ... " 
Тако се добро соршила једна ЈЈамера, кој!! Је могла имати најгорих последица, 

јер ова војска јОIll вю]]е од месец Д~H~ штитилu јс пре:шз Бугара ка Јадранском мору 
преко Охрида и Елбасuиа. 
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ФРАНUУЗИ СЕ ПQВЛАЧЕ СА ДРЕНОВА И ИРНЕ РЕКЕ 

Фрлнuyскu диаизија генерlUЩ Бају rючела се rЮJlJШЧИТИ c~ Дренова и са ЦрЈЈе 
реке к!! Солуну. Њихово повпачење изгледа да није било :много у реду, јер t")' код 
Дренова ocraвили у бачвама преко 3.000 литара нина, које су Бугари, на њихону велику 
жалост, мора.1И просути Јер им је било забрањено да пију. Кад се фраиuуска војска 
повукла Бугарима је био отворен пут Градско-Прилеп и ослобођена једна нова бу
гарска ДИDизија која је ДОТ.lе стајала према Франсузима, али се нису упуштали НИ 
у какву rrешачку борбу, оећ су само [rollремеllО водили артиљеријCКJ.t двобој. ФраНЦУЗИ 
су ово ПОD.!3чење ИЗВРWИJlИ тако, да нису нашли за rЮlребно ни да оба.несте коман
данта нате војекс на Бабуни да се они понлаче, како је, са њихове стране, чета Јована 
БаБУНСt;ог имала задатак да одржаllа везу са нашим патролама које су редовно слате 
и) Прилепа према Пренону н које су несметано ишле да близу самог Лренова, јер 
ту нико од сељака ннје смео напасти на нашу патролу, нити је ту смела да се задржи 
нека бугарска чета, јер им нису ДШIУНЈПIЛИ Прилепчани, t;ОЈИ су се бојали да им не 
QЛ.1ете Г.1~Be. СЦМIJ, с времена на време ту се појаnљивала, али не на друму, већ у 
близини друма, по lIeK~ 6)тарск" Х:ОIЬИЧК~ изuидrшщl.. Према томе, постојала је [Iуна 
МОЈ)'ћност дц сс командант наших -rpУПli Н!Ј Бабуни ИЈrи пух:онниt; ВаСl1ћ, командант 
дНlIl1Энје у Битољу, на врсме обавесте О овом наоуштању француских TpyrJa положаја 
на ирној реци и на Вардару. Ово повлачење фраНЦУСЈ(И)I трупа и упад бугарске ко
њице двље од Прилепа до самог ТО[Јолчана уорзалн су нашу евакуацију Бабуне, па 
и самог Прилепа. 

у ТОМ меliyнремену нрилеllСt;И З3l"Нор, пренун таКОiВаних политичкИJI затвореНl-Iка, 

трсбало јс да се пр~зни. Као прву групу за епршюђење у l:iю"Ољ ИЗ<lбршIИ су дванае
сториuy највићенијих rpal)uHa, а на њихову челу бlJла су ма брата, I!ОП МИЛliН СмичкQ.. 
виh и ЊСГОII брат ПРОТОђаКОн ННКOJlа Смичковић. Био сам дознао да ће ову групу 
стрељати негде на путу измећу Прнлепа и Тополчана. За нзвршиоца овог убиства 
oдpe~H је бrю Јосиф са цојом четом. Кащ су Бугари већ били заузели цео Азот, 
неКОЛI-IКО мојих старих четникц који нису nИ.1И са БабуНСt;им, пре(ЈеГЈlИ су у ПРl-lлеп. 
Ме!'!у њима је био 11 Ниt;ОЈШ МаРlиновић из Оморанз, који је био четовођа српских 
чета све до ослобоћеtbll. ЊСМЈ сам наредио да узме још четворицу четника н да пође 
и он С" овом пратњом која Је сп!Юводил~ ову 1'Р)'Пу прилепских затвореника. А.1И, 
чим изиђу из Прилепа, одмах да саопште Јосифу да цела ту групу има да Сflроведе 
у БиТ(}JI, и да се IIС ш~ли rЈШUОМ да r!Окуша да убије ма когц нз те групе, нећ да 

их све онако како и~ јс НРИМИО У Ilри .. Јеrrу, Irреда Ј(оманданту дивизије у г.ИТО.ъу и 
још да му :lOда да ће у случају нспосл),шноети, НИКОЈrа са својИI>1 друговима одмцх 
отворити ватру на њих. даље сам још рекао Николи у случају да неко од оних зат
ворениt;а (међу t;ојима је било и старих људи) не може да иде, већ посустаflе на II)'ТY, 
да они оцјашу са својих коња И да им уступе своје коље јер пут је био л:угачак 41 
кн.l0метар, а није лако ни за М.наде људе lЏI га пређу. Породице ових затвореника, 
кад су чуле ЩI су ови спроведени те вечери, а чуле И ,'\11 ће бити побијени, дошле 
су пред команду места и плачуhи NQЛИJlИ су командuща места да им lJусrи те људе. 

кад сам видео ту гомилу жена и деце, јер ни Један мушкарлu није се смео ту појавити, 
дошао сам међу њих и рекао ИI>1; "Идите кући! Будите мирни и немојте се бринуш 
за животе Нlшrих .ъуди! Они су спроведени у Битољ. Стићи ће сви живи и здрави 
у Битољ. Ја сам IЈредузео спе мере да им се ништа на пу1)" не деси. И ништа им 
се ие сме доћ>дити. Заю будите спокојни и идите својим кућама"! Гомила се одмах 
разишлз, јер су сии знали да су моје речи истините и да ће пити онако како сам 
рекао. 

у стпари, тако је и било. После два дана, \lратио се Никола М~ритновић са енојим 
,ъудима, а вpiI~ИО се и Јосиф са својом четом. Људи су ~редliТИ У Битољу. ~ЈЈагода~ћИ 
томе што им Је Никола МаРТИlIовић уступио свих СВОЈИХ пет коња, а он Је са СВОЈИМ 
људима ишао nетке, затвореници су могли по неколико пута да се мењају на Ј({)њима 
и да тако стиrny пornуно здрави у Бито:ь. Никола Мартиновић моју п~руку изговорио 
је гласно Јосифу, тцко 1111 су га сви затвореници добро чули. ~ то МИ.Је бил? ДOBQJЪHO 
да буде уверени да им се ништа у [IУ!)'. не сме десити. ОнаЈ дог.аћаЈ брзо Је прошао 
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Ј.:p<y.I све rpal'l~tlCrBO у Прижrтy и 6ЈШIQТВОРНО је УJlЩ~О н.а све духове, што је наr.ш 
би.10 од велике користи, с обзиром на тежак положај наше оојске на Бабуни. 

НАПУШТАЊЕ ПОЛОЖАЈА НА БАБУНИ 

И НАПУШТАЊЕ ПРИЛЕПА 

BeТl 3. НО!lембfМI дознао сам да су своје lюложаје наПУСfИЛ\1 мајори Але){сандар 
(Аца) Блllгојсвић н Војислав ГојКQвиh. Одмах сам ОТИШIЮ на БабуliУ и ОВО ми је IIОГ
врдио И Димитрије Милнh, али !IIИ је саоrlШТIIО да и он мора да lliInYСТИ положај 
на Бабу ни. МИ.11fћ ми је тnрдио да су 000 мајора ОСТIIUИЛИ своје јеДИНИllе и ОТИJIJЛИ 
У Битољ, а да њега нису питали, Нt\ТИ од њсга тражили одсуство. У даљем разговору 

Ми.1иh ми је рекао да ће у ОДСТУltању ззпадити Прилеп и да ће његови војници проhи 
кроз пrищ:п у ооrбеном поретху и пунзти ШI СОЗКQга ~ОПI буду срели на путу. 

ове речи Димитрија Мнлића И]llсrшдиле r:y ме. Биu сам увеРIШ да му је неко 
сугерирао да се оваква лудост учини, Зато сам JlОЧео говорити Милиhу Д3 то што 

он намерзвз није нимало паметно. Јер, грађани Прил~па нису дали никаква повода 

ни за мнщ"о БЈШЖУ к:l.ЗНУ, а OBlJ што намерава Милић, био би злочин. НаПОС)1~ТКУ, 
з:щитао сам МИ.llића: да .1И он lI~pyje да ће се Србија поново вратити у Македонији? 
- Он ми је одговrrpио да он у то чврсто верује. Онда сам му ОЈ\ГОUОРИО: .. 

~A са каквим ћете се обртом ни вратити натраг и како ћете П]тВдати што сте 
изгорели једну варош која има 25.(01) стаиовника? ШТ'Ј ви мислите који народ живи 
у Прилепу?" 

~Па ја мислим да у њему живе пrетеЖlIll Бугари."' 
"MOI)'hHO Д~ у њему живе БУПIРИ, који су У ствари Срби, ШIИ !lpeKO свег!! ТОП!., 

и сасвим oJIBojeHlJ ОД ТОГ:I., Прилеп јс део Србијс. Ово је српска држава и ОВО су 
српски Г]тЬани. И ви не смете према срПСким грађанима тако да поctyпите! Знајте 
још и ово да ћу за T3KilB noc1)'113K ја ЛИЧIЮ бити ryЖШЈац данас и сутра овде н Н3 
СВ:l.ком ДРУЈ"ОМ ме(1)'." 

"А како I\е се држати Прилеflчани IlРИДИКОМ наше ева~уације?" 
Ја му кажсм да I\е цео Прилеп бити миран, а ја ћу са Милиhем заједно Д3 се 

евакуиrпем из ПРlIЛепа и fiићу поред њега. И шш само једна lJушка у ПрилеllУ буде 
иснаљена H~ неко одељење српскс војске која се евакуише, Милиh нека одмзх пуца 

мени у чело и нека ме убије Н3 Mecry. После ових мојих речи, МlLflиh се мало тргао, 
Ј\.Ошао к себи и рекао ми: "Ја сам био сасвим другојаче обавештен". 

За ["им C~M Ј'а обасуо ЧИПIIIИМ низом таквих чињеница ,!Щ је то сое што је чуо 
jeДH~ неистина. Јер, да јс држзње Прилепчана БИ.lа такво како је њему било пред
стављено, тешко бн се он могао задржати на Бабуни више од три днна, а не што 
је ОСТЗ0 1)' више од месец дана. 

На овај начин сзм ОТlU10НИО једну доста вероваrnу катастрофу од Прюепа, али 
и једну ља!)' која би па.13 на храбру СрllСку uојску И уопште на српсl'О ИМI:\, изко 
еРЈЈСКИ ЈШРОД !lI:\Ma и не би ыогао имати никаква удела у томе пелу. 

4. ноuембра пос.1е подне поч~ло се са напуштањем положаја на Бабуни. Кад је 
мрак пао, јединице су пролазиле мирно кроз Прилен, ни од кш"а lJе УЗllемираuане 
ни 11<1 који нн'!ин. Тачно у S '!асова увече, дошао је и командаит BapдilpcKoг одреда 
потпуковник Димитрије Милиh. С њим је била пуковска застана и ()ко 4IНЈ војника. 
Дочекао сам "омзндантн Милића у ОIlШlИlJској )ј-Ради, а 1)' је био и Никола Ми
хаиловић, мајор и команлзнт места. 

да бих осигурао прилепеку чаршију од пљзчке, образовао сам 'те вечери једну 
ЧC"i)' оп својих старих Че1НИ"1I из ранијих села из Азота и UРИЈЈ~lIекш" cpe3ll, која је 
бројала 30 душа. а којом j~ командовао Нн)(о.lа Марrnновић. Ова чета имала је задатак 
да патролира кроз чаршију ПРи.1епску и па lIази на ред. Ако би приметилз да неко 
разбија дућане, одмах некз отворе ватру на тaKBI:\ људе, без об3Иp<l ко су они. Наредба 
је била катеroРИЧЈ\а. , 
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Чим је дошао потпуковник Милић, изјавно је жељу да одмах напустимо Лрилеп 
и да идемо даље, али претходно да зuпалимо nрилепску касарну и дувански мuгаЦИII, 

у коме није било дувана, јер је дуван раније био однесен преко Битоља у Co.nyH. 
Милиh је саОJlШ [но да од ове паљеЩtне неће да одустане. Али сам успео само утолико 

ШТО сам га убедио да нема смис.lа још те нечери запалити ове велике граlieвине, 
јер ће се ватра нидеги и знаће се да се 1l0ВЛ3'1ИМО. К:щ већ мор:1 да буде паљепипе, 
наредиhу да се те паљевине изврше сутра ујутру, а ми ћемо бити на новим !lOложајима 
lюји су били H~ седмом километру H~ др}''''У Прилеп-Битољ, на оном истом мес-ту 

између села Беровци и Алинци, званом Алински уши, где су Турци 24. октобра 1912. 
дочека.rrи CP!ICKY I!ешадију и коњицу. Ту, на тим положајима, има.1и СМО остати СВС 
lLOTJle докле их будемо МOI';Ш бранити, 113 ма то БИ1l0 и [ЈОД најтежим условима. 

Нисмо БРШlИJlИ себе, оећ ОДC"I)'lшње cpllCKe војске која се l1lДa нећ lЮllлачила кроз 
Алб<lНllју, јер су њеии предњи делови у то време веli I!решли Дрим, на чувеном Вс
зировом мосту, U други су, ЈЈUПУСТИЛИ Пећ, ишли преко Чакора у Беране и А1Јдри
јевиuy. З~држао сам Милића да ВС'lсрамо у прилспској општини, а за њега је био 
у једној канцеларији СГlремљен кревет, !Ја сам му предложио да после Rече[1е мирио 

спава целе ноhи, а ујутру, кад буде зэтре6ало, нека ми само каже, ја ћу га пробудити 
па heMo отиhl\ IЩ ноое nоложаје, а lШПУСТIIТИ П[1илеn. МИ.lић је веровао сада да је 
све сиryрно у Прилепу и да су ~oje речи билс на свом месту: те је з.адржао код при
леnске оnштнне само 50 војника који су ост~ли ту са пуковском зэставом, а остане 
је nOCJlUO ДU иду HU ,!ОВН пuлuжај. 

Ја сам отишао до Николе М!lРТИНОllиhа н, кад сам ru нашао рекао С!lМ му да 
сутрадан, тачно у 1) сати, њеГОDИ људи, подељени у дие групе, од којих ће једна да 
оде и 1\3 3ЮI3!1И НРИJlеllс"е касзрне, а ДРУЈ"3 .!.\)'lIанскн маl·ЗЦИН. Мој llријате.љ Милан 
Гуryћевић, прилспски трговац, који је био са мном, одмах је отворио свој дyhaH и 

допустио да се ИЗ њега изнесе 2() каlПИ Ilстролеума, да би се овим посу.1И објекти 
н сутра заmШИJlИ. 

Моја породица, трн дана p<lније, дошла је из Браилова у Прилеп и била је смеште
на у кући МИ:Ј3на ГУlуhевића. Мој опщ који се c.'ly~ajHo затекао код мене у БраИЛОIlУ, 
где га је затекла објава рата Аустрије Србији, остао је у Браилову, гдс су га после 

неКО.1ИКО дана Бугари убили. Ја сам се са својом IIOРОДИЦОМ поздравио само једна 
дан раније и сад сам вршио само Сllоју ,1ужност, да све буде "добро и честито" колико 

толико "милом Бо/]' ПРИC"I)'пачно". 
Тачно у 5 сати ујутру 5. новембра пробудио сам llOТllуКОRника Мюића, а у дво

ришту је чекао фијакер. кад се Милић уыио и спремио, изишао је из општине и 

наредио да се развије Ilуковска застава. У фијакер смо сели нас тројица ~ потпуковник 

МIIJlић, мајор Ми~аИJlОDић Ј\ JU. 
Почело је свитање кад смо пошли из Ilрилепске општинс. Тако, са разијсном за

стзаом П пеПЈ3Ј\lIјског ПУК8, у праТЊЈ\ 50 RојIJИК3, Ј\VJ1I.1И.1И смо Ј\З Прилепа, I!ролазећи 
преко главног трга па улицом Краља Петра кроз коју пролази друм IIрилсп-Градско. 

Кад смо ИЗИJIIЛИ ~Э аарOIIJJI, МИJlић ме упита: "А шта је с паљеви~ом"? ()дговорих 
му да све иде СВОЈИМ рсдом Ј\ да нисам хтео да наредим паље~ину ЈОјЈ] з.а време док 

се ми налазимо у При.lеIlУ. 
Те ноћи, Иll3к, јеllна l'PYIJ3 сељака-разбојника, !lOкушала је да отвори jeJЏlH дућан 

у Прилепу, у коме је била мануфаК1)'рна роба. Пљачк~ши, ЧЈ\М су nРИМСТЈ\JlИ чery, 

ПDчелЈ\ су да беже, али је један од њJIX пао мртав. Остао је лежеtm до еамю; дуliанских 
врата. да није убијен овај сеЛкlК, за кога смо одмах утнр;rn.1И по љепшом оделу да 

је родом из Мариова, можда би се сутрадан могло рећи да је среска војска опљачкала 
чаршију. Али уБЈ\СТ1!ОМ овог се.Љ!lка !lиштu се није мопlO реliи рђаво о СРIJСЈ(ој војсци, 
која је мирно и у IШРадном марщу оставила престонип)' Краљевића Марка. 

Тако смо ОЈ\маџи око 3 км. од Прилепа, одједном се указа у исти мах прво дим, 
а затим ВС.1ика ватра на два краја ПРИЛСllа. Тачно у 6 чаеО8а запаљене су при.itпске 
касарне Ј\ дувански магацин. ДB~ сата доцније четници Николе Мартиновића стигли 
су иас на нашим НОDИМ положајима. 
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Бугаре .. а војска, под командом генерала Тошева, ушла је у При.1еп 6. новембра 
ОКО rЩ!lне. Али су IЈре ТО!Ћ њихове НЗЈ!идннце обилазеhи Приле" дошле до села Ла
гова, 3 км даље од lIрllж:па /Ш HY"ry Прилен-Мариоuо. Тако је изпршена епакуација 
Ilрилеп::. и тако СМО ми напустили Бабуну, на чијој r.:y средини, 11 на IIYry Прилеll
Ве.1ес, изнад једне чееме, liугари ИСЈШШЩИ једну од многих гробlШЩI на Бilбуни, И 
1)' подигли споменик за успомену на велике жртве које су дали приликом преласка 
преко Бабуне. 

Још 4. увече једно одељење српске војске, под командантом једног резервног ка
петана, старог СрIIСКОГ учитеЈЬ3, пошло је правцем При.~еп-Крушево, да се преко село 
WlXпнна, IЮПllе на косу и да заузме nоложаје кuји ће саЧИЊ:Ш<lТН ле!Ю крило Н3Н/ИЈ\ 
НОВИХ lюложаја. Десно КРИЈЮ ослањ3.ЈЮ се на О1"ранке Селачке IJланине. Село Селце 
било је неr;О,lИ!Ю стотина метара lf3a наших ЛИf/lф. Шщб 14. пука био је смештен 
У селу Алинци, а uпаб команданта одреда у селу Тополчане. ОсТot:lИ смо 14 ДIIHa 
на томе положају, опет бранеhи се од десет пута налмоhнијег непријатеља. 

Овде су Бугари добили један авион који је дању вршио изви1iања. Али, пошто 
је земљиште бюю такво да је униформа српских војника потпуно одтоварала ТОМ зем
љишту, са вели,,~ висине tlilje се МОГЖ) VТВРДИТИ ништа IЮЗIПИВНО. Сам авион није 
смео да се сtlусlИ ниже 0.1.1 1.400--1500 M't:Тapa. СЈ3.ЈШО је, ОЛtРИ.1ике на тој яисини, 
r;ружио. lIуцали смо на њсга из пушака, јер смо наших 5 топова, који нам ни за 
шта нису могли служити, послали у Битољ. 

После четири пет-дана командш-rr МИЈЈИћ наће тројицу Топличана, војНИК1! 2. nYKa, 
који су пристали да са једним наредником, опет ТОlJличанином, ноћу оду на пут измеl1y 
наших положаја и ПРИJlепа и да тамо ухвате "језик". Ови храбри наши ТOIlличани 
отишли су и лутали целе ноћМ", дrж нису наишли на једну бугаре"у к{}њичку пат[XIлy 
и одмах ПРИIЈуца.1И на љу. Бугарски коњанИI~И олмах су се рпспрштали, а.1И један 
је !шо с коња, тешко погођен једним метком и) пущке. Тог бугарекш" војника, тешко 
pall,eHa, Т{}пличпни су донели на леђима до наших JlОЈюжаја. БУЈ"UРИН је на саСЛУIlЩЊУ 
испричао кад су и кшю су ушли У fЈрилеп и како су размещтени према нама. Оно 

што је он казао, макар и У испреКИ,1аНИI\I реченицам!!, би:ю је довољно да сазнамо 
да јс према нама још увек један дивизија бугарска, којом командује генерал Тошев, 
чији је штаб cllleurreH у варошн Прилепу. 08ај бугарСЈ;:И генерал и сам j~ родом liЗ 
Приnепа и пр(шзцлази од оели"е породице Тошеви из Прилепа. 

Ј-Ьеroв rю1iени брат Петар ТО1пеR, бугарски професор, један од првих бугарских 
револуUИОЈшра ВМРО, погннуо је у једној воденици код села Дренова кад је долазио 
из СОЛУН1!. па преко Градсксг пошао у ПРИ.11еп. Пошто ru је ухватила Hoh, свратио 
је у 1)' Ii{)ДСНИUУ, а иcro тако био му је б.1И:!)' и Мрзено Ораовец, где је био познат 
и где се могао склонити. Турци дреновски, који су се 1)' ззтеlU1И у nоденици, [юзнали 

су одмах Петра Тошева, с њнм су већ дуГIf НIiЗ ГОДИl1а водили СIЮР ок!) сипора (атара) 
јер се село Петра Тошева и l)'pc"o Преново граНИЧНЈ1И својим атарима на левој страни 
реке ћјац, !>Оја мало ниже у-шче У Црпу реКУ. 

БУГАРСКА ОКУПАUИЈА МАКЕДОНИЈЕ 

БУЈ"ари су КОРИСГН,lИ онај п)'т уз per;y Бабуну, па из Богомиле у Прилепско поље, 
који сам ја са народом наl!равио Ј 912. за пролаз српске војске. Тим путем прешла 
је једна цела бригада, остављајући за собом ТР1!Г нимало свеТ,lији од снога који је 
за собом оставио њихов предак хан, Аспарух, кад је у VIП ocr;y улазио у у Тd1;:озвану 
3агорску, IlOсле прозвату Бугарску. 

Маса Срба из Бnгомнле и другнх села беше lюбеЈ"Jlа )' nрнлеJlСКО поље и ту се 
СК:IO!Јила по српских сенима ГОСlllраЖIIИ, Стровјс, Полгавсц и Маргаре. Испред Бу
гара, са њиховим одељењсм коњице, ишли су оних 10 Apaнyra из села Uрнилишта, 
у првоl.t селу у које су наишли, у Гостиражни, тражили су да се саКУПIf народ. И 
кал се сакупили, све који су били 1)' Н3 месту, њих 87 људи, жеlЩ И деце, свс до 
једнога поубијали. Затим су пошли у село Стронје. Стари нон Ди\tитрије изашао је 
пред њих, обу~еll у одежщ:, да их дочека. У рукама је носио и сиНђелију од бугарског 
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егзархн Јосифа као ]ЮI'RРДУ да га је буга[1СКИ егзарх запопио у Цариграду. Бугари 
су бајонt-7има разнели I!ШШ Димитрија, заједно са СИl1l)eлијом, а у његовој кући уБИЛlI 
девет душа: два његова сина Пстар н lIајдо, ћерка, снаја и унучад - сви r;y побијени, 
nОllПО су женскиње прво биле снловане и обешчашћене. Бугари су опколили село 
CТPORje са свиЈ( страна и извrщили из кућа све што се ту затекла, затим су поједине 
домаћнне уцснили ноыцем, опљачкали Cl\e што су могли, а затим све женскиње 

обешчастили, а потом побили. У селу СТJXlвју убијено је 120 душа. Затим r;y Qrnшлн 
у село ДОЛГdвеu. Ту r;y ОПКОЈIИJlИ село, у коме су затекли око 250 ссљшш. всћином 
жена и деце, из GoГОМИllе и сое су на месту tюубијали. Затим су похоатa,rtи сељаке 
колико их је било из самог Долгавцз, њихове жене и деuу, које су затворили у нс· 
колико кућа, над којима је после насиља над женскињем, omочело клање! Сви су 
поубијани до једнога. То <-"'ј махом били стари људи, жене и деца, јер су сви способни 
мушкарци били у еРlю;:ој војсци, било као војници, или као коморџије са својом сто
ком, јер ретка је била кућа и) ових СРПСКИХ села У срезу прилепском. а да није дала 
бар но један пар волова или бивале и по jeIIHot'a коња, заједно са тсрзчима. БИ.l0 
је II(}M(J8l1 који су дали и 110 дна три _пара волова и БИlюла и по неколико коња. Зато 
су у овим селИМlI највишс и поубијани стари људи, жене н. деца. ДО:ЈГавашког rюпа 
Трајка, старца од 70 година ухватили су жива и питали га: је ли ОН Србин или Бу
гарин. А кад j~ поп Трајко, на сва питања, одговорио да Је Србин, као што су и 
сои fhегоои и пзрохиј1lllН Н сељщи. јер је н он био родом из тога села, Бугари су 
на.10ЖИЛН l\eJIHKY оатру Н, (}113КО uезан~, НОII ТраЈка [IРНО посули петролеумом и ба
цили у ватру. Тако су !iугари поп Трзјка Ii3гореЈIИ. 

у свим СРIIСКИМ се:lИма з.аВJlндао је сч}<\х и заnреrtашl\ење, јер НИКО није могао 
вероватн да су Бугари као хришћани и који су МlIкедонију СDојакали к:щ своју жмљу, 
могли да чине овакве зулуме у масама, какве зулуме у том крају овако масовно нико 
и никпла није чинио. НСКОЛИЦИIШ ИЗ тих села који су УСl1ели да побегну, а.lармирали 
су и друга села. из којих се свет посакривао 110 шумама, а неки су 01Иlt1ЛИ у Прилеll, 
и тамо се жалили виђеним прилспским граhанима на овај ЗУЛУМ. 

Генерал Тошев беше, у богатој куhи попа Антиhа, одсео, е којом је породицом 
био у сродству. Љихов рађак, СРIIСКИ свештеl1ИК Г_1ИГОР Поп-Анrnh, са овим добсглим 
српским сељщима и са јО11l нсколико пиђених Прилепчана, изнеЈЈИ су генералу 
Тошеву све зулуме које су његове 'групе IЮЧИНИЈlе, и l1ечупена зверства која настављају 
да чине. Тражили су од бугарског генерала заштиту. llрилепски граl'iани отворено 
су ГОВОРИ.1И генералу Тошеоу да се нису надали да hс бугарска војска показати овако 

зверске особине као што их је оеl\ показала и ;[3 жале што у том lIогледу ие може 
наnрапити никакво lIореl)eње између ср"ске и бугарске оојске, јер српска војска, и 
за време док је боравила овле и водила борбе с Бугарима, па и кад се повлачила, 
прошла јс у таквом р;:ду кзо каква че11l честИ1ИХ девојака. 

Ове речи, (}вако смеJlО изгоuорене од стране Иљче llоп-Анrnћа, доиеле су I-е
нерала Тошева у такву ситуацију да је он с мсста наllисао наредбу и хитно је послао 
110 своме ордонансу. У нарелби је би.lО строго наређено командаН1У бригаде да одмах 
престане с уБИCIЋима, и да ће му за свако будуhе убиство бити ЈIИЧII(J l1ДJ'OBopaH. Тако 
су nрест~ла ова убиства, оршена у масама од бугарске војске која је дuшл~ да "осло
боди" "бугарску" Македонију ... 

Јеllан од мојих ЧСТНl1ка који се ту налазио на положају, неки Мииа длексиh, ро
дом из 110Jtf'aR1[3, кад смо ;:103IШЛИ о овим зулумима и 11еЛЫIИМ~ бугарским, а ми смо 
ТО ,..ОЗНШIИ одмах - ЗilМО.1ИО ме је Д~ га пустим дц оде у Долгапеl[ и да види шта 

је са његовом породицом, измс~у Крушева и КРИQогаштана, па преко Ilрилеnског 
поља, отишао у своје село и има Ilреврћући го.чи.1с убијених, нашао је рањене, али 
живе. своју жену и троје деце, Јованку, ЈОn'lа и Ћпpђ<l. Њих су Бугари, како су их 
боли ножевима у соби, смuтрuјуhи да еу мртви, оставили. И да није Мина на време 
стигао можда би ту и помрли. Anи их је Мина из те кућс, пунс мртваца, извадио, 
ране им опрао ракијом и нашао)' се.l)' четири КО1Ы1, натоварио их на коње и готово 

истим путем довео их у седо Тunолчаllе. Ту их је војllИ Јlекнр пре~ио, и они су одатле 
одведени у r;ито.ъ, да се затим, после сракуације БитоJЫl, једнога дана иађу у COJ1YI-1Y, 
У избегличком логору код мсста 3В1IИОГ Тунба. 
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Мислим да је онако наше држање према ПРИ.lепским грађаllИма Да.10 повода, да 

се онако смело изиђе пред I'снерала Тошепа и да се 011 њсга СНСРГI1ЧНО трюки да 
стане на вут ТИМ ЧУllеним зперствнма. ОВИХ IiСКОЛИКО српских села која су толико 
пострадал::. да се годинама НijCY 1II0Г.1а I1О1Iиhи са својим нодмлатком, јер то није било 
дссетковзн.е, IIсћ је у сваком се.;ту поубијана преко П(lЛО1шна стан()внишпl3. Тако су 
08И чести!'И људи и IШЉ~НИ Срби веома CKYIIO плаlИJlИ своје србовање. Пре IJero []ГfO 
је стигла нnред&! генерала Тошсва, Бугари су још ушли у село Ностинце. Ту су стигли 
да убију 25 душа. Кад је ЊЮ;О8 командант прочитао наредбу, наредио је да се д8.loa 
убиства обуставе. 

димитрије Милић, командант Вардарског одреда, за своје храбро држање на Ба· 
буни и за све OHn шш је учинио, оорећи се месецима и з:щржавајући на путу ка 
Албанији десет пута јачу БУIЋIХЖУ DОЈСк.у иако .\јУ је команда над одредом одузеra 
1i3Meђy Охрида и Е..,lб<1С<1Н~ З<!хтев fьеr"оних ЈIИЧJlИХ щ)()['инника, добио је на КгФу ипак 
еатисфаК1lију. ОЩIИКО8ан је К~р~ђорђеЕИ)М знездом с \t~чеПИl>lа ЈУ степена, и НОНОВО 
lIостављен З<Ј. комаНД~НПI IЮТlЈУJlО реОРГЮIИЩII~Н[)Г Il пщuадијск.ог Ilука. 

Наншщ неllријаrе;ЫI H~ Н~ЮС положајс 7 километ~ра јужно (ЈД Прилспа била је 
веома јака. JellHOf1i дана морали смо напустнти те положаје да би смо заузели друге 
код села Вашарејице, на 24. киломеТ[1у на друму Прилеп-г.итољ. да бисмо се колико 
толико 3аштитнлн од Бугара а требwю је да они форсирају Црну реку, Димитрије 

МилнtJ. потрюкио је од КОМ<lндаН'lа дииищје из Бюоља да му Ilошаље јеДIIОГ ннжењер
-ског официра, UИ'IНDI" МIШСРСКЏМ послу, којll би дошао с IIСКИМ ~"ТРУЧIIIIМ особљем 
и ек.СnJlООИВQ'f, да IЮJJlУНО р3Зруши гвоздени мост на ЦрнОј реци, иа 22. КИJlомсrру 
пута Ilрилеп-Битољ. држали смо позиције све дотле док је нuша војека заузетl по
!Южаје Српцс-GеРОllце-М,НIастир Св. А.танасије и целу косу до се.та Вашарејиuс. Кад 
Је заШТИТНИI{а напустила мост, и кад Је требало да се изврши еКСПЛОЗИЈа паљењем 
динамита, мост је, и после експлозије, остао читав, иш(о је нас 50 људи остюо 1)' 
до последњег тренутка с 1-щмером д~ ОМDI)'tJ.имu инжењерском офнциру који је носио 
једно IIрезим!': (..'lpaHQ, а Ilе нн!!!е, да ли Бо~аска или нешто слично, не знам, ,ШИ сам 
био UЧСIIИДau да мост на Црној реци није био покварен и да је један сат после ек
сплозије бугарска коњиШ\ нрешла преко овог моста. 

Српска војска се на овим ]-ЈОВИМ положајима ]-Ја Шемници 12 КИЛО'>1етара од Би
тоља, држала све до 22. Iювембра 1915, а тада је заузела ПО.'lOжаје на месту Ћавату, 
на нуту Б!1ТОЈъ-Рессн. 
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&јuс.1lЮ И,1ић: На Вардару 

У СОЛУНУ 

Ос-ню сам у БитоЈЬУ до његове евакущије, 3 ТЩ11l сам прешао с осталим избе
глицама у Лсрин, да би одэтле отишао у Солун. Моја пuродица UC-Цl.1I3 је у Прилепу. 
JlI сам сам Д()јШО до Лерина, где су ми били раније дотерали нешто од моје ситне 
стоке и ДВ!I КQЊil, 3 имаn сам п('щ собом свога коња, кога су ми продали СИНОВИ 

Исе БољеТИНI(ЈI нн КОСОТ1)' 1913. Кшь је био ЧИСIО араllСКОГ соја, дат као поклон од 
rypCKor султана Мехмеда V Иеи Бољетинuу. кад {:у Н3НР<ШИЈЈИ нримирје у Скопљу 
и Кад је Ибрахим Паша, султанов изасланик, дошао у Скопље да IJpel"OUapa с побу
љеним Арнаутима. СИНОВИ И(;е Бо:ьетинца бојали су се да држе то.га племенитог и 
ПУНОКР~IЮГ ОЈ.РОЈ.lIСIЮI- ХОЈ.та, а нису xrеЈШ ДОЗIЮ.1ИТИ да с~ојим очима гледају како неко 
од јучер3шње р3је јаше царскогll. хата, КOIа је сам султан покло.ни[] љихову бабу. Пре
ко СерэФеДИм-бегэ ~З Уроше~иа И 6раћс Синадиноuића понудили су мени на поклон 
овога хата, што сам Ја к~тегорички одбио. И тек IЮШТО су од мене примили 100 'ур
ских ;1ИРОЈ. у злату, lIрИМИО сам хага е иелом његовом оогаПЈМ (шремом. 

Још НfI путу У Лсрин, сустизао сам стотине КОЈIiI Ео.лујских кој1\ су вукла наше 
избегло. чиновнишТIЮ, њихо.ве по.ра;IИце и остале избеглице СII целе тсрито.рије Ма
кедоније од 8еЈЈеса IШ до. Битоља и Кичева. Кал сам стигаn у Лерин, тамо сам то 

исто затекао - на стотиие 1Ц);la КОЈа су до.Jlез.на наше избеглице. Војни беrylЩИ, родом 
са територије Максдонијс, који су се Н3.1113ИјЈИ у грчкој, а који су знали преМЏ ВСl"ТИма 
које је ДQНQСИЛВ грчка ШТd\lпа О кретању бугарске и српске војске, ЩI се и r:;ито,'Ь 
има евакуис~ти, сви су се били скшщентрисали у .перину. 

Неки НllШИ људи почели су продаВВТII IIOлове и коље, ЈШ којима су дошли ЈЮ 
ЛеРlIна. Стока се ПРОДllвала јефтине, па је 11 купацџ БИ.10 МНОГU. ОВИ војни бегунци 
И3I1ШЛИ су на пијацу, па се хвата_1И з.а сваки fюљи пар R(ЈЈЮВ3 и за сваког бољсг коња, 
гпрдећи да је т() љихова стока и да су им Срби то Опљачкали, Грци су ове испаде 
трпели и стоку даuали 0011101 ВИШИМ BOjHIIM беЈ)'ЈШlIма. 

Како сам мерао да идем даље у Солун. гдс нисам имао рашта чувати коња, ни 
осталу ситну стоку коју су моји ч06ани Арнаути дотерали, само једну ноћ раније, у 
Лерину ~ дао. сам М(Јме пријатељу Хафузу Хасан}' УсеИНОRиhу из ПРи:Јепа, који је 
пално био уза ме, јер није хтео ,ЈД остане у Прилепу под бугарском окупацијом, да 
изведе моп\ коња на продају. Чим је извео мога коња НfI пазар, убрзо се скупило 
неколико грчких офиuира и поqсли да заглсдају коња и да питају за његову цену. 
Ја сам стајао пред кафан()м "Централ" у Jlерину, ИС[lред које се и продавала стока, 

кад o.!-liеiIНом У' ледам једнО! о.д војних 6еЈ)'наца, где отима мога KOfhQ од Хасшш Усеи
новнћа, тврдеliи пред Грцима да је то коњ њеl'()ИОГ оца попа из ссла Слепче, у Пемир 
Хисару. Носио сам у рукама једну руску нагајку са 12 плетених уЗИlI1l, а на сваком 
крају узице биле су по три (џювщ: КУГ.lит\е. Кџд сам угледао да овај отима коња, 
полетим право у ону гомилу, рвспалим ()ном HurajKoM по ()вом одмешику који је, 
сав обливен крвљу. пао као свсћа на земљу. Онда се обратим грчким официрима на 
доста коректном грчком језику и кажем им да је овај попов син најобичнија иуuи
батина и лопов, јер да никада ни његов ОТЮЈ, ни деда, па ни прадеда нису имали 
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оваква коња у својој кући. ОНО је коњ из шта.;lе 'rypcKor султана у НаРИГfm11У, и ја 
сам га од љегова сопственик!!, коме је KOIi> био поклоњен, купио за 100 1)'рсКИХ ЗЛ,IТ
ни)[ .тира. И да нисам у оваквом положају, не бих га данас продао НН 3з какав новац. 

После овиi речи, грчки официри прићоше мени, руковаше се са мном и рекоше 
ми да ће j~дaH (Щ њих Тагмат.!рхис (мајор) КУП!ПН коња, ако га дам за 2.0[](I златних 
дpuхми (1ОО ЩIIIОJlеоШI). Између траЖСI~а и l!Онуђене цене била је раз-тика ОКО 350 
З.llатних npaxMIi и ја ИИС<lМ :пео да [!Опустим ни за јед<!н ['рош. Грчком официру кољ 
се толико допао да је I1рИСтао на тражсtl)' цену. И, rlQсле једног сата, скупио је flODUЦ 
"Који није био тако мали, те је он мени [[редао новац, а ја љем)' коња. Било ми је 
тетка на ДУЦIИ и на срцу ШТО се растајем још од једног доброг друга какав само 
може бити добар коњ; али се l1ије имало шта друго да се ради. Пред нама је била 
неизвесност. Ми, истина, идемо у Солун, а.1И нисмо има.~и НИIПlкве "~IДllщије д~ ћемо 
"Јамо и остати. Грци су били зщовољни што не морају ратовати и пpocro 1;)' нам 
наметали на нос преимућСТ80 грчке мудре политю<е, коју је водио краљ КОllстаНТИII 
'Јрема OIюј коју су ВОl.(!lЛИ краљ Петар и Никола lIашић. Ситну стоку нисам хтео 
Ilродавнти у бесцење у Jl~рину, већ сам је са два Арнаутииа чоб[lнима и са Хасаном 

Уссиновићем упутно пешице у Солун, Било је то време Iшд су многобројна стада, 
као и ранијих година у то доба, ишла из српске Македоиије у околину Солуна на 
знмовник. 

Се() сам на воз и ОТИlllао )' Солун. Тнмо сам затекао JflBaHa Бабунског и његову 
чету, Кl1ja је ЛШ'ОрtJпш!З ту IЈеl'де око 3ејН\IIлика. Јапан се евакуисао са IIрне реке 
зајсдно са Фр-~нцузима, чији су предњи ДСЛОDИ били свсга 8 килtJметара дн.пеко од 
Солуна, на реци Галик. У то време Французи су на Солунском фронry има.:IИ непуие 

ДJle ДИRизије, а ЕНГ.lези ек()[Ю jeJII1Y ди визију са свима споредним трупама, Koje~ по 
!ы!Хшюј формШ\ији. припад~ју јелној ДИRизији. 

Нн ХИЉ[lде срнскю~ из6ешиц;Ј. почело је да се еоакуише лађама из Сшуна у Фран

цуску. Нски од избеглица нису хтели да иду никуд даље од Солуна, па су Фраl1ЦУЗИ 
подигли неколико барака на једној висоравни, у 6.;JIIЗИНИ артериских бунара. У тим 

баракама смештен је један знатан број ср"ских избеглица. Ту су им Французи ОДlllах 
почели давати хлеб и "ЈОпло јело. за комесара тих избеглица био је постаllJЪен Стева 
ПаllJ10ВИ1'l, евакуисани начеЈIНИК среза ~елешког, а као неки глаВI1И стареШИI1З од
једнtJм је постао Ранко Трифуновић, евакуисани начслник округа кумановског. Ге

l1ерални конзул Србије у Солуну био је Рајко ВИl1тровић, а Г1Осланик Србије у Атини 
био је Живојин Балугuић. 

Једнога дюш ЈIOЈраже ме из српскО!' К()НЗУJlата да ми нешто саОllш]·е. Кад сам 

от11ш~1o у КОЮУ:ШЈ, тиМО ми нредадошс телеграм којим lIIе l,iШЈугџић позивн да што 
прс одем у Атину. Кад сам добио прву лаћу Солун-Пирсј, узео сам мссто у тој лаћи 

и rюшэо у Пиреј и Атину. Ова лаћа била је не"ада јахта грчког краља и СаЈЮИ и 
ЧlCпезарија били су израђени у ИЗЩlнредном дуборезу. Лађа је била мала. Чим CMQ 
изишлн из С(1ЈIУНСКОГ :Ј.1Јlиuа, з.юшатила нас је бура и преВJYffiли смо ее у овој малој 
Јlађи целе те 1101'lи. СутраЩl11 смо рано стигли у Халкие, одакле иде ВО3 диреКllЮ 

за Атину. да нс би обилазио цело Атичко полуострво, у Халкису сам изишао из лађе, 
ухватио прю\ воз И отишао у Атину. 

У АТ11НИ сам посетио посланика Балугџиl'Ш и он ми је говорио да ~ба да ocтal1eM 
неколико дана у Атини. Ту сам 31IleKatJ Јоваиа Дучиhа, који је биtJ први секрепр 
и;щ савClНИК ПОСJlанства, не cel'laM се. И баш тада је ;ювршио своју песму "Аве Срби
ја!" коју ми је прочитао у РУКОIIИСУ. 

К БarlУП.lићу сам одлазио сва"и -"al1. Он ми је тада рекао да Французи траже 
од мене юпесне услуге, уЈЈраво, они су тражили од Б.1ЛУluића, а 011 кад је чуо да 
се ја налазим у СОЛУНУ, nO)HajyhH МС још одавно, сматрао је да сам једини који могу 
тај задатак да извршим. 

Задаr,!к је био овај: Требало је порушити ж.елезнички мост на реци Струми, на 
прузи СоЛУI1--Серез-Једреl1е-Цариград. ла не би Бугари искорист\tли ту пру!)' против 
Солуна, 1\!ТО није бшю веровзтно, јер су БУ!1!РИ нротив себе, на самом !I3.Jlаску КJlИСУре 
Сгруме, ИМШЈИ Ј'РЧIЮ УIЂрt)eње 1)11(:.11, кtJје је 31IТ8аралtJ саму клисуру на пуry Горња 
џумаја - Дсмир Хис:iр, и која је бнла дуга преко 20 км, а та "JВpl)aBa потпуно је .кон-
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1рОЛисала и пругу Ссрсз - демир Хиеар - Солун. СХВ<lТИО C<lM да се овде више P<liIl:! 
о томе да се рушсњем ове пруге увере Грци ,1а је то дело Бугара и да би, на тај 

начнн, уверили краља Константина и нову владу Гунариса да су им Бугари иепри· 
јатељи и да треба да ратују 11РОТНВ њнх. Међутим, такви трикови нису МОГЛИ да опре-
деле краља Констаlпииа да уђе у раТ, јер ю није био рат само против Бугарске, већ 

и par против Немачке. краља КОl1СТdJIТIЩ био је MapUJa.lJ немачки и зет цара Виљема 
П. Уз ТО, уверен у немачку rlOбеду и чврсто решеlJ да Грчку не УВО1\И у оваЈ сnетеки 
рат. 

Други заЩ1Так састојао се у томе да се rюруши веЈ1ИКИ вијадукт код Водена, на 
прузи Солун-Битољ, да би се спречило да lIемци и Бугари возовима дo~eдy своје 
снаге пред сам Солун. Ова друга стпар била је мало озбиљнија. Одмах сам о свему 
томе дао своје мишљеlЬе Балугuићу. Рекао сам му: 

"Ја ћу, са сооје стране, УЧIН1Ити све да се поруши мост на реци CTp)'MfI, на прузи 
Солун-Серез. А..1И сам му, исто тако изнео да рушење тога моста нема никакве војне 
КОРflСТИ. Ту пругу не МО!)" Бугари искористити, јер и сами не могу и немају одаклс 
да д()веду нојску да искористе ту пругу. Сне док Грци држе Рупел, Бугари не могу 
изићи иа ову пругу, а к31I бfl хтели да заузму Рупел, то би значило рат између Грчке 
и Бугарске. МеђуТИм, целу ту ПРУГУ Со..lуи-Серез-Дедеага~-Једреие, држаЛfl су Грци, 
јер и сама железничка станица Је}\рене fiилз је H~ териотрији Грчке. Према томе, 
Бугари нн у ком случају, без ()6јнве рата Грчкој, или без лобронољrЮI' npf1CTaHK~ 
грчког, нису МОЈ'ли ИClшристити ову IlpYJ)'." 

Шro се тиче Hpyle БИТlJЉ-СlJЛУII, њу MOI'y користити Немци и БУГ:ЈРИ Olleт IЩ 
нсти начин, И.lll1 да објаве рат ГРЧllој или да их Грци пусте да пређу преко .својс 
територије. А.IИ, да би се Та пруга могла ИС~ОРИСТИТfl, потрсб!iО је имати и Једаи 
велик број вагона ИЛfl у Бито..ъу или у Лерину, на грчкој територији. Јер ако се ти 
вагони не IЮШ3ЉУ ю Солуна, Немци и Бугари 11емају ОЈ\акле да Ј\ОВУКУ вагоне на 
ту пруry. Према томе, IЈе зависи Dflше ОД JIe.\iaц~ и од БУГdра коришћење ове пруге, 
већ то внше зависи од Француза који су у Солуну и могу коитролисати IЮ.lИКО В3I'она 
одлази у Лерин, а ~ОllИКО ИХ се враћа. Јер део пруге Лерин-Битољ није вшuе био 
у употреби. 

добио СflМ писмо ол Ба:ryгuићl1 и од француског JlOCJJaHClua из Атине за п~нерала 
МИIIIОН, I\оји је био наЧСЈЈНИК штаGi! у Солуну. 

Кад сам дuшаu )' Солун, Фра.нцузи r:y већ били успели да ТlOруше мост на реци 
CТPYMfI. Остао јс MCHfI задuтак да порушим вијадукт код Во.1ена. 

Овде у СОЛУIIУ, Франuузи су ми предложили да образу јем чету 011 Н\:КОЛflКО сто
тина људи, да flX преобучсм у бугарска одела и да нападнемо на [рчку пограничну 
стражу и да, тобож, као Бугари извршимо наСИЛilН упад 113 грчку терИТОЈ1ију. ЗаТflМ, 
да се на неки неКОМllромюујући IЩЧИII "ридружимо ип)'реlroј, крајњој ф~1Нl\уск{)ј 
прелстражи flЛИ на Галику ЮЈИ на Вuрдару. ИЈ свих ОВИХ РUЗI'ОDора, како ОIЈИХ у 
Атини, које сам ЕОДИО са .DшIУI·џићем, ПIКО и ових lIoje сам водио у Ссыуну, ювсо 
сам зак.ъучак да су Француске снаге у Солуну и сувише слабе, па нсма изгледа на 
НСКО већс појачање бар, у скоријем времену, fI да Французи траже начина да увуку 
Грчку у рат, иеКОРflсте њену Еојску као главнину против Бvгара и HeMal1a, а уз пот
пору француске војске, нсшто енглеске fI, углавном, 1\11 даду ЈЈОТПОРУ у артиљеријfl. 
Бюю ми је јаСl10 ла је СОJl)'неки фрон!' 8еома .ш(iнлuн н да з~иста много заВИСfl од 
Грчкс Jj<l Ш! ће овај фроlП Оllстати НJlfI не. 

МОЈА МИСИЈА КОД ВОдЕНА 

у разговору са Французима (а био ми је 1)'мзч енгле<:КfI капетан Бер, који је био 
настојник нзградње путева који су ПОЈrазили из Ctшуна у праоцу Б.,1РJ\ilра I! ДојраН!I 
и који је ту :1аlIOСЛИО све Србе KOjfl су хте.1И да раl\е, јер су ЕI1гле1И плаћали 4 драхме 
и1l дан CE~KOM раднику за 8 Сi\'IИ рада. То је билu у то време једна добра надницз. 

да бих докюао Фр<llЩРИМ3 да м()!)" да извршим тај посао узео сам из Солуна 
потреtщн екегmОЗИ8 и у неКОЈЈИIIО HUBpaTd донео rfl у Водси и сав тај материјал остао-
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љао у jeJIH!lj CP'lCKOj кyhl< У Водени, КО,'! Србина ТЩ.ЮIllн.ег трговца Tyl!!!': Самарuиhа, 
чији је СИН lnпап тада ве" био грчки пОјНIIК, а у чијој је куl'lи живела Васка U. Пе
троnиh, српска учнтељица родом из IIрилепз, којој сам био венчани кум, а чији је 

муж био на војној ДУЖНОСТИ као цензор наше поште у Ет1басану кад је наша војска. 
у споразуму са Есад llаШОМ.'запосела Један део Ат1баније 1915, па СМО има.1и једну 
малу Ј!осаду и у албанској вароши Елбасану, и Т.Ј.МО је Цветко Петровиh ВРillИО 
дужност појног цсюора, па ct\ затим C<I осталом нашом војском, преБШ{Ио на Крф. 
Кад сам тако у неколико наврата, донео тај материјал, нс roворсhи ником ништа, 

доведем пет својих старих чеrника из Солуна у Воден. Ту их размеt:Гим свакога по
cenHO, а ја сам за то време, посматрао l-IеI(О.lНКО [Iута положај ОIlОГ вијадукта, и ny
тујуhи возом преко њсга и долазсhи из Водснс У шстњу Н близину овог lIијад)'кта. 

Овај вијадукт ЧУllало је 5О војНИК8. Са стране ВодеН8 на ~Jtазу у lIијадукт, била 
је једна стражарница, у којој је становало једно одсљење грчк;е војск;е за чување гор· 
њег постројења вијадукПI. Llоле, у лодножју вијадупа, у једној дубодолини, ИЗ које 
су се ПОДИЗ<l.lИ гво:ыени С1)'боnи овог вијадукта, БИ.1а је једна барака чији су зидови 
били од камена али без малтерз, а lJокриtJена даскама и хаР1ијом од "Iepa. Ту су спа
ва:ш и ХРШ-ЈИЈIИ се ГРЧКИ 1I0јннци, 11 ВflЉДЗ им је ту БИЈЈа и кухиња. 

Један грчк;и поднаредник, родом из Тесалије, био је 1)', у тој бараци, и вршио 
дужноcr старешине. Преко Туше Самарuиllа дошао сам са њим у везу и разложио 
му СИ1)'аuиј)' да ће тим вијадуктом једнога дана 1)'да лроћи бугарска војска и да они 
ту седе уза.1УД и чаме у оној руllИ ИСIЮд самог вијадукта. Четири-пет дана сам раз

ПЈ8арао с оним rPKO\i и, Н31юслегку Kall ми је ИЗIЈ[еДШЮ да сам се добро СlJријатељио 
с њим И да му М01)' 1I0верИЈН СВОЈУ намеру, рекnо сам му овако: 

"Мени је rютребно .ца нзмсстим на сryбове вијадуктn СКСП.l0ЗИВНИ материјал и 
да све ПЈ ловежем за једну паклену машину. lIel\y да правим од овога никакву )'ПО· 
требу, а.пи, кад све буде готово, ти ћеш бити за време рада са мном; ти I\еш почети 
да пунаlll н да l1:1лраВШll узбуну. Па, кад изиђе тпој официр И комисија, ти I\еш им 

рећи да си Ilримеl'ИО неке људе, зu које МИСЈIИШ Шl су БУПlрИ. Али 1l0Ш'Ю је ноћ 
не можеш lЋРДИТИ баш да су БУI'ари. Чим си их Сllазио да се веру око моста, почео 
си на њих да пуцаш. Како ће ти ту ствар Д~ удесиш са твојим стражарима да оии 
оно не примете то је тпоја СТАар. У то нећу да улззим. за тај посао ја 111' да дам 
4.000 ДfКIХМИ, а то је довољно и за тебе н за некО!" од твојих војника, који ги је по
требан за овај посао. Али за 01-10 иеколико метака што ће да нспалиш у помрчину, 
бићеш од Tnor команданта похваљен; добиllеш неку медаљу и прогласиllе те за нај
бољег лодофиuира у грчкој војсци". Грк, ЛОШТО је добро прорачунuо двојну корист 
коју lIе имuти од "ве услуге, пристао је иа ово, али ми је тражио унапред 4.000 ЩЈахми, 
чија је вредност тада са з.:штом била алпари, а то сам ја одмах ИЗВРIЈIИО. 

Чекали смо још доа-три Д~Ha, да ноћ БУllе без месеЧИllе. Кад је било одређено 
време, пренео сам са својим љуДИМ3 материјаJl са динамитом и "окитио~ ДЩI С-'Уба 

вијаДУКТ!l, а жицу везану за лзклену мnшину, био сам спровео 350 метара далеко 0.1 
вијадукта. Овај носао сам радио и морао сам свршити за време једие стражарскс сме
не. Тако ми је рекао мој лријнељ НИКОJl3С Паllајотие. То је било доста тешко и 
заморно. Али, КlЩ сам свршио тај IrtkOUO и кад је све било у реду одједанпут је опючеJlа 
прво појединачна ла.;ъба у лразно, а затим општа пуцњава која јс бацала куршумс 
на спе стране. 

H~ IIреме сам се склонио са Сllојим људима. U t::УТp;:tдап nећ су ДQШ:IИ на Јшце 
места и грчки офиuири из COJlYH~ И Р1lЗНII ИНСllекroри и лолицијil, 11 r'рчке иовине 
донеле су вести о намераваном атснта1)' на ГЈј вијадукт. као и о снсргичним и храбрим 
грчким војницима који су тај r!Окушај лотпуно онеМОl)'hили, иако је усред једие тамне 
ноћи атентатор успео да намести и ПРИRеже потребну КО.1ИЧИНУ експлозива, па чак 
и да намести паклену М311IИНУ IЮЮ, да у секунду кад буде пролазио lIОЗ вреко ви
јадукта, може еКСП.1011ИРЦТИ. O~o rlоследње Грци су IlpOCТO ИЗМНСJlИЈIИ. 

Тек после цва дюш IШllУС1ИО сам Воден и отишао у Солун, где сам се јаuио фран
цуској комаиди. Тамо су ме дочекали једним питањем: Зашто атентат није успео? Ре
као сам им да атентат иије успео зато што нисам хтео да порушим тај вијадукт. 
Испричао сам им ШI сам неколико пута ишао до Jlершta и да ШI цe.rюј прузи од Солуна 
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до Битоља нема ни SO резервних Ш]ГОНJI по CТJlHHIЏlMa, те }щ Бугари не могу иско
ристити ову пругу и да ће овn пруга сиryрно више користиТ11 нама него Бугnрима. 
да бих им доказао да могу да ИЗВРШим тај атеНТJlТ учинио само све што треба и 
још је требало с1'lмо да притиснем једно дугме, а то сам могао учинити, јер сам био 
350 метара далеко од ВИЈадупа, па бl1 вијадуп отишао сав у nOl1op. 

Фр<!нцузи нису nl1ЛI1 задовољни ни мојим Р<1,lОМ, НИ мојим оnјашњењем, 113 су 
то јави.1И Балугuићу. Али мене то није ни мало зrЈунило, jer сам ипак ПИО у пра"У, 
што се доказало иеколико месе!lИ ДО!lније. Кад је српска војска, потпуно реоргани

ЗQвана, дошла на Сол)'иски фрокт. заузела је llOложаје и кад су је Буг1'lРИ напа.1И, 
да није било ове пруге, то јест да оиа није бил1'l У исправном стању, ко зна како 
би испала битка !I;OД Горничева, и да ли би Срби у јесен 1916, 6. новембра, били У 
Битољу Ј!ЛИ би још били на В<lpдapy и на Галику. 

РАД НА "СРПСКОМ ГЛАСНИКУ" 

Кад сnм lфшао у СОЛУН, lючетком месеца деl\ембра ]915, тамо сам већ затекао 
Димитрија Дlщстасијевићn ТЮllУЛУ, родом из Велеса, а у пocnедње IlpeMe аДlIокат У 
СКОIIЉУ. Као СРIIЦИ учите..!. ОТИlllао је }~I С"1)'ДИр~ праll~ IЩ I)'I)(;I(OM праl!IЮМ ФаКУЈгге1у 
у СОЈIУНУ. Свим 1!IIСО.ll1ентимu тога Пр<!ВНUГ ф1!КУЈlтеПI У СОJlУНУ који су Щ}ЈЈОЖИJlИ 
све испите, било јс признато право на адвока1)'РУ у Србији у НОВООСJlобођеним кра
јевима, а то су ДИМI-Iтрије Аиаспеијснић, Риста Јанићије~ић, :'v1ирко ШУIUЊСllић И 

мислим да су још неки лруги користили ово праnо и поста:'!и 3.шюкзти. Dи_\tЮ"Ј)ије 
Таlll)'Л3 имао је братз који је у то време био грчки жзндармеријски КШlетан, ожењен 
Гркињом хришћлнком. Димитрије, чи,", је I\ошао у Солун, нщ]шо се са некнм днл
стасом Берос, родом из пепиког ЦИlIIЩРСКОГ-Трчког села 1I.еТОI1lИ код Водеllа (Грuи 

су 1'11 З9UЛИ IIUYCTU); па се с тим Беросом удружио, те су покренули један лист HU 
СР!ЈСКОМ језику, коме СУ дали име "Српски Г.11!СНИК". доста су се МУЧИ.1И ДОК су про
нашли српска слова, а сами су морали бити словослзгзчи, док неколико словослnгача 

из Скопља који су ралили У штампарији "Вардар" нису дошли У Солун и лрихваТИ,1И 
се постl као словослагачи на овом српском .1ИС·I)'. Берос, као грчки поданик, био 
је власник тог лиcrа, а Димитрије ТаШУJlа директор. Штампа у Грчкој би.1а је 
савршено слободна и лист У то ~peMe није подлегао НИК1!К80ј цензури. Мпгао је на
писати шта је хтео, нападати И.1И хвалИlИ кога је хтео, Иђ'зимзјући грчког краља KOff
стантина. Сем краља. могао је критиковати спе I!ПU се дешава У Грчкој, ШI И оно 
што се дешаВII у целом СВ!:"]), могао је слободно износити. Тираж тога ЛИl"Тd био је 
мали 3-4000 бројl:ва К(UIИКО jl: БИЈЮ потребно да се l\Лuте СЛОDОСJlllгачи. Оcrали 
трошкови често су се ?<10рми ПОДМИРИllати И3 иепа Димитрија Тзшулс. 

у Co.:tYH су још, у исто време са Димитријем СТИГ.1И Тома СоврлИћ, nивши српски 
учитељ, а ПО"ЮМ срески писаr У Rелесу, родом из Сшцщк~, Војислао Неllалић, бивши 
учитељ}' Велесу, а зuтим, после ослобођења, трговац и Јоца Ђорђевић, упрааник поште 
из Велеса. Сnа тројица БИЈIИ су у lIс"lИКОМ пријатељству у вези са такозваним орга
низаторима познатс организauије Црна рука. Иначе, и Тома и Ненадиh били су моји 

стари другови и саралници у Велес}' још У доба турске владавине. Мене је позвао 
Димитрије Ташула, тзкође мој стари сарадник из турског времена, :13 им помогнем 
на раду око "Српског гласника". Тога сам се прихватио и почео сам писати у "Г.1а
снику". 

JeДlIOГII мна, док је К]1аљ Петар био у Солуну, кал је Н<1ша војска већ СО<1 била 
на Крфу, па регент АлеКС3l1Дар, СРJlска ВЈшда, српска I--1UPOIIHU СКУlIштина и војСКII 
која се спасла преко Албаније, шю рсгент један lI)'Гзчак интервју Свети Јакшиhу, вла
СНИКУ и уреднику познатог београдског листа "Штампа". У томе дугачком интеРВЈУУ, 
регент Александар, поред осталих ствзри у ТОМ интервјуу, рекао је }щ ће сви они 
који су ОCldJIИ У Србији, војници и официри, па и цивили, битw најстрожије кажњени 
кад се будемо Вpi1ТИЛI! у Србију. Цео иН!еРQју регентов био је у том ТОНУ претње 
онимз који су оспши у Србији, а који нису имали среће да дођу И.1И У Солун или 
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на Крф. Овај lIресТОЈюнuслеДНIIIШВ интервју објввИЈШ је I рчк.а штаМIШ како она I{oja 
је излазила на грчком, тзко И она која Је ИlГlаЗИ.1В на француском језику. 

Кад сам прочитао тај регентов интервју, био сам 3апаљен ОВОМ краљевом истак
тичношhу. Регент прети онима који су СИ.lОМ прилика морали остати у Србији, а уз 
њега и поред њега седели су, 110 МОМ схватању, највећи кривци за катастрофу коју 
је српски народ прежиосо не CIIMO преко непроходне П.1анинске Албаније, веll, исто 
тако, у њеним мочварамз 011 реке Шкумбе, па до Балонс И Санти Караитија. Та ка
тастрофа лродужила се и на самом Крфу, где је спюрена позната "Плава гробница". 
Регент Александар није узео на одговорност Врховну команду што H\lje осигурала 
ТlOвлачење cpllCKe оојске СЈIИВОМ Јужне Мораве и Вардара, па да војска стигне сва 
и без великих тешкоћа у COJIYH са својом аЈЛиљерИјОМ и цедом опремом, и да ту, 
појачаНJI француским и еНГ.теским дивизијама, њиховом моћном артиљеријом, свима 
средствима која су савезници имали на раСПОJlожењу за исхрану војске, всћ су као 
слепии као да Flикада нису узели карту (мапу) у рУке, дошли на Прим и Пећку Би· 
СТРИIIУ, ПВ 1)' сручили У I'e реке сву споју артиљерију и остврили ,Ј.а им Flеl1ријатељ 
11IРОбу комору, тl I'ЩЏНИ, IIPCKO још ГЈ1аднијс Албаниј~, УШ!IИ једним својим делом 
у исто тако !'ладну Црну Гору. И иuмссто војске, у Солун је дошао министар војlЈИ 
Србије Радомир Бојовиli, да П:lрадира кроз Солун, док су синови Србије остављали 
споје кости ПО беспутној и неllријатељској Албанији. Наместо да све те 01lТОПОРНС 
ОфИllнре одмах на Крфу ).\3 стави IJред војllИ суд, допуйио је и помаг,ю и одобрио 
да сви добију УНШlреljcње 111 један чин ВИJIlИ Hel-o што су дотад имаЛtI. Нисам био 
JlрОТtlван томс YHarlpcl'JClhY, IШИ сам сматрао да су то унапрсћсње стекли tlСТО тако 
и сви ОНИ који су, као заuпитниuа, мора-1И остати назад и жртвовати себе да би глав· 

нина српске оојске могла да се извуче. 
Зато, чим сам прочитао тај Иllтерпју реге1ПОII, написм сам један уводни чланак 

у "Срлском I'ЈШСIIИКУ", где сам uштро реаI'оцао на pel-CIITOEY nperIhY. Qlюменуо 
сам рсгента да нијсдан "ропнс устава кра.ъевине Србије не даје право краљу да 
будс судија, а ЈОШ '>:!ање му дозвољава да сме да 11рети својим грађанима. Устав 
краљевине Србије даје краљу нраво на абоЈlиuију процеса и на помиловање и ам, 
нестију. И СIIИ они В.таШЮЦtl који се нису држали ових осн()вннх ствари у уставу, 

НИСУ добро прошли. 
"СРIIСIШ l'јlаСIШК" сщп је НII Крф. Щltl И без топ!, тај чланак је био одмах T~' 

леl·рафсt.:и ДOCTaBЉ~H }Ш. Крф од конзула Винтропиl\а, па мс ТtlМ поводом позвао и 

српски поспаник БаЛУГUliћ у Атину. Orишао сам на позив [;алугдtlпа у Атнну. Кад 
сам се нашао с љим, он ми је оштро замерио за тај мој чланак и рекао "tI I\а се 
преСТОЛОllаслеДllИК озбиљно н~љутио на Mel-!e. Балугuићу cr\M изнео своје '>:!ИШ!hење 
tI рекао му јЩ је само то што је регент дао интерпју једном Спети Јакшићу довољно 
да изазове негодоваље код целог света, јср никакав мој уводни чланак у "Српском 
гласнtlКУ" није могао и не може FlЗНети ОЕОЛИКО штете угледу ДИI-ш.стије Ка
раћорђевића колико је nepn СЕете Јnкшића и његоu лист "Ш lампа" то постигло 
својим ПИCliњсм за последљих девет година. Уосталом, рекао сам nалугuићу: "То 
лична ствар регента Александра хоће ли се он љутитtI или неће. Али једна је 
ствар сасвим позитивна, да Србији нико више не може вратити љену децу која 
су oFlaKO немилосрдно упронаlllћен~. И lIe верујем да lIe се то икад моћи заборавитн 
И fШfЮCтtlти." Тако сам се puclao с БШI)'гџиliем, који није усш:о да ме НI!ПСде на неку 
врсту покај:ЈЊII. 

Вративши се у Солун, и д:lљe сам наставио да Ilишем, а нарочито сам, у неко.1ИКО 
nрtlча, изисо борбу Вардарског одреда под насловом Ба6уIlСКU Op.W6U. да ие би нашко
дио ОНtI'>:!а о којима сам писао, носде ОНОГ прекора IIIТО ми је учиљен у Атини од 
стране БаЛУI'џића, све -Ie нри'!е потписивао сам јеДНtlМ псеудонимом од два слов~; 
Б. "-

Још јсдном наJIlао се регент уврећен. Било је то lia Uвети 1916. Ја сам liаписао 
једаli чланак, величајући дан другог српск[]г устанка, као ~eJltlKO ne.10 СРI1СК[]Г НЩ'Юда, 
који је tllIШО СМtlСЉ и куражн и пеЈlике IIРОНИцЈЬИНОСТИ дп HOC;le катаСlрофалне НН3. 
ГОДИFlе, да lIOсде оних ЗУJlума које су Турци те ГОДtlНС 110 Србији наllраВtI.~И, и носле 
ХаUИ'ПРОШlнове буне, која јс онако крпаво уryШСНII, српски народ поново дигне уста· 
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нак, на llвсти 1815. Тај устанак крунисан јс успсхом који јс донео Србији мир од 
6] Ј'одине, 33 које се !lреме оиа lюдизала материјално и КУЛ1)'рно. да би се пећ 1876. 
могла ухпатити у КОШПЩ са Турском, а 1914.113 прими борбу и са страшиом Аусчю
УГЩЈСком монархијом: У ЧЛ!l((КУ сам изразио чуђење зашто је тај велики даи српског 
јУШШIТЩI И прегалаштва заборављен :щ послелњих девет година, јер по мом схватању, 
Други устшшк није I1НШта M1III.e :жа~ајаl! него и ЈЈрви, јер су оба УСn1l!ка били дело 
СРПСКОЈ- НЩЮдil. 

I:':TO, због тога 'LIlaHKa, !lOново је био Yllpel1eH peгe1iТ Александар. То ми је ре~еио 
у гeHepaJlНoM КОНЗУЈЈату Србије, и тобоже нријатељски, Ч'а;кили су од мене да бацим 
перо у трњс И да одем у ЧС1)' код Јована Бабунског. 

Бабунски је у то време са својом четом био на крајњој nредстражи француској, 
на !-РЧКО-СРlIској Гр<!IШUИ, око веllИКОГ влашког села Ливади, IЮЈе се ИaJlазило на 
источној страни ограика планине Кожуха. Не знам шта је тамо радио са својом четом, 
пошто су и Грци 'Iамо ИМаЈlИ споју стр~жу И чуНаЈ1Н l-раIШЦУ. А.IIИ су БУЈ'арске lIатро.пе 
успенале, с оремена на време, да Ilређу на грчку I-еРИfорију и 1)' су долазили у сукоб 
са четом Јована Ј:)абунског. Мени, разуме се, није падало ни на крај памети да ндем 

у неку чету која је, не зато што је била у служби француске војске, већ, по мом 
мишљсњу, нијс МОГ.1а нешто нарочито да користи ФJXIнцузима, а Срби нису за њу 
ни ЗНаЈlИ да 1J0стоји. Често сам се нзлззио са JOBaHO~ Бабунским кад је долазио у 

СО.'ЈУН И С њим сам отворено разговарао о соим тим љеговим чаркаМII. И ()Н сам 1)' 

Ilелу стнар није узимао озбиљно, аЈЈИ _\1У је, ис1U Ј'ако, БИЈЮ НСМOl)'ћно да не изuршује 
наредбе фp<iнЦ.vске команде, јср је био још од сеШ'ембра месеца 1915, заједно са ФJXIН
цузи~а, од К11јих је добивао С;ЈСДОЮlње. lIа Нllпослетку и одело и иаоружщьс. 

JlЩНА УСПОМЕНА НА КРАЉА ПЕТРА 1 

ерпск:! војска се на Крфу реорганиэоаала. Њен долазак се у Со.нуну очекиазо 
СНIШ.1Г часа. Разуме се да јс то био тсжак задат:!к, јер се није СМС.10 допустити да 
српска lIојска опст буде жртва неког поДморничког напада и да поново страда и ствара 

себи још неку "Плаву гробниuу". Савезници, којима је сваки СР!IСКИ 1I0јник добро 
дошао на C()JIYIIC~OM фронту, И сами су чинили cBe:ra српс~а војска без жртава буде 
пребачеН<I са Крфа у Со:ђ'Н. Као први дспартман, дошла је чета или одред Војина 
ПОПОllиhа, који се одмах сместио у Jlерину, Тамо је O~Max дошао и мајор Љуба Ву
ловић. и ОРПIIIИЈОВ1!О обавеШl'ајну СЈlужбу, За Ј)' С,lџtбу, IIОрСД ОСТаЈIИХ, узео је и 
Ђорђа Константиноuиhа, бивщег председника општинс Брод у срезу мариовском, Те
МСЈЪка Вељановиhа, председника такоће из среза мариовског. Био је око себе окупио 
неколико таквих људи преко којих је добивао "обааештења". Каква су бнла та оба
вештеlЫl, видело се те јесени кџа су Бугари ОТ1ючеЈIИ офанзиву нреко l-рчке тери-

10рије и Кад је Љуба ВУJlОllиh, з:ајt:ДlIЏ С:Ј ВојИIJОМ Попопиhем и IЫ:ГОВИМ ()дредом, 
jeд~a УМlIкао DУI"~рима, на су ИРСКО IЏшнин:а једва стиг;1И у С:Јст:ав СР!ЈСК!: "ојск!: неЈ"де 
између Горниhева и Водена. ИЗ те чињсницс види се добро дll је ЊСГОЕа обавсцпајна 
с.1Ужб.а била испод сваке критике и, у сваком случају, дocra фатална за српску и фран
ЦУСКУ ВОЈСКУ, које уопште нису имале никакво обавештење о бугарским припремама 
за офанзиву преко грчке територије. 

Не сећам се ба!1I ;ю.fiро, али мислим да је то било У лругој IIОЛОПИЈIИ месеца маја 
'ИJlИ п()четком јУIШ, кад је П()Тlшо je,13lT Ilпаfi српских ЩIIJИХ офИ1lира из Крфа у Солун. 
Тај цrтаб је имао задатак да про!)е цео терен према грчко-српској граници и да одреди 

место где ће бити постављене cpllcKe армије чим дођу у Солун. У овоме штабу био 
је та.:щшњи ћснера.пштабни потпуковник Ileтap Косиh, доцније гувериер краља J"lетра 
П. Ови rфицири ~им с:у ДОШЛИ У Солун, O!lM~ су тражили мене као једног .. ол добрих 
[ЈО1ЈША~Л3lЩ терена који су имали 1111 прегледају, па су ме замоли.1И дл са њима заједно 
одемо IlpllO у Воде!!, ЈШ из &ЈдеН:Ј на КОЊИМ:Ј у КОС1)'рно И даље све до Лерина. 
Одмах СМI на ово пристао без и једне речи, јер је то веn почсла да бива служба у 
Србији. Тако сам са ЊИМII заједно щ)во дошао до Водена, а затим кроз Меглсн у 
Костурио. 
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Између Костурнэ И села TeOR~ у водеНСI({lМ срезу, сreли СМО два фраНЩ'ска вој
ника који су reflliЛИ једну групу 01\ IIСТ бугарских lI()ј1ШК3. Ми се ту задржзсмо, а 
Французи су нам дозволили да се (Юз.rовараыо с ОВИМ бугарским војницима I(оји су 
сами напустили бугарске ПOJlожаје и сишли овамо, ако нађу некога од Француза да 
им се прсдаду. Французи овде нигде нису држали неке сталне тюложаје, всћ еу имали 
ВСЈ1ике КQЊИЧКС патролс, које су стално крстариле испод подножја планинскlIX IIсн<ща 
Кожуха, па све до Горничева н Острова. ДРУI"а једна КОЊИЧКЗ јединица имала је своје 
стално место не лерннској железничкој станици. Ту су дужност вршили од села Це

тина, на сос до Секулеоа. 
На ОIЮМ пyry провели смо неких осам дана. И наши офиuири су убслсжавали 

све своје опаске и све ОНО ШТО ИМ је било потребно да сааесно изврше свој задатак. 
Тако смо дошли до Лерина, где су они предали с!Юје коње тамошљој француској 
КQЊИЧI;ој јединипи, па смо из Лерина возом огишли У СолУН. 

Одмах после мог ДОЈшска у COJIYH 1915, у COJIYH је iIOllyrobao и краљ Летар 1. 
Краљ је носио на себи генераllСКу у!-mформу и капу са генера.1СКИМ ШИРИТИМII, а, 
пошто је БИЈЮ хладно, увек сам га виђао у шињелу. Код њега је увек био његов стари 
ађутант, пуковник Борислав Тодоровић и један његов момак који је д)ГО нщнна био 
код Kp~љa и знао добро спе њеlоне НIIНИl>е и ћуди. 

Ми Срби имали смо CpllCKy ЦРКНУ на ннјJlеllшем Mecry у СОЈIУНУ, на ll1КОЈНIIНОМ 
ХИЈЮДРОМУ, у непосредној близини Беае Куле. Ова црква је метох М3IЈ3стира Хилан
дара. Ту је некада био један стари, полусрушеl1ll конак, у коме је једна собица служила 
као капелица, где се један духовник молио Богу и читао МОЛl1тве вернима 11, ако 
би било нешто нрндога, слао и~ је манастиру Хиландару. Кал је 1896. отворена српска 
школа у Солуну, Про1l1В 'Il1jer су ствараља БИЈIИ JlOi\jeiIHaKo аНlЂЖОНClНИ Грцн и Бу
гари, а Србима је БИllrl 1I0требна цркна исто тако као и ШКОЈlа, онда се lюстаUНJlО 
питаље да се У оном метоху манастира ХИЛJlндара направи црква. Хиландар је био 
у бугарским рукама, па његов сабор, састављен од самих Бугара, није хтео ни да чује 
да се ОВ:Јј метох УС1)'ПИ Србији, која ће 1)' поднћи српску ЦРКВУ. 

За то место, у том солунском меюху, јави{) се арлимандрит ВаСИЈlије који је дуго 
година био у ЛНЈlзндаРСКI)М мстолу у I1ншу. Био је родом из Самокова у Бугарској, 
али се тамо родио у оно време када се то место звало Српски Самоков. а становници 

су сматрали себе да су Срби исто тако ~ao и они у Трну И Брезни~у. Кад је архи
мандрит Василије јавно да пристаје да IIле у Солун У wj метох за ДУХОВI.fИка, С:Јборни 
старци У Хиландару једва су то дочекали и дали му такозвану манаСI'ИРСКУ 'Трамоту", 
с којом је 011 имао да се јави fpчком МИТРОIIОЛИТУ у Солуну И lJРСКИМ властима. 0110 
је зависило од његове воље, Јер се хилаlщарским 'Трамотом', пошто је ХИ.lандар 
био исзавистан свеТОГОРСt;и манастир и његови духовници могли су свуда да врше 
у хиландарским метосима свако богослужење и молитве, без нарочитог fuШГОС.l0ва 
и одобрења дотичиог епископа или митрОП().lита. 

Таквих меroха ХlШзндар је ющо у СО.1УНУ, Нишу, Враци (Бугарска), вароши 
Смирни (М3ЈШ Азија), који је био један од највећих метоха Хl1.1андзрских. Тај метох 
устројили су Срби, трговци у Смирни, који су углавном били из Боке н Херцеговине. 
То је била једнз велика грађевина у квадрату, која је И:\JIа"WIла !-13 четири рипе. Как() 
је била У цеrпpу вароши СМИРllе, ИМ3Ј13 је много д)'ћана и Д)'ћаНЧИl'lа, а горе су били 
СП\нони И једно одељеље у коме је увек становао по један духовни к из ХИЈl3ндара. 
Сав приход од тих дућана и станова духовник је примао и слао манастиру Хиландару. 
КаД сам био у Смирни, тада су сви ти некадашњи Срби постали д()бри ГРI\И, али 
је ј()ш неколико презимена докази~шю ЊИЛОШ1 порекло, као БuШКОllићи. Јовановићи, 
Попониliи и још неКОЈIИКО других. Ето, такав је био и овај хиландарски метох у Со
.1УНУ, који је још кРаљ Милутин купио на нај,l!епшем меС1)' у Солуну и поклонио 
га Хиландару, да ту могу ()пстати хиландарски ЛУХОRНIIIIИ, кад дођу у Солун. 

Чим је архимандрит RaCl-LllИје i\ошао у Со.1)'1I З3 lIасmјllИК~ тога метоха, ДО!НilО 
је у ве:ly са српским КОН:lyЛОМ. ОД jelIlle старе куl'lе, у којој је БИЛJl такuзвuна ма
еларница, тојесг, млин у комс се ме.ъу маслинке и цеди зејтин, који је давао извесне 
!Iриходе манастиру, РСШIШИ су да IЮДИГну иркв)'. Али пошто је за гра!)ење цркве из
нова било потребно ако ие друго, оно бар одобрење хиландарског сабора, архиман-
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дрит ВаСИЛИЈе И СРПСКИ КОIl3УJl, МИСЈЈИМ lIа Је тад 611(1 ПаВ:Је Деl1ић, решили су да 
од ове маслинарнице нанраве цркву Пошто су избаЦИ1И МЈЈИН за маслине и пресу~.' 
:!а цe~љe зејтШ13, поч~ли су рад. НајМИЛI1 су неке Грке који су товарили земIЪу у' 
сандуке и на магарцима ИЗНОСИ.1И је изпаl1 Солуиа тамо где се обично баца смеће. 
Ва нротест Бугара и Грка, турСКIl Rласт неколико пута забраљишt;1а је овај рад. Али, 
архиманщЈИ"Т Василије енергично је браНIfО своја IlpaBa. доказујуhlf да је он једини 
U:IIICTIIH )ја lюдиже IiЛI\ прспрапља извесне rpађевине на метоху којим ои пуноправно 
управља. Тако је liOС.1С дномееечног И.1И тромесеЧll(ЈГ рада, од оее маелаРНИ11е, постала 

цркаВ:I С. Саве. Сr6ија је ту направила иконостас, лепе псвниuе и сазида.1:1 јСЩIН 
леll ДRоеllраТIIИ IШШIК са осам соба. Ето тако је поста.~а црква св. Саве у Солуну. 

у цркву је сваке неде:ье, за време свог ООр:1вка у Солуну, долазио краљ Петар, 
кога је на срамоту и Срба и ФраНЦУ:!а и свих EHI'Jle3fl, нозио један шофер у једнОј 
приколици, прикаченој уз мoroрцикл. Жиuoт краља Пстра у Солуну био јо;: сасвим 
CKP0'lt~H, ГОТОПО ништа бм.и ОД живота оне масе избегли!щ, која је nроводила своје 
дане у баракама, б.1ИЗУ цркве Св. Тројице. IЬel'oua храна била је обичи() пасууљ с 
пастрмом. купус и слично. Носио је копоран и чакшире официрске с генеР3ЛСКI1М 

елолетющ а како је била зима, увек је имао на себи шињеЈI са генералским П.1ете
IlИцзма док је на глави носио похолну капу, а на ногама обичне чизме. Црква СВ. 
Саве сваке нсдсље и ПР3ЗfIИК~ БИ!11I j~ lIреll)'иа срrlСКИХ нзбеГЛlща које су с великим 
симпатијама и дубоким страхО!юштоеањем Iюсматрала свога седога Краља. Краљ би 
стао испред такозванО!' краљевог стола, на коме је висила слика краља Стевана Дечан

ског. И тзко су два краЉ<l-МУ'IСl1ика, оба у МЈI~IДОС!и и У старостн прогнаии из своје 
3емљс, би.1И 1)" H~ истом MeC'IY и Т11КО су једн;) мртва а друга ЖИIЩ фш)'ра ношуно 
одгоnардли јСДIЮ i\PYfOM. Краљ би унек опстојilО литургију до после "lIостојно jecт ... ~ 
а та;13 би. д~боко се клањајући и крстећи се, изишао из ЩЈКuе ... 

Сваке недеље, редовно, ту поред краља Ilетра, заузимали су мссто дни CplJCKa 
ПРПilка И1 Македоније. Један је био Блажо llаШl1ћ, првзк српски у целом прилспскОм 

и крушевскuм срезу, родом из КрИНОЈЋШЈзна. а лруги jt\ бнп чувени деда Мицко иЈ 
села Тополчана. Чим би краљ изишао из цркве, 3ко не би случајно о}\Стојао и целу 
Лlп)'ргију, обично би једцн од ове двојицс О,1мах ущзо и засео)' краљев с!о. Дем 
Миако често се УПУШГЈО у разговор с краљем Петром и измсђу њих био је вођен 
Оl'llРИЈЈике овај Jlија:юг. Миџо се дућоко ПОК.10НИ!) краљу, а овај му пружи руку и 
руку је сс с љим. Kpu.:i. 1"11 обично УШIТЗ: "Кш\.О СИ Мицко?" Д MIIIlKO би му О,~Гfl80РИО: 
"ХIl3.Ј13 r;ory добро сам!" "Д кзко си ти са :щрављсм, како ти је крwьчето; имаш ли 
lIеко Iшсма од његз?" - Краљ би му на то одговорио: "и ја сам добро, а и писмо 

сам скоро добио. И престолонаследник је, хвала !)огу, добро и 3Щ)а80"! Неки пут 
Мицко би мало и претерао у својој ЮГТИIIIНОС"ГI1, П3 би рекао краљу: "Д деца ти не 
дају изум (дозпола) 1\а се ожениш? Треба за старост женичка! ... " Кра..ъ би се 113 080 

обично 1i3СМСШИО, 113 би му рекао: "~, не дају! ... Не дају! .. " МИС,]ЈИМ да је 'lO био 
једини случај и моме1П кад се краљ Петар колико толико МОГЈО расположити и макар 
МНЈIO JlОКазши H~CMejaHO нице. Иначе је био IщјООл,е оличеље туге и Il3тње поробљене 
Србије. почстком 1916. краљ Пстар је отишао у Халкис, у l'рчкој, где се налази чувена 
баља Ипсос, пОЗната у це.l0ј Грчкој као одлична бања :!а .1ечење реуматизма, од кога 
је краљ Петар страдао јпm из "peMella кад је као млад ПОТlюручник, у фраН!ђ'СКОј 
Легији странаца IIЈ1'Сlџиванао Jlолузалеђену Jlоару у Француској, носећи извещтај на 
дру!)' стран)' реке KOMaHJlalft)' француских трупа. Омаском краља Петра, Н3С1)'пила 
је код СРIIСКИХ избеЈ'!1Ица у Солуну носталгија jOlll пећа него што је ДПТЈЈе била, јер 
су у своме седам и 8итешкuм краљу 1"Ј[едщlИ свој)' Србију, 11 сад више ни Tor(l нису 
имали. 

Почетком јуна 19Lб. почеле су да пристижу cplICKe трупе са Крфа у Солун. r;или 
су размеUПСtlИ (ЈД СО!Јуна, на нрема К3.намарији. тако да су неКIf били и' више Од 
10 км удаљени ОД Седеса, места где је вршсно њихово искрцавање. Једнога дана доз
нао сам ла се ИСКР1lНО и П пешадијски пук са СВОЈИМ KOMaн.:rnHТO~, сада пуковником 
Димигријем Мшшћем. Чим су БИ:lИ смешгени у сноме логору, поручио сам пуковнику 

Милићу да дође у Со.1УН да сс видимо, 
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кад је добио моју поруку, одмах је дошао у CoJIYII, [де смо 'се најсрmaЧНl{је ШЈ]
дранилн Н нэњубиЛИ. ОН ми је нричао спе муке које су ЈIO.Щlелн од БI\Тоља па до 
Крфа, као и то да су му. негде ИЗl.lеђу Охрида и Елбасана, 611.111 одузели Кl)манду 
liaд његовим одредом, који је он 1'aILD храбро водио од Велеса, !Ia даље до самога 
Крфа. Жалио ми се ла му је ово највише приредио Војислав rOjKOBl1h, СИН ђенерала 
Илије ГојКDвића, ина'iе прослав"ъеног KOMalЏl1lHГ1l Моравске дивизије Iпозива. Нисам 
се даље УIIуштао у рамагање ове ствари, јер ме је инreреоовала будуhНDСТ, 11 знао 
сам добро да цела наша војска, JloдtљeHa у три армије, има да заузме место на граници 
I-рчко-српској и да је lЬoj јединој досуђено да IrpH1I Q1Jer крочи и !Iређе праг своје 
lюробљене отнџGнщ:, 

Замолио сам lJуковннка Мl1лиhа, да, но могућству, бар сваки други дан долази 
у Солун пре него што оде на ноложај. Приликом нашег другог виђеlЫ!, донео 
сам Милиhу све оне бројеве "Српског гласника" )' којим су изишле истините приче 
о борбама на Бабуни, и где су они добили своје ново име "Бабунски ор,10ви". 
Кад сам рекао Милићу да сам I!ИСац тих стваРЧИllа, он се изненадио, јер није знво 
да сам ја то писао. Али се ЧУДИО, читајући те приче tl!l Крфу, У "Српском гласнику" 
ко је МOI'ао да зна и најСИТllије.деТ<lље u том борбама на Бабуни. Сад КIЩ је дознао 
ко је писац било му Је с"е jUCHO, и он ми је СРДUЧНО el1lrЗ0 руку у знак захn~лности 
што се нашао неко који је имао воље да опише беспримерно јунаштво и 

натчовечанске напоре које је УЧИIЩО Вардарски одред у борбн са увек десет пут.! 
јачнм непријатељем Н КОЈИ је савршено извршио своју дужност, јер су Бугари мо
гли да ућу у Елбасан тек онда кад је српска војска већ била измеt)y реке дево.1И 
и Семенли. После неколико lIal13 Милић је (а својим пуком отишао на фронт. 
Више га никад нисам видео. 

СА ДРАГУТИНОМ ДИМИТРИlЕВИЋЕМ АПИСОМ 

у то време често сам ишао из СОJlуна у Лерин. Мој пријатељ. Петр Соколовић, 

учкrељ, родом из ПРИJlепа, преЩIВЩЈ је месо фраНЦ)'СIЮМ I'арнизону на леринској ста
ници, КОЈИ се саСТОj1l0 из једног одељења коњице. Jlруги lIIој пријатељ Хафус Хасан 
УсеИН09иh тако исто, у друnпву с неким Ита.lиј~ном Лотаром, набављао је стоку 
и давао месо фраицуској војсuи. Лотар је био лиферант меса 33 француску војску, 
а раније куповао стоку по Србији 33 време срнско-аустријског царинског рата, 113 је 
знао и помало С)JIIСКИ, те се тко споразумевао на неки начин с Хасаном Усеиновићем, 
који му је, кад не би могао да разуме шта му ЛО1"ар 1'(1IЮрИ, ОДI'оuарао на турском 

језику, мислећи да Лшар саакојако треба да зна 1)'рсКИ. 
у томе сноме OIЏI!lCKY у Jlерин, ИМiЮ сам прилике да видим и упознам обаuештајну 

службу мајора Љубе ВУЛОВllћа. Бејаше 1)', у Лсрину, једна ернска учитељllца И3 пи
таља, Анка Лнмтријевић, звана "Пропаганда", иначе родом И3 Битоља. Била је веома 
добра Срокиња, али је обаnештајну службу схватилз исто тако 0..13КО као и њен шеф 
Љуба Вуловиh. Анку сам познавао ощ1вно и она није имала разлога ла крије од мене 
своје знан,е и 06аllеппењз о распореду бугарске војске. Шта више, желела је да ми 
покаже шта (ве зиа, да бих и ја похвалио њену предузимљивост. Тако ми је једнога 
Щlна показала једну велику белу хартију и на њој нацртане разне положаје и на њима 
наперенс бугарске топове и војнике нацртане у лежеhем положају. 

Кад ми је све то покаЗЗ.lа, молила ме је да ја дам своје мишљење о њеној вред
ности. Питао сам је: Одкуд зна тчно размештј бугарске артиљерије, а она ми је 
на m одговорила да су m извештји које је она Ilрикупила од грчких. офИI\Ира. Није 
БИЈЮ lIeBepouaTHO да је она могла понешто сазнатн од грчкнх официра којн су ОКО 
ње можда облеrnли, !l.l1И ее није ни мало могло веровати да то НЗI'ЈIеда баш онако 
како је она то уцртала, јер грчка војСК8 по наредби грчког генералШТ1Iба, била је 
удаљена најмање 10 километара од српско·грчке границе. То је учињеио по споразуму 
е Немачком, да не би долазило до IIОГр1!НИЧНИХ ННllидеН8та нзмеt)y грчке и бугарске 
IIOjске. Шта више, на немачку интервенцију, Грци су УСТУПИЈ]И И сноје наijаче утнрђење 
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у Источној Македонији ЗI!:lНО Рупел на дс6ушсу кланuа кроз lI:оји пролази река Струма 
и улази у Сереско IЮље. ~, . 

Друго обапештсње које је добио Љуба Вуловић, било је нреко Јоце 'Ворђевиhа, 
управника поште из Велеса који је седео у Со.1УНУ, З!IН је раније давао извешт~је 
Ранку ТрифУfЮDИl'lу, инспектору српске владе З3 СРllске избеглице у Солуиу као ТО
боже да он те извештаје добива директно из Битоља од неког Ванђе,111, чувеног би
тољског рнfiзрског трговца. Међутим, сва' та обавеurreња била су скроз лажна. доц
нијс сам утврдио, на један несумњив начин, да BaHђe.rJ уопште никада Flllje послао 
ни писмо ни ма какву поруку Јоци Ђорhевнl'lу у Солун а био је, још маја месеца 
1916. ИFlтерниран у Бугарску, зајеДFlО с Александром Алтипармаковиhем и још неким 
људим~ из БИ"lоља. 

КiIД сам се пратио у СОЈЈУи, отищао C~M у врховну KOMaFlдy, која је већ била у 
Солуну, али бсз регента Ат1ександра који је ТIЏЩ био у Француској (или бар како 
су ЮЈ).! рекли да је у Француској). Тамо сам нашао пуковника Калафатовића, који 
је био lUеф ооапештајног одсека врхООllе команде у љеном OIlеративном одељењу, 
и скренуо сам му пажњу на евеН1)'алне извештаје Љубе 8уловића, рек:шши му ца 
све те извешт~је прима са резервом и да их накнадно проверава. 

у врховној команди нису ме MfJOrO љубазно оримили, али то мени није смеПIIIО 
ништа, јер нисам служио НИК1Iквој команди, оећ сам служио Србији и хтео сам да 
учиннм и са своје стране да не би, на основу лажних обавсштсња, УЧИИИЈ\И нешто 
да опет постр:ща српска војска, којој треба помоhи, и не долуспrrи да гине узалуд. 

ЈеЛIЮf1l дшщ кад сам био у Лерину, сретне ме ПУКОВНИК Драryrии димитријевиh 
Ание. Ми смо се добро познав;ши, a.lИ се одавно IlI'!CMO виде.ни, а он је добро знао 
да сам ја био највеhи IJРОТИВНИК преторијанства у Србији. А1И је исто таlI:О добро 
знао КО.1ИКО је pererlT ЛЛfкс~ндар негшсположен према мени због мога чланка у 
"Српском Г.1аснику", којl'! је изаUJ~О као реакција на интервју регентов :џIT Свети 
Јакшиhу, као и з.а ДРУI'е чланке које С1lМ !Јисао п() новиюwа. ЧIIМ ме је угледао. одмах 
МII је ПРI'!IIЦЮ ОЩIКО у сусрету како смо били, поздравио се са мном и одмах ме упитао: 

"А ШlО ти OH~KO 1111IIrеш /ЈО новинама, З3р [lе знзш колико си увредио регента 

Александра?" 
На то сам му одговорио да !Је пищем зато да бих некога opel)ao, а најмањс рсгент.! 

Алексшrдра; <ЈЛИ је nmребно да С811КИ од нас добро ЈЮМНСЛИ пре него ШТО ће ма 

ШТ3 да IlрОГОВОрИ. На крају рекох АrlИ~: 
"Нема никзкве штпе од ОНOI'1I ш"ЈО J1I пише\!, па бllЛО то лобро ИiJИ мо, јер ја 

нисам НИllrта у овој земљи, те 0,1 менс ништа и не зависи. Али ви који веДРlПе и 
оБЈЈ3чите и ол чијег држаlЫl зависи хоћемо ЛII се вратити у Србију и колико ће бити 
та Србија, ВИ треб~ према томе да п~зите и шта paдllтe и 1IП3 Ј'оворите". 

Затим М!;: јс Аlrис запитао К1IЦ се враћ1lМ у СОJlУН. Рекох да се ВJmћам исшг лана. 
Он ми тад рече: 

"И ја се RpahaM JIilFlac, можемо ~fljeДHo, па ће нам тако, у разговору, лакше l1Jюhи 
време". 

Jlошто сам и I1наче тога дана намеравао да сс ВJmТИМ у Солун, нисам имао разлога 
да ОЈЏшжем свој пут, ~ још мање сам имао раllюга да одбијем заједничко nyшвање 
и разговор са Алисом. Он је дошао у Лсрин да се види с Љубом ВУЈЈОDићем и да, 
поред осталих њихових меhyообиих раЗГDвора, добије од Љубс 8уловиl\а, ДИРСК11fа 
обаuещтења 1.1 стаљу бугарске војске на lraшој граници. јер Апис је БИD IJостав:ьеи 
за начелника штаба Ш 1Iрмије. 

дошао сам на лерИНСЈ:у станицу и одмах сам ушао у воз, јер сам НОЗН1Iвао кон
дуктере и машиrювође на целој тој JlРУЗИ. Мало доuније стигао је на фијакеру и АПIIС. 
Био је у ДРУШТВУ Љубе ВУЛОlJиhа и Војиrl3 ПOlюuиtЈ3. Ја сам седео у једном купеу 
II класе 11 нисам обрuћао Ilажњу на ову тројицу. Алис, кад је УШllО )' вагон, rючео 
је ла отвара један гю један купе. И, кад ме је С!lЮИО, одмах ми је пришао и рекао 
MI1: "Сад можемо заједно ДIJ l1y·ryjeMo". ·Гледао CUM по· станици и r!Ошто le нисам 
нигде могао спазити, МНС.1ИО сам да ниси ни дошао, или да си задоцнио~. Рекох му 
да никм не заЈ\{щњавам. 
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Тако смо ссдсhи почели разговор. Нј!СЗј,! знао, 3 нисам никога ни ШfПЮ О томе 
какви IIIJ' односи између регента Александра и иРНОРУК311>1. Знао сам само толико 
да је на Крфу покренуто питање о одговорности за српску катастрофу у Албанији. 
као и о томе зашто српска ВјЈховна команда није ОСИl)'рала !lQBJlaqeњe српске војске 
једним досш широким фРОНlОМ СКОlJЉе--Солун. КРИВНI\В је баченз, унеколико, на 
генерала ДаМЊUЩI IlОШ.lllиliа, командаНПl lРУIШ НОВООСЈюбођених об.l~СТИ кnји 1)' 

област није добро бранио. а.1И је уопште НИЈе никако бранио, те су БУПIРИ брзо заузели 
СКОJlље, н на тај начин је IIОв:lзчење ка Со.1УНУ било онсмогућсно, Уколикu се све 
ово било нстинито, ОДНОСНО ових разговора на Крфу, r.lCH!! није познато, али је доста 
вероватно да је таквих разговора МОГ.10, а и морало би!и на Крфу, јер је српска K~
тастрофа кроз Албанију била исувише велика. а да се о њој не I'О~ОРИ НИШПI. Апис 
ми је у разговору опет помеf1УО како је ретеlП Александар љут на менс и како ми 
неће никада опростити увреду. Више за ИIШТ АI1ИСУ иего pereHty Александру тада 
сам одговорио: 

"Ни најмање не 80ДИМ рачуна о ЈОме и не бринем се да ЛII ћс ми peref1T Алек
сандар ОIIРОС"lИТИ ИJlИ неће. То j~ њеluна СЈнар и ја о њој не подим бригу!" 

Апис ми онда почс да говори: 
"Ама, не знаш ти овога ирногорца добро. То ти је жива С:lI1ка и IIрилика краља 

IIиколе !lpHOrOJXKOr. Сујетзн је до ~la бога и нс трпи никога ла изаће испред Iьеl-а. 
Да. би за1\ржаil сву сл:шу 3~ себе, f1Ш~ГЗВИ() се ствзрни К[)М3НЈ\3f1Т ппјске, иако се у 
~ОЈНИЧКИМ стваримз f1e разуме f1Иllпа . 

После тога. j~ кажем Лпису: 
"Иако и~а каквих HeJ]OCT~TaKU код peгef1Ta, није крив он. КРИВИ сте ~и ~оји сте 

01.0 њеl'~, ЈШ му ЈI~{;К!lте и ПРИ'"lате му rlРИЧС тцко д~ ОН Щи{;Т'd не може ДЦ дође до 
праВОI' сазнања l"Де је истина". 

"То није таЧНО, бар уколико се мене ЛИЧНО rnче, Ја Н/"I~оме досад нисам ;шс~ао, 
па најмање томе иPHOГOPC~OM балзвur! н,егз су нокв~рИiIИ rlOJlитичари. ОНЦЈ Ilашиh, 
IJa Столе (Протић) и сви они који су око њега и који му ласкају, па било да су то 
у vниформама официрским и са КIIJlJlщима ИЈIИ они У редеНl"Ol'Има и llилиндрима". 

, "Ви сте - рекох му 1\lIље - CKl-1IJУЛИ са I1pec-rО!IIl ~pa,),a Лле~СНllI\ра OfiРСllODића, 
и ЈО сте Jlp<lUД<ЈЈЈИ љеПЈО<lМ С!lМ(ЈООЉОМ и ЊСГОООМ рђаоом ЖСllид50М. Л СИД. ПО В!lШИМ 
речима, сами yrupђyjeтe и ll()теициратс самовољу СIЩзшњсг pCГCf1Ta, 11 убудуће ~pa
ља., ,. 

АI!ИС се опет БР31!ИО да он не сп!Щ!l У групу тих људи и рекао ми је да је ои 
један од оних које регент Александар не ТР!lИ ни У сну а не на ј!lБИ. 

Тако, у томе разговору, I\ОШЛИ СМО ,10 Вo,,\Cf13. У &щену је Апис ЮI1ПШО 111 Я3ГОf1а, 
аЈlИ ме је преДХОДlЮ замолио ,,\3 01\ њеr.oвих речи не праним f1ика~"у употрсб}, j~p 
је ОН ТО мени ~a1:J1J ~ao ЧОIlСКУ који ооли своју ОТ!luбину и бори се не за С.ЋШУ ОООГII 
ИЛИ ОНО! а, Jlећ за (:Jraoy и Ч~СТ Србије. Одговорио C~M му Д~ може слоБОДIIО због 
мене .113 сшша "на обалва У1lЗ". Нс~з добро !ШЗН шта ће разго~зraти с ЛРУl"Oнима, а 
ово што је pe~ao меllИ, ту ће и остати. 

Продуж.ио сам)" СОЛУН и поионn С3М Иlll30 CHa~11 .~3H у РСЈmкr~иiУ "Српског глз
сника", где сзм ПОllешп] писао. !\ЛИ. у то време, lючеЈIO се р~лити на томе да ди
митрија Анасн\сијеuића Ташру ~ШЈ ;Ј.ИРt~ЮР!l !!ИИ!I ЗUМСIlИ Томц Соврлић ~оји је 
био у llРИСНОМ IlријuтtЉству с Љубом Вуловиhсм и Војином Поповиhсм. Ово при
јатељство је још више учврстио с њимз Ве.lИМИР IIре.:шћ, ДО-lадзшњи ч.:шн ~нзрта 
У С~ОIlJЬУ, иначе родом из СјСНИllе, у сродству, ис знам да ЛИ У даљем или ближсм 
сВојином Поповићем, [{оји Је такоЬе био из Санцака. али YI'.laUHOM вели~им прија
тељем Љубе Вуловића. 

ВРХОВНА КОМАНДА МИ ПОВЕРАВА ВАЖНУ МИСИЈУ 

Српска JlЈШД3 на Крфу rrapr:ДИјЩ је да се у СЈЈЛУН)" почне издавати .1ИСТ "Велика 
СрбиЏ·. ВЈЩДУ У Солуну У то време представљао је јелан инспекторат, сзстаољен од 
три ЈЈИца. Инснекшри су fiИJlИ: Дуrщm АЛЈЈмпић, начслник округа битољског. Ранко 
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ТрифУIЮОllh, начеЛНIIК округа кумановског к Јован Ћирковиh, начелннк округа 
охридског. Они су добили слова 3~ uпаМJlУ и КУl!и.1И су urгампарију, па су ускоро 
f!Очели Д:I ИЗДilју лист "Велика Србија". Лимитријс ташу;щ није се МНOI'О опирао, lIећ 
!е У!;l)'пио место Томи Соврлиhу. Тако смо у Солуну имали два српска листа, од којих 
Је један био орган владе која је била иа Крфу, где је IIЗJlазио и служ:бени ЛIIСТ "СРIЈСк.е 
IЮВlIне~ који је, у IIСТО време у своме додатку почео штампаТII и ратне приче Ћок!: 
Лазаревиhа, пивара из Jlеготина, и Иве Ћипика, нашег књижевника, родом и3 Тро
гира (fulлмација), чувеног 11Иеца романа Пuучи. 

Почетком месеца jy.la 1916, дође један офИUIlР у редакцију "Српског гласннка" 
и позове ме да хиТlIO одем у српску Врховну команду. Пођем с ОВИМ ОФициром, И 
он ме одведе право у собу, КОД пуковника Калафатовиhа. Био сам nPИЛИЧIIО изненађен 
како ме је Кал~фaroвиh "еома љубазно npимио, за pa.1IIику од 011011'1 пријема пре скоро 
месец дана, и одмах ме fЮНУДНО да седнем и поручио кафу. Стрпљиво сам очекивао 
да пуко"ннк Калаф~тонић ПОЧIII;I разго"ор и да ми каже зашто ме је звао, онда он 
отпоче: 

''ЗII~III ЛИ 1mТlTO сам те зв~о?~ 

"lIе знам. А ви, пошто сте ме зналн, сигурно ћете ми казати зашто." 

"Ти сн, Трбићу, видео да је н~ша BojCK~ дошла и заузела фронт према нашој 
граНИI\И. Хоћеш ли ПI Д~ се жртвујеш и да нослужиш нашој Отацбини? Пре сваког 
РЮI'о"ора, каЖII МИ јесн ЛII готов да ПОСЛУЖIIШ Отаuбини или не? 

"Увек сам готов да поелужим ОтаџБИНII н да свој живот ЈЮЛОЖИМ за њу. Али, 
зиајге добро, -то само чиннм Отаuбини. али ником другом. И ако је у питању та елуж:ба 
ОтаuGнии, стављам јој се на рU~ПОЈЈожење беЈ резерве." 

"Е, то сам од тебе и uчеКНG<!О, а c~д liy гн реliи ШПI се од тебе тражи. Нама 
је ТТОIребан човек којн I\e да се снађе У Македонијн, у позади"и бугарске војске. 
Ми ћемо тебе тамо ffребщити једним аеРОfшаном. Има1'lеш щмо да изuршиш не
колнко задатака. Али, пре него што буде СВС готово, т~ба Д~ uдсш у BOД~H. Тамо 
је једно оде_ъен.с наше Врховне командс, н то инжењерско одељење, где ћеш до
бнтн flOтребlТО ЗlТање како се УllOтрсбљзвају СКСПЛОЗИВИ, ШI ћеш потом добити упут
ство .1а сиђеш доле у ВертеКOfI. Ту је једна франuуска ескадрила, где ћеш се упоз
нати с једним фраНUУСКIIМ офнцнром којн ће те одвести у Србију и спустити на 
одређеlЮ место,'-

Одговорно сам ца пристајем. дли, рекох му, да бн по моме аватан,у боље било 
да одмах и.дем у ВеРТСКОЈЈ и да flOчнем lIjюбе Шј aepofJJfaHY јер дотле никад нисам 
седео иа ~~PUIIЈШН)', а треба б~р иешlO Д1I С3ЗfШМ око аерошшна за елучај ттеке потребе, 
јср у ТО ВРСМС: још нису ни постојШIИ ттџобрnни. А~и КалафаТОВИh је остао при сноме 
Д3 ПРВО треба па идсм у комзнду иижењерије, IЩ тек ПОСЈ!е те обуке Д:I идем у фран
цуско ваздухопловства. !-IаrlОслетку сам се с тим еложио и оmшао сам у Воден, где 
су ми дали једну књнгу како се припремају еКСfJJlOЗИВН за поједиие објекте. У тој 
КlЪизи БНЈIO је IiЈЧЈТО ООележеJlU и У'luрђено која количина експлозиоа треба ла се 
\-'ПIЕИ ако је, рецимо, дрвени оБЈ~КТ днмензиј~, или зко је објект од гвожђа опет KOJfHKO 
експлозива је потребно на х димензија. 

Када C~M Ilрочигао"ЈУ КЊИЈ)'. JlНП:Ю сам се: Шlа ја имам 1)' све да учим. Знао 
сам све објекте од liито.Ъ<I ,'10 Скопља који би могли доhи У о(nир да се р~::srуше 
СКСПЈI03ИНО)ot. ТО је био мост на ирној реци који наша инжењерија ннје успела да 
поруши, и ако је имала З3 то ДОВОЉНО времена и била потпуно слободна у своме 
рацу. Другн објекат био је велики камени мост нзмеђу Прнлепа и ПреСВдског превоја 
на Бабу ни. Ако би се овај мост разрrlllИО, била би привремено обустављена свака 
намера да се брзо евuК)'ише ар'IиљерИЈа и евеIП)'ВЛН<1 утврдн на liaбуlШ. Треl\и објект 
био је. опет, камени мост на реци Бuбуни, II~ 4 км ОД Извuра идућн ка Ве.'1есу, и 
чеТ8рти објект велики камени мост на реuи Тополка, иа 5 км друма Велос-IIРНJIеп. 
Затим долазе У обзир један мост желеЗI!ИЧКИ на Вардар)', измсliy утока реке Пчнње 
у Вардар и станице Зе,lеникоао. За сваки од ових објеката знао сам колико експлозива 
треба ДiI се стави, али, [1О моме мишљен,у, једино су у обзир дO.шtЗИЛii два моста, 
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то је онај на 12 км Прилеп-Велес, код Присада, и још један други МОСТ који, кад 
би разрушио, имао 611 много веЬи учинак него ма који од ОНИХ мостоња које сам 110-
",сиуа. ТО је један мали МОСТ, дуг свега 7 М, широ" око 5, на једном завоју )' среДl1IJИ 
плаНИIiС Бабуне, који, кад би се разрушио 13Ј\ржао би сну артиљсриј)' од Бабунског 
IIреноја, кста 900, Шl до такозваног ПаШI1НОГ хана, у месту Uрш1ЦС. Овај мали 
мост IНПI;О није чувао и IIИКО на њеПI није обраhао II<IЖЊУ. Али, кад би се он 
разрушио, сва артиљерија која је у повлачењу, стала бн на томе IIУТУ дугом око 
1{) 1>111 ИJlИ би морала да се сјур" у реку Uрничку, одакЈТС је НИКО не би мш"ао 
извуl'lи. Овај мост могао сам разрушитн веома МКЈ) и без икакве orШСНtJСП1, јер 
је ОН на једној кривој, дуБОl(ој јарузи која је, ЩЈ својој горњој СТр:НЩ евс до самог 
моста, обраCJIа у 1)'С1)' [JIи~ару, Jlес~у и ЧЈњак да се, у CBa~o доба, могао човек 
приближити томе м()пу, причврстити ПОЧЈсбну ~о,.1ИЧИНУ експлозива и повући 
ЖИI\у 50 ини 100 матара дале~о и разрушити мост у тренутку кад буде арти.ъерија 
пред саlllИМ мостом. Ла се разруше ова Два Ml1cтa, или један 01\ IЬИХ, није ми била 
потребна никаква HaYK~, јер сам могао упск, на месlO нреl\виt:!ених 15 кг експло, 
зива ставити м}' 30 кг и посао би био успешно ИЗВрIIIСН. 

Који ОД оп~ дпа МОС-Ја l-peua разрушити, зависиће од бугарских намеР1l у (ЩС1)'
пању, Ако БУЛЈРИ б)'ДЈ ОДС1)'II~ЛИ С намером да се задрже на БаБУl1И, ШIЈI,а је ГIOЧЈебно 
да се Р~ЗРУIIIИ мост код [lрисада, на 12 км од прилеll3. NIИ И~(Ј Бугари юшуштаЈУ 
Бабуну и ОдС1)'пају ~a Ведесу, онда T[1cfi~ разруШИIИ lJ8иј М!L1И МОСТ који је у ОПОМ 
конкретном случају најЗJlачзјflији. Јер. K~Д се TUj ~OCТ разруши, ни артиљерија ни ко· 
мора не могу оним "уn:м даље да нроДУжс, вс!'! има ДИ се враћају ка Прилепу, а J~ 
окретање артиљерије на томс ТССНОМ IIУТУ треба тко много времена, Д~ би ИХ ГОIIИЛЩ 
сигурно С"1И1'Щ И сав Т1\ј материјал заробио. ПОШТО сам Ilрооаои() неко:шко дана у 
юј ижењсрској кома,ши, у којој нисам научио НИШI'a IlOllO, јер нисам сматрао да треба 
нешто да научим с обзиром на то IllТО сам знао каЦIВ заДZlПIК може Д1l ~и се да. 

ПОС;Је неl\ОЛИКО дана вратио сам се у Солун и еаОЈЈШТИО КалафаТ08нћу да сам 
ову "инжењерску школу" зацршно. Ћщ lIIе Каnафатовић понеде собом и одое}\е У 
француску BpxOl!llY команду. Представио ме је reHep!L1Y Мншоу ~оји M~ је ~eћ lю6ро 
пrmщвао. Пошщје он францус~ом генералу pel\aO да сам гогов да будем преl\Ш фр~и
цуској аl!ијацији у ВcTepKOГl}', замолио је МИТllOа да ми да 1I0требна нареl)eња за ко
маНд3нта авијације у I3cpTeKOJIY, да ме прими и I\а мс представе официру који ће 
да ме СЕојим аНИОIIОМ пребаци у МnКСДQнију. 

ГшеРIIЛ мншо рекао је ШI су OIIИ решили да мене француски IIВИОII пребаци 
на Оuче поље, где ·ћу ОСГdТИ ШI ВРUIИМ свој задатак 11 францус~и авијаТИ~(lР може 
одатле. ДОЛИНОм Пардара, да се UJXlIИ у своју бюу, или да сс пребаци у Румунију. 
Одговорио сам француском генеРШI}' iЏI ни по коју цену нећу да се еЈЈУШТ3\1 нз OH~e 
поље. Прво, што на томе мес"1)' и не постоји нски терен потпуно рзван ~a СПУlIIт~ње 
авиона, сем на једном месту, око реке Аз~ака; а.1И 1)' не постоји IIИ јеЛ11Cl cplleKo 
село. И ја не бих имао код кога 1)' да се склоним. Ла се пребацим у велеwки срез, 
lј. у Лзот, ЧЈеба ыи или дз IIPO!')eM кроз Велес, где ме Iюзнuју Турци и хришћани, 
или да негде газим Вардар. Спе то није нотрсбно и свака таква жртва је бес!;орисна. 
Више је него сигурно, са 9f1% ~еРОН!I1ноћс,;щ ћу на томе терену само изгубити глану, 
а.:1И нс могу донети никакве користи. 

1-13I1))О]'ИН, прсдложио сим, да ме Франпуски ~ep(JII;lall (пуст на плзнини Солу" 
ници, нз ~ojoj има неКО.1ИКО раВtlИI\а Rисоранни, Гl\~ су некада бим Imанинск~ језера 
која су исушена. ТИ места од народа нззвзна су Рупе. Највећа 0;1 тих рупа РУIШ, ду
гачка је 7-!!fЮ метара, широка од 250--400, ПОТJlУНО равна као тспсији и нема НИI'де 
ниједног K~MeHa ни дрести, веh је сва обрасла травом. То је ИСIО тако близу од Бер
le~OII3, у ствари још ближе ВертеКОIJУ. него IIПО је Онче IIшье. И авИОН, к()јим будемо 
Jlетсли. неће имати lютреfiу д~ се СIIУШТИ ниско и да доl)c у OIJaCHOCТ да се изнад 
њсга појаве непријатељски авиони, ~ио што би то бflO случај на Ончем ШЈ,ъу. онде 
ће авион, да се енус]'и 1111 2.000 метара висине, а то је једи() пелиК<) преимућСI8(Ј. 
СО.:Јуниuа планина, њен највиши врх, писок је 2.700 MCТ~~ а велешка рупа нижа 
је епеl" З<I 5[)() метра 0,1 нијвишег врха. !lрема НЈме, \юry прис-гапt само да ме 3RИОН 
пренесс на то Мl;CТ'O које, норед ()IIOI- Јlреимућства ~I сам ФrаIllIУС~И авион и lьег()ног 
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авијflГИ'IIIРII, има и за мене преимућство што су истоqно, западно и јужно од СОЈIУНИЦС. 
еве caM~ СР!ЈСК<I села, 1 де се могу 011МaJI ослонити на народ и, ако буде било ГЈОтreбно, 
скупити онолики број љу,1и КОЛИКО ми и кад буде заЧЈсбало. 

После овога мога раз..~~г~ља гснерал Миша са IIУКОВНИКОМ Кщшфатовиhем, про

наћоше секције и рнзастреше карте 110 столу. Па карти није било обе.Јежсно ни јелно 
Т'dIШО место. Сама СОЛУНlща била је обележена на к~рти и њенэ висина била је 2.ЯЮ 
meJ-ара. Обја\:иио сам ИМ}Џ! су то аустрије,,!;: K~pтe које су, углавном, прэвљене у возу 
Скопље-Солуи, и !Ја КOIlзу.ШЈима аустријским У Скопљу, БИ"fОЉУ И СШIУНУ. А ПО овим 
планинама 'lстонао C(lM више од шосг година, а на jCДllOj QИСОРНШ1И JlЛШlине СолуНlЩ~ 

(1914. и 1915) имао сам своје [щчило на самој тој планини. ТО Me~тo савршено добro 
ГlOзгшјем и ЗIШМ да 0110 llOстоји иако на овој 1ieнералштабној секцији није о томе 
нигде зuUележеJlIJ. 

l'енерuл Миша. кад је видео моју УlЮРIlОСГ, IlOчео је да ми п)ноrи како он не 
~epyje да бих могао с висинс ОД З ИЈIИ 4,(НЮ метнр"- IIОIОДИТИ и f1рон~ћи једно т'йкво 
место које нијс на карти означено и које IIИЛОТ не може да погоди, ~ и IlредмеIИ 
гледзни са земље навише ИМ:lју један о[).;IИК, 3 предмети, глсдани с висине Iшниже, 
имај} С3С1lИМ други ()()јIИК. На 0110 "Гврћсњс француског генерала, дао сам један вр.;ю 
прост, fl!IИ исlO тако и врло дuкумеНП)ВШI доказ, да 10 ЈьеЈ'ОВО мишљење у t}НПМ кон

кретном СЈlучају није ИСllРUВНО. Рекао сам му: "Чим c~ ПрСЛСТИ Ilревој КОД ВодеГl3, 
па се иде у ПР;:ШЦу СорОDиhа, IШ из Соро~иhа кад се погледа на север. указуЈе се 
једн" ВИСОКiI КУJlI1 1.2:-Ю метра висока, која је И:ЩUОјена из бабунског масина. Та К)'IШ 
зове се 3.1.поuрх. Она је тако Мl1ракнтна да се мОже видети I!рИ свакој видљивости. 

И 1)' не М(1же пити ГЮI'рсшке. Кад c~ щюђе маJlО улево, само неК{IJ]ИКО стотина меПlра 
од 3латоврха, указује се ј~111Щ висока IIЛШЈИШ ~;I еllеЖIIИМ JlРХОМ, и то је Сllлуница. 
ОД СОЈ1унице иде право ссвер-југ једна висока гред<Ј, IIOГlIYHO 1 QJЩ обрасл~ само тра. 
вом, која се зове Строшко клеl1:1.ПО. Лстсћи право изнад те I'реде, ЮI чијој дСClюј СЈра. 
НИ, ду50"11 ДI1ЛС, У ДОЈIИIIИ се налази река ЈЈабуна, а елене Крапска река. Ка,l се ДlJђе 
на писину СОЛУl1Иl\е, !I~ левој странн еаме Куне као највншег врха Солунице, указuћс 
сс све те РУJlС и онда ћу ја покззати пило'!)' у коју РУГIУ имамо да с..ЈеlИМО. lIи један 
IIИЛОТ нс би мОгао да ПОГРСIНИ на оном DззltУШНОМ II)'1)', осим к::ш би БИ:lе маЈ·ле. 
Али, пошто је ово месеl! јули, који је редовно без џ.-нце у :.1акедонији, тс нема ни 
магле, ~ожсмо Се сиг,·rгю тамо СIIУСТИТИ. И IШ;IОТ, пошто је Bch на DИСИНИ од преко 
2.000 меЋlра, М(Јже Л:IКО Д:1 досrигне UИСИIIУ нреко з.uoo меlара и lЩ буде у ПОRољннјем 
гюложају од СВСН1)'алних непријатеља. У Щ!О\I СЈlучају баш и к:щ би хтео, ОЩlOсно 
кад би морао да и;IC у I)ум)'нију, био би сисга за Ю-20 КИJiомеl1lра, а можда ни толико 
Д<LЉe од Румуније него шп) би то био случај кад би морао са Овчсг поља иhи у Ру. 
мунију". 

На ово моје из.пагаље, тенераЈ1 :\1ишо је C.1CrH)iO рамеНlЩа и рекао да дођемо 
сутра. Он ће посл~ти 110 поручника пилота, IЫ да се с ЊИ.\I разговарамо. Јер ПИ.lОТ 
има да да ~80j IIРИСIЈнак ДЈ се СJlУСТИ на једнп lIепnзгщто место Kl1jC ни на карти 
није обеле;t;ено. 

CYTP<J...laH, око 1() сати пре Iюдне, били смо 110ново )' француском ћснср~.lштабу, 
I·де нас Је llрИМIIО Мишо. ~ У његовом каБИГIС1)' 3IIте_КЈ1И смо једног младог фраНЦУСКI1I' 
110ручника а~ИЈзтичзра Дс.нкроа. 110РУ'IНИК је био JCДUII СИМШЈичаll младић ередњег 
раста, црномањаст и еасиJoIМ углаћен, са отменим манирима јсдног лсно В<КlIИlаног 

Француза. ~ишо ме је II[1СДстаDИО IЮРУЧНИКУ и lIаглаеио му да сам ја тај ПУТНИК КОI'а 
он им~ да одпезе С1\ојим авионом у IЮзадину бугарског фронта и да ме снусти. 1I.1И 
НС на месту КОЈе је раније с његове СТРШlе било изабрано, Beh на једном IIPYГOM месту . 
.;оје на карти није обе.Jlс;t;ено, а 3:1 које ја ТНРllИМ да JI(]сюји И да је врло 3ГОДIII) 
за СПУШТЈЊС щ;roГЏlана, Уl1раllO много 60љс, по моме тврћењу, и СУI)'рНИЈ'С од ОНОI·а 
места које еу OIIИ пreI\Л~I·а.1И. На то је lle.IKroa рекао да би желео .lЩ мене одмах 
УГIУте њима у еСКЦIlРи:ЈУ и iIiI ће он c~ МШЈМ летети неко.:ЈИКО пyra да би могйо :yтsрдити 
моје географско знање. Ако се покзже као С{lJ]ИДlЮ. JleI~ћe тамо камо ја будем оз· 
начио, јер је његова жеља да он понесе 1)' славу да први у CH~1)' са авионом однеее 
у позадину непријатељске војске човека који ЮI<l специјзлни задаТ'dК у тој IЮза.цини. 
Мишо и Ка.II~фатовић су то одмах олобрили, а ја сам на то пристао. 
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ОДЛАЗАК У ВЕРТЕКОП 

Одмах, без задржавања смо изишли ИЗ ппиflа, ОТИШ.~И на аеродром, ССЈЈИ у авион 
и I1ЈЮlIУЖИЛИ У Вертекоп. ПrПI\ пут био сам у авиону. Имао С3111 један иедосгзтзк, 
јер нисам _'ЮЈ"ао Г;Iсдаrn у дубину. Увек сам био ј-отаll пре ла ПРСIIдивам РС"У, него 
]Щ идем Ilрека M(Jera који није сав mпосан, а испод кога у дубини тече река. Или 

сам био готов да се СIIУШТ3М дубоко У неку јаругу иJlи ПОТОК, 11а да се псњем уз ка
мсњаре пре него да исколико метара пређем преко неког моста који је без ОГ['l<lде. 
С таквим недостатком, сео сам у авион с намером да само гледам преда се у ЗRИ(}Н, 
али никако лево и цесно. Аоион је био доосед. тј. имао само мсе-т за IIИЈЮта и једно 
место у средюlИ 3ВИ()lЫ за ИЗDиI)fIЧil, који је трсбшю да НОСИ или IIУШКУ или реВОЈlнер 
3iI одбрану. Авион је био Н:ЈјНОllијег тип:! Ф[l31щуске :ЈDијаЩlје, 3DШ·Щ ~Њспор", С:Ј 
тада l-шј~еl'юм брзином у iшијацији IlpeKU 220 КМ 11<1 сат. TdКM3Ц иемачком :ШИОНУ типа 
"Таубе". Био Је као сребром об.южен, и било j~ ЗЦД090Љ/..'ПО гледати га и.ти кад стоји 
у својој бilЗИ, К:ЈД се уздиже и ка.ц високо лети IIYHOM брзином, 

Прву неПОС:Ј)'IUНОсТ 11Ј1С"Ш e~OMe IIИ.101)' показао сам одмах. Кад сзм обукао кожни 
комбинезон и сео у авион, IЮРУ'fНИК ми је нзредио Д3 се Н[lипсжем ременам за се
диште. Отказ.:1O С:ЈМ да то У~ИlШМ, мислсћи сзсним Јюгrешно, разуме се, да је и у 
авиону много боље бити С.lоболаll неп} псзан. I!д ДР}'Ј У Јшю~ест l1елкроа, нисам ИIШК 
могао fll\ПЈНnРИТИ НСГlOс.нушношћу, оећ ~ЦM се IIOЧСО веЗИ81\ТИ. Али сам ја већу пажњу 
обрщио на ю K:IKO бнх сс У CJI}~ajy какпе несреће, мопю најбрже одвеза-ги. Кад сам 
бlЮ гоroн, lj. кад сам C~M себе доБРI1 ПСЗIЮ, а то ми је БИ.lа np~a прилика у живо1)' 
да урџим са самим соГюм, jeД~H од ме)ШЈИЧ8rm окрснуо Је еЈIИСУ, МОТОР се заllалио, 
и ~IИ смо као рода гютрчшги по земљи, IШ смо се II(}СЛС поче,~и У3дю!Пи. 

Кад СМО би.~И uисоко У В3ЗДУХУ, прслетШlИ С.\10 Солу." С .тсва од нас остајао је 
СОЛУНСIШ залив; мало даље, јужније, готово у истој висини с нама, био је Олимп. 
Песно је бида Бс.lасица, а испод ње ПојР31IСК() јез~pn, ади га ГО.1ИМ ок()м нисам моrдо 
видети. дссно од IШС мало даље Ila ССIIСР, У3,1изщ) се двонрхи масив Кожух планине. 
ЧИМ смо прелеl·е:JII СОЈЈУJI, УК~1~ЈШ ct:, IlpllO танка Tp~Ka реке ГаJlИНlЩ а затим мшlO 
ШЩЩ. То је био Hapц~p. lщu нешто даље, па је I'Icnon нас, опет десно, Jlежа,lО ВеЈlИКО 
lениuе Нардарско fiJlaTO, а мшlO даље лено вијуга:I3 се тракз реке Бистрице, која се, 
дссно од B~pдapa, у.lи~аЈlа у Солунски 3Ш1ив. Близу до нас, на запa,:r, видео се грзд 
Бодсн, а испод њега био је Нертекоп, где су 6и.111 хаНПI[lИ франu:уске ескзлриле. којој 
је nРИI!адао и наш "]-ЬеIЮР". 

lIа првом свом ЛСl)l flау~ио С:ЈМ нешт() 1]110 дотле нисам 31-130. И~ :ЈВИШШ, ~~д 
се ГJlед~ цоле на зсмљу, нема чонек осећање дц l'JЩ1Щ У дуБИIЈУ KUO кџ се човск Iшгне 
над нек)' IIроп~лиј)'. ОШЈ.е Jlос!Оји jt:fl3H OI-роман видик УН81IРСД. и човек оссћ8 С8МО 
даЉИНУ, а l!Икако Дуllину. То сюнање O.lMax ме је охрuБРИJlО Д!I се не бојнм на авиону 
д3 JlоrМЦЈ-рам све Ilредмете који СС I1реда MI!OM, ИЗII мснс, .~CBO, десно и ИСЈЮД авиона, 
ЦI.1ИКО то може да се каже "испод 8виона", јер он т.3ко брз!) лети, да не noeтojl1 
ништu испод њеr'U, geh само испред ЊСГII. ТО ми је пrl1ЧИНЩIQ велико 1адоло.'hСТВС, 
јер, е те стране нисам Иl1ше Ю130 рЮЛОI'Ц ЩI се Ilлашим рожње у авиону. И сад сам 
био много СИl)'РНИЈI1 ДЦ ћу моћи св[)ме ОИ:I01)' тзчно 1I0казати место где треба да 
се СIJУСТИМО на JlJliJИИНИ СОЈЈУНИЦИ, 

Кад смо lЮ1Џ.1И срећно изнад BepTCKOIla, а да нас нису юнеН~ЛИ_1И нспријатс.ъски 
авиони 'Т8убе", мој пилот IlOче са својим аВИОНО\f 1\а ВРШI'I Hc~a нреартшЫl као Iu'ЈЈуGи 
преВРТdЧИ у ВЮДУХу. И порсд тога што сам био добро причвршћен "Ia своје сеДИIIIТС, 

обема рукама c~" се добро држ~о са оне IIШIУI е на којима су били ПРИЧВРlЏћени и 
](РI1·1а !)Л авиона. 1111Је ми б:ЈШ БИJlО У IIОЉИ ОВО IЈрсврТi;lЊС, нарочито стога uпo м.и 
је оно БИЈЮ IlpBa вожња авионом, а 1Џто је мој пилот о томе добро знао још из наших 
раЗI'овора у IПтабу источне војске у Содуну. lIаnослетку, авион се испрзвио, заузео 
]юрмюшн положај и почео да се СlIушта на земљу, 

Спуштање ј!: било тако нешто да сам једна оспио додиr точк()па са зеМЉ{lм и 
пошто смо опет "трчали" 110 зе.'lЉи ок() 200 мпарп, авион је з~уCl<lIlљен без ТРЈаја. 
Ни данас још не знам ко је од нас Jlпојице пре искочио из аоиона ~ Ј:Ј ИJIИ Пелкроа. 
Почео сам своје одвезиваЈЬС чим смо се ПРl1ближили зем.ЪИ, тзко да сам био потн)'но 
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слободан 0;1 својих веэ.а l'OT080 у истом тренутку K~дje авион ДОI\ИрН)О 3емљу. Пошто 
смо свукли комбинсзоне, мој I!ИЛОТ је пришао команданту ескадриле, предао му на
редбу генерала Мишоа, и I!ОШЈО је овај прочшао ниreлfiу представио ме је команданту 
ескадриле. једном ФРШЩУСКОМ IIУКОВНИКУ. 

Ручак јс био прошао. Мој ПИЈIOТ, Кн,Ј, је IIOШ~Ю да руч~, JlОЗ~~О је и мене. Захвалио 
сам се и нисам хтео да ручам. мсђуП!м, кад је дошло време вечери, КOI>IШЩlIНI ме 
упита шта сам ја 110 чину у војcuи. Каll сам му одговорио да нсмам никаКВII чина 
у српској војсци, 113 не само што немам никаква чина, већ нисам никад ни С.1УЖИО 
У војсци. он ОНД<l нареди lIа ја ручам, УОJlште да се хр~ним с полофиТ\ирима у ЊИХОRој 
менажи, :L1И ,1~ се не MOIY храннти у истој менажи с фраН!JjIСКИМ офщ[ирими и седети 
с љима за једним (11).10М. 

000 ми је БИ.l0 као изручење читаве jei1He rюмијаре на главу. дотле нисам био 
наоикао ни на каква ПО,10ајањз. Тамо где ми НИЈе било места, никад нисам нн одлазио, 

~ HIMO Iде C~M ОШЮЗИО, увек сам пио примљен OIЫКО како је то ПРИЛИ~И.lО и никад, 
ни у jei1HOM ДРУШТ8У, нисам ДОЖИDСО да ми се IШ опако j<leaH начин УКflжr:: 1111 немам 
нраоо седети у томс ДРУШТ1!у. YBpckH. окренуо СIIМ се н" JleUoKpYI' и без збогом IЮIП!Ю 
сам да изиђе" из KPYГ~ xaHI'apa и аеродрома. На из,lИЗУ мс је З9држала француска 
стража. јер Лlкав је (јио рец на аеродрому да, без специјалне дозволе, не можеш ни 
ући. ~ ни изићи ю тога KPYГ~. То IIР~ВИЈЮ БИЈЮ је нарушавнно само Оllда K~.1 су се 
ука]ивали IIcllpHjaH:JbCKH "ВИОIIИ, Qщщ је бежаn СВflКО как п и куда ЗНII. А нарочито 
се свако трудио Цll I'а IlOle однесу цо IlрuогтунеЛfl који је био на тој IlруЗИ Верте· 
коп-Водсн. Ту су се мсшили ОФИЦИРИ и ВОЈНИЦИ, ре .. ЮВ И JlУКОnНИК, стр.111lљиница 
и јунак. Сеи СУ ту очекивали да проћс опасност. Ани, у CB~KOM другом случају, по
стојада је не само суliОРДИlшција, већ се на њу тако много пазидо, да смо ми Срби, 
OiIl uјени у нuјшнрем демократском !\УХУ ШlПсг народа и н~ше земље Србије сматрали 
овакве IЮСТУIIке као веома нсприличне у људском друштву. 

Кад мс је страж~р вратио у бараку. rш ме нрсдао једном подофициру, 11 овај Дil.ьe 
док э.а ово није дознао i]ел)(роа и одмах затим IIOЗ8[10 једног нарсдника )(ојl1 је говорио 

СрIIСКИ, јер је 6ио Србин и учио пилотску Ш)(IJЛу У Француској, 113 је са ескздрилом 
l-Ьепор~ и он дошао)' COJlYII, ЗШН\lЗО ,'>!е заш!О сам нео да lПићС\l из круга. Од
I'ОООрИО сам да сам хтео да идем у BOlICII. Т"МО бих !lреноћио, IЮШ1О бих нреn:ОJllIO 
всчср~о у друштву СрlIСКИХ официра, а заТИ,\Ј бих НрDИМ возом ОТИluао у Солун. Пи
та.~и су ме да се нисам можда IIOKajao што CUM дао nристан~к да идем у Србију, ИЛИ 
еам се УП.li1ШИО за време !lаиarllњег лети од COJIYI13 цО Вертекопа. Одговорио e~M 
ИМ да ни једна ПРИ\lсл6а коју су рекли није Ta~It3. Изишао сам из ЊИХОDОГ )(руга 
само из јеДНОI' p<l1l101'a, шю C<lM осетио IЮIIИЖСЊС. јер '>tи је било IЮК<IЗ;}НО на један 
доста груб начин д3 '>tени није место да седим и да се храним у фраllцуској официрској 
менажи. Менс није жеllИРШro 1џl се храним у менажи С фраН!JjIС)(ИМ подофицирима, Јер 
пре'>tа њима ИМU\l исто IlOШтовање као према ФJXlнцуским офинирима. И к;щ ea'lt дошао 
у еСКЦДРИJlУ, да ми j~ Просто РС'lено; ''Ти ћеш се храllИШ на том и том месту". ја бих 
то IIрИМИО И не IlOмишљщући на неки IIJхлест. Али овако, како мн је De~~pac бшю речено, 
ја нс MOry и нећу да OCГdlleM 'ј ЈМiХОIЮМ ДРУШЛIУ, а rIИЛОТ. ако се решио да са мном 

И}lе у Србију, IleKa јави спој!)ј ВРХО8ној команди и да ћу, уо~и поласка, доћи орако 
и бити СПРСМЩ1 за уз.пеЫlье ШЮI'а Ч<l(З КlJји Ја ТО буде одрећен. 

делкроа, к3д J~ чуо ово, НрйСlO је био изненађен K~KO сам се ја мопю IЫ~ЪУТИТИ 

на једну такву сасвим НОР'1~лну СТЕар. А да је то сасвим нормално и Србин наредник 
докаЗЈО \lИ је и као IIример H~Heo ,Ја он, иако је наредник, нема места МСђу фран
цуским офИI[ИРИМJI, Еећ је у З<!јr::дници, на хр"ни и на СIJивању С3 1l0дофицирима. Од
[ОВОРИО сам му јЩ је то 33 ЊСГ3, кз{]:ш lIаreДIIИК~. ("свим нормално. А:IИ, э.а мене. 
који'уопште нисам војни)(, и који сам прист~о да OlIУ ДУЖНОСI вршим добровољно, 
а то је дужност )(оју би peт~o ко нрихозтио од официра и у српској и у фршпrуској 
Еојсци, а I\ОШТО C~M у гра!')анству ипак нешто важно, не МОЈ)' ,'ill нримим И да прих-
ва,им OUlJ IЮllИжење. 

Кад јс СНС 0110 Рlшоршрано КОМШiцаНIУ ес.каЦРИЈlе. он је тр.1жио ол мене јЩ те 
ноћи OCTdl!CM ту ЮI аеродрому, а он ће ~}'Jpa разЈов~раlИ с ЉИХ08ИОМ команлом У 
Солуну. Молио сам дц ОIIИ MClle IlycTe ца те вечери идем у Воден. Он сутра некц 
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разговара с ЊИХОRИМ IUтабом, а ја ћу у Воцену, у команди српске Иffжин.ерије, чекати 
на резу.1Тат тих рюговора, ШI ако се рс!!!и ОВО питање онако како сам ја то 3<!хтеН1Ю, 
ОН нека ми јави, па ћу се 01lМах вратити у Ikрте~оп, а ако ощ"овор буде негативан, 
нема nrrn да ми јавља. У том случају, по својој вољи, отићи hи У Солун или у Лсрин. 
На крају, било ми је допуштено да те вечери напустим ВepreкOl1 и да одем у Воден. 

К:!Д сим стигао у в<'щен, Gюю је ,!1Оцкан, Је С8М оншшо У једна хотел, близу же.IЈез
ничке станице. тамо сам вечердо и остао на спаnшщ. Сутрадан, оnшыл сам у команду 
српске инжењерије и тамо сам се Ilријавио, не ГОВО~ћИ ИМ НI'IШШ (Ј инцидеН"lУ који 
сам имао с Франuyзимз у ВертеКОJlУ, већ сам ИМ рекао да очск~јем ТОПI.дана неко 
Hapcl}eњc за мене из српске Врховне команде или из Штаба Источне ВОЈске, преко 
команданта франuyских ескадрила У Dертекопу. Око лодне тога дана llOНОВО сам се 
вратио У ту команду наше инж:ењерије, где ми рекоше да сам лозван да се одмах 
вратим у Вертекrю, где ће ме чекати поручник Ле.пкроа на улазу у логор, 

ПОIIШО сам у ЛOlор и CI-ИI"ао llосле СН и 110 Ilеlll~чења. T~MO ме је већ чекао 
испред СТ~IЖ:С J.ioj пилот Лелкrn~ и Србин IшreДlIик.авијнтичар. ~им сам дошао, 060· 
јиц~ се C~ мном СЈ1дНЧIIO руковаше, а наРО'IИТ(Ј IЮРУЧНИК·IlИЈIOТ. одмах ми саОПШIИlllе 
да јс, по наредби ГСI1СрUЛН МИIlIO~, мени изузетно признато Ilрано, K1IO llриuременом 
госту фраНlIуске ееКlIДРИЈЈе, да могу у њихоuој официрској менажи с њим~ ее храниrn 
и добити llреноћИlllте тамо гдс и официри. I]римио сам ово еаопuпење, јер стварно, 
и нисам бrю НИUЈТд др)'Ј {} неЈ'О привремени гост ов()ј француској ескадрили, И сад 
ми је било сасним сuеЈедно Х(Јћу ЈIИ бити у друшгпу једних или других ~ официра 
или под[)фицира. 

НАД ПQРQБЉЕfЮМ ОТАЏБИНQМ 

З~ cyгpaд<lH био је одређен' llраlm JllT Прогр~м је био ollaj. Ићн ћемо на Џ(Јјранско 
језеро и са висине, од придике 3JIOO мстарз, ја им~м дв показујсм нв карти све (Јколне 
планине и висове, да би се !!ИЈlOт увеРИ(Ј ла мо!)' раСllOЗllаоuти извеСllС предмете ш 
те висине. 

Рано ујутру, још IIрС сунца, сели смо у апион. Добро сам се привезао за се:mште, 
јер сам био уверсн да то тако мора бити. Тако смо пошли ка Лојранском јсзеру. Бнлн 

СМО 3.00:) метара високо. I]оказао сам ОДМ1!Х ту, изнад Дојранског језера, I!данину Бе
Л:ЈСНИ1iУ, десно (1.'1 ње fiила је ПI1РИН.ПЛ<lнина, 3 ТilМ[} !щље, ИСП1ЧНП, упр~в[}, сенс· 
рОИСП1чно, била је всли'шнствеllа П:lаJlина Рила са САојим снеЖIlИМ вр;<оuима. На се· 
веру 011 Беласицс пружала се II:lЏННIШ Ограж:ден, Кад ca~ сп!;: то оfiележио Ila К<ЈЈJlИ, 
бугарска артиљеријu нас је примеТИ'ла, ОСУЛD. је артиљеријску ватру на нас, али су 
се зрна распрекаВD.Jl3 у Rазлуху или високо изнад или испод нас, YIICK далско од нащег 
авиона, тако да сам био IЮТПУНО сигуран 113 нас на том месту неће пОI-(ЈДИТИ, И МИ 
смо се ЈЮШГО смо Н<Јllрапи;IИ јеД<ЈН веilИКИ КРУI", IIраlИЛИ у Вер1екол. 

Тог дана и сутрадан одмаршlИ смо се. 
IIpeKocyt'pa, то је БИ(Ј 23. јули 1916, IIOUJЛИ смо на север, изме1ђ> Кожуха и планине 

ВелИК(Ј I-Iиuе (К:.tјмакчa.rlан). Кад смо дошли изнад Llоброг Поља и показао сам, ШI.IIСКО 
на ССВСР врх Бабунс, који се зове Козјак, који се 1Iепо видео; 110]([[зао сам и нска 
друга места као што су ВелИl,о и Ма.:ю J-Iиuе, и Перистер више Битољз. Затим смо 
се врагИ2lИ. 

CyTPa.'l3H, 24. јула llOНОВО смо отишли У Солун и пријавили се штабу Источне 
војске. Ускоро Ј:IПIМ, ЈЈ.ОIН30 је IlуКОВllИК КаJlйфзю~ић, Сви зајсдно смо УIIlЛИ КrЩ 
lенеР<I!Щ .\1ишоа. lЈ(Јру~НИК Делкрой изјавиu је фраНЩТК(ЈМ l'енерал)' и IlyK(JHHIiKY 
Кuлафатовиhу да је нршио ма прсбна лета са мном и да је УТВРДИ(Ј, "РВО, да сам, 
премда сам сада I!РUИ. пут летео авионом, показао да немам никаквог стеа-ха, [јЈТО Је 

врло важно у аВИЈаUИЈИ, а што се нарочито утврдило приликом пушьаве бугарске ар· 
ти:ы:рије lЈа нас, кад смn били изнал Лој~IНСКОГ језе[1И. Затим, да PlВЈ1шено добрn 
познајем спе пл~нинс, не саМ(Ј ове у Србији, неl'r и оне у Бугарској. И прсм~ томе, 
он! ЛеJlкроа, I1РИСlаје да лети са МНОIII и да се са снојим апаратом СIJУСТИ IЩ место 
KOJ~ му будем показао. 
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Мишо је дао одобрсње 33 овај лет, а К!I.IIuфаlOвић ме Јюзвао у српску Врховну 
"оман.цу. Лосед:ши смо ЗU сто и КалафаТOIlI1ћ ми рече да је мој задатак у позаДИIIИ 
бугарс"е војс"е и да чим Јючне ОДСТУЈЈање бугарско, да срушим l'ј!аННИ МОСТ Ilреко 

Вардара у Ве:lесу ИЈЈИ мост преко Вардара "од Кривола"а. Одмах сам рекао Кала· 
фатооићу да не постоји ни један услов да ја могу, усред Велеса ставити ексшозив 
Ј!Од јецШI оеЈIИКИ дрвеlШ мост. ;rурuи су, за BpeM~ свог ОДCl)'Ш'н.;Ј, ППК}'IIШЛИ 1Iа овај 
мост ОНССIЮСо6с, il З<I то су имали ДУП) времена, Јер су они БИ.1И I'ОСПОдари у Велесу; 
али у томе нису УСЈЈеЈIИ. I-Ьихова експлозија није мощ нап~вила никакве штете. и 
ОНИ су, напnслетК)', били принуђени, да би колико·толико зауставили напредовање 
српске опјске, која је ишла у стопу за њимв, да гюсJl)' мост Јlетролеумом и запа.lе 
га. Тако је мост био Heurтo МаЈЮ оштећСII и брзо је био оправљен. Ја не могу л.а 
учиним ни једно ни друго у Велесу. А urтo се тичс моста "ОЈI КРИВОЈJilКН, H~дaM се 

да Ilу 1)' постиhи известан успех, јер тај мост није у IICIIИКОм иаеељеном месту. а видеhу 
"шю је чуван. па ћу Гlрема томе даље пос1)'шпи. Затим сам му изнео пл~н за кварење 
I-РИ МОСlа: јСIIНОI- кол ЈЈРИЛЗ,ll1I, другог усreд Бабуне, KO,~ хана Uрнице, и 'Iрећег на 
nyry Прилеrт'Гr~дск(], ИСIЮД CCJl~ Трој.:щи, кпд ТОll.lичке воденице. Онај трећи мост 
н:щази се код реке Рајаи. Ако би БУIЋРИ ОДCl"УПИJlИ од Прилеllа K~ Гра,1ском. моглп 
би СС њихово извлнчсњс оз6и.ъно УГРОЗИlli. Кад би ~e овај м!.х"т QиеспосoGио. СМ1!I-рао 
сам да тај мост може ЩI се онеспоеоби, јер сам за тај посао имао сигурнс људе у 
Ce..1Y Никодин, који би мс У свему помогли да овај посап сигурно изнршим. Даље 
сзм му рекао ЈЩ clle :!.аIlИСИ од lIfX'меIШ, јер, ако би бюю ПО"ЈребliO да у најскоријем 
времсну ИЗВРЈIIИМ свој задатак. ја могу да онеСIЮСuбим CUMO један од соа три моста. 
AIIи. ако би за то требало дуже времена до ИЗВРIIЈсња змаТ1(а, кзко ја за то време 

организујем људе, онда бих м(]г<Ј.О онесПОСООИНЈ два, па, сиеИ1)'а.'ЈНО три моста, тј. 
два на Ба6УIН1 у Присад и Црнице, и јеЩlll ,"Ја друму ПРИ.1СП-ГРадско код Топличких 
водениua. Ј](1ред (101-\X теш"оhа, uпо сам ја сам и што треоо времена да тамо ОРЈ'<I
НИЗУЈСМ и IIронађем сооје Jlоуздане људе, IlOстоји још И једна друга 'Iешкоћа. да ја 
не могу узети собом и НОСI1ТИ МН(1ГО експлозива, јер ће ми требати да то IlOеим на 

леђима, а 1'(1 није лакО, кад се морам, још IIРВОГ дана кад се будем СЈТ)'стио тамо, 
лако и олрезно кретати. 

Кад сам 080 изјавио КалафаТОВl1ћу, он ми је рекао да радим щто брже, јер је 
ушрliено да "раљеllЮЩ РУМУlщја има да уђе у ()Uf 15. а8l)'еI3. Тада може одмзх Д3 

наС1УПИ помсрање бугарског ФРОlпа на СРlтско·грч~ој граници и МОрН се учинити све 
да се бугарско ПОВ.lачење щто вище отежа и да им СС онемогуhи да свој главни рап1И 

матеrиј~л пре(Ј.1це преко ВаРЈщrа_ ЗаПЈ је потребно организовати у ЈI03!IДИНИ комитске 
чете, Н~ОРУЖа1И их и 1I0моћу ]'их чет:! СНIВИ1И Бугарича з.аседе, руПlИТИ МОСТОАе и 
чинити све мог)'hио да им се онемогући уредно повлачење Јlрсма ЊИХОQој граниuи. 

кад сам сазнао Д3 Румунијн Уllази у рат. 11 зџ тај детз.ъ КаЈЈафаТОDИћ мс МОJlИО 
да не говорим нигде, а нарочито да не т-оворим о томе кал llређсм преко границе, 

8Идео сам тада ца имам веома важан задата~. Знао сам да оружја још има дocr.! и 
д3 се оно може Jlронаћи и IЈРИКУПИ1И и с њим lIаоружати једаи број љули. дли 'щ 
СОС ТО треба орсмена. Што се тиче е"СIIЈIUЗИНII, ни у ком СЈlучају не МOIу lIоне1И UИЈllе 
од 20 "ЈјЈЮI·рама. заједно са штапииом и каllИслама. Рекао сзм Калафаговићу да ћу 
учинити све што MOry, <L1И У сваком случају, цео мој рад, УI'лаоном, з:шиси од Једис 
чињениuе, а она је била у он()ме: ако су Бугари ПОСЈЈе извесних зверстава која су 

IЮЧИIШ;IИ над Србима, уочftllИ СВС IlOгrеЈllке к[)је је срнска ОЈ!аСI учинила за оос гри 
године. а што је било неминовно. јер се IIOС.1е 5(ј() година једне JYpc~e ynraBc, Јlре· 
лази;1O IЈа један Н(10 систем упраRЉllња дрЖЗ00М, и ПОl'рещке су БИЈТС не).lиновне. Али. 
ако су их Бугари уочили. П3 их они не праве. онда ће бити мало тежа сиryauија за 
мој рад. АIIИ ако су ОIlИ JlОIЮllИJlИ наще IЮЈ'рещке, биће мени рад ОЈЈакщзн, и моћи 

ћу учинити много више него што данас могу овде да обећам. 
Калафатовић се с.10ЖИ(1 с тим. дао ми је одмах један револвер са осам метака, 

једну кратку lJущку - СРНСКУ брзометну - јер сам за њу имао муниције свуда у Маћедо-
нији. Одело сам имао своје, оrЩl IЮгtlД110 за ТdКЗ8 Јюсаn. И напослетку, извадио је 
из кесе 10 HanO.leOHa), 1nary. Кад сам узео пазј нооаll, 6ез икаквог ОКО.1ИIJШњ.а, рекао 
сам Калафатовићу: 
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"ВII мене тамо Illаљеn: само да погинем и ништа више! Шта МИСЛ\Пе Д(I IIpe!l
ставља тај посао једи!! сум!! ОД 1() наnолеQlШ у :lfШТУ? С ПIМ новцем, у ДЩ-ЈаШње uреме, 
не бl1Х могао честито IЏштити труд једном куриру, кога бих послао 111 ПрилеП8 у 
Скопље да ми npl1"}'!!!1 разне ювеuпаје, IlИЈИ бl1Х 1oI0гао издржавати чету од \0 душа 
Вl'!ше од 5 дана. За све време свог чстовањu, све IРОШКQое п() селима пJlаћао сам 
НОllцем; а сад Т)Х':ба да им то узмем беСllлатно, 11 не знам ЈШКО бих МOI"ао ЈЮlшзати 
да мене занста TR\tO шаље Србија, која је у савезу с Русијом, ЕИГ;lеСЈШМ и Француском, 
и у чије име TdMO lреба ла рЏИМ, 3ЈЈИ да ЖИВИМ () 'rpoШ"У всћ ОП:Ы1ЧК1IНОГ IШРОШl 
и џе су lючињена велика зверпва, о ксјима сам знао још пре нашег наIJуuпаЊII 
МаћеДUНИЈе,;ј ко зна шта ћу још ).1ОЗННlИ кад будем отишао тамо". 

даље сам му рекао: 
"Ја ћу узетн свог новца KOjlJ имам овде у С()Л~I!У, 11<1 ћу ОТlJl\и и вршићу своју 

ДУЖ;НОСТ. А.IIИ ВИ, С овим вашим IJODUCM који ми ДlljСЩ yjeJ\I!O ми дајете н доказ да 
нисте сигурни да ћу моћи нешто тамо :wвршити. Али тамо МОЈУ СI1I)'рно JlОГИНУТi1 
И МОЖЈ1.3 ме само зuт тамо и шаљете. 

КаЛ~ф~'ronић је сос ове речи морао ;щ. rlрОЈЈта, јер је и сам вид~о Д~ сам у праву 
и да је свака MOjU реч IШ С80М МССЈУ. И.l~ињавао ми се како СРllска Врхониа KOMilHila 
још tle раСlIолажс tlикцкном CY'IOM IIOПI\3 ;1.iI би могла tlешто више са сьоје стране 
дати. али он 311а доБЈХ1 ЩI !'Ју ја моћи и умет!1 да ИЗОРШИМ сној задатак и под н~јтежим 
условима. Молио ме је да не одустанем од I1YTU, всћ JlОШ 10 је I\ећ, све спремно, да 
сутра отпутујем у ВеРТСКОIJ, а 3(1 Ilрелазак преко границе да је коначно утврћен 27. 
јули, осим У еЛУ'l~ју lIа тога дшш буде невреме које би онемогуhИЈЮ Ilравилну ори
јеИПЩИЈу.llристао <':аМ д;i ОШ)"Ј)јем, јер нисам ни имао ][;}меру да од ПУТi\ оду<.:шјем. 
A.nи C~M био изненађен ПII\.~ОМ .1~к()мислеIl0шћу Д3 се 'Јоне" нреfuщујс преко границе 
у 1I0ЗЩШIУ IIСllРЈо1јатељске војске, .:1<1 му се )Џlје јслдн задатак који не мож.е да се 
из~рши, осћ му јс Ill11pc6Ha 1J0моћ, u ЗlI c~e то даје :IIY се 18 кила еКСllJюзива, неКОЈIИКО 
Стотина метара ШТЩlИна, неколико КШIИСЈIИ и јелна батсрнј1\ за струју која ИМ~ да 
произведе еКСnJlOзију. И. напослетку, СЈЈеl'а десет наполеОllа у ~1ЮУ! Морао сам јОIll 
те вечери .:щ ОТП)"Т)'Јем у Јlсрин, гдс је трсба5Ю од lIel]1:i Сокшюuићn. који је тамо 
издавао месо ФР:iнцузима, дп још узмем најмање 10О Н~llо:ЈСOlш, колико ми је tlајмање 
БИJlО lютрсбно да се ,юry снаћи у првом моменту, а доцније, ћу видети шта и како 
треба да се ради. Вероn:ю сам да ће улазак Румуније у рат олакшэти наш ПОJlож.ај 
на COJIVHCKO~ фронту, ШIИ !Iисам био много уперен ':13 ће Бугари и Нсмии, којих 
је већ би.lО на том фроlП)' према н<!ма, 1I0вуl\и се и у ШIIIИЧНОМ бекству и бежзти 
у Бугарску. 

НаllШП C~M свог ПИЛОlа llелкроа и рекао сам му да морам iЩ НдеМ у Jlерин, на 
IIrra ми ОЈI (}Дмах СНреМИО авион, сели смо у љега и ОТИШ.1И у Вертекоп. Ту са\! морао 
остюи )],0 сутра.дан. 

К;щ сам оrишао IJР~ИМ BmnM у Лерин, нашао сам Петра Соко:юuића нл самој 
станици, узоо од њеl'а 100 НШIOЛСOllа у 3ЈШry И један кофер са својим СТК!lрима, који 
је ту био, и 26. Јула .Увече био сам у IЬепорској еСКЏРИЛII у Вертскопу. Свој кофср 
са стварима, )' комс Је било порсд QСrа:ЮЈ', 1"1 HeKOJlIJKO докумената издатих 0,'1 СТp<lие 
генеРUЛ<Ј Павла Ш1)'рма и војводе IIУllЈИКа., којим сам lIOСТ~И:ЬСН Ја 1I0маН1Јлнта ВЈР
ларског одреда за време CPlJcko-БУI'арс~ог рата 1913, ~ЈIИ I.'-У ЈУ бllJте још и неке дра
пщености, неколико брилијаlПСКИХ прст~нова, јеШЈа златна, једна сребриа и јеДIШ ле
по изрuћсна од сребрне жице T1IOOKepU, коју ми је ПО~JlОИИО митропОлит Вићснтије 
CKOnCKi1 Ki!Д је дошао у СКОl1ље IIUO МИlр<ЈIIОЈIИТ. Сне те ствари у томе великом коферу 
оставио сам 1)', у маг~цин код секаДРИ.1С. Ilошто сам lIечерао, леl80 сам да CflaBaM 
испод једне мреже кој<1 је требало да мс брани од KOMapauu. 

СИЛЛ3АК НА СОЛУНИЦУ 

Већ у три С<1та 27. јула ујутру устао еам и умио сс. ПОСJlе 25 минута, Сllевен у 
комБИJlеЭОII, седео сам, УЧИРlнће11 и привезан на clloje седиште, у аеРОllлану. Пре
крстио сам сс и ЗЮi"Ufl.1ИО Бnгу нпо ми је дао у део 1)' срећу да ј3 будем прри Србин 
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који се враЬа У Orаuбину. Био сам због тога необично располож:сн. И кад је У з.зu 
часова ујутру авион почео да се диже од земље, још једном сам се прекрстио и по

сматрао даље наш пут. 

кад смо дошли изнад Добroг Поља, бугарска ватре гореле су дуже целог фронта, 
јер је на тој висини бltJю ХЛМНО, И војска није могла да буде fiез BiJTre. Ватре су 
све биле Ilрсма северу и ми их нисмо ЮI могли пидети док I[ИСМО дошли ИЗIНЩ њих. 

Време 110 коме смо се Уllрав:ы\Ли, било је источноевропско и за читав caTd раније 
0,1 нашег срсдњосвропског времена. Зато јс почело да сс дани всЬ кад смо били на 
СеЈ!ечкој IЏЩНИНИ, ИЗJ-lад M~pKOBa Гумна, а гребен те ппанине раЗдваја кањон Црнс 
реке од ПРИJlепског поља. 

УГЛСЈЩмu Прилеп који се буди и Златоврх с мш[аcwром ТресЈСавцем. Лете..1И смо 
високо, изнuд саМОI' 3.rЩТОUРJlа и био је сасвим дан ЈСад сам био изнад мог села Браи
лова, а наш нравац је биu С[РОШЈСО КЛСЈЈ1I,IIО- СОЈ[),нина. 1l0ЈСаЗИВIЮ са.\! руком IЈИЈIO'l)' 
rrpaBaц којим треба да иде авион. У S.30 сати били смо 100 метара изнад врха Со
пуниuе. 

Иетuчна страна Солунице биш\ је сва у дебе.l0111 [Iрошлогодишњем сиеl)', а за
Щlдна П[l'<lИI! била је сва у 3CJIСНИIII n~шњацима. Пред IЩUIИМ О'lИ'lа указаше се не
колико равни" поља, ОИ8ичеНI1Х п:ншЬ<щима. На једном мсщ угледасмо једну баЧНЈУ 
са многобројНОIII стоком која јс 1)1 била дотсрана на мужу. Показивао сам рук:ом на 
место где треба да се С[I)'СТИМО и мој [[ИЈЮТ почео је дз кружи II~Д том ПОЉ:1НОМ, 
равном као теrЈсија, усрсд високе СОЛУНИIIС. Било је 10 минута до б часова. Кад смо 
се С[IУСТИЈЈИ и кад СУ то~кови I!виона ДОДИРIlУ:ЈИ тр,шу [[реко које су КЛИ1или Без имало 
потреса, кзо да идемо IIреко каквог дебелог ћИЛИIIIЗ. 

Кад се ШIИОН зауспlUИО, [[PUfI сам ИСКОЧИО из аuиона. На МСltи је бил!! I1УШКiI, 
револвер и доглед, а IIИЛОТ ми Је додао ексгшозивни материјал. Затим се и он спустио, 

почео да раЗГ.lеда то чудновато lIIесто које иије би:ю обеЈ[еж:ено ни на једној каrти, 
3.I[И на које су се МОГЈ[И СIIУСТИТИ СIIИ француски авиони КОЛI1~О их је тада би.10 на 
СОЈIУНСКОМ фронту. Лељроа је седео са мном нешто око .5 минута, затим је IЮНОВО 
се!) у аIlИОН, а ја сам o~peHYO елие)'_ Мотор је почео ГlOHOBO да ради. Кроз не~ОЛI1КО 
секунди, авион је прво [ютрчао [10 земљи, а З-fllНМ је llO~eo да се диже све више и 

више. Посматрао сам га све док се није уздигао на RИСННУ Сопунице и видео сам 
како се окренуо [rри [!Овратку у истом правцу onaK.le CIIIO и дошли. Лелкроа се враћао 
у СОЛУН. 

ИСТОI,) Д3lЩ, још rlpe IЮ}IIЩ СЦ1lшће,генерш[ Миш? а веровш-но и срнска 1;ipxoBHa 
комнида, да сам се cp~tlllO СНУСТИО на 0110 "Iссю КОЈе сам ОЗ[Јачио, а за КОЈе ЈЈИКО 
од њих ниј~ неРОЕНО ДiI на зем:ьи Ј[ОСТ(lји! А:ЈИ, [[{IШТО ће им Ј[ОРУЧЈ[ИК делкроа ![ОТ

врдити Д~ се он на ТОМ месту тако срсћно сnyсгио, 11 да му је баш та 8[:'сина даЛfl 
11 улюа nOBt:pelbe да се BjX1TI1 натраг у Солун. а не да лута према РУМУНИЈИ. увериhе 
и јеДIlН и други штаб да има много што шта није у картама записано. 

САМ НА ПОРУШЕНОМ ОГЊИШТУ 

Кад се авион изгубио и кад сам још мапо помало могао чути његов ЗВУК, оцје
дан пут преда мном се указаше лва чо611иина са бачнла. БЗ'lИ.l0 је било, као и сва 
стока на њему, својин~ Диме Ликовићll чуоен()г сточара из Крушевцз. Цео тај део 

Солунице, З11IИМ БоРОIJОЉII које је било Р;Ш[[{I н Пусто Подuво ЈЈУЈЈО разних IЈсћина, 
а у коме је било ЗИIIIО8ИШТ~ за неКОЈIIIКО Хl1љада кооа, јер У Пусто ПОДОВО ЮIКад~ 
се инје МО('30 задржаТИ';:t1ег, всћ се топио "ре исЈ'() што падне на зе1ll:ЬУ, а многобројне 
lIећине-с.1ужиле су за прен()ћиште ЈСозама и за затварање младих ј~рића чим се ојаре. 
Сва та места била СУ својин~ Лиме Ликпвића, и двојица од његових ов'!nра долазила 
су и мени. Видели су :lеРОn.1:Ш кџ се спуштао, па су У прво време мислили л~ ТО 

ЧИНИ ЗЗlО што има неки квар. А:[и K~Д <.:у видеЈIИ да се ираћа calllo с једним чоuеком, 
Мачо дика, најмлаl\и син Димс Лика. ПОС.1ао је Д8:\ чобанин~ ДП виде је ли то заиста 
неки човек ИЗ аејХ!ruшна остао ту. 
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КаЈ.( су се нриfiНИЖИJlИ меllИ ОКО 5!) метара, наредио сам 113 снаки селне на СDаје 
место, иначе ћу OДM~X ночети да IIYWIM на њих. Ани, чим сам ове речи изговорио, 
ови чо6ани у један ['ЈШС I10здраuище ме ре~има: "Добро дошал, господин Василије ... " 
Познали су ме и по лику и по стасу и по r.lacy. Онда сам наредио да један од ЉИХ 
остане на месту rде је, а један да доће БЈlиже мени. Кад се овај приближио к мени, 
пустио сам га близу око пет метара до себе, и наредио сам да селне 1)'. 3arnlll сам 
почео испитиваље ко је од Димопих ОШQпа на бичи:Ј)'. Рекоше ми да је ту наЈмлађи 
бraт Мача. 

"Кщс:о је IiЗРОДУ?" 

"Зло, господине. Он!) су n.ъачкаши и убице. Упек су гладни као гусенице. Спе 

ЖИВО rюједошс; 1I.1И не могу l1икако да се IШСИТС. СПН пл.а'lкају: полиција, жандар
мерија, војска, јеЛ1ЮМ речи, 1<:0 год стигне тај пл,ачка, ПJhачк~јv по IШ[ЮIIIИМiI, а исто 
'Ю чине но се.:lима. ЖеllСlшње оGeшчастише и lIapuII кука lIa Ib~X'. Оћемо ЈIИ се икада 
СIШСТИ од Оllога мижта (H~poдa)?" 

Онда сам му нришао, руковао се с њим и дао му један пакет чокол:ще да пошаље 
својој деци. И рекао сам МУ ).Ia сам дошао дирекшо из СО;lуна; да је срлска војска 

ollel- ДОШЈliI ШI СРIIСКО-, р"ку Il1ШIИЦУ; да у СО:lУНУ иr.ш. поред Срба, ФР:ШЦУЗ<i, Еш-леза, 
Руса и ИТ!Ulијана и да ћс ова ЗСМ.ЪЗ Македонија бити ПОН080 осло50hcна од Бугара 

и да ће се KP~."" ПеТЕР вратити У своју зеМЉУ н да МЕкедонија нсћс и нс може бити 
БУГdрска. 

Замолио ме је да 1)' мало причекам да ми донесе У једном кtJТлићу оарено млеко. 
ЗахuаJlИО сам МУ ЈЩ томе и рекао ШI меЮI сад не Tpefu! нишTh, већ са својим другом 
нека иде на баЧИЈIlJ; нека T~MO lюздрави Мачу и нека му каже ако би дошли liУЈ"ари 
и саЗНflЛИ да се неко овде СIJУСТИО, IIска ИМ кажс слободно да сам дошао јв и да 
сам отишао на ВРХ СОЈ1унске Главе, да сам се одатле изгубио, да сам био дn6ро нао
руж/ш и да нико није смео да ми се IlрибilИЖИ. 

Кал су ови ЉУJlИ 1нмшt:Jи за 6рдо, узео сам спој !Овар, эа5ацио I'а ШI леђа и IЮЈШКО, 
пењући се, изишао на иајвиши врх Солуницс, познат K~O Солунска Глзва. Ту сам 

сео на каМС11 и РСКЕО: "Хвала ти, Божс. што су Бугари не само поновили наше по
грешке, већ раде хиљаду пута горе од нас. Свој заilllтак ћу извршити. Народ ће бити 
са мном. Али не знам да ли ће и Румунија С80ј задатак да изврши." 

Ту, ШI ТОМ Ј;аМСIlУ седсо сам целога дана и пос,"штр:ю свуд унаоколо. а кад бих 
ожеднео, сишао бих ~ШЈIO улсво, гдс јс било много снега, да бих на тај начин, утолио 
жеђ. Предвече сам Јюшао lюрел места Ковчег, па сам изишао на превој звани Мочур, 
где ме је ухватио мрак. Идући тако путем којим су ИШЛИ уочи своје погибије бугарске 
нојводе IЮРУЧНИК КонстаНТИНО8 и Гого Ацев, одједанпут чујем многе гласове који 
су били измешани, мушки и женски, те сам 6ио уверен да пво није никаКllа {\УГ<lрска 
војска, 3.1И нисам могао да схватим шта траже људи и .... еllе Hnhy на овом IIУСТОМ 
планинском IIУТУ којим се МОЖI;: о!ићи у село Крапе, Шlи и у Порече. Само се тамо 
не иде Holiy, јер да се сићс У Поречс трсба проћи кроз гупу бороку шуму. 

Кад се ССJhiЩИ IlриБЈlИжише, скреlЈУО сам Ji(X:IIO од џве ЩIШlИIIске пюе и сео 
иза jeJIHnr KaMel1~, а убрзо зним наишли су сељаци. 

Би)!и су мушки, женски, па чак и деlШ ма;ю nлраслија_ Неке сам од њих П{}1Н:Ю 
по гласу, јер нисам био да;Ј,е од три,четири метра. Из њихових р<1ЭI'овора сазиао сам 
illI сви иду У Беличко nорје да тамо, У неЈЈикој боровој шуми која IIРИlЈ!!да селу lieлици, 
секу борику (ЈI)'Ч), јер у БУI"1Iр~кој не!.!а петролеума и народ је почео да се служи 
боровим дрвеюм )'месЈО осоет.ъења пстролсумом. 

Кад је прошла ова сеоска IЮ!lорка поред ~eHe, изишао СilМ на аУЈ, Ilа сам ишао 
још ДУЈ-О док са!.! ДОШ1l0 до пута Koj~ cKpelie l\eCHO у село Ореше, Дошао сам до 
б.1ИЗУ села, 1111 сам IШрСД ЉСЈ"а ПРОШIIО и попео се на планинско било, Тl1козване 
Орешке ЈIИНllде, I'де су lIаше чсте 1905. уништиле 6УI'арску че"!)' СТСВ3II<I Шиварена. 

Кад са!.! изишао на ове ли~аде, сишао с<!м између се.'ш СТРОllје и Гuстиражња, 
па сам се прекn преllOја Кре упутио IIpa80 ка БОI-ОМИJlИ. Знао (ам добро jeiIllY њиuу 
иа којој, 06ИЧllO У ово доба Јјежи СIЩО Gpahe СтаНК{Ј~ића из БОГОМИ.1С. Знао СЮI 
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да је увек код СЛЏШ једаfJ од бр<\ће Станковиtш, ПО имеllУ ПајдQ. Упутио сам се право 
ка тој њиви. 

Кад сам ДСЈшао у близину, овчарски пси надали су давеж, и Најдо је одмах устао 
и пошто је 31ЩО 110 IIсеliем лавежу да лају на '10~eKa. OI\Max је УllИтао: "Ко ияе?" Био 
сам тада можда 100 метара далеко од њега и само сам му ОДГОIlUРИО једну реч: ~He 
оој се. 1а сам", На ту реч, Најдо је одмах почео да виче на [Iсе и потрчао мени с 

речима: "добро дошао, господин Васил".lrа KlIJI смо се РУКUВа!1И и lIољубили, одмах 
ме упита: "А где је господин Јован (Бабунски)?" Овај богомилски чобанин сматрао 
је да је еаСЕИМ на своме месту шго сам ја 1)' дошао, Али је сматрао д3 је и Бабунски 
1)' са мном. Све је то за њега било потпуно појмљиво јер кад год јс у Азо1)' иевоља, 
кад завлада зрум, и мени и ы.БУIIСКО"l било је место да будемо ту и да бранимо 
народ. 

ПСи су били умнреии а ја са"l сео с lIајдом мвло даље од оваца, у :Ј.аклону једнОI'3 
ГPMЉ~ и почео да испиту јем Најду. Рекао ми је да ретко која кућа у БОГОМИ.1И није 
:Ј.аЕијена у црнину јер су од ьугара побијени, приликом беКСј~а од њихове војске, 
[(ад су их оно затекли прошле јесеии у селу Додгавец и [10 другим селима у При. 
леllСКОМ ВОЉУ. Рекао ми је да је IIре,,\селник nшuтине у Богnмили Андреја Поп-Арсов. 
бивши бугарски учитељ, родом из тога СС.1а. 

ПОIl-АрСОЕ био је стари свештсник у селу Богомили. IЬегов син Петар, доцније 
знани 1I0н.Арсов, учио је школу у Србији и јелнога лана, преварени од бугарског 
послаНСТЕа у Београду да ће им много бо.ъс БИПI ако пређу у Софију, где ћс добиrи 
не.ЈЈике СТИllендије. а 110 З<1I1РШС"1 ку ПЈколе да ће им егзархија дати најбоља ~ecтa у 
Македонији што им Србија нс може дат, I1етар I10п·Арсиl'l, дамјаи Грујев и још 
Ilеки дру['И, ОСlаUИЈЈИ су БеОIJXIд и O"IНШJlИ у Сl1фију, гле су заВРШИ.1И унинерзи!ет, 

113 су потом били поетанљсни за наставнике буг~рске ['имнззије у Солуну. а lIeT~p 
ЛOlI.АРС08, доцније је премештен у Скопље. и ПеТ"dР и Дамјан доuније су били чувени 
реВОЛУЦИIIJШРИ и ЧЈЈШIIIJIИ ЦентраЛНОI' комите'l а ВМРО. fle"l<1P је СИnГ<1 БJXIта Андрију 
однео у Софију, где је евршио [rрогимназију (три puзреда ГИМН<lзије), на је затим 
ДnШ<lО у Македонију, где је био постављен за бугарског учитеља. Није могао бити 
учите.ь )' СВОМ селу liш ОМИЈIИ, јер тамо није БИ.10 нијеЛIJе куће (1угарске, већ је био 
по другим местима н учитељевао тамо, где су биле бугарске школс. Чим је проглзшеIJа 
yctaBIIOI.-"Т (хуријеl') у Турској 1903, он је З<lМОЈlИО 10llaIJa Баб)'НСК{lГ да му }\(lПусти 

да се са својом породицом пресели у !Јогомилу, где је имао СЕоју куl'lу и скромни 
имеЈак. Б~бунски му је то дозволио, и 011 је ту живео више од шест година међу 
својим сељацима, нс дајуhи утисак злобна човека. 

Кад су Бугари окупирали српску Македонију, овога човека су поставипи за пред· 
седника nПlIIтиие. Андрија је занео cтpnr режим у БОГОМИ.1И, где је углавном била 
највећа тешкоhа за стаНОВllИUПВО стална рскн'щиција животних намирница ],,1 бугар. 
ску војску, без икакве накнаде и без ИК:lКВНХ признаница. Сељаци иису МОгли да са· 
крију ништа, јер је председник био љихов сељак и свако неизвршеl~е своје наредбе 
пропратио је преТЊQм сељацима да ће село бити ПОП3ЉеIJО, а IJарод уништен. 

lnш ми је Најдо испричаn () многим убистuима која су БУI'3РИ починили У Азоту. 
У ТеОЕУ су уништtrnи целу породицу Давче Катранuије. Свих 27 душа, мушких и жен· 
ских, међу којима је било и одојчади, спе су :Ј.аклаJlИ! Од њих нико није остао жин. 
Поред њих, било је још IЈецщико виђених се..ьаки н()бијеllО у ТО.'>!е сеJlУ. Сви рођщи 
моје жене били су поубијани. Моја жена била је ,10 Ilре три дана у БраИЛОЕУ, вли 
пре три ДШШ, зајеДIJО с 1 роје леце била је спроведена у Прилеп. Да је БН.lа спроне;Јена 
нски даи доuиије. могао сам посумљати да је то учињено због мога доласка у Ма· 
кмонију. ДЛи, ШIПlТО је т() учињенn РИIJије, било је јасно да су то Бугари учинили 
по неком раније YTOplJcHOM плаf[У. 

Вечерао сам ту е Најдом, па CYTp<I ујутру, склонио сам се мало lIише у шуму и 
реК30 сам Најди да ме насле ]Јодне обаllесш како стоји ствар у селу: има ли буГ.Јрске 
Еојске, Ж8илармсријс или НСКОГ8 другог од стране uласти. lIосле подне. око 2 сата, 
цознао сам да у селу нема НИКflга. 
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у СЕЛУ БОГОМИЛИ 

Не ГQворећи lIајди ништа, lIошао С<Ј.М ЩlliВО У [(:.10 И YnYl110 се оnштини. ОllШlина 
је била у такозваној Стаюювској махали, а та махала ле::.шла је не једном nшпоу 
који се безмало Гr~НИЧНО са шуМОМ. П~ТКI.I Стuнцщиh, сеоски војвода, и брат овога 
Најде, 6ио је у 'I(:ТII са Јованом БаGУНСКНII. Још седам-осам сс:ъ.ака из Богомнлс били 
су у чстм С Бабу неким. Сељаци су били добри као Срби, а убиства која су почињсна 
над масом жена и деце боГОМИЛСI(С, нису из.азнвали ](0,1 ових сељака никакав страх 
већ, напротив, мржњу. Бугари су БИlIИ омрзнути од сваког у томе селу, од најстаријег 
човека и жене, па до детета, које је тек Н~УЧIfЛО да говори. Општи неки стражари 
и пандури били су СВИ из Богомиле и у СРОДСТЋу с Iтредсеi\НИКОМ. Знао сам ,[Щ су 
ОНИ СВИ добри Срби и да неће НИКО щжушати НfПrпа против мене. 

Било је око 3.30 сати rЮСЈЈе ]Јодне кад сџм УlUао У богомилск), општин)'. Пред 
кућом у којој је бllла ОIIШIНН~, Hllje бщю HIIKaKBC страже, а унутра, у ходницима. 
седела су ~е-IИРИ l:тражаpu, без пушака, само са тссацима, обсшсним о кукове. Чим 
сам изашао на горњи спрат, стражари кад су ме УГ.lсда.1И, сви су поскака.1И на ноге 

и онако укочсно поздравили ме. Свако је хтео да ми нрнђе руци 11 да ме по.1,у6и у 
руку, јер Су све били млцићи. Нџре}\ио сам да сваки остзне на сноме месту и да 
нико не улази у канцеларију :m С6е време ,.\ОК ја буде)! тамо. Сви су ошоворили, 
сваки за себе: "Разумем П!СIЮlIИllе!" 

Председник Андрија IlИје имао појма ко раЗГОllара с ЊСГОIIИМ стражарИ1,fа. Али 
кад СНМ ОТ90РНО 9р:па и уuщо Андреја је само разрогачио очи, устао на ноге и llpo
гонорио: "Милост! Ја нисам ни за шта крив!" Ја сам му рекао да седне и казао сам 
му овзко; "Слушај, Андрија! нисам дошао овамо никога да убијем. Нити хоl\у коме 
да се светим. Ја мисли),! да је у овој зеМЉII било много крви досад и да не CM~MO 
више ниједну кап крви нзшег народа да j)po.l~lIaMO. ОСRетиl\емо се Буг~рекој, 
унишrнћСмо њену војску, Истераhемо их из МаћеДОl1ије. И то he бит наша ОС9еrз 
за сва зла што су ()ни ОБЈ\е почини.lИ. А:lИ lIећу ја лично. нити ћу коме дозволити 
Д3 пролева крв нашег НИј"ЮЈЩ које је С1рa,rџю и J<lс..l)'ЖИО да буде поштеђен од даљег 
покоља и несреће. !1онтао сам овамо да ти кажсм да ћс Србија поново да се враrи. 
Србијз је у друштву највеhих Сl1)13 113 свсту, У Европи, У Америци и у Азији, Никџ 
не може Нем~чка, трула Аустрија, ТУРСК3 и Бугарска да 11Обеде ueo свет. који се 
удружно против ЊИХ, ТИ си 11осгзвљен овде за председника општипе и ти, ~KO хоћеш 

Д3 сачуваш своју главу, м()ря.ћсТН добро ЩI IШЗИШ како hеш УПрl!вљатн овим народом. 
Не само што не смеш да ЧИlIИI!] непраu;Ј,)', ueh lIе (:мещ ии другима да ДОЗВО.1ИШ. 
Бугари, још кал су те rrОС"I~ШИЈIИ, ИМilЛИ су поверења у тебе, па ти можеш и да браниш 
овај народ од бугарског НilСИЈЫ\. Ощ имаш да извршиш једно моје нарећење, Одмах 
сутра да одеш у Вежс и ла кажеш н~че!lНИIIY среском да сам ја дошао овамо, и да 
му, у име Србије, поручујем да Ilрестанс и он и сви други са зулумима, јер ни ово 
досад шГО су починили не MOry јЩ плате. Кажн му nВ'до: "Ниједан 5yraPCKH ЧИIЮШIНК 
који буде ~ршио зулуме и репресалије над нашим 11~POДOM. неће избећи казну. Бу
гарска ће бити побеђена и щупирана. И lIијед:tll зулумhар који је заслrжио казну 
због својих поступака у Србији неће се моhи сакрити нигде у БугаРСКОЈ' 

после ОЮfХ речи, изаШИI) сам из општне а пандурима сам наредио да ме ма.l0 
да.ъе испрате. ОЕО сам у~инио из опрезности да случаЈНО председник општине не на
говори НеЈ\.ОI· од нol1X да пуца на мене док не пређем једно растојање ОШРIIЈlике до 
Irрuих кућа. КrlД су ме стражари допратили до првих кућа, рекао сам им на се врате 
и да ие извршс никакво нарећење које би било прщив народа. ОIШ су ми uбеhали 
да ће мс послушати, И ја сам тако опет оrиl1J~О горе у шуму. 

Предвече сам опет сишао до Најде. А.ЈIИ Најдо је већ био обавештен о мом ОШЈаСК)' 
У село и У опшrюi)'. И замерио ми је щru сзм то учинио, јер се Андрија може осветити 
сељацима. Ја сам ПI уверавао да не трсбil ничега да ее П;ЈЗше, јер ускоро ће се Србија 
пратити. Замолиu сам Најду да једнога дечака од њеrоnих који ће му ДОllеrn вечеру, 
задржи ty код оваца, а он одатле да пређе у Гостиражњу, lIa сутра раио из Гости
ражње да оде у моје село Браи.l0ВО и да ми }\оnеде једног од мојих слугу, нског 
Илију Лорећанца, зли да га ИЗАеле више сели Слепче, на планинско било, које дели 



КА3ИВАЊА И дОЖИlЈЉдЈИ IIOJII().II~ ~ЕЈ]ЕШКОГ (1912-1911<, 1'l41_1'J4oi) 83 

велешки од прилепског среза. tI дп Ioa доведе до једне чееме у боГОМlUIској планини, 
која се зове Сопурка. Ту ћу их чекати. 

"ајдо ми је рекао да то место иије баш много згодно, јер једна Ј'рупа бугарских 
lIојf1ика, око 70 људи, cтaf1yje cnulf10 у селу Гостирвжњи [юд шаторима, а у бш'О_ 
милској нтуми секу дрпа и СВ.таче их помоћу ВЈlЗкоuа. Одатле, из ГОСТИ(Xlжње, ове 
болване товарили су Ila КОJlа и носили даље. Ја Са" му рекао да ћу бити 1)', код те 
чссмс. И кад он СТЮ'не с Илијом, или nез Илије, јер нисам био сигуран да ћс овог 
човека затсћи код куће, ја ћу им се јапити. Али, ако ИМ се не будем ј·авио,.оНда ћу 
их чекати на Jlавловој њиви, а то јс било на једном високом преnоју, где Је водио 
сасним планински [[ут од Бо['омиле у Гоетиражњу, али је ту би:щ густа шума, у II0ју 
НИIIО није залазио. Најдо ме је послушао и учинио је IIао пrrо сам му pellao. 

Cyrpaдatl, отишао сам у бо!)'МИЛСКУ lUlанину. Кад сам тамо стигаD, секире су ЈЈУ_ 
пале на сп~ cтp3H~. lIосматрао сам с једног згодног места једну груfl)' БУГ<lра. Кад 
сам ОСЛ)'ШllУО ЊИХОllе разговоре, чуо саМ,'\1I говоре 1)'рски. Нисам знао јссу ли ТУРI1И 
или Бугари, јер су сви били обучеl1И у fiympcKo ВОјни'lКО одело. Пришао сам им МаЈl() 
ближе и nоглсдом yrnрдио да и они носе М3II:Iих~рове п)'шк~. Из тога сам извео 

закључак да то нису бугарски Оll!lOћсници (Ш 1103ИВ), нећ су сиryРIJО ~ојт!Ици П по
зива. Викнуо сам им 1)'рски: "Срс!'!ан рад!" Они су ми одговори:щ 0111\1 на lypCK()M 
језику, да ми захваљују. Они ме IIИСУ могли видети. И ја сам продужио даље и сео 
близv чсеме. одакле сам могаn lюоtатрати дола1аК Ilајда и Илије и сваки l\Окрет ових 
БугаРа кпји су IlеМИЈIOСРДНО П1М3f1И.1И шум}' Knjy смо ми дуго ['DДИЮI чували. 

ПРИЧf: ИЛИЈЕ ПОРЕЋАНЦА О 3ЛОЧИНИМА БУГЛРА 
НАД МОЈОМ ПОРОДИЦОМ 

Око ПО,1l1е доћс Најдо с Илијом. Одмах упути,", HajlJ)' да иде Clюјој стоци, а са 
Илијом останем у раЗГОВDРУ. Од њега сам ДЩIШ() да у .'>!ојој чћи, У селу Браи;юву, 
коју сам из темеља подигао, и )' којој сам cтaHo~aD са СНОјОМ нородицом, саца ie УСПQ
стављена orll1IТИН3 и у њој је IJредееДIJИК родом из Прилспа. MDja !1ОIХЩНШI прво је 
нротерана из есла у прилеп, а ()дaT~le IЈешке у Велес. KaKD је он свшао биће CIJPD
BeД~Ha у l:iУЛIРСКУ. до Прилепа их је он одвео на кољу, а од Прилспа спрDвсдени 
су лешке У, Велес. Ни\Пта IШСУ МОI'JlИ да Ш)f1ССУ са собом, јер су деца била мала. 
Најстарије Је имшю 5 Ј'ОЛИlЩ а Г{)ДИlI)' и по најмлађс КОЈе јс маш морала на рукама 
да носи. Рскао ми је да су јој ОЦУЗС.1И И IЮСЈЩ:'\ЈЬУ H~PY и да је [је.1 н()!ща и без ствари 
интернирана. 

Ово ми је пало тешко, јер онакав ПОС1)'П~К за мсне је i-\оше био неП()ЗI13Т. Никад 
у рату нисмо I10С1)·па.1И He~OBe~HD с нородиuама наших [Iротивника. Ако p<IТYJY две 
држ~ое између себе, зашто унишгапати и оне који су далеко DlI тога да и они МOI)' 
би IИ рюнИ"uи. 

Рекао ми је да су ми оца уб~ли у Браилову. А1И како није на мес1)' остао мртав, 
неки МDји пријатељи из Прилепа узели су I'a, а ТШlе Обалија, кас~пин из [[РИЈ[епа, 
IIРИМИО га је У своју кућу, где је после три дана умро. 

На путу између села Браи.ТОБа и села iIОЈ[нени, vбили су ми још јсднО!' МОЈ' момка 
Јон~из, званог Челника. а у самом Браилову има o~o 60 Бугара. који раде моју земљу 
II0ја је подељена на IIСКИ~ пет сеllција. Дотерали су преко еroтину комада fDBe.Ц!l, 
да 1)' буду на наши и )нмовишту. Стоку чува неllОЛИКО бугарских војника, али има 
и иеколико мојих ссљака, који им номажу у чу~ању ст()ке. 

Наредио сам Илији да се врати у село 11 Д;I оле у ПРИJlеl1 и да ее lам() Qnаllести 
шта је дм.е било са мојом !10рОДИUDМ, а ја ћу наhи ЧОllека II0ме ће DH 1)' поруку 
ЈЩ каже; а овај да пренесе мени. 

БшlO је ~eћ преваЛИЛi1 подне када сам ОТПУСТИО Илију, а ја сам по:13ко СИlпао 
)' ссло Госгиражњу. Уш~о сам у кућу код [leKOf Вељана Бш·зтиновиhа. Ma.10 после 
Mef1e, дошле су И ДРВQCeче, БУЈ"<Ј.реки нојнини ИЈ богумилске !l..lанине. У овом се.']у 
Бугари су били ИЗIlРШИЛИ страшан пок()Љ и НИјС БИЈЮ куће, из које није Mallap по 
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један убијен. Највећа зверства починили су Над жеискињем које су nрво СИЈювa.rш, 
IШ ГdКО обечашћене [юслс тога убијали. 

Кад је дошло време вечери, пошго flИСМО и .... алН ОСllпљења у кући, изашли смо 
још за дана у двориurгe и ту прел кућом јели. Бугарски војнi'ЩИ ИШ.IИ су НО кућама 
и тражили да им се да нешто од хране, јер су од држзае слабо храњени. Сељаци 
им нису давали ништа. Али, би Бугар,"" чим би спuзили У ку!\и HCWТO З3 ј~lO, УЗИМ3ЈJIf 
ТО без питања. Мој д(}маћин Вољан, за BP~Me вечере, упитао ме је: "Шта hеш да радиш 
господине, ако неки бугаРСl>И нојник дође и у моју кућу да нешто потражи?" 

"АЈ\.о дође један ИЛИ двојица, н ја ћу с ЊlIма да уђем у "ућу, а за два МИI-I)'Т'd 

биtн': обојица мртви, па ћемо их ноћу изнети изнад села. Али ако их буде IIlIше, ЈfI 
lIу да изађем из твоје куће, 1\3 се ПОllучем до IЩffilЩ а тамо ћу даље да видим шта 
треба да радим." 

Вељан је био задовољан мојим одговором. I1аро~ито му сс било допало што сам, 
без ИК1Iква страха, седео у њеГ08У дворишту И С њим Н његовом 'Iељади заједно 
Be'lepao. После вечере прошао C~M кроз цело, ушао )' поток и изашао горе у 60ГО
милску планину. 

Око пола ноћи стигао сам Н:!јди Ст~нковиliу. И кад ме је УllИlао где C~" биО, 
рекох му да сам био у Гостиражње и да сам тамо вечерао. lIајду је било прилично 
ЧУДНОDНТQ што сам сишао у Гостиражње и осгао 111.\10 где је у селу било тада више 
бугарских војника него сељака. 

Сутрадан, изашао сам у Богомилску планину и тама срео седам-осам дечак:! од 

12-15 година, који су ишли у планину да секу дflВa и да им носе куhи на .1еhима. 
Ова деца, чим су ме спазили, познали су ме и сви су ми ПРИIJIЈIII ЈЈ,1! ме lIољубе у 
руку. Међу ll,ИМа, као најстарији, био је Илија Ристић који је 3авршио П разред српске 
гимназије у Нелесу. Он ми је IlOчео причати о бугарском зулумимз. И мислеliи да 

сам гла;шн, понудио ми је сао хлеб из своје торбице. Вратио сам хлеб и рекао сам 
му: "Кад се будеш женно, биliу ти кум, тојест. ако не погинеlf." 

~Неliещ ти, господине, да 1l0гинеш. Ти не знаlJl кол'ко се ови Бугари те[)е [)lIје." 
Оставио сам пецу па иду својим ПОСЈIOМ, а ја сам 1I}'тао сам по шуми. Тако сам 

дочекао 6. август, за то време дошао сам у везу с много људи из Богомиле, Гости
ражње и Стровја. 5. IIBrycтa увсчс рекао сам lIајду да ми донесе py~aK СУlра на ЈЈрео
бражење код једног кладенца, између два !Југа који наде у Гостиражњу. Ручак да 
ми lIOlleCt\ и llеlЩ остаШ1 у један Ј'РМ пише ливаде, а ја ћу доliи да ручак узмем после, 
када он буде отишао од места "Mt\ ће оставити ручак. Још исте иоhи оставио сам 
Најда и отишао на M(\I.:TO, али МНОЈ'О двље него што сам pelWo Најлу, 

Око 8 ујутру, кад је дан био увелико одмакао, видео сам много буг~рске жан
дармерије и наоружаних сељака како иду од БОГОIfИ.lе горњим путем који води кроз 

саму шуму у село Госшражњу. I]риметио calf )Ј.а су сељзци, углавном, из области 
Клепе, а врло мало их је било из Азота. Сви су били наоружани. Ла не бих био 
опкољен, пре њих сам се изнукао горе на брдо и посмаграо сам K~KO врше опкољапање 

онога мсста гдс сам био. А1И опкољавање је ВРlJlеио тако д3 јс то место ОС11lја.l0 
са свзкt\ стрзне на којој jt\ била војекз, досн лалеко. Нео J\1lH седели су на томе 
путу ова потсрна одсљеља и крили се [1O шумарuима. Бюо је ту и велсшких граl'lана, 
ПОЗIJ3ТИХ по својој НОШЉИ која није била НИ грађаlrска, НИ сељачка, веЬ једна спе

цијална ношња коју је носио мало простоји свет и pIlдници у Велесу. ТОIЋ дана пред 
Be~e почели су да се враЬају истим путем којим су и ДОШ.1И У БогомиЛ)·. 

Никако нису Ilретражили оно месЈО, на које је требано да ја будем онога дана. 

Из тога сам закључио да нису знали где сам обично преко дана ссдео. К3ко тога 
дана нисам дnбиn ручзк, биn сам ГЛа)Щl1 и !(1д сам lIидео }Щ се јелна груriЗ од ооих 
потерних одељења одвојилз и отишла надесно, одакле су могли да оду у село !Ји

стрицу а да не сораliају у БОГОМИЈIУ, СМШ-РilО сам да је IlУТ до БоI'ОМИ.lе чист, тј. да 
на њсму нема потерних одељења, па сам се реlJlИО да још иcre вечери уl)eм у Богомилу 
и да сазнам како је дошло до ове 1J0тере, а у исто време и да тамо вечерам и да 

узмем хлеба за сутралан. 
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ПРВИ СУКОБ НА ВЛА]ИНОВСКQМ ТРЛУ 

Идући ка Богомили тим путем који пролази пише дубоког lIотока, око кога су 
били забрани храстове шуме, која није била MIJOrO стара, али је била прорс!')ена, с 
леве CТp<lHe биn ми је тај ;ryбnки поток. Кад сам био у средини те шуме, одједаfШУТ 
викну ми неко: "Ко си ти?" - Пре сваког одговора, бщи[) сам се ЈЈепо у поток, а 
у исто време испаљено је преко стотину пушака на мене. Куршуми су лстсди високо 
JlpeKO моје главе, а ја сам сишао у само корит() потока и ЈЈpnдужио пут наниже. Кад 
сам ВС!'! изишао из шуме, с леве стране другог пута који је водио И3 БоГОМИЈЈе опет 
из ГОСТИjXIжње преКО Куле, изнад тог пуга било је старо Влајинковско трло, а до 
љега кимена греда, дугачка ок!) 100 метара и З/"одна за заседу, а и за одбрану. Изиwао 
сам из I10тока, и брзо C<l.M се пребацио до те греде, ухватио сам згодно место и чекао 
да престане пуцњава. 

Кад је пуцњ~ва престала, ја с ове стране ПQчнем да ви~ем: 
"Бре, Мијаило, немој да пуцаш! Нареди да нико ие сме да пуца да не би изме1iy 

себе I13ГИIIУJlИ!" 
На то ми се одазове јсдан с друге C"rp~IJC, на ме УЈЈИта: 

"Кога Мијзила ти зов~ш?"' 
"Миј:lИла ЈОСflфопић~ из Пореча! .. 
"Д ко си ти?", пита он мене. 

Ја му одговорим: 
"Ја сам војвода НаСИJl". 
И одмах по~нем ПУUilТИ на њих. Пошто CIlM изб~Цl1О !Јег метака, КО.1ИКО сам имао 

у пушци и у шанжсру, кад сам ПОI1ОВО сr,шљао шанжер у пушку, ~yjCM како се ломи 
грање на другој стршlИ и како беже с друге CТp<lHe узfiрдо и вичу. 

"Бежите, ИЗ[ ибосмо. ОпкољеЮI смо са свих страна." 
Бугари су заиста мислили да, с друге стране, путем којим C<l.M ја дошао, ДОЈIЮИ 

нека друга српска чета која ће да им удари у леђа, а ја сам опет овдс с неком својом 
~~eTOM~. [е су се из страха надали у бекство. Ту, на том месту остао сам читав сат, 

док нисам чуо на другој crрани брда лавсж овчарских Iщ~а који су БИЈIИ на ЈЈивадама 
преко којих води пут из Богомипе у ~окрени. Кад сам то уТl!рдио, узео сам п)'шку 

Н1Ј раме и сишао у Богами."!)'. Ушао сам у једну кућу у којој C~M нашао само једну 
жену с децом. Кад ме је угледала, зачудила сс, рекавши ми; 

"Хвала Богу, те си остао жив, ГОСlЈОдине, а ми смо мнспили, кзп смо Ч)'.lИ да 

пуцају пушке, да си ти погинуо". 
Рекох јој да су Бугари побегли. Оиа ми pe~e да додс у CCJIY где је место за lIазар, 

у сеоском хану, још и~а око 50 бугарских :жаlUlарма и додала је да је, које жанларма 
и других сељака, ДОВСi\ених из окол[[их села око Be.lcca, било око 500, а међу њима 
био је и начеJlliИК срески који је целога дана седео у БОГОМИJlИ. 

Потражио сам вечеру. Како је тога дана било Преображсњс, дадоше ми маЈIO 
ПQCIЮГ пасуља, хлеба и мало грожђа, те сам вечерао. После вечере, добио сам хлеб 
и одмах сам изишuо из села. 

Нисам хтео даље да останем у околини БОГОМИ.1С. j~p СЦМ C~ бојао .;Ј." ће ме опет 
потере гонити у томе крају. Зато сам ударио прзво горе И сутра у зору всь сам био 
li<l. месту које се зове Арапска Clpar1l (струга), а 1)' је био превој преко ПЈ13нине Ба6уне, 
којим се може отиhи у село Долгивец и Маргаре, у ПРИ.lепском Kp~jy, каСЈ и у село 
Крапу, к()је I[РИПада Поречу, 11 може се отиhи и у сам Пореч, јер 1)' је водио пут 
113 велешког среза ка Ilоречу. Док је [13 исщчној страни ов()г планинског венца, званог 
Строшко клспало, била шума до самога планинског гребена, његова западна CTpall<l. 
била је сва један велики rшшњак, на коме је расла сочна трава коју су оБИЧIЮ иско
ришhавали прско лета сто~ари из Крушева. I-!.ю.оно баЧИJlQ БИЈЮ је испод брда које 
се зове Бел камен, ~ија је јужна страна обрас.13 шумом у којој су нсколико извора 
хладне воде које образују Краnску реку. То је jealJ3 Iюнорница која од својих извора 
па на 8-10 км ниже уви ре и jallЉ3 се као извор код сел:1 Дебрешта 113 севернСЈУ! делу 
Прилепском !Јо.ъа и одмах, иза тога извора меље јсдна нодеНИI(3 са три камена. 
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УII}'ТИО сам се томе бачилу, јер сам познавао и СОl1стненИlШ оваца, а знао сам 
тачно место где се fiа'IИ.lО на.lази. Кад сам дошао у близину бачила, нисам хтсо да 
му прилазим, јер СУ опцс БИ!le IШ мужи, на нисам зн~о "ога све има на бачи:rу, већ 
сам чеl(ЭО JW овце пођу IЩ lIашу_ на да нрВО!' овчарэ кога будем видео питам "ога 
има на бачилу, и да ЛИ јс скоро ДОЛВ3ИЈЦI К!lКЕа IЮlера H~ б~чило. 

САСТАНАК С ПРОЈКОМ Тl'ИМЧЕВИЋЕМ 

Свој СКСП.l0ЗИВНИ материјал, још прве вечери кад сам се lIашао С Најдом Стан
ковиhем код Богомиле, пред~о сам њем)' и он га је СКЛОНИО на CYBU и СИI)'рно место, 
а ја сам га могао узети кад год сам хтео, Овде сам остао НiI б~ЧИЈlа IрИ нmш. И 1)' 

сам сазнао .Ја је у селу Белици жив Пројко ТРИМ'iсвић који се спасао из З:.lТВОр~ у 
Теl(ији (ПО[1ечl(И г,рон), где је био з~творен са стотину Лоречанаца, па је, I(ад СУ [а 
ХIели убити, успео ЈЩ побеПlе из З3ТВО[1а, а c~дa се Н~.l1!ЗИ у селу Бе.1ИЦИ. 

1I0сле три ЩlНа пuшаu сам с тщ'а 6а'IИЈI1I, lIа сам прешао f·Щ ПЛ3ННII}' Даутиuy. 
где сам до пре ГОДИНУ дан!! има својс (јачило, а З<lI'И.'1, са ДаУШl1е прешао сам на 
Солуниuy. Ту наиhсм на једну IlpelleJI}' оваца Диме Дике, које је чупио само је.Јан 
АрнаУIИН. 

Тако сам ост~вио овога чобанина Диковског па сам сишао у Боропоље, То је 
дугачка еисораван, дугачка 5-6 км а широка скоро 2000 ~eTapa, равна је I(ao телсија 
и без камена, сва је обрас.~~ тр<!пом. 11з ИЕИlЩ те по.ъзне БоРШlOље почиње ЩI расте 
бор, а I'a БОРOlЈа 4J.JYM~ Сllушr~ се до ИЗIIМ спмог села Белице, где почиње букова 
шума. Целп ПЛШIИIШ са борооом шумом lюд~љен~)е међу ceJhn~e OH[)ra села коме 
дотична шума припада. Сељак, СОПСТВСflИI( тог!! ООРЈа, за време ЮШIИХ Д~H~, у ЛrYrој 
ПОЛОВИНИ јуна и цео месец јули. зассua бороеа СIабла, а при дну, једно 50--60 пм HCI(O
пана је рупа у самом дрвету у коју се цеде смола из борова дрвета. Од овс смолс 
сељаци спрао.ъају течност звану мефт (тсрпентинско у,-ъе). Мефт је Jlерсијска реч. од 
које је постала и реч Н<lфтd, Од смоле која OCTdlle, прави се нека c~eca у виду I(олача, 
а т[) је l(алафОllија. Кад се овакво ДрЕО ПОТ1IУНО ИСLJеди, и не пушта више мефт, онда 
[~ "peceI(Y. Али, пошто је ОIЮ масно}' своме доњем делу, од оне рупе где Је текла 
смщщ, 1111 ДI) C~Me з~мљ~, тај II~Ih се сече и од 101'<1 .цроета доби~~ се л}'ч. Кад се то 

дрво псчс У кuзuну, добкјu сс качщн, T~K() ()ВИ људи)' I'ИМ крајенима Ј'де p~CTe бо[1, 
користе то дрво и сваки па1И на свој део шуме и нс дОПУШТI! ApyrOMe ни да њеrово 
дрво засеца, !! још мање Дl! [а IIQТП)'НQ lIосече. 

Од Боропоља једна коса спушта се право ианиже, до саме реке Треске. На левој 
страни оне косе, сасвим у дну, налюи се село БеЛКНlI. П~ C~Moj I(ОСИ, на њеиој јужној 
страни је село Тажево. а мало даље, на сеперној страни I(осе, на је,'1ној малој IIМИНИ, 
нюази се сеJl() 1I0реЧК!I l::Iрезница. 

На половини Боропоља одаклс почиље OBI!I(OCa, има једна нрста l1еhине, и~ чијем 
се дну налаЗ>! и tlЗ~Ор ,оде. То је вода која се слина кроз f\ОРОЗНИ камси и капље 
кап по кап у један издубљен камсн, у који може ст!!ти 15-20 щrraра воде. Она вода 
зове се Орлова ВОда, јер по причању мештана, К2Д преСУlПе сне наде, ОРЛОВИ, жедни, 
а они ИIН!'lе нс силазе на реке, нсћ пију ПОllУ ПО ГОРСI(ИМ ЮRорима. Кад ови ИЗ80рИ 
пресуше, настаје к.lиктање орлова на висинам~, оно [Ю BepoBUIIoY ОКЩIIIИХ cejb~l(a, 
долази од жеђи. Само у IИМ И У т~квим сЛ)'чаЈеею.ш, ОРЛОВИ долазе У UBY псhИIlУ, 
и ту пију воду. Зато се UBO и зовс Орпов!! BUдa. 

Кад сам стигао до ове [[еhине, био сам жсд~н, јср сам путовао више од шест 

сати, а нигде нисам наишао на ПОДУ, јер тамо где сам .1Hao да има воде. нисам хтео 
да силазим, прпо зато IIIТО ми је то би!)о отпутно, а друго, што сам у овом времену 

на тим ИЗDорима мџгао затсћи или бугарску BUjCK)', JЪellY жаll.дuрмерију или неке се
Љ31(С који иду по борину (луч) ЮIИ се враћају с лучсм HU рамсну. Нисам желео Д!I 
се брзо СВ3fЩ за моје I1рctJацивање из вслешког и прилепског среэ.а у 1I0рече. 

Ушао С!!М у пећиН)' и н~пио сам се као лсд хладне воде. Пошто сам се М!lJЮ 
одморио И опет се нанио воде, пошао сам том косом која иде пр~во од истока на 

э.аlIад, и у почетку, силазити с БОРОllоља MHoro је врлетно. Колико се СUYШIа ниже, 
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утолико и пут nостзје мање вр.нетан. На IlрОИ JlОТОК који се наилази на јужној ~аflИ 
ове косе, има далеко за једно 4-500 метара, IIЗвор хладие В(ще којfl се зове Крстсва 
нола, Кзко C~M Зl-!ао C~II ОАа места, јер C~M много II)'Ta ту;щ пролазио, ушао сам у 
тај поток и дошао до извора хлацне В01lе. Ту сам сео и напио се ВО1lе. ЈН! сцм чекао 

д3 се мало з~мр~чи. C~Hцe је щ;h 6и.1O З~ШЈIO, ЩIИ се још добро ВИ,с\еЈiO. 
Хтео сам да се привуЧСМ нсопажен првој ватри коју будсм видео или "рвом трлу 

на које будем наишао или за које будсм сазнао а то сам "",orao сазиати ло лавежу 
!Јаса. Тамо rlIe пас залаје мора бити човек. Јер цас је нратилац човека и не живи 
ИИI'де Ј'де lIe:lla ЧОllек~, сем ЈШД 1I0ДИUЉ~ ИJlИ ll00есни. 

Кад се дuбро СМРКЈЮ, изиш~о сам из пoтuка ].ј пош~о другом косом наt!иже, а 
то јс мса која сс одваја од онс првс И спушта сс право на јУГ, до саме реке l>елице 
која. неколико к!Uюметара ниже, утиче у Треску, или, како Је у Поречу зову, Ве.lика. 

Сllуштајуhи се тзко наниже ка селу Доњој Белиuи, приметим с десие стране, у 

једном шипрагу, да гори ватра. У младој боровој шуми, ако ветар донесе БУКОII жир, 
тај се жир брзu ПРИМИ. KUKO 6уква много брже расте од борu, ако јо:: MJIOIДO борје, 
ва њеl'Ова сенка не заnатз са ДРУГИYl БОРОRима Сву о~олиу ПОIlРШИНУ, буква брзо изра
сте и усред те младе борове шуме имате читаве бокоре младе букве која се з.атим 
све даље и цаље шири, I<lKO .ца оиеМOI-ући lIораСI' и развИlЗК боров~. 

У је;Ј./ЮМ fШШОМ б~ковом ШИlIРШ у, усред једне МJlаде бораве шуме, горела је B~· 

'Р'. 
Почео сам се приб.:Јижаnати ватри. Или је поред ватре чета Прајка Тримчевића 

И3 Бе.-IИЩ\ ИЈIИ су можда неки људи с товаром кзтрзна или смоле из Тажева ношли 
у ПрИ.lеп, па ће овде да проспавају неко.1ИКО с,ни и да продуже пут у Прилеll, где 
би СТИГ.1И сутра увече. У сваком с.1Учају сам знао да ћу поред ватре з.э.тсћи Србе, 
јер је 1I0рече чис-.u СРIIСКИ крај. Уколико и има б~l'арских војника ШIИ жанд~рма 
овде у Порсчу, зиам да они ис би заноћили у шуми, већ би отишли у село и траЖИЈ!И 
би и д06~p конак и маСНу вечеру. Ипак сам ишао опрезно. Не зато ЈТПО сам се fiojao, 
већ да не бих УIIJ11"IШИО оне lюред lIal-ре. 

lulД сам прошао једно 20---30 метара. спазио сам да на ватри има казuн, а око 
ватре ееде два се.ъака, један млађи, други старији. и IIсчерају. Одмах сам знао да сс: 

1)' пе~е KaTr~H. ()б~ ceЉ~K~ C~M Пl1:'IНЫ\ jer су били из П.f!ње Белице и жиое..1И су 
на имању јецнога бега Арнаутина 1\0 1912, а П\Jlа се "олмеТf-1УЛИ" од бега и р3ДИ_1И 
земљу "за свој рачун", Старији сд ОБе доОјице звао се Крста. Није било пса lюред 

њих. Ватра је пуцкала на огњиш1)'. а њима су пуцале за~шнице Г)'тајуhи кзчамак који 
су умака:1И у со, помеШ31iУ С туцаном IШприком. Нису МО['ЈIИ да ме примете, јер су 
БИJlИ II~ сuеI'ЈЮСI-И, ~ j~ сам ДОJl~ЗИО из Mp~K~. 

Кад сам дошао на два метра од њих, долазсhи им из<! лећа, pCi<ao C~M; "Добро 
вече Крста", 

Они се Оi<ретоше и, "Ц r;y видели човека с оружјем, а пошто онако са свеТ.l0СТИ 
flИСУ могпи одмах I\а ме п()Знају, а ја да бих умирио да не почну бежати, ~ажем им: 
"Не бојте се ништа" Зар ме ни не познајете? Ја СЮ! Насил 1I0јw,щ велешки"! 

Оба сељака устадоше као врелом водом попарени и почеше да ми .ъубе и руке 

и ноге, говорећи ми: "Добро си дсшао господине"! 
Рекао сам им да седну, а ја сам још стајао, па сам их питао: има ли у близини 

БУI-арске војске, д3 Jlи је ДОЈI~ЗИilа кa~o~ 1I01еР<I и где ее II":Ј~ЗИ Пројко Тримчевић? 
Одmворише ми ЩI војске нема аЈIИ БУI'ЩЈска шпера Gшш је ире седам осам дана, 
еИ:Ј~3tћи ПI Со:Јунице. сиwли су прмо У Бешщу. Поwто нису ЗНаЈl" IIУТ овај исти 

којим сам ја дошао силазили су преко места зоаног Јачмиште, гле се заиста брзо стиже 
у Белицу, али се .1ПКО може и погинути на томе путу, јер се ноге клизају по боравим 

Ш'_шма које су у ю доба ПЈДине L)'oe I<1Ю барут те се и лако може ОКЈIИЗНУТИ и п~сти 
на НСКОYl стрмом мссту. На томе НУ1Ј многи странци који су СИJiаЈИ.1И, нису стигли 
до БеJIице. 

()ВО поте[шо Оi\ељен,е п!nало је г.еJlић~f!е: ко се спустио ~ероппщюм IЩ Со.1УНИТ1У. 
Сељаци r;y им одговорили 113 они О томе ннmт~ не Зliају. Али, ако буду неuпo сазиа.1И, 
јавиће одмах председнику општинс у сспу Локвиuи. Бугари су затрзжили да јелу, тс 
су сељаuи морали ШI им донесу хлеба и млека. Пошто су успут Еидели ла у селу 
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има и каШIiИца с IIчелама, :!аТР~ЖИЛИ су И меда. СељюlН r:y има дали штогод су хтели, 
само да им се склоне што пре из села. 

Рекао сам им да сам ја таЈ што је сишао ю асрОШЈ3на на СОЛУНИЦИ, да сам ласала 

био ПО СРПСКИМ селима У "рилепском и велеШIi:ОМ срезу, а СЏ ДОЛ!!]ИМ И до њих, 
прешавши llреко l[Јшнине, и за мој ДQ.тазак у Порече зна само Блах Ђорђије из 
Крушсва, који има cuoje б~ЧИЈЮ ИСllOД Бел камен у Кргпској планини. Вtшео ме је 
и једаН АРНlIУТИИ чобанин који пасе овце ДИr-Iе дике; ЮIИ гај СIIГУРИО неће ка:штн 
никоме нн Щt ме је видео. 

Кад сам сазнао да је све мирно, сео сам и ја 1)', поред ЊИЈ(. Дали су ми Мa.lЮ 
качаМIIIШ, те сам и ја продужио за с љима вечера),!. 

Седео сам целе те ноћи поред ватре која је горела сву ноћ, алИ сам остао будан, 
иако сам целога дан:!. II)'T08110. Теж:'!к је то llOJlожај бити сам у туђој земљи у којој 
је до:mољсно cllaKoMC да те може убити, па још усто највероватније може Ј\Обити и 
награду. Истина ја још нисам био уцењсн, али би ми то БИЈЮ сасвим свеједно, јер 
онај који би ме убио, ако fle бfl био ню-раhcн на flCKI\ ДРУГII начин, СИl)'рно би lЮСТ;]О 
или кмет у ceJlY, И;ЈИ бар IЮЉДК. Зато сам OflO неIюоерљив, па и у оваквом чисто 
СРПСКОМ мссту, јер CIIM се fiојаu;щ заспим)' друштву људи () чијем држању још нисам 
зиао ништа. 

Ова два брата сељака из 110ње Geлице спа~али су по реду, јср један је унек морао 
да седи ппред каз3Јы, да IIОСТИЧС ватру, да би MOI-30 катран да се испсче и да тече 
у суд, 113 КОl а су 0l1И тај К31ТЈ'Ш црпели и сипали у мешине. Кадгод је који од браћс 
страЖl!рИО поред КI!З<lНЈ, ГОВОРИU је мени да (;Ј]Uбодно и ја леп/ем и да спавам. У 
тренуцима кад је сам могао да мс савлада, устајао сам и д,уl"О шетао, УДИlllУl'1И пуним 
грудима ~аЗд)'Х, препуњен мирисом бора. 

Кад је свануло, рскао сам да један од браће оде у село Горњу БеЛIIЦУ и да ми 
nдмах позове Крсту Тримчевића, ПројкOlЮГ брата. Нека му каже да сам ја дошао 
ооамо и да желим iЩ се Вlыим с Крстом И с његовим братом Пројком. Рекао сам 
им да Крс1)' кажу )\а дође 1)' lле су они СПР3ПЉ~.lИ катран, а ја ћу или сам lШ дођем 
до њих, И.1И ћу их звиждуком преко своје пиштаљке позвати да дођу до мене. 

Затим сам сс опростио од СRојих иоhашњих "домаћина", па сам отишао на један 
вис који се зове Столови отец (отац), одакле се може видети цела околина I'орње 
и Доње Г>Слнце н сваки човек који улази н из.1а3И из Белице. Ово брдо обрасло је 

смреком, а (:I!MU при орху има IlI:КОЛИКО кржљаuих храСЮRа. 
Око 9 сати пре поднс BIlJIeo сам двз човека Ј"де И1ЈЈ3зе из Горње БеЛИ1[С путем 

у Поњу Белицу. Кад су биди испод виса Crолови отец, дао сам IIИШТОЉОМ знак, иако 
нисам :u-ran да је Т[) позвани Крста Тримчеви!'t. СМiЩJао сам, кад чују пиштаљку, ако 
су то Крста Трнмчевиh н дру! и Крста из Лоње Белице, ОНИ ће стати, и кад чују три 
пута звижДУк, упутиће се мени. Ако су неки други, ПРОlI)'жиће /IYT. Међу/нм, на мој 
први ЗIIИЖДУК, обојица су стали, а кад сам поновиu звиждшье ДРУЈ'Н и грећи пут, 
поче.1И су се пети уз брдо. 

Уррзо затим били су обојица код мене, где сам се с КРСТОМ поздравио као са 
старим и ДЮIН3111н.им ПQ1f1аником. Породица Тримчевића из Белице била је позната 
ка() једна 0)1 нрвих У це;юм Поречу, кџја је СНЈјfща служби Српске [ЈСВ[)ЛУ/1Ионарне 
организације и чији су чланови били нај/ювсрљивији курири српског ГОРСКОГ штаоо 
за преlюшење Ilисама, било у CKollЉe било у Битољ. Крста ми је донео од своје куће 
ручак, 11<1 се 3.1ТО изuињакао ШТО се мшЈО пише задржао, и бојао се да ћу посумњати 
у њеmву жељу да што се мало више змржао, 11 бојао се да hy посумњати у његову 
жељу да што пре дође к мени. 

Питао сам га за њeгo~a брата Пројка. Рекао МII је да је Пројко сам, да !ieMa 
HIIKaKBe чете са собом и да се храни у c~ojoj кући. ЉеГОI!iI деца доносе му храну 
raMO l'де 011 '/0 зшражи, а крста води рачуна о I"Oме да ли ће однекуд изићи каква 

потера или нс. Рекао ми је да ћс из ових етопа отићи к своме бра1)' llројку и С њнм 
ће утврдити где и на ком месту да се састанемо још истог дана. Тако је и урадио. 

Док је он силазио у Беличко поље, које се зеленило од кукуруза, а поред јаза, 
из ког је врптено наволњавање овога IlO.Ђa, било је на стотине орахових дрвета која 
L)' ономе lIОЉУ у овој !юре~кој каменој кући данюш снсцијмну леПО1)'. Село Бели/щ 
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иr.t1lло је у го иреr.tе нешто више од 70 кућа, Изнад села Т10чињала је борова шума, 
која ее nростирала еве горе, до самО!- БоpullOља, до Мућора и до једног дубоког потока 
који се звао Зли до. 

ГОТОISO У самом сслу, била јс једна Ol'POMHa ТJehllHa, из које је изоираЈЈа река Бе
лица. Ова река је тако ВСЛlIка да O,1Мa~, испод њенз извора, меље неколико UОЈ\еница, 
а она сама IJредС"гављала главну и најоећу притоку рскс Треске. Њен ток није дужи 
од 8 кидометар<1. Увек је бистра и пуна рибе пастрмке. Никакве кише не мш-у да 
је замуте, iep је њен извор јак, а не може никада да се замути зато што је то река 
на НОДНОЖЈУ О!-ромног ШlаJlИНС~ОГ кrЈечња~а, од чега је и цео маСИ]l планине Солу
ница. кад дођу ja~e зиме н велике вејавице на IIJIННИНИ, ОВ<lј велики извор пресуши. 
А1И чим у марту месецу nочну дувати ТОIIJIII ветрови с југа и са заП<l}ЏI, неколико 
даиа пре него што ће из псћинс ЈЈотећи бистра lIода чује се подземна I·рм.љавина и 
.10МJЫlBa. Чим се чује ооа грмљаВИН(I, ссљаци знају да им долази река БеЈlИца. До 
тога времена, три 110 четири месеца. колико траје ово npec(lxHyhe реке liе.нице, она 
је само један обичан бистар и брз поток, чије се сребрнастс Iшсrpмке крнју испод 
камена, а кажу да се неке ШlСЈ-рмке 311влаче дал~ко у пеhину из које извире река, 
где увек има помало бистре воде, ш-ro до;шзи из лубине саме планине. 

Тога дана насле подне, УПР~ВО преД вече, дuшао је Крста ТримчеRић с пушком 
О рамену к M~HII н IIOBeo мс долс у БС.1ИЧЦЈ поље да сс видим с његовим брном 
Пројком. Прошли смо један део liOља, на ;Џ~CHoj страни pc~e, а онда смо, преко једнО! 
дрвеног МОСТ<l, преШ.-IИ 11<1 другу С"грану, где сам затекао Пројка Тримчсвића како седи 
IIОД једном ја5уком. Био је сам. На себи је имао обично, сељачко одело какво носе 
IЫГflDИ сељщи, а то је чакшире и гуњ све од белог сукна, ОIЈшивене чакщирс по 
шаВОВИМ!1 бе,ЈЈИМ, а гуњ ЦРНИМ г~jTaHOM. 'Iреко гуња носио је такозване чепаре, које 
се израђују од козје 1\!li!ке, помешшто с ВРЛО М;];1O пуне која чува од кише, јер се 
вода цсди наlП1же, а не про"),штu никада, те је I-UрЈЬИ део ЈеЈЈ<Ј еув и 1111 ннјвећој 
киши, Пошто се од јсдног дела овога ЧСIJара IlраНи ври кишном пр~меll)' кап)"љача, 
тако је за ореме кише сачуван човск да му нода не l1ада за врат. Поред Пројка БИЈ]!! 
је nушка брзом~тка, а он, чим смо дош:ЈИ у његову близину, устао је и поздравио 
се са мном. Пројко је имао око 38 ГОДИI!а: био је нешто стзрији од мене. Ibегово 
одмеТНИlllТВО постало је на један драматичан начин. 

ТРАГИЧНИ ДОЖИВЉАЈ И ПРОЈКА ТРИМЧЕВИЋА 

Кад су h"угари у иовембру месецу 19]5. дошли У Порече, једном четом КОЈ'ом је 
КОМ3НДОIШО један бугајЈСКИ професор, рсзервнн официр бугарске војске. Гnворио је 
з.а еебе да је "гнмнаЗИЈален учитељ' , ЗЈЈИ, то му IIИЈе сметa.rю }Щ буде и КРIlШIOК И 
нсморалаli. Својим lIојliИЦИМD дозвољавао је пљачку и СИЛ08нња. CIOl3 је срет остав
љао своја огњишта и скривао се по многобројним псћннама. за то време БУIЋРИ су 
јели и IШЛИ по кућама и одИОСИЛИ СУКlЮ које су нашпи по кућама и тзманИJlИ читаве 
КОIIШI.1уке, 110 којима је овај део Пореча био чувен. 

Кад је Та прва HallUCT IlpDШЈШ кроз Пореч, Бугари одмах успоставе своју власт 
и поставе з.а околницког (среског) начслника неког Сребрена, бившеl' бугарског 
учитеља, родом из се.lа Доње Водио код Скоп.ъа. Овај Срсбрсн био је у -ю време 
зрео човек, јер је имао nко 40 година. Породица му је остала у Скопљу, а он јс сам 
доншо у Бr().~ (nоречки) и '1)' се сместио у бившој Текији, која је претоорсна још 
за време српске владавине у ЩlчеJlСГВU среско. 

у томе велико~ здању-тскији, н~местио j~ свој ,CT~H овај Сребуен као околип~и 
начеЈIНИК, а за СВОЈУ заштиту имао ЈС, у самОЈ ТСКИЈи, пола чете Ьугареке IIСШ<lДИЈе. 

Да би могао да опљачка Порече, (1 д<l се заклони да врши заштИ1У бугарске државе 
и бугарске IIЩНЈе, овај Сребрен, на добар начин, преко бугарског IЈОЦ Мицка, из 
се.lJа Сл(lНСКО, ШЈИзу до саме текије, и 100аН<I и Арсе који су били бугарски четници 
и проглашсни за 6YI-арске војводе, родом из села Локрице, која је такође ПРИПIIД(I.lа 
Поречу, а из кога ССЛ(l смо имали и ,'Iобрих српских свеllпеllll~~I, као и учитеља -
УЈЈотребио ИХ је да преllари српс~е прваке из ГЈuречи да му дођу у lекију. Тако је 
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скупио 105 ЉУДИ и све их з~тв()рио У пpot;rpанс подрумс ове текије. Пошто их је заТ
ворио, прво их је претресао и одузео сав НОIIЩ који је код њих нашао. Затим је слао 
све своје повереннке и преко њих правио УUСИУ да би сваки, према своме И~ЮВНОМ 
t:Тaњy, дао у откуп за онога који је заТDОрен у текију. На овај начин, прикупио је 

]]реко 2.000 напо.lсона. Међу УНtlшеНИМlI био је поп Риста Аl1Ј1риli, игуман М3Iшстира 
Св. БогоroJlице у Тlope'iY, родом из села ЛОКIIИЦС, IЮI1 JUBaH 110лооић, родом из села 
UрешњеВ[I (IЈорече) и I1(JI1 Тас-с Консвић из села Крапс, у Пореч)'. MelJy њима су 
били Јаначијс и Лројко, браћа Тримчевићи, Тренко Dељковић и Алекса Вељковић, 
5раhа. родом из БС.lице и Иван Богевић, СРnCКII учитељ из села Равно у IIеречу. 11011 
Мицко који је ЈIИЧНО отишао у Крапу ла СК.lОI1И 1101I-T~cy Коневић~ lЩ иде у Нрод, 
иаl'ОВОРИО је ЩЈII-ТЏсу да МУ д~ 70 и~полеона, па кад да ових 7U НШlOлеона, Сребрен 
ће 1 ~ одмах пустити из затвсра, управс неће [Ћ ни затварати. Поп Таса Щ је дас 
70 напслесна и Ilошао С IbИМ у текију. Тамо је затнорен и из ње више није ни изашао ... 
Сви ови људи ЩIUКС затвсреин, остали су ту док 11ије покупљен 110031\ ОД љихnвих 
псродиц1'l, а ОНД3 је (ппnчело ~!Jaњc. 

Уочи c3),tnI' КЛШh~ у једној ссби,)' КОЈој су fiИЈIИ знворсни lЩi 1рИ српска свештс
ннк;;, }"IИ'I~Љ Ипан и четвсрицз сељака из БСЛНlIС, поп Таса јс испричао један сан 
који јс те ноhи снио. ОчеКИU3;IИ су да буду пуштсни, јср су знали да се ради о откупу. 
А тако су их и уверава_1И да ће бити lIуuпсни. И поп Тиса је псчес ]Щ прича другсвима 
сан који је усниn, "Сцњас са\1". не.ЈИ, "ди сим одјсдшшут имао на себи скс врата 
јСД1'l11 дуга'!;!к, 'ЈЛатан ланац, 111\ ми је тај ЈШНЮ\ скинуо с врата Срсбрсн и ставис га 
у ктур н ССЈ'авио ЛI тако на столу. Мснс јс nyстио да сиђем ДСЈЈе у ЈIOДРУМ, а .~3Haц 
је остао онакс СQвијСн HU столу". Пссле тога, IIOЧе,г1O је тумuчење сна. Једни су го
IIОРИЛЈ1: "Биhсмс пуwтени. Сребрен је р.еп П:ЈРС, !I~ нема више заш 10 д1! нзс ЦрЖИ, 
nyсгиће нзс". Псп Риста је саСIIИМ !lР)ТОЈПЧИЈе [lрО'I)'мачио овај сан. ОН им Је рекао: 
"ОАај C~H није добар. И ми IЈсћсмс бити пуштени ... 

Ла је ЈШНiЩ биu ИСIIРУЖСI1 [](Ј својсј дужини, l"() би ОЗflачавадо I1)Т и МИ бисмо 
били nyштени да IIУТСМ идемо евсјај кући ИЈIИ некуд на друго месro. А псшто је ланац 
бис СIlВИЈеl1 у круг, то нема И:l:lаска O!laR!le, Силюак у псдрум т() значи Ј'робниц~, 
lIaMa nредстсји СМрТ. И 3.1ТО треба као ХРИlllћани да се НрИllремимu, I(а се опде иеlJО
lIедимо и дз се [IOМ(]ЈIИМО Гюг),,!lа IЩМ БОI' ОЩХХ:ЈИ СОI'решеннјв вuљнији н HCI\OЉHaja!" 

САН су БИЈIИ У нрuи мах порзжени свим тумзчењем 11ОП-РИСГИНИМ, А I](ЈП Таса 
је тада рекао: "Није ми жао што ћу умрети. мој СИН llИМИ1рије је са српсксм всјском, 
СИ!1'РНС ће убиrи бар једног Бугарина, на ће l\Ie ОСllетити? Али жа.1ИМ IIIТС сам онсм 
рюбојнику Сребрену И поп МИllКУ дао 70 И;ШОJll'tJJl3. И ТdKO ће МИ ПОр<Јдица страдати 
за ларче хлеба, а ЗЈШПЈ које смо неЧШ1НЈЈИ сто гuдина, кад и кс he га наhи? (Псл 
Таса бис је син Кuнеш из Крале, ксји, ЈЮ СlIоме богатству, бис чувсн Iшдалеко). 

I1ССЈЈе оних речи прсшлс сс на друге разговоре, а нар<ЈЧИТО на ону народну: "Сан 
је ЈЈажа, а БUI' јс истина!" Нису хтели даље о теме да размишљају и да 1'ОВОре, већ 
су дочекали ноћ. ЧИ'! се спустила ноћ, ирв!) су ИЗВС_1И из те ссбе Јшшћија ТРИ.lfчеВИћа. 
После су НЗRСЛИ Анексу Вl';ЬК()Еиhа, па снда његсва брата Тренка, па поп-Тасу Кс
Ifејјић~, ЈЮIl-.I'ИСIУ и:щ љим псп-lсвана ПСЈЈовића, једног младиhз, скср<Ј заполљена, 
Јер су му оца, свештсника у Прешсву, р~није убили Бугари. Ilосле ових, позвали су 
Пројка Тримчсоиhа. СЈ1РОВСЛИ су га доле у I[CЏ\PYM. Тај (;;Iучај ООЩ(U ми је описивао 
сам Пројкс. 

"К;џ. су ме увели дсле у подрум, видим на једнсј roМИ)IИ набщани један преко 
другог мсј брат ЈаНllћијс, ]Ја сбн брата i3ељковића, а на њима пспони .. _ НајГОРЊИ 
је бис псп lсван из Uреше.ва ксји је још Д1'lиао )наке ЖИRота, јер је кмечао K~O j~!"Jbe 
кад га прекољу. Мени су руке fiиле flезане КСНОIЩl'М. И једаи бугарски всјник, сав 
крвап, набијао је бајUJlеr IЩ nyшку и рекзс ми: "А, бс, Србин! Сега ппе те закшшм 
сс wтик!" Ја l;aM му сдгсворис; "Зашто ;щ ме ксљсш? Ја нисам стока! Убиј ме нз 
nyшке као ШТО се убијају људи, ~ не да ме кољеш!~ У том момеlП)', Бугарин је бис 
готоо и свом снагсм, с бајонетом на ПУIIIIШ, IЮЈЈСЈС на мене. У истом мсменту, мени 
су руке биле мало рџ:џшfЩRљене од КUНOIЩ3 И ја, онако стсгнутим шакама, ухватим 
за бајонеI. Одјеююм. БНЈснет ми останс у рукама, јер сиryрнс није био добро 
причнршћеl1! Какс је нож сетао у мојим рукама, бугајХКИ војник испусти и пушку 
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ИЗ руке и lюбсгнс горе на "горњи боГ. урлџјуl'!и из coel' IJl3C3: "Сrбин ми го оте 
urrика!" У ТОМ моменту, натчовечанском снагом још М~LЮ сзм (mЗЈшб~"ио руке и успео 
сам да ИЈвучсм једну руку ю KOHOlIЦa, а затим сам бацио КОНОllац и са друге руке 
и y3el1 IIУШКУ У руке. К3lI је војни~ побегао ['оре, официр нареди једном бугарском 
нареднику )Щ сиђе iIOJle у ПОдрУ\1 и Л" ви}\и ПЈТ3 је. За то време угзсио сзм l]аМII)' 

која је евеТ.lеЩI у IЮДРУМУ и. З,ШUlOњен мало иза зила, чекао сам да видим шта ће 
бити ,1аЈЬс. Чуо сам добро речи кад је наре!)ено наредниху )Щ сиђе iIOJIC, И 0,lМ3Х 
еам помисди[): Ова]' неће сиhи жив доле до мене." Стененице којима се силаЗИЈlO у 
подрум, БИЈlе су доста уске, 11 ,10fipo осветљене. Чим сам угледао бугарског наре,1Ника, 
узсо сам га на нишан и чим је ~орачио ШI IlрПУ Сlеllеницу, ошшио сам'"'из пушке и 

наредник је пао мртаll Jlеl!има на под, а ногамз спуштеним низ СIененице. Хтео C~M 
да избаuим празну чауру из пущке и да убацим нов фишск у цсв, али IJУШК3, односно 
затnарач lIиј~ радио. У томе страху и забуни, заборавио сам да се манлихерк~, односно. 
њен з~тварач, IЈе окреће ЈЈево и десно као коп брзометке, већ се ПОО.lачи право. И 
кад сс избаци IIРЮJlа ~!lYP!l, OlleT се ЗЮR3р3Ч гура право и 011 пред собом гура меТЈК 
у њсгово лежиштс у пушци. lIe могући да убаuим нов "!еТIJК у цен, чекао ез~ ;1.3 
неко од бугарс~их војника уће ПОНОIIО и да ме овде убије. Горе, на спрату, изнад 
мене чула се граја. Сои су оикали да је убијен "егарhија". А друrи да ннјс "старhија" 
l1еПЈ "феЈlД8ебеЈI". Нареl\ба је п:џщ IЏII\РУГИ сиђе у подрум и да изведе живог Србнна. 
А1И, никu С!:' није усуђивао да еШl3ЗИ у ПОI\РУМ, Ја сам слушао све разговоре и ДОЗНЈО 

СЈМ да јс ДОНСССЈ!О решење да се 1'10 ноhи не СИ.lаЈИ у щщрум, јер на lI{)ДрУМУ у томе 
одељењу нема нијелноr прозора да би затвореник "1orao МЈ на који НЈЧИlI Ill)Uеhи. 
Наређено је да се цео конак од текије држи ОЈlко;ьен, а сутра ће IIсћ Д3 ураде Д!Ј_'Ье 
шта бу;оо би.lO потре6но, Два стражара ГlOспшили су на самом стеllеништу. 

Знао сам про:щзе и и3ЈЩЗ из ове куће, IЈа сам чекао 3ГОl13Н ~зс да ЈlOкушам да 
изнђем из подрума на овс стспснипе. Мртвщ' наредника БИJlИ СУ СКЛOfIИJlИ rщзтле, 

а ова два бугщ)Ска војника разгоозЈХ!ЛИ су измсћ)' себс: "Зашто уБИЈају ове људе, а 
терају и нас Щ' и ми- ги-немо? ОЕО није ФРОНТ. И зашто;щ овде морамо да остав.ъамо 
своје I'Јшuе'!" 

Неl-ремице сам r.leaao у њих и прзтио сваки )ьихоu покрет. Јсдно време су сеЈЈИ 
и, Мfi.!Ю затим, обојица 3.1СШ\ЛН. Кад сам то приметио, lJu..JaKO, као мачка, пео С3М се 
уз стеllеНИl1е и прошао поред ова два нојникз који су спавали. Одатле сс иде у један 
други )[одник, из кога се И3.1а3И у двориште, Угасио сам лампу која је горсла на 
стеllеННШЈУ, да би~ из "'рака могао пnсматрнти- шта раде стражари на другим llратима 
KOjU поде у ДIIОРИIЈпе. Љщсо сам да и OJIH седе, навшЬеНИ на зидове. lIисам знао 
Дll ли спавају. или су будни, али сцм би!) решеlЈ да нрођем између њи)[, јер ускnpo 
треба да сване ... Ако то ~peMe дочекам, знам сигурно Д3 сам изгуliњен. llрекрсl'ИО 
сам се и пошао напред, 

Опрезно, OJleт юю мачка, прошао С3М измећу ова ;1l1а стражара. Не знам да ли 
су спаllали ИJlИ су били буДIШ, али сам прошао поред IblfX и нашао C~ у двориш1У 
текије. Зид у продужењу текије ок() iЏlОРИШЈ'а из дворишне стране није био висо~, 
али с доње стране. гледан с пута који пролази испод самог зида и текијеких зграда, 
а који uоди у Кичепо и Прилеп, а низ реку у ce.lo Бро;, и Девич, био је висок преко 
5 метара. Врата на дворишту БИЈШ су З31'порена и два војника била су на самим вра
тима. Нисам моrзо ни по",ислити Д3 пробам проhи на врата. Морао сам скшшти са 
зида. На НОГ3"13 сам ИМ30 само чарапе. 

Опанке са", изуо још у подруму да бих могао лакше и непримећено да проhcм 
поред стрюкара_ Посматрао сам доле 1Iут испод себе. И ту НИС3М видео ни [lриметио 
ништа. Само, тамо Ш\ље, у близИf1И 11t:;IИЦIl' моста којим се нре.1ази преко Велике 
у ПРИJlен, чуо Сам кораке бугарскс патроле. Она је ЧУВа.ЈIН МШ.Т на реци. 

Пошто ннса"! Rидео ништа 1)' у близини на ОIlОМ путу, скочим lюле и дочекам 
се на ноге. Како сам био у чаранама, мој пад се није чуо. јер ни~ога нисам приметио 
ни на путу IlIПИ IШ вратима, на којИ\1а је била Сlража. То јест, стража је остала на 
своме месту, јер никоме није ни падало на ум да ће неко мuhи из llодрума, ЈЮред 
толи~их стражара, дЕ Јlрође и да lюбегне. Могућност је бил~ yrолико мања uпо десно 
и лево код И1Ј]3ЗНИ;О; IIрата нз 31'раде у двориште имају две вс..lике еобс у којима су 
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лежали бугарски војници, па је сваког Ч!lса МUП!О неко Д3 изиђе из собе и да ме 
затекне у ходнику кад сам се спремао да изићсм у двориште. А исто 1111(0 11101'30 је 
и пожарlЩ ИЗ собе која је била на исmчној СТР3НИ да ме спази у дворишту и да 
нада НИКУ, !ш да ме 1у убију У самом двориmту. 'т.nг прегзсщу помаже!" И ја сам, 
иако дщ;та rювре1ieн r,ри наду са ЗИДil, а које СrlМ бо;юве много ЛOlrl1ије осеrnо, узео 
пушку У руке, оставио ПУТ и сишао нв реку Треску и поред саме реке, пошао НИЗ 

њу. 

K~д сам дuпrао близу Лепича, већ се почело свањивати, ја видим једну бугарску 
патролу од неколико ЉУ,Ј,И. Треска, у то IIреме, од великих кишu које су JllIд;ше целе 

те јесени, би.па је набујала и само човек који се био решио да пре погине у набуја.:юј 
реци него да још једанпут падне Бугарима у руке, могао је да скочи у набујзiI)' реку 
иа овоме ме(1)' где сам ја то учинио. Река ме је избаЦИ.1а на неколико СТОПlна метара 
ниже нет шm сам скочи(), на своју десну обалу. Чврсто сам држао пушку у рукама. 

И кад сам, саи макар. ступно на десну об.1ЛУ реке, био сам сигуран да сам се спзсио. 
Иако сам био сав макар, нисам осећао х.lадноћу, већ сам ишао да С'Ји('нем у неку 
колибу села Uрсшњсва, где сам намеравао да се MlL10 одморим и nко буде у њој 
ватре, ,1а мало просушим одело дп се не смрзнс иа мени, јер је био месец децембар, 
одмах после Св. Николе који смо празник НРОИеЈ(И у затвору, а тога дана је поп Таса 
Коневић, као на дан CBoj~ сшше, ЧИЈао неке МО:lНlие. У эпвору су убијена 104 Србина 
НЗ 1l0јединих rЈОречких села. 

Једино се спасао жив Иван Боге8ић, учитељ из сe.rш Равни на овај начин. Кад 
је Пројко Тримчевиh побегао из затвора, испричао је да је почео покољ у затвору 
и начин како то Бугари раде. Огац учитеља Иваиа, Боге скупи 5() наполеона у 3.1а1)' 
и до!)::: у текију у Брод кtJД II<lчеЛИffка Ср<,'·брена. ЗаМО;ЈИ СребреlШ да му пусти сина, 
јер његои СНИ није крив што је свршио СРНСКУ школу И постао српски учитељ. Ту 
КРИ8ИЦУ Боге је узео HiJ себе, рекаuши Среорену: ·'Мој син можда би учио и бугарску 
шко.1У, али ја сам као отац тражио д;l он учи српску школу. Ја сам га издржавао 
113 ШКO/IOIшњу И тако је он постао СРПСКI-\ У'(ИТ(:Л,. Зато ја носи" соу КРИ8ИllУ, а не 
мој син I1B~H. И дош~о C~M д~ те молим да мога сина пустиш, а место ([,ега да убијете 
мене. Како је мој син млађff, ево, ти још Прffде 5() наIЮi1еоиа". Начелник Сребрен 
пошто је видео 5() н;:шолеOllа, пустио је учитеља Ивана, јер да је ње]'а стрељао, не 
би добио 5() наНО.lеона. а опако, иаместо Иоана, убио је његовз оца и остало му је 
5() наполеона у ие(]у. 

Сви ови Срби, пошто су побијепи, пренесеllИ су на једно место које се зове Дер' 
llИШК<I њишt ЩI 11)'1)' Текија-Прилеп и 1)' су сахран,ени у flекuлико оелих РУ]]<I, После 
ослобоћсња сви су ()датлс иэвађсни и сахрањсни по другим мсстима. а на том месту 

где им је била заједничка гробница, српски народ из ПореЧ<l беше им подигао једаи 
леп споменик од мермера. 

Заrnм је Пroј~о испричао како је упrао у јелну колибу јеJlfЮГ CeJЫlKiJ из Upeшњева. 
Те колибе правс се на овај иачин: зидови сс озидају од камена е блатом уместо мал· 
тера и l!Скриuају се обично сламом која се нарочито за то спрема од раженог сиоп,ља. 
То је нарочито изабрана највиша и најбујнија раж, па се то сиопље не IIprнe на гумну 
као ОСНIЛО жию, пећ се очука I1I1С"Јресе, ге lШЮ цела СЈШМ3 са wштом остане здрава. 

у таквој једној колиби lIројко је нашао ватре и хлеба. l!ошто је добро Н3.10ЖИО 

ватру а домаhин му дао хлеба да се наједе, llјЮјко је Jlочео да прегледа своју пушку 
и oн:rд је видео и сетио се да се она отвара rrpaBo и д;l се њен затварач не може 

окретати лево и десно као "од српске брзометке. Кад је отворио пушку И избацио 
из ње I(разну ч~уру, иидео је да ИМ<I соега још доа мегка у нмј. Пушку је добро ОЧИСIИО 

и сад је био СИЈ)'ран ЩЈ у свз"ом е.1учају може убити још два Бугарина, ако би се 
сусрео с њима. 

После тога, каже Пројко, легао сам да спавам и спавао сам три-четири сата јер 
ca~ био далеко од сваког (lута, па се нисам ни мал!) бојао да ће нека бугарска потера 
да залута до ове КОЈЈибе. После добрorЋ С(Ш, 11редnече сам ДОШ<lО до СIIO('3 села и 
кад сам ВИ.l!ео да С(:ЛО није опкољена, ушао сам у једну кућу. ту сам дознао да је 
бугарска ВОЈска долаЗИilа тога дана у се.l0 и питали кмета да ЛМ зна нешто о мени. 
Кмет му је рекао да ниuпа не зна, као што и није знао. Бугари су мислили да сам 
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се уданио у реци, јср су ми ишли у 1раг по мокрој земљи све до мсста СII KOГ~ сам 

скочио у реку. Пошто нису прелазили на npyry страну, јер је рска набуја.ТII, а 1)' нема 
ннкаква моста, а и нисам 1)' ни нспливао, већ много ниже, где ми се :можда не би 
нн нашао траг, Бугари су сма1р3ЛИ да сам се удавио у реци са пушком заједно. Сељаuи 

ме IIИСУ и'ЩаRали. Бугарска о.13ст [отов() је и за50рави.lа Ila мене, па ме више и не 
ТР<lже. 

Кнд снм саС:IУШIIО ову ИСJlовест, загр:IИО сам 0001'11 храБРОЈ" човека који је 'rpебало 
да буде убијен само зато што је Србин из срца Македоиије и што су толико били 

чврсти да никаква бугарска чета, ни новац, ни бугарска црква, нису могли да ове 
људи одврате и одроде од њихова српског стаб-та. 

Питао сам [а :ta ли жели и пристаје да се [[ридружи мени. Рекао ми је да ће 
радо остати са мном све дотле док не дочека ОС.Ј10б0ћење. После ТОПl, одмах сам по
тражио још неколико људи из Пореча. И тако сам скупио чету од 12 људи. Могао 
сам имати и већу чеТ)', али то ми није БИЈЮ 1ЈlЛребно, llрlЮ зато што би то било 
IЩ Tfpeтy lIарода, јер jf x.le5a бllЛО мало и за C~Me сељаке, а још би теже било кад 
би морuли и нама давати. Али, да бих им олакшао нашу иехрану. послао сам јеДНОI 
сељака да оде 'f ПРИJIепско поље, у се.ТО CeKlipue, и да ја"и Јордану Нико.lићу, .110-
бромс домаhину у томе селу. да сам ја у Пореч}' и да ли ће ми дати 10 товара жита. 
које ћу наредити да му се донесе из Mora села од мојих слугу који су те године успели 
дз добију нешто жита од БУ1'Зра који су ми љиве 1I0ЖЊели и оврли. Ла платим 10 
тооара пшенице, нисам могао, јер је Jlшеница, већ у то добра, nлаћана по 30 наполеона 
у ЗJl31у за један 'lOЈЈар 

ГЛАд и ДЕЗЕРТI2PСТIЮ У БУГАРСКОЈ ВОЈСUИ 

JOPД<lH IIИКОЈшh, K~Д је IIРИМИО моју порук>', рекао је д~ ће жито дати из сп()га 
амбара. Али, први чооек који буде дошао да узме од Itoera жито, мора да дон.есе од 
мене један ПОЗIШТИ знак 110 коме знаЈ\У Јован трс&! да буде сигуран Д1I caVJ Ја жио 
и да се жито ]а мене доноси. Одмах послс тога. послао сам једнога чuпека <:а три 

коња и моје ПИСмО за Јордана .које он није могао ни да прочита, 3.ти сам уз пис~ю 
послао СРОЈ златан прстен с МОЈИМ MOHOГP~MOM. Не само Јордан, већ и мноrи друrИ, 
тај прстен су познавали, јер СЮI га, као војвода, увек носио и често с њим печатио 

писма. ЧИМ је добио оаај ПРСЈен у руке, Јарда!! је наЮЈЈарио ЈРИ коња [[шеницом, 
и рекап да ће fЏlТИ и ОСЈ3Л1fХ 7 "100ara, чим човек дође ]ЈО жито. Тако сам добинао 

мало жита, колико да олакшам исхрану своје чете за време бављења у 1I0речу. Никнд 
нисам хтео да jeдe~ Т'Јј пшенични ХЈ!еб, већ сам куповао кукурузно брашно У село 
Белици, па су ми од тога брашна меСИ.1И кукурузни хлеб којим сам се хранио кадroд 
сам боравио у Поре'!)'. Са четом сам одмах прешао у нелешки ерез и TUMO сам узео 
експлозив који МИ је био код Најде Сганконића, а OiIaTJle смо сао тај експлозив нре
IЈеЛII у једну []ећШIУ ~oд села СтеГIIllЩИ, на самом друму llрилеп-Велес, а у.~зљеIЮ 
свеПi 5 км од мocrа ~оји у с.lучају бугарског одП)'пања треба.10 разрушити. 

Сгспанuи јс би.ТО еиryрно српско се.то. Кад сам у њега дошао, јавио сам се Те
мсљку Наумовићу. који је (XIнијс био буrарски Bojвoдu и кога еам ја из ПрилеШ1 yпyrио 
у село СТСllанuи још за времеиа, док смо ми .цржа.1И Ба5уну са својом војском. Те
мељка су Бугари примили као CBora човека, а он је био организовао обавештајну 
службу и С.130 ~ени извсштаје, тако да је наша команда на Бабуни унапред 3НЭЈ1а 
кад се Буrари IfЗнршюи напџ на н~ше бабунске l1оложаје, а што су они редовн/) 

ЧИНИ.IIИ ноћу. 
110сле 15. авгусra те 1l)16, Румунија ЈС објавила рат ЦСН1раЈ1НИМ силама и са једном 

дивнзијом прещла Лун~в. Једдн аустријски монитор разрушио је и раП)'рио потонски 
мост на ЛУН3ЈЈУ који је служио као веза између румунске војске у Бугарској и оне 
иа румуиској обали, а Бугари су, једним снажним H~.leтoM, до НОт)' потукли ону ру
мунску ливизију, што није било IIОЈ)'бљено, БИЈЮ је заробљено 

За она дпа .цанз КОЈIИКО сам био у IIШiНИI1И изн~д сеЛ<l Сrсrшнци, Te.'IeJЬKO ми 
је донео новине из 11рилепа, из којих сам могао видети каква је и колика била CU-
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uезннчк~ илузија о ј~чини РУМРlске nojcKc и о љеllУ утицају на даљи ток и сврше,dК 
рата. 

Бугари су прешли преко ДУiiаиа ПОШТО је маршал Макснзсн П()1)'К~О румунску 
војску У Ердељу, јер су Румуни своју главну снагу и баци;)н у Мађарску, на чију С)' 
теришрнју претеIlД()ШIЛИ, а ЗЊlјући да су Бугари ангажовани већ на Солунском фрон-
1)', нроrиu БУј'ара су бацили маЈ!е снаЈ е које су г.уг~ри УНИЈПТИЛН. Тако су се све 
наде IЩ румунску IJомоћ НрСПЮрИ_lе у брш-у кааш ће се (юмоhli Румунији да IIС про
падне. 

Кад сам прочитао ове вести с румунског фрОlП1I, био сам доста исрасположен, 
јер сам знао Д~ се много ПО.~агало на објаву рата Румуније централним силама. И 
кад сам послат из Солуна да дођем овамо, мени је нарочито наглашено да ће улазак 
Румуније)' p~г I\ОllеСПI до неКОЈ" иреокреs"3 у ратној еИ1уmщји, а fЈа[ЮЧИТО на Ба.l1ЮШУ, 
и да ћс то очогућити да t:c из о.Ц)'IЩ нrедузмс УСIIСШ!ill офанзива. Та идеја и ЈЈлаЈI 
су ~д пропали. 

Вратио еам се натраг у Порече. донели су ми опет нояине из Прилепа из којих 
сам видео да су Бугари l!Очели офанзиву на Солунском фроlП)'; да су преш.1И r;pчку 
ЈраНИIIУ, да су заУ3С..ЈИ Лернн и јЩ од Ј!ерина, n(ЈСКО ТНКQJяане Селечке старе шшнине 

l"оне СРllСКУ Ј!ојску JlpeM<l Бодену. 
Сетио сам се Оfuшештајне СЈlужбе Љуба БуЛ08ића и намештених ТОnОЩI !Ш табаку 

хартије Анке димитријеви!t Пропаг.ЈНде. Па, како I-1нсач веровао опису бугарских но
вина да су Срби напустили Лерин у llаНИЧll()М бекству, опет сам био сигуран да су 
били изненађени . .Јер nпаК8е безбРИЖIIОСТИ, какву су показивали Љуба Dy.lовић и 
о;.\ред Вукџ П()1I0Еића, на ТОЈ.КО ВОЈ.ЖЩ)"! Met:'IY_ као шю је био Лерин, могла је !w ловеде 
Бугаре нсопажсно у са'"l .1срин. 

Битка на Солунском фронт)' nродужавала се. Бугари су се ужурбаJlИ, а ја сам 
тражио од свО!' Jlpflj3"JeJЬa Милана ГУI'учевића из IIрилепа да он бележи све што 
сазна () КР~Т;III,У б)'г~рске nnјске у Прилепу; ла ПfЮпери добро колико има мртвих, 
колико рањених; какво ј!: СllабдеВ<Јње б)'! <tpcKe војске, а то се могло лако дознати 

у IIРИJlеIlУ, !юшlO СО;:, )ТЈШlllЮМ, CllaUiIell<JIbe це:lе 6YlapCKe војске на одсеку г.ИТОll. 
- добро Поље, нршило из ПРИ!lСIШ. Кроз ПРИJlСП је морwш llроliи сва комора бу
гарско-немачка, која јс доносила сву храну, као и сав ратни мзтерија.ll. Још кад С1!М 
био на друму П[1ИЛfll-Белес Kna села СтеП~НIIИ, Немци су већ завршавали своју 
жичану желе.1I1ИI\У {)Д Степ:нщи у Пrилеп и ,Г(ругу Тр()јапи-При.lеп, а Тројаци се на
л.ве на друму При;rеп-ГрuДскu, где је веl'l била подигнута IIРУl"а уСКО!" КОЈЈосека 0.60 
од Градско-Трој:щи, а од Тројаuи почело је граћење овс пругс која јс има.:rа д~ Д()ђОо: 

до. Придеll3 и да се продужи даље. до Битоља, да се ОМQ[),ћи што боље енабдсвањс 
DОЈске храном, а ЊIРОЧИIО МУНИЦИЈОМ. 

Гледаu (;IМ како јо;: ДРУМ Бt:Jl~t:-Прилеи закрчен немачком коморо_\!. Је}\f-Щ кnла 

с)' Il)'Ha иш.ш уз Ьабуну, ДРУПl се ВРОЈ.ћаllа пра31-1а са liабуне, а lлавнз ОДМОРИll1Ш била 
су Стари нрановски ханови, Извор и I1ашин хан у Uрниuн. У доњеврановским ха· 
новима су lIемци ПОllИГ.1И велике бараке за смештај посаде и преноћиште к.ОМОРUИЈа 
и велике шгаllе З3 њихову стоку к()ја је вукла комору. У ИЗ80РУ од мога хана Ilемци 
су щшраВИЛI-! ЧИТ31Ю утор1'lење које је служило 33 магацин РЮНОГ војнОЈ" маlеријала, 
а баракс су биле подигнутс за смештај људи и стокс. Тако исто било је и у lIашином 

хану у llрницс. Посматрајући све ове колоне, коморе, био сам, по њи~овој жур6и, 
И но то"!е што је на сваком већем заноју на БаБУf1И био !ЈО је;щн немачки ВОЈНИК 
релар "ojfl је управљао саобраl'lајем, био уверен !w је поред СRИХ ОRИХ предузетих мера, 
сиабдо;:нање ТОЈ.Ц) ВС-.1ИКС војске на овоме ссктору знатно uтeжзно. 

Стока за клање реквирирала се по целој Македонији на тај начин што су поје
динци има.1Н монопол да иду lЮ се:Јима, да гама реквирирају стоку од сељака до 
75% по КО.1ИЧИНИ, а ЈЈЈl1Iћали еу по једној утврђеној цени сељаllима, док су, дајуliи 
ту С!ОКу б}'l-арској војсци, ИМШЈИ један м:J.;Iи IlpOIIellT зараде, али су за!О Немцима 
СКУНО нанлаtJИIIШЈИ стоку коју су им прсдавали. Било је примера да су ови "!1ифершпи" 
по девет пута једног БИВQJlа доводили l-1a нагу И "llродавали" га Немцима. Бугарима 
се овакве подвале нису могле чинити; али су они, уместо меса за војску, Irримали 
I-OT08 новац од лифераната, а љима из,1.1IRаlИ IIРИlнанипе као ла су примали месо. 
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МапщионеРII у ПРl\Jlеву IIР(Џ.[ЙЩЈЈIИ су U3KOBIIM3 брашна, со и петролеум гraђанима, 
3 зато су бугарски војиици ЮЈ фроиту ПОЧСilИ оскудеваги у свему, ЈIa је тако IIОСЛ1.1а 
једна чувсна бугарска војн.ичка псема 0.11 Једне СТ!ХЈфе, КОЈа Је I'ласила: "ЈЈраЗl!а раница 
(раН!lЦ), не пази Ј'раница. ' 

Кдда сам ово сазнао, решио езм се на јеШlН иоо посао. Из буГарске вџјске побегла 
су два Њlfхопа војника, јеДЗIf и) селз С1ропје, а други из зрзс. Из Зрзс јс l1ОбсГ1l0 
Тасе Сопот, чији је отац If отворио npoy СРПСКУ школу после 1876. у селу Зрзе, срсз 
nрилепски. Други је био lIикола Пстровиh из СС.1а CrJX.IBja. Они су обојица имали 
бугарско војНIfЧКО олело које су спукли чlfм су Дl1бегли својим KyhaMa, па су после 
оБУКЛIf споје одело If СКЈТОIlIfЛИ се у јеЛЈЮ скрипеllО месю, у Строшкој плаНIfНИ. Томе 
њихову скровишту тешко је било приhи, јер је БИЈЮ ЩЈ једном око'!ку, з сакривено 
у густом буковом чсстару. 

Кад сам ГlрВИ пут дошао изнад села Счювја Л\lслао сам IЮ једном МЈЩДОМ чоб<Ј
нину извештај у село СТРОВЈе ПОI1 Илији димитријеВИhу, да ми поша,loC свога шуraка 
Богоја Котевића, чим ми је Богоје дошао, рекао MVf је за ову дEojlfЦY где се налазе. 
Послао сам гз да их IЮ30ве до мене. Они су дош.lИ И испричали су ми своје бекство 
из БУI'~рске војске. K~д сам их нозвао ЈЈ,а се Jlрlfдруже мојој чен!, молили су ме ШI 
их засад останим ;.ј3 !Кине lу Г!Је су, а .!Ј,ОllНије ће веронаню, да ми се прилrуже. Кад 

ми јс било lIотребно бугарско војничко одело, ја сам ОД јеДНОГ<Ј од ЉИХ, од HIfKOJle 
Петровића, узео бугарско војНIfЧКО одело, па сам му !IРИШИО иарсдничке знаке. и то 
одело један од МОЈИХ четника увек је носио у торби, а К1\I1)' војничку бугарску носио 
је на глави. 

МОЈА ИЗВИЋАЊА И АГИТАЦИЈА 

Једнога Шlна, кад је борба на Солунском фронту била)' великом јеку и кад се 
тогювска lIуињава добро ЧУ!lа у [јелом Прилепском !Ю.ъу, обукао са'! уииформу бу
Ј'арског наредника. Чету сам оставио у колиби код ова два бегуица, у Crрошкој ЩIЗ' 
нини, 11 ја сам само с реUОilВС]ЮМ и догледом, кој!{ сам носио у торби, ИЈlflllао на 
]ЈУI који води ИЗ IiРИЈЈеIl<I У ЬОI ОМИЈIУ. Ь)I"арски uојllИЦИ којима је лавано И.11f крагко 
одсуство ради боловања или су пуштени Kyh~Ma, чесю нису хте.IИ ЈЩ ид)' друмом при

лсп-Велес, јер на целом томе путу нема IЈИ једно ССЈIO осим село Извор које је, 11 
без тога, ко зна Beh 110 који пут било оп,ъачкано, као и нека друга сеЈЩ која су поред 
пута, као ВmщилоВl!И и Ст~ри rr~iI. Друга села билн су Д<lлеко ал IlyTa. Ани кад 
се иде из ПРИJlеп~ преко l:)orOMIfJIC, Согља н Ме_1сице у Велес, 'ffi је пут који пролази 
кIXJЗ многа се.111 која нигде иису Щlље једно од ДРУГОI' ОД 4--6 Ю1ЈIOМlпаjlli, T~KO дз 
СУ војllИЦИ, {)И.10 да су IЮСiШГIf да прmlEате у Be:lecy неки M1ITeplfjaJI, би.ю ма кзкuим 
ПОС.10М да иду тамо, обично ишли овим путем иако з.аоБИШIЗНIIМ, МИ су ПРОJlаЗЈ1ЈЈИ 
КРОЗ ССЈlа, у којим се увек могло наћи ЈЈ,оета хлеба и нског другог јестиuа, јер су то 
била богата села и углавном све српска са малим изузетком, а у српском селу сваки 
бугарски војник имао је I1раво да буде зулумћар. OOIi војници су ч~к И нека бугарска 
села "IIРОЈ·.Iџшаuали" да су српска, само да би МОЈ'ЛИ у њима да се раскомоте и Ј\З 

Iраже масне ручкове и He~epe. 

Мени је ово добродошло. Ја сам у бугарској униформи, по потреби, био прост 
војник, негде наредник, кад ми јс како било згодно. Како сам добро ПОЗН~ВDО раСlюред 
бугарске војске на фРОНl)', чим бих дознао од БУl'ЩЈСКИХ војника на коме се сектору 
ЊlfXова јединица налази, OДMa~ сам се представљао lfЗ неког l1ука који је од тога по
ложаја, с кога су ови нојНИЦIf, био уда.ъен бар 20 КИЈlOмеn1ра. 

Кад бих за'lеК<ЈО једнога, двојицу ИЈIИ 1Iише Т<ЈКDИХ појllИКl! на путу, 001f'111O бш 
извадио дое цигаре из иена, па бих једну 1I0НУДИО једном од њих, а за~олио га за 
ватру. док бисмо OB<lКO ПW1И.1И цигарете, OHIf би се други одмакли. ОПЮЧlfњао сам 
разговор с MOjlfM саГОВОРI1ИКОМ. Говорио сам чистим бугарским књижсоним јсзиком 
који\! сам Rладао као и сrпским. РЮГОR!)Р сам опако почињао. Пита!) сам саговорника 
одакле је, с ког 110ложајн долази и како Ilf1'OJl3'JC у борби, какпо JlejcтllO има француска 
<Јрrnљерија, кщ«) им ДО.1ази храна, шт1t ,щБИRају Ја ХРаЈ1)' и има .ш какп() писмо од 
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куЬе. ЧИМ добијем одгооор на С2а она питања, OHД~ !QIжем да сам из Софије, да сам 
110 заНИМ:ЈЊУ у~И!t':Љ, неки IЈУТ био сам трговаЧКlI к~лфа, обично бакзлски, јер знам 
добро шта се npOд:lje у бакзлници. Затим бих почео да при'!!!м како је тешко на по
ложају, на коме сам ја. Причам како је страшна артиљеријска ватра Француске, која 
разбија ровове и затрпава земљом читаве водове војника; ЮН;О Французи не гину лудо 

као ьугари, јер су заштићени јаком артиљеријом и да су Срби дuбро одевени, на
храњсни, и да их воде искуснији официри од наших (бугарских); да са~добио нисмо 
из Софије, (),lзкле МИ се ј~п.l'з да је и тамо ве.lика оскудица; да су lIемци по целој 
Бугарској растурени као гусенице; Д:I све паједоше и IЮПИЩС И да храну из Бугарске 
Пlаљу у lIемачку, а Бугарску, чији војниШl гину за немачке интересе на овом фРОIfl)', 
остављају бl;:З намирннц!! и да је народ прнну~н да "краде" своје сопйвено жито 
из CBol'a амбара, да би исхранио своју породицу, јер ако го не уЧИНИ, остаће му па
родица гладна. 

Кад бих видео да ме мој сагопорннк о:mиљно слуШЈ, СJflда бих му поспшио Irитање: 
"Па добро, брате, кажи rи мени: знаш .-IИ IН за кога се ми Боримо?" 

И одмах би му дао одговор: "Ми се боримо за Немце. Б[)римо се за Фердинанда 

и његове Немце, Ј бориJ,tо се против ослабоnилаца !'уса. ОН нас је натерао Шl pa1)'jl;:MO 
rrротии Срба и наместио ла сала fiYJle\to код својих кућа, да се поново lТодижемо [юсле 
ових ратова, Фердинанд нас је натерао ,:13 будемо савезници ТУЈХки, којнм смо ро
боыши толико стотина година. И ја, кад сам видео 1)'рску коњицу да наступа ка Лс
рину, д<l I'И кажем пра~о, IlобепlO сам и не \fИСШIМ више да се враћам на положај, 
3 у околини Скопља, ШПШ3 и Сl-румице има H~ хиљ~де бугарских војника који неће 
да се боре за Немце. Ако си lrраци БУI'!lРИН, Пi, чим се вратиш на llO.lожuј, ГЈlед~ј 
да придобијеПl некОЈ1ИКО другова, па с љима :I1!jeAH() иди бежи ираво код Фр;э.нuуза, 
где ћеш имаrn бољу храиу него ма где на ДР)тuм месту, и нећеш морати да погинеш. 
Ја ћу УЧИflИТИ то исто чим се Срби и Фр;э.нцузи примакну до МаКОllа (кота 1950). 
Погрешио сам што ОДЩIХ нисuм побегао TaMQ, Али ћу ТО учинити." 

То је био мој 1I0ЗJIрав који\t сам IlреСРСТfIQ бугарске НQјнике на пуry и по српским 
сe.rrима. 

После таквих р~зговора, повукао би~ сс у Строшку планииу, скинуо бугарску 
војничку униФорму, обукао сноје одело и ПОСЈlе крстарења по околини, вратио 
бих се у Порече. Бугарски ";IИфсранти~ из IIрилеlla нису смели доћи у Пnреч 
да тамо реКЕирирају стоку, већ су ОВЈlастили неког Емру (Емрула~), родом из 
села Лсбреппи, који је долазио у Порече, али је 1)' морао куповати стоку, 11 није 
МОЈЋО ;13 је реквирИЈXl. 

Једнога дана доаецу ми сељаци Емру на р3ЭГоВор. Топовска nYUH,aIlU са Кај
микчалана н са друпrх мсста IЈа СОЛУНСКОIII фроlП)' чула се добро у његову се.1У Де
бреш1)' тако да су 'ИМ се треСЈЈе куће и падаЈЮ стакло са 11розора. Кад је Емро доведен 
к мени, НОСЈ1е ПОЈЩЈ<1НИ з~пи[ам га: "Шта мислиш, Емро, чија ће да буде ово Маке
донија; мислиш ли Д1I ће остати бугарска?" 

"Не, господине. Бугарска ОIlДС не може остати. И ја мислим да ће опет бити цар
ска (Т)'PCK~), јер тако у нашим књигама пише да је ово царска земља и да ће царска 

остати. 

Баш у том раЗГОIIОРУ эзгрмсше ТОIЮВИ са Битољског фронта, да се под нама земља 
трес.нз. УIlИl-ам Емру: "Ш'l<l сад МИСјlИШ EMfXj?" 

"Ва;Ј3, ГОСIlодине, кшю ОIlИ !ОЈЈОВИ [IУIЩјУ, Србин ће дп дође овамо опет." 
"Е, тако је, тако je~" рекох. "Емро, сад си добро [JQГОДИО, Ш! Kц;I одеш у сроје 

село Лебреште, на седнете измећу икиндије и ашама пред памију и почнете му абет 
([Шзmпор), може1[[ слofioдно кз')(lТИ својим Лебрешталима Д1I сам ИХ поздравио и по
ручио да ће Србиј8 опет да се врати. Ови топови што ИХ чујеш иду полако овамо, 
а не враћају се Haтpaг.~ 

Тако сам отnyстио Емру који је бно задовољан што је могао rrреда мном рећи 
да је 0110 "царска зеМ.1NI" и да, [10 њиховим књигама, царска и остаје; а ПUС.lе 101'а 
разговора, нс само што му је остала глаllа на рамсну, већ није добио ни 25 батина 
као што је сиryрно очекивао. 
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Моји рюговори С БУI-арским lIојницима нису били узащдни. Ускоро су ПОЧf:Л~ 
бекстн~ из бугарске lIојске, а један баraљон у I1РИЈIf:IIУ llобунно се и нијf: хтео д~ 
иде на фронт, па су Бугари мора.1И стрељ~ти, за једну Hoh 270 војника из тога ба
таљона. Овај догађај страшно је одјекнуо у Прилсny и показао При.1СЈ!чанима сву 
озбиљНост која је настал~ на фроr-rry где су БУIЋРИ ухватили толико страха да отказују 
послуrllНОСТ и неће Д<1 иду H~ фронт. Многи бугщ:к:ки војНИIIИ, пеки с nyшк{)м, ilРУГИ 
без пушке, тражили су од сељака хлеба, и да им се покаже најпречи пут за Бугарску. 

Срби сељаци ради су им ЧИНИТИ те услуге и сами верујући да што је мање Бугара 
на ФРоюу, УТОЛИКО је б.llижа слобода коју ће им поново доиети српска војска. 

Кад су Бугари дознали да овај дефетизам са овако разорним дејством по њих 
вршим ја, почели су по српскнм ce.1HMa да намештају телефоне, а чнтаои пуковн су 
ишлн [1О планинаllШ и ТJmжили да ме ухвате или убију. Те(mЛИ су по неКОJlНКО стrлнrш 

жена ИЗ Азота да иду по шумама и да ме позивају на eaCTaH~K. О свему томе бно 
сам обавештен и уживао сам у томе што сам ја, jeД~H једини човек, био у стању 

да нзаЗОllем неред)' бугарској војсци. 
Из разних ра:згопора са бугарским појннцнма ювео сам .эак.'Ioучак у који и данас 

перу јем ла је сигуран: Д3 БУГЗРСК1I IЈдција још није солидно формирана. Им~о сам 
ПРИ.lике да рюmварам са војницима који су по !lдртији русофили. ЊИХОllа жеља БН,111 

је НСТО тако uелик.а као и моја да БУI'ари овај рат югубе, алн да НЗЈ)'бе н самосталиост 
и да Руснја загосподари у Бугарској, Наилазио сам на бугарску војиике који су били 
'!ланоеи (1)тарског земљаделског сој уза, којн С)' били готови да сваког оног, ~ на
РОЧIIТЈ) ако је то rpal).1HCKO лине KOjfJ не ПРИП<Ј]Щ њихопом сојуз)', просто зубима за
I(О;ЬУ. Тала С<IМ перовао ла је Фердинанд Кобуршки imјоише lю\югао да не дође до 
сломз буrЋlхже војске тиме што је држзо у затвору Александра Стамболског, 

Губици на Солунском фронту били су IiРСКО сваке мере велики. llea Прилеп био 
је претворен} јсдну ведику бо.ЈШИllУ, з кода са рањеtrИllима непрестзно су одвлачила 
рањенике у BeJrcc KOjf1 је такође rrpeiIe"j3BJb~0 једну велику БУI-~РСКУ БОЈrННI\У. ПОРfJЛ 
IOI"а, сне с:шбија храна и lIисма, I-ОЮОО очајна, која су им дО)щзила од ЊI1ХООИХ кућа 

из Бугарскс, уНОСИ.1И су деморал -у бугарску војску, С другс стране ПЉ~Чј(ање јс БИ1Ю 
општа п0..1итика бугарских IIJ[ЗСТИ у Македонији. Као што је Срсбрен био постављсн 
за околицког начелника за срез lюречки, па опљачк.ао цео Порече и поубијао толике 
људе, тако је у ПРИJleП)' био постаВ:l.Crl неки Јордан Тренкон за ОВOJIицког начелrrнка 
r IlРИЈЈеIl}. Опнј JOP,IЏIH ТреIlКОО, C1l буr'ИРСКI\М војводом МИЖIIIОМ Џур.IlУКОМ, кој .. 
Је ИЗВРШИО у друшгоу с Турци~ш OH1ij покоља српских ~еhСПОЗНl:lща код Ва.ЋIИДООВ 
на Велики Петак 1915, сад су пљачкали по Прилспском пољу, Ухватили су преко 
25 сељака, .. ајвиliellијих ДОМ1Ihина по српскн~ се.~има, у којима није извршен покољ 
у јесеи 1915, па су ове сељаке опљачкали и добро се наплатили, С'ЈМО од Јована llpBeH
кооића, односно од љегова сина Стеnана, т060же да му лусте оца, узели су 300 на
полеОЩI у ЗЛUl)'. И тако су редом uпљачкшlИ све ове Србе, међу којима је био Трајче, 

прв:-.к српски из села Секирце, Ћоре Огњановић из села долнеии и још mhon-r други. 
П1l, кад су им узели све што су могли датн, извели су их једне ноћи изван При.lеп~ 

и 1)', ИЗ\1еђ) IIрилеrlс~е Kac~pHe н ДаБНИЧКfJ реке, на мееч зваrюм ЂУIIСКО ДОJlче (Ци
гански до) њих 17 стрс.ЪWlИ су. Друге су стрељали по другим мсстима, мсћу којима 
и Јосифз војводу, који је био постављен од стране наших lIJ[асти да ерши службу 
безбедности у срезу rrрилеllСКОМ. Овај Јосиф није хтео дз се поиуче c~ српском војском 
кад је одступала из Прилепа, или m није могао учинити, јер је бно пџјан, те су г~ 
ту Бугари затеКЈlИ. и он ИМ се rrpeLta!), :\:Јједно са СDојим оружјем. И љега су лржали 
IJCKO време у З!!твору, па су га убили и затрпали у близини Дуванског магацина у 

Прилеny, где је пронађен rЮС.lе осло60ђења Прилепа и поново caxp<llЬeH у Прилеп
ском гробљу. По извештајИ"lа које сам тада имао из Прилеnа и из разних села у око
лини Прилспа, Ј)па два рюбојника који су нрши.1И .Ј.ржавну HJI~CT у ПРИJlепу, за неllУНУ 
годину дана узели су више од 10.000 ншro.1еона у злаlУ! TI\KO је 11:)1"ледшiЗ БУI'арсКll 
правда, њена уоранз и њена администрација у Македонији. Зато није чудо што је 

осим неколико стотина људи нз Прилепа који су тргоеали с Бугарим~ и богатили 
се H~ ЊИХОD рачун, односно деЛН.1И пљачку са fij.тарским 80јним и управним властима, 
сав оста.1И сеет био је rl[ЮТИВ Буr'дра. 
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у БУГ ДРСКО! КОМОРИ 

и док су fl,ихоuе шпере ишле по селима н претресале планине, ја сам, у друштву 
са два сељака из села СЈровје, ишао до с<\мог Битоља, терајуllи Бугарима комору. 

ТИ сељаци били су Боroје Коте~ић н Васил ВеЉШЮJlић, обојица добри домаllини из 
сс.13 Стровја. БоI'Оје Котевиh имао је за жену ћерку стзрог lIOП-дИМl1Трија, кога су 
Бугари 1915. убили, а ТО је била pol)eнa сестра С8сшгенщс:а Илије 'цИМИТЈ)Ијевиtш који 
је свршио Призренску боrocnовију. ЉеМУ су Бугари убили у []рошлој ГОДИIIИ, при
ЛИКОЫ свог доласка и окупације, оца, матер, два брата, Петра и Најду, љегову, [lOп
Илијину жену, две сщце и jelIllY Петрову ћерку од 17 година. Само Бугари, у својој 
мегаломанији, МОЈ'ЛИ су мис.;ЈИТИ за онога свеШfefjика ла Мо .... е бити њихов пријатељ 
и приврженн". Зар би УIJIIШте 011 био чонек кад би мОгао корисно СЛУЖИПI Gугарима 
који су такав стршан покољ ювршили у њеГОIIОЈ куhи? Јер они су сви били У једној 
задрузи. 

Ја сам имао "открит лист" (објаву) за путовање на имс Илије ВаСИЈЈев·Вељанов 
из села Строоја. На овај објави нису биле слике, а .1ИЧНИ ОШfС био је тачан, јер се 
')а 1'0 ЈIOЈ-РУДИО :ЈИЧНО поп Илија ДИМИ1]1ијевић. 

Око З() кола имало је да крене нз Стровја и у Прилепу да прими материјал и 
да га носи ДО самог БИ1'Оља, до сеЈЈа Кукуречана, гпе су бнлн магацини. 06Уl:ао сам 
сеЉИЧI:О оцеЈЈО JIOTIIYHO crapo, а на леђима сам имао сеЉI!ЧКУ гуњу са капуљачом. липе 
СИМ добро НПМИЗUО I'ilpoM И KarpaJ!OM којим се мажу ОСОlIине кола, 1111 глави C~M имао 
КIIПУ, сву умашh~ну. Тако сам био "uoтepUH" UU C<l.M rю свему ЈIИЧИО на правог бу
гарског коморuИЈУ. 

Изишли СМО пре свих сељака из села. Кад смо дошли до I1рилепа, Јщша КОЈЈа 

отишла су на стонаРИIIГfе да се натнаре материјалом а ја сам отишао 6 километара 
даље, где Сам ИМЗ0 чекати I(()Л~ из Прилепа. Склонио сам се неколико стотина метара 
десно од пута и 1)' сам .1ежао, очекујуhи ДИ КОЈЈа цођу. Чскао сам ту више ОД пет 
сати, док сам угледао комору из ссла Стровји Koj~ се ЈЈриближавала месту где сам 
их очекивао. 

ДРУМОМ Прилеп-Битољ јурили су камиони немачки и понеки бугарски, а пелики 
ннз сељачких кола I1ротезао се неколико километара. Топовска Irуuњава лепо сс MOfJJIJ 
чутн на овоме путу. Чим су кола дошла у близину места гдс сам лежао, ПРИШIЮ сам 
колима н тако с њима заједно ПЈЮдуж.ио пут до Вашарејиuе. Ту смо заноhили. Саи 
су ЩIЩIЛИ аатру, јер су сељаци из Стровја сваки на својИJ\l колима, НОСИ.1И помало 
драа, а ја caM,llYTCM јео хлеба и, чим смо стигли на "онак, ушао сам у кола и легао 
преко UИl>ОIl!l који су били JlУНИ брашна. Ту с.1М лежао целе ноћи, а суТра рано кренули 
смо даље, па кад смо прешли реку Шемицу, упутили смо се КукуреЧ~I1Има. 

Ту сам видсо ИСкопане ровове, који су подили од КукуреЧllна ка ви~)' Киру Ма
риua, који вис заклања Битољ са северне стране. Лево од пута, па ни ИС !Ок, било 
је неколико Р~ДШlа ровова преко целе равнице, која се протезала на исток од друма 
ПРИЈlеЈЈ-Битољ у пр3lЩУ села Брод и Црне реке. Била су ту наrlрављена склоништа 
за артиљерију, а ТОllОВСКИ пуuњи С!IУШали су се као да су 1)' пред Ј!аМ(Ј пуuали. 

Бито.IЪ је још био у б~гарским рукама. ЗЈIИ Кајмакчалан је БИЛll :шуЗе.ЈllI српска 
војска ту сам видео масу Ьугареких војника од којих су неки примшЈИ митеријШI који 
је комора донела, а други су 1'Оварили и НОСИ.1И на разне nоложаје. Из разговора 
који су војници међусобно водили, могао сам констатовати страховитс ryбитке које 
Бугари имају у оним борбама што се lюде са CpllCKClM и француском војском. 110-
сматрајуhи Сl!e ОВО, добио сам уrисак да би једна еНСРГИ'lНII офанзива јачим снагама 
могла натерати Бугаре на једно далеко одП')'пањс, али сам знао јаЧИIIУ српске војске 
на СОЛУНСКОМ фронту, као и снагс н~ших савсзники Фр'<lНЦУ-Щ, ЕНГ.lеза, Руса и Ита
лијаиа, која снага, укупно У3еIlШИ, није била мала. Али, пrгo сс тиче журбе и офан-
1Ивних Iюкрета, само се нама Србима журило, а остали нису били вољни, или rn.p 
НИСУ били тако одушепљени, да јуришају напред. 

Бугари еу све Оое роиове спремали }II ОЦСТУННИЦУ. Није могло бити сумње да СУ 
еви били убеђени да ће и Битољ морати 1J3ПУСТИТИ, јер су ровови које су све коnалн 
у Би!Ољском ЈЮ;ЬУ, ИШЈIИ и нешто северније ка селу IIоваци. То је била ситуација 
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IIРЛО l~Ш~.а ~ Бугаре који су се спремanи и за евакуauију Битоља, што би нас, у 
морално\! ~Oj-;jeд)', много значИЈЮ. 

ЧИМ смо ПрсД!L1И товар који СМО носили на колима, вратили СМО се наТРаЈ". Наши 
вочи'!и трчали би, а.1И ТО се није могло, јер је пут исто тако био закрчен при понрапу 
као и Ilpl1 l\Шlаску. Ужурбаност преношења ОНОГ материјала дала ми је повод неро
вању nu ће СРllСIШ војска ускоро зау3е"ЈН шкне положаје на црној реl\И; да ће својом 
арти.ъеrнјом моhи да 1)'че овај пут и да ОН дању иеhе моhи бити употребљен на целој 
својој Il}ЖИ~И, па ни 11[1)'1"3 која је тада била у изградњи, неће моћи за њих да се 

користи. ! Iри IlOпратку сам JJeJ-~O у "ола и ннкако IIщ:ам дигао главу из IЮ.1а до села 
ТОПОJlч~на где смо се ври повратку зауставили. 

ОП1lШО сам у ТОllOJlчанску воденицу да тобожс тражим мало хлеба иди од во
деНИЧ<1ј:Щ или од помел.ара. Још је било доста рано и врата на ВО;1еиици ннсу би.'Ја 
затноренu. Водени~ар је био један се.1,31> из села БРУСl1щ;;а код Битоља, Био је и за
купац ове еrЩСtIИЦС, која је им~r3 ]3 витлова. Сва околна села у томе деЈЈУ ПРНJlеllСКОГ 
поља iЩЈr31ИЈIИ су да самељу жито у ОБој великој ВОДСНИЦIf на Црној реци, Увек и 
у снако доба жито од 13 помс:ьара било је сасуто у КОIIIСllе, из којих је полако падало 
међу ЮIМСЊС и "I)' се млсло. А то је, у нсто време, 3I1а'lИ.10 да оси~ главног lIuденичара 

и његове послуге, увек има најмање ]3 људи, можда н из 13 разних села које ту 
можетс tlаћи и с њима се разговарати. 

Кад СIIМ ylJlIIO у ~одеНИI!у, энекаl1 сам i\eCCTaK бугарских војНИКII. Они су држали 
половину K~MeIWI у самој ~одеllИЦИ и ту су млеЈIИ брашна за бугарску ~ojcкy. Кад 
сам ушао, отишао сам право до Г.1авног мајстора и закупца и рекао сам му да свм 
коморuија из прилеrтских се.1а, близу Бабуне, па сам остао без хлеба, тврдећи како 
смо дуго морали чекаТI1 у ce.~y Кукуречани да предамо донесену робу у Држ~вни ма
гацин, јер је много коморе бlfЛО У Кукуречанима. 3ато сам сав хлеб појео, па сад 
молим да ми се IЩ мало хлеfiа, :Ј ја сам готов и да га платим. Само да ми се да 
мШlо хлеба, јер имам још два друга Kojlf чекају код кољ!, а и U!IИ су гладНИ. Водсни'шр 
рече да он нема ~лсбu ни за продају, ни иначе јер кад би имао једну псh која би 
сваки дан Irекла нај.чање 300 ~Jlебо~а, то не би било доста ни за оне војнике који 
овуда пролазе и унек траже хлеба. Рекао сам му да не верујем да бугареl>И војник 
неМ:Ј Х:lеба, већ да је тl) навика CBaKOI' !юјИИКII да У8ек буде гладан, и да ВII3)Щ тражи 
хпсба тамо где мисли да г .. можс добити. Одговорио ми је ).щ б)тарска lIojcKa нема 
I\OIЮ.ЪНО хлебu, јер им је тајин смањен. Али кал сам му Iюказао своју невериuy у 
то Iьегово тврђеље, Irриш~о нам је јемн буr'арски поднаредник који је ПОПРllИО да 
заиста бугарска војска нема даво.ЪНО XJiеба, јер су Немци почсли одавиа да износе 
ј1] Бугарске све жито, Т:ЈКО да се не зна ко више оскудсва - да ли они који су остали 
код куће у I;угарској или ови који су овде на фрщrry. 

Кад сам чуо ове речи овог поднаредиика, одмах сам му вонудио једну ЦИ!':ЈРУ, 
и он се cal·ao на огњиште, узео ЖИUIКУ, па смо тако обојица rlРИI!ЗЈIИЈIИ uигаре. Онда 
сам ru ЗШ1ИТ,lO: ШЛI МИСЈIИ као IШМС'IIIН ЧОllек који има 'rиr! ПОl\официра дз .1И ће 

се овај рат скоро свршити. Јер, ако они у Б)тарекој који су далеко од фронта, не 
могу да издрже, како ћемо да издржимо МИ који смо до Самог фронт .. и који не 
можемо 1\11 ИЗ(lремо и lюсејемо сноје ЊИRе 'Ја време, јер морамо lierтrecтaHo 1\0Dла'lИТИ 
разнс пmрсбе за војску - час брашна, час М)'liицију и ТI1КО даље. I1ИТI!О сам га шта 
он мис.1И: д3 ли ће Битољ да буде напуштен и предат Фр3НЦУЗlfма кал ми са КОМОрОМ 

[Је Ра3имо UИIUС У Битол., IIсћ ТlpeдajeM() комору читава два сата овамо fulиже. Он 
ми је рскао како ствари двнас стоје, он мисли да ћемо МОjXIН1 напустити читаllУ 
Маhедонију, а не само Битољ. Јер бугарски војиик нсма Iщше зашто да се бори, а 
само за .ьубав једног Фернин~нда, не треба да изгине пео бугарски народ. да би 
доказао како HCMUIf све иекоришhuвају, навсо ми је овакав llример. 

"Ею, веди, ми смо ТУКЛIf I'УМУНС, па смо прешли и у Румунију. Али, У свима 
варошима, спе ШТО је било од вредности, то су узели Немци, а наши Бугари могли 

су само да узчу каце од купуса, каце 01\ сира бе] сира, неки наК()llањ и неку мешину 
за дување ... r:TO то нам је све urro смо могли добити у РУ"'Унији. Јн сам, рече (ЈН, 
добио писмо од куће, и у IJИСМУ ми се каже да ништа нисмо доБИЛIf зато што смо 
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ушли у Румунију, а Немци исто тако и сада односе све из Бугарске као н пре ДОК 
иису ушли у Румунију." 

Почео сам да сажаљавам какво је стање бугарског народа и бугарске држаое 
и ПlПiЮ сам га: "Па чему ми имамо да се H1Iд!lMO КЈЩ ВИ У Бугарс"пј тако тешко 
живите?" 

Тада ми је доста зналачки одговорио да он мисли да lIе ОIlДС ускоро доtJи Фр<lН
цузи И Енглези који су много богати и који не морају и неЬс да траже од народа 

ништа, всћ могу и да помогну. Тако смо завршили разговор и Бугарин ми је рекао 
наrюслетку да би ми дао хлеба, али су сав хлеб појеЛЈI, па МIf не може дати. 

Одатле сам отишао на треће оrn.иште, где је било неколико Турака 113 lЂJ13 Кall
таларци. Говори.,и су турски. И кад сам им потражио хлеба, рекли су да га 11 они 
немају, јер и уКОЈIИКО има жита, ЊИХОIIО Село нма више од 350 куМ, а овде су Бугари 
заузс.<1И lJола воденнпе, те не могу НИкад да стигну на ред да самељу, па су увск 

више IШIДНИ него сити. Olle су ми речи ИЗЈ"ОВОРИЈIИ иатуuајуl'lИ српски, јер говоре 

само турски. tЬихово село насељено је 1у тек У другој IIОЈЈОIIИНН 16. lIeкa, а нису се 
мешали са осталим craновннштвом те нису нuучJ.l.l1И српски језик. Рекао сам му да 
може говорити 1)'реки, јер ја добро разумем тај језик, а помало и говорим и да ја 
"много волим" да чујем typeKH језик. Нарочито сам им споменуо да, откако је orиW.la 
Турска, да је она однелз и сан к'смет (cpel\y) са собом, а да су Бугари доие.~и само 
глад и сиромаштво. Онда сам им почео причати како су ОПJbllЧЈ;:ана ерпс"а се.та If 

К8"0 их сваки дан нљачкају. Рекоше ми да им о томе не прнчам ииl1П3, јер и њих 
свакодневно п.'Ъ3ч"ају. Узели.су им све lIПогод су имали, па и дрва, која и ОНИ купују, 
узимају им из дворишта и одиосе у разне њихове војничке кухиње. Оида сам изразио 
своје МИllIљење да Бугари lIе могу овде дуго да OCТ'.J['I}". Они су ми то исто IJОТВРДИЛИ, 
С ТОМ разликом urro су овде дошле и немuчке трупе које се НО!Јrазе у позадИl1И буr арске 
војске, иа Црној реци, и да се због њих Буraри држе на фроиту, а да није тих Немаца, 
Бугари би одаВIIО наnyстили фронт. Кад су мн 000 рекли, 3IIпитао сам нх "олико 
ОНИ мисле да има Немаца овде. Зllао сам да су ОВИ људи сви служили у "!урској војспи 
И да према томе могу дати колико толико приближно тачну слику о јачини иемачке 
војске. Мој саговорник одговорио ми је да није ДОШЈlа читава ордија (дивизија), али 
има нешто више од пола ордије. Рекао ми је да се Немци добро хране; да имају 
доста хлеба, меса и да увск имају у торООма кобаеица. Имају шсhсра, кафе и чај8. 
Свако ј}'ТЈЮ добиаају чаја који је 3аСлађен. lJеколико њихових људи, тј. Турака из 
Канатларци, чувају Ј.1емачк:у стоку за клање у еинору ЊИЩ80Г се.1а; да им Немци добро 
плаћају и да за Cl\e услуге које су им потребне више иоле да узму Турке него б)lraрске 
сељаке. Питао са ове Турке да ли бих MOГIIO ја да нађем какав посао у њихову селу, 
да чувам овце или нешто, uпа било, да ЈУ.dдим код њих. Али ми одговорише да код 
њих немо никаква посла, јер не чувају П[Јеко зиме овце у своме селу, а сеоска говеда 

пасу и чувају говедари који су родом из њIo:овог села. 
Када сам завршио oue разП)воре, юашао сам из воденице и затекао сноје дру"гове 

из Стровја у неликој брюи што сам се тако дуго з~држзо у !ИЈденици. опет C~M J1eг~o 
у коло и око пола иоћи пошли смо У Прилеп. Стигли смо у свануће. 

Опет сам обишао Прилеп и упутио се у село зваио Горње Село, које је било 
чисто српско, а пут је водио испод ЗлаroВ[Јха где се, на јеДIЮМ превају, П[ЈСлазило 
иреко IlЛаНИ[IСКОГ ['ре6ена и дuла3l1ЛU се у Горље Село, H~ чијем се делу сеоског 
атара налази једаи део манастира Трескавап. Tr сам ушао у једну кућу, из које се 
био оженио један српски учитељ Атанасије, КОЈИ је био !югинуо у борби код Сме
дерева 1915. Његова жена становала је у Припепу, где су имали своју кућу, али сад 
је случ~јно била код С!ИЈјих родител.а. Беше јој име Пандор~, а љена очевина звала 
се Белчсвиhи. Нисам знао да ћу да затекнем код њених родитеља Пандору. Али, кад 

сам ушао у ЊЮ\"QВу "ућу, нико ме није од њих пошао, па ии сама Пандора, чији је 
муж пре свог 01!,.lаска у српску нојску био учитељ у моме селу, и са својом женом 
био чест гост у мојој куhи, а ја у ЊИХОАој. То је 61'10 само доказ кзко сам био добро 
маСКИРШI кад ме ни [щј(юљи прнјuтељи и познаницн нису могли препознати. 

Био сам доста уморан, па сам замо.1ИО да ме одведу у једну собу где ћу моhи 
добро да се испавам, а после почеhемо разговоре. 
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Кад су ми одредили једну од иеко.1ИКО соба које су имали у соојој куhи, легао 
сам и, пошто сам се добро одморио, јер сам био СИl)'ран да ми се ту ништа ие може 
ДI.ICИТИ, баш и Кад би дошла rттepa или f1eKa ;tс:аf1дармеријс .. а патрола, био бих f1a 
ореме обаllештен, а сигуран сам био да би ме УВСК сељ.зци МОГЛI{ склонити да не 
дођем у додир с Буг~рима. 

Кад сам се добро иаспавао, 1{ устао, било је прошло одавно подне, Кад су до
маhl{НИ дознали да сам устао, донели су 'ми воде и сзпуи з.а умивање, а сапун је у 
то Bf'CMe био велика реткост у томе крају. После тога, донели су ми ручак који се 
састојао из добро печеног белог хлеба. Јер, у целом Прилепском пољу, чувена је 
пшеница звана "Стара бела". која кад се саме.љс у обичној ВОДСЩЩИ, ШI се брашно 
просеје кроз густо сито, даје бео хлеб као брашио којс је ЫJlCBCHO у модерном М,1ИНУ. 

IIоред хлеба, 1I0нели су ми и кисела млеко, добро справљено од биволичиног млека, 
које је доста густо и масно. Уз ручак сам почео разговор са Пандором која је дошла 
из Прилепа. Она ми је рекла да је MHOI'O рањеника 1I0сад донесено у Прилеп и да 
је онз дозн~ла, [lpeKO снојих lюзнаНИIШ које су O[ICТ имале ПРИЛI{IIУ да то дознају од 
буl"ОРСКИХ офицнр~, да се ~ојници рањени на фронту СрПСllе и фр.1нцуске BojClle, кад 
сс мало поодморс и rтрсздравс, као рсконвалl.lCцснти ша.љу на ДојраНСIIИ фронт према 
ЕНГ.lезимз. Јер rdMO, иа томе ФРОНТ)' нема никакве пешачке борбе, оећ само арти
љеријСIIИ ДУ~ли, а тзма су и з.1IUЮНII од артиљеријск~ ватре тако добро направљени, 
да се на томе фроmy може умрети само од маларије, али НИllада од щжш' ратног 

оружја. Зато с)' свн прездраве.пи бугарски војници, као реконвалесценти, послати на 
тај фронт, где заузимају места борбених јединица, а они који су здрави, довлаче се 
кцо псјачање П[ЈСма Ср6имц H~ Солунском фРОlrry. 

Ово обавештење било је за мене доста драгоцено н био сам веома захва:IШI o~oj 
Ср'!киљи која се иtlтсрссов~ла за Cl1\ЊC буПlРСКС BojCIIC Н1I еВИN фРО.Н1Uвима. За то 
СВОЈе интересовnње, могла Је врло лако да буде стрељана или, у Н1Ijмању руку, да 
буде ИНТСРНl{рана у Бугарску. Поред мојс породице, БИ.lа је интернирана жсна и дете 

Милана Ков~чсвића, CPUCIIOf учитеља из Прилеnа. који јс одатле бно родом и који 
је, као српски учитељ, био рањен у Прилепу и целОГ живота остао је callaT у HOry, 
али, K~O саюlТ није остао у Прилепу, већ је нооегnо у Солун. 10Щ неколико ПDРОЛl{ца 

било је I{нтернирано у ЬУПlреку. Alш ми је реllЈШ и да се ноди једна истрага против 
околиског нзчслника Тренкова, за ко['а се сматра да јс више узео од народа новца 
као мито I{ero што је б)'гаре~а држава успела да из српских села наJUlати порезе. 
Она је ДОЈнила да ће се из ПРllлепа юrтернирати ()IIO З(}() породю13, па .зато је сада 
код ОЦ3 и брата у селу, да не би бнла пред очима Бугара у Прилелу, верујуhи да 
ће се на тај наЧИIi сачувати од интернаuије. 

Љен отац 1{ брат причали су ми о тешком стању исхранс, јер су Бугарн, на CBallor 
становника од целокупног жетвеног прнноса, оставилн 110 220 килограма разне врсте 
белог Жl1Та, а све друг{) су ()ДНОСItЛI{. Да би сачували што више жита з.а себе и за 

eej!lIbe, морали су да Се доuијuју KallO ће сакрити од БУI1[ра ШТО већу количину Жl1Та, 
само да би осигурали себи, а и стоци, исхрану до новс жетвс. Често то чине на тај 
начин llЛо жито стављају ИС!lОД сламе, [ra после ваде то жито, па га кроз решето 
И.ll{ таЈ<озвани протак IJpocejy. 

ПрuпlК је сличtlll реш~"I)', C~MO У СШРl{ја ~peMeHa II3JI није б\IJЮ жице, њетво 
је дно било направљено од lIPBCrd, на избушсно ситније или крупннје за Jl:акиу је 
употребу узимано, а често му је било дно од суве биволске каже, исто тако из6ушеио 
према намени. 

TallO "украдено" своје СОПСТRено жито сељаци су СТ3Ј1љали у трlШОllе, а ређе у 
uблюкље IIсliине где I{X је било. јер су Hehl{He обl1ЧНU нретраЖИН8.Jlе БУl11pr:ке ШЈгере. 

у овој кући У Горњем Се.пу остао сам цепога дана. Неколико војника било F 
из тога села на Солунском фроНl)', од којих је једаи доцtlије постао наредtlИII - зоао 
се ХаралаМ[lИје Кафеuић, 

K~д се смрКЛо, сишао сам доле, l1а сам између apHayrCIIor села llecolla н Браилова 
прешао прско једног превоја, званог Соколица, п~ поред манш.'Лlра СЩЩЧ3IiСII01' и 
затнм, између ссла UРНИЛИllЛа које је тако1'lc арнаутско и Костинца, дош~о сам у 
Стровје. Ту се иисам залржа~ао, зеh сам отишао горе гле су живела два одметиика, 
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Таса и Никола. Тамо МIf је било оружје и двојица ОД мојих четни~а који су ме -ry 
чска.llf. Сви остали ЧСТНИЦИ били су код својих Kyha ИЈН:I у Њl1ховој близини како 
је коме било згодно. Ја сам једног од ОВИХ чеwика који је био родом ИЗ ССЩI Мnр
тааца, блиски ро!')ак снахе Јована БаБУНСКОI" чији је муж, а Јованов брат, Темељко 
био убијен ОД Бугара 1905. 

МаНО доцније убијен је и ЊИХО~ син Доиче, ilш~лиl\ од ] R година. Овај деЧКQ 
бно је БУl~РСКИ lIојИI1К И побегао је из војске, пrНlrпши собом своју Dојничку пуш"у. 
Био је на положају добро поље и добро је НQЗИ,Ш3(Ј тај терен на десној страни Црне 
реке, од СeJlа Витолишта 113 све до доброг Поља. Њега сам оставио код ова два 
друга бугарска војна бегунца, а ја само с једним чСТНИlЮМ, ПО имену lаначко, родом 
из села llрешевв у Поречу, који је раније био четни!; у чети Михаила Јосифовиl\а, 
преwао сам пJ?tКО lIЛанине, па смо з.ЭЈедно.сишли у атар села Цр;:шева. Ои је ГIР;:Д8~че 
отишао својОЈ кући, а ујутру је дошао на место где смо имали да се нађсмо. 

ЗЛИ дол 

Тих дана добијем жу IИЦУ, ћ!;оше ми да се I'a болест ;IСЧИ ако се нађе чиста 
комов!! ракија, Iюмеша c~ с медом и тако да се nиј~, Нисам имао Ј'де,:щ нађем ком()nу 
ракију, па сам морао послати човека у При.1СП. гдс јс такође би;ю тешко доБИlИ нраоу 
КОМООУ ракију, ОСИМ код неког доброг познаника. 311ТО СIIМ УIЈУТИО овог сељака да 
оле у Прилеп код Харала~шија Славића који је имао увек добро и чисто lIиће које 
је држао у својој ащчиинци н к~фани. Ка3ilО сам сељаку да каже СJlавићу да је ра!;ија 
за лек. али да не "аже :>а кога Је и да му ПЈЈ3ти колико затражи, па да ми раКИЈУ 

донесе. Сељак је то учинио и !mатио 30 лева за оку ракије, а то је износило наполеон 
и по у 1ЈШ1)' У тn Ереме. Али, кал сам УЧИf-lИn све ГIO ТnMe f-I3ј:ЮДliOМ реuегпу, и !;ад 
сам за три дзна попио пола пке nпе мелеllе ракије, ја сам nздраоио. Жутиuз је ПОТНУНО 
прест:џга и ја сам МШ"dО лаље ла се крећем, 

Пошто C~M j~ лежао болесnщ, да IJe би БИЈШ '!eT~ око менс на једном месту, 
што бi'J БИ!ю OII~CHO У с:тучају потере, они '--'У БИЈIИ по свој!!м селимы, "ја C~M (К'1110 
само С ОВИМ стар!!м четн!!ком Јаначком. 

Пошт сам свс време цок сам био nОJleстаи, npnoeo у fuшзини се.та Белице, рещио 
сам се ла променим место. И зато сам са Ј~н~чнјем оп~т ПР~IП~n у ПЛШШIIУ cejla 
Uрешева. Када смn већ ПИЛИ на мее1У ЗВ:lНОМ ЗЛИ дод, били смо на самој ивици ОВОПI 
дола !;оји је бi'JО дубок НСКО.1НКО IЋ!тина MCT3p~. а на њсговој ивици БИЛIl је МЩЩ:Ј 
храстова шума "оја се nРОТСЗ3JI1l узд)'ж, поред ОВ(lга дола три четири километра, а 
у ширину негде 500 метзр1'1 па до 2 кнлометра. 

Сутрадан, био је 3!1. шпобар (увек 110 старом ~а.ЈЈеf-llIару). Још те ноћи. измеhy 
29. и 30. ЈЈочеJlа је надати СИТl1а јесења киша. Изјутра pal10 СМО на.гroжИЈШ ~зтру и 
се:Ји nnpeд њс да се сунтимо. 

Већ је билn сuанулn кад се пред I1ЗМЗ указаlllе fiугарски жандарми. Ми их нисмо 
IЈРИМеУИЈIИ, јер је земљ~ била 1Ј(Ј!;риоенз Jlишћем које је било од ките О:ЈаЖIIO, а lIоред 
тога i'J киша је ромињалз. те тако нисмо МОГЈГИ ни да приметимо прилаз БУГЩЈСке 
жанлармерије. Остало је само дна пута: и.~и одмах да се скачс лево у амбис, па ;13 
се погине, или да се nдмХ( ту поrине од бугарских жандарма, за KaK~y другу борбу 
Hi'Jje пило ни нремена ни места. У један исти мах, на ЗШlрепашћење Бугара који су 
такође били изненађеllИ, nfinјица смо с!;[)чили У тај амПис. ОfioјИlЩ смо i'JМ[lJfИ срећу. 
re смо остани ЖИЕИ и неНl.Jоређени иако је дуБИIГ~ бил~ ве.lика, виmе од 12 метира. 

Кнд смо сс нашли долс, прсд HUM3 се појавио један тесан []ролаз, кап 1УНСЛ. Ооај 
1Унел који је етоорила вода бi'JО јс дугачак I()...Ј2 метара, па на ИЗЈ!аЗУ тога 1)'неJlа, 
чtrjа ОИСi'Jна није била uиша од jenHOI- метра, бщ) је Оllет један тесан прrщеn, дуга чак 
40-50 метара, сав извијуган, али према отв{)ру nл оое nећИII~ Пi'JО је јсЛlЮ 12-15 метара 
доста прав, ми су њеГОlJе стране биле Dисоке 110 неКОЈЈИ~О метара. а Ilрецеll, је био 
тесан мзње од јеДНОЈ' MCI-РOi у ширину. Распоредили смо се, На ruPILCM огвору ОJlOl 
природног 1)'нсла, остао јс мој друr Јаначко а ја сам сео на њcruBY излазу према 
процепу. 
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После пола сата приметили смо да је Зли дол опкољен са СВИХ страиа јаким бу
Ј"арсхим одредимв. Према мени, Ј-Ја другој страни ()пога Д\l.1a, иза јеДlюга каыена, чуо 
сам да ме неко зове по имену. Ја сам га упитао: "Ко си ти?" 

Он ми је одговорио овако: ~Ja сам војоода Петар Чау.1ев твој добар познанtIК 
из доба четовања. Сада сам ОКОЈЈицки начелник у Охриду. Овде нас има пет ОКOJIицкнх 
начелник~, из Охрида, Кичеца, Брода, Гостнnара 11 Велеса. Ми имао 2.000 ()ружаних 
људи с нама, од којих су ЊИХ 500 жандарми. Знамо да си ти сам. ТИ даиас мораш 
да ПОГИЈ-ЈеlU. Алl{, ја тебе ПО"Jl-1ајем добро. Откако си дошаn ORaMn, ннси никоме учинио 
никакво :lЈIО, и СВИ знамо да си у свему добар чо~ек, па те зато IlOзивам, у име бу
гарског цара Фердинанда, да се предаш и гаратујем ти да ћс твоја глава остати". 

Одговорио сам му да нсl\у да се IIредам, да се он вара ако мисли да сам сам, 

а З~ моју глапу нека ништа Ј-Је БРflне. после ОВЮ;; речи, ја му препоручујем нека нс 
дОЈЈ3';Ш (Јн сам но моју гла~у, већ нека lюшаље некО!' ДР}"I ог. Још ми је једанпут рекао 
Чауле~: "Размисли се још мало, јер ти је смрт готова"! 

Опет сам ОДГОВОРflО да немам шта да размишљам, јер не мислим да се пре
дам. 

Онда је наређеНО да се отвори па:ьба. Кад су поче..1е nYШl(е да nyцају са свих 

страна, Зли дол је оцјекивао сав од пуцњаве, да умало нисам оглувео. Читав сат тра
јала је OGa nYl~њаВ:Ј. Кад је прест~ла, Петар Чаулеп опет ме позове по имену и рече 
ми' "Јеси ли жив Василе~" 

. "жив сам н ~PUB С1l~!" 
ПОСJle ТШ"II опет је почела П)'UЊU~1I. Седео сам и Јюсмаграо. HHC~M веровно Д3 

1\)' се спасти и изићи ИЗ ове клопке, али сам био СИl)'ран да ћу се бранити доклегод 
имам М~lщ::а поред себе, јер когол се буде појавио у опоме npolleny да nol)e ближе, 
остаће Cflf}'PHO мртав. Ако бfl иско хтео озго Д3 скаче у ову ПРUВ3Лflју, У коју смо 
нас двојица скочнли, у шта нисам ~ePOBao. јер никоме од њи~ иије таква -ситуација 
К3I\ВЗ је била иаша пре Сl;акзн,а у омј а\lбис, али ако би се ико 1{ Н3IЩЮ да СКОЧfl, 

па кад би га срсћа посл)'жила да (}спlнс жив и здрав, тај би поt-ИНУО из пушке МOI-а 
друга Јаначка. 

Кад је и по други "ут пуцња83 преста.1а, н кад ме је OIlCT Петар Чаулео запитао; 
"Јеси .1И жи~!" и кџ сам одговорио да јесам, оцједанпут чујем uзro с MeC"ra uдакле 
смо нас двојица скuчили где један вичс: "Чувајге се! Лочињемо да бацамо бомбе!" 
и у томе MOMeн-ry 11РОЈЮМИ се ваздух кроз ЗЛИ ДОЈI. НекOJIИКО бомби Л3.10 је око нас, 
ИЗЈЮМИЈЮ се пеш го камења fI трt1"IШЮ је пише од четuрт часа да ОЈшј одједном пре
станс, јср сс :lВУК одбијао од јсдног камена до другог. Кад се IIОНОВО све утишало, 

сам се јаnим, на flM ПРОI'ОВОрим ОВIIКО: "Ни, Буl'аРfl, Мflслите да сте много паметни, 
па кад СЈе реШИЈIИ вашим људим~ да се добро чув~ју, јер ћеЈе бацаш бомбе, зар нисте 
пI)мисдили да нисмо ни МИ луђll од вас, па дu се не СICЛОНflМО, већ да нас рззнесете 

бомбама. жиnfl смо и здрави. И не бојимо се!" 
После ових мојих рсчи. опет је настало Il)'шкарање и трајало је ПOJlа сата. 
Ilа моме сату који је ишао иако врло споро, БИЈЮ је таЧl1О 1] Кад је наређено 

да се ПР).1лази мес"!)' на коме се ја налазим и да се по сваку ueHY сврши са мном, 
јер је cpaMnTa да толик~ бугзрскз снага поди полз }\ана борбу против једног човека 
који ДОТ.1е није испалио НИЈедаи метак. 

далеко .цоле у до)])" јещю 500 метара ИСllред ~leHe, видео сам да се спрема један 
вод жандарма - њих око 50. Пош:ш су к мени врло .опрезно, али кад су дошли до 
ПРО1\епа којим се јеДИIJО могло доћи Ј\О .ltelle, међу Њflма наста коле6.1ње, јер је само 
јсдан по један могао да ).1де кроз тај процеп. ЧСкао сам с nyшком на Ок)', а Бугари 
су [ЈУЦали шro I'ОД су више мог:ЈИ. Ови који су били испред процепа, нису отварали 

ватру већ су се погађШЈИ 1\0 ће да иде НрВИ. Чекао сам мирно. И кад се појавила 
прва црна униформа бугарског жандарма, дочскао сам га на једно 10-12 мстара и 
онали() на њсга. Пао је на месту мртав. ЈЬ тој [}.lИЗИНИ raliao сам право у чело. Кад 
је овај први n~lJ, ОНИ за њим ПОНИЈ(аже; "Ури! НIIIIРСД!" Али кад је П30 други и треhи, 

чуо сам само њихово "Ура!", али се ниједан нисј приближио да ми даје пред IIYIl1KY. 
Чекао сам читав сат. 
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Бугари су ПУТЩЛII са СDИ~ страна. ПОНОВО су почели да бшщју бомбе. Чекао сам 
да се 11011080 ОЛIQЧllе јурщц на мене и реwио С:I.III да свакО!" Бугарина гађам IIp<lBO 
у чело, јер само сам тако био сиryран да ће сваt>и од њю: остати ту, у процепу. Једно 

време позвао сам Јаначкз, да он ту буде на МОМ месту, а ја да ['а заменим, јер су 
ме. већ заболеле руке, држећи тако дуго времена пушку на tlишан. lаначко је дошао, 
а Ја сам ОЈ ишао на њел.ню ме<"'Т(1. 

После једно пола саг!! откако само размеНИЈIН места, чуо сам IЩ: Јнначко~а Ilушка 

пуца. Нисам могао да издржим од радо3l1алocrи, већ сам се опет провукао кроз овај 
"кртичњак". Кад сам се приближио Јана'!ку и 3ШIИТао га шта је урадио, он ми рече 
да их је седам мртвих и да су покуша.:!И седмог да извуку за иоге, али кад је он 
Гlрипуuао, оставили су га. Још ми је долао: "Ако будемо ИСТРОШЊ1И СIlУ нашу му
ницију, ја ћу дп ОТJlужем до њих и узећу ЊИХОIIС две пушкс, QТпасаћ'у им вишеклије, 
lIа мuжемо и СУ11='а цео дан овде да се бије мо"! 

Вратио сам ее на своје место. Дан је olleT споро одмицао. Бюю је тек дJla еата 
lIос.1е 1I0дне. Бугари су непрестано пуцали, али нису тако често ула)ИЈIИ у IIfкщеп. 
Киша је престала OAaBIIO, аЈН! у овоме ,10ЛУ никџ~ нема суlllШ ни у срел лст~, а јuпт 
мшье може ее надати сунцу у дубоку јесен. Било је све мрачно око tше, а ХЈlсба нисмо 
имали, јер су нам торбе са Х.1ебом остале ПОРСll огњиuпа. Затим сам ОПlшао да сменим 
Јаначка кад су Бугари поново 1I0КУШали да IроДру до нас. I Iарсдба је БИ.та да морају 
један "реко другог прилазити к нама и морају доћи до нас и пuyбијати иас. Пnlllао 
сам Јаначка ,10 доће брзо до мене, да би смо МОГ.1И заједничком БО[iiом враrnти ове 
Бугаре и са љима, aKn остану ОIlЗКО упорни. напунити овај процеll до ноhи. 

После извесног' времена, БУГdРИ су OIICТ пошли на нас. 
Једни су с:ща lIуцаJlИ на нас, а други су ишли напред. Ни један њихов куршум 

није могао да дође до нас. Јер, чим се први појавио на меС1у одакле је могао пуuaти 
на нас, 1130 је мртав. Други је у скпку ПР~Пlао преко њега, али је и он пао. Такп, 
један за другим, 113ЛП их j~ щпорица. Било је 4 сша IIOCJlt: lIодне кад су 12 hУПiра 
лежали мртви у Ilроцепу, а ми нисмо ПОТРОШИ,1f1 више од 12 метаха. Били смо Г.1адни 
и жедни, зли смо били орни да своје главе што скупље llродамо. Више није било 
ни једног бугарског "јуриша". 

у овоме мрачном дo.~y наС1уПИО је мрак. По обронцима допа lIије више било 
никакве светлости. Али лево од lIОЈ.шеl· "КРТИЧЊОЈ.ка" чуо сам један 1I03ИВ: "Василс, 
'оди овамо. Испењи се на онаЈ Iшмен. Овде сам ја, Арса, војвода из Локвице. Ја hy 
те Щ)Qоести кроз бугарску потеру. И нећс ти длака с главе нестати". 

Нисаlol тај позив прихватио зли се нисам ни одазвао, Како је био мрак, lIолако, 
ослањај)'ћи се Н3 мога друга JaHa~"a, по'!нем се пењати на ову стену, одакле ~aM 
добио ПОЈИВ, Пушку сам оставио код Јаначка, а j~ сам само у чаРОЈ.IШМ3, IЮЈШКО 
тражеhи и најмање ПУКОIине, IICO re 1 оре. К:щ соЈ.м neh дош~о до саме ивице камена, 
чујем с друге стране како се р~зговар~ју људи овако: 

"Арсо нам побежс. Него, ај,1 и ми да бежимо. Згодна је 0110 вододсрина, да се 
испењемо горе, јер ако нас Васић осети 113 смо онде, све ће да lIac побије'" 

Речено и учињено. Ја сам се, као Ma'IKa држ~о за ИНI1ЦУ стене, ~ ови су lюче",и 
да се пењу узбрдо 110 jeJIlloj вододерини. 

Кцд сам видео ОВО, шаll~ТОМ позовем Јаначка да ми прво дода пушку, па пошто 
сам изишао на ивицу камена, окренуо сам се да бих Mnran да Дl"Iхватим прво своју 
пушку, па кад. ми је Јаначко њу додао, вратио се 110 Сlюју "YIIIX)', па, кад се попео 
на висину да Ја могу да прихпаТI1М њеГ08У "ушку, "РИХnUПlо сам и њега. и помоhу 
његове ПУlIIl\е изпукао 1 оре. 

Тако смо 1I0Л~КО и МИ пришли вододсрини И пузали се уз њу. Кад смо се провукли 
IПмсl)y бугаРСI\ИХ жандарма и затим юа њих{)пих леђз, 'Ја jMHГI" месту где је Зли 
дол 6ио мало IIлићи сишли смо 1I0НОВО У њеЈ'а и изашли на њепшу сенсрну страну. 
Бугари су БИJlИ око ЗОО Meыp~ да.1еко испред нас. И ОIЈИ који су 6И.111 ближе до 
ивице дола, непресгаН(I су lIуцали, 3 ОВI1 који су биди да.ъе, почели су да ложе ватре. 
да се око њих грсју и да поред ватре вечсрају. Ватре су нн далеко б'lIIа.lе светлост 
и утолико смо морали даље да се СКlIзњамn, да lIac lIe би неко на еоеТЈIOСТИ IIРИМСГИО. 
Ишли смо тако цео јецзн сат и би.ш смо дuлско од месгн. гд~ смо имали да ОCГ!lВИ.\Ю 



КА1И!ЈАЊА И ДОЖИDЉАЈИ ВОЈВОДЕ DЕЛЕШКОГ (1912_1918, 1941_1946) 105 

Ј"ЈЈаве, lЈа СМО Н[lНШЈIИ на једну IЈразну колибу, која је IIРИllадала једноме CCJbllKY \013 
Белице. Ту смо сели, заШ\ЈЈИЛИ ватру и добро се загреја.1\о1. 

Сутрадан још нре сранућа, пошли смо уз Бел\olЧКУ план\oIНУ. Тамо смо нашли много 
.ъудн ИЗ околних села, где (Iринремају борину (ЛУЧ) да носе сројим кућама. Доле, у 
Злом долу пушке су непрестано пуцале и грмеllе бомбе. 

Прнl\eмо једној групи од 7--8 сељака \01 IЮlражимо хлеба, јер смо били I"ЩlдliИ. 
СеЉЩИ IШМ ла!\)' хлеба, а ја им онда каж.ем: "Кц будете силаЗИЈIН ДО.не, В<ЈС неко
ЈIИЦИllfI, идите код команданта ОВИХ Бугара, па му реците да сам ја био ОВАе код вас; 
да сам вам узео хлеб и да сам отишао горе на Белкамен. 

кад су сељаци насекли борнне, онда се 3,IИСГd једна група од сenам-осам сељака 
одвоји ОД осталих \01 ешшшти бугарским начелниuима јЩ сам ја нрошао норед ЊИХ, 
узео им хлеба н отншао даље. Бугари ове људе or.laee за моје llIпијуне, гo~opeћ\ol 
им да сам ја ту, у 3.111'1 дол И да одатле не MOry да из.ађем, и ОИ\oI су дошлн да љих 
слажу, д~ ови дигну своју опеа,~у какn бщ ја мог<ю одатле да [lOбеr·нем. Онда нареде 
да сваком од ових сељака ударе 1\0 25 баТИIШ зато Ilrro r::y дошли ;щ их преnпре, Тако 
r::y о~и људи наСТРЩШЈИ на IIраuди БОI"OI. 

Три .цана био је Оllкољен Зли дол 11 u()1')eHa борба с голим камењем, јер CflM ја 
био дuлско ОД тог места. 

И док је тамо "борба" по1)ена, био сам у б.1ИЭИНИ друма Прилеп-Dелес, из
над самог ссм} Степанци. Бугари су се "иэули" пре реке, па су ИЗВССТИJrИ При
леп, СКОlIJье и Софију да сам убијен у Порсчу, у месту ЗЛИ дол и да сам сюl 
бомбама разнессн. 

Кад је olla песг СI"ИГ)l11 У Ilриле(l, у једном друштву којс се скупило у кафани 
код Харалампија СЖJElиhа, ]Ја кад су неки бугарски официри почсли да сс хвале како 
је убијен најОIЈаснији чо~е~ у позадини бугарске .војске, СРIIСКИ војвода Васил, и 
тражили да их Славиl\ за то части вином, он им Је 01\Г080РНО: Што ~e тиче ВИIШ, 
могу да рам Jlам; али да оам нерујем да сте убили &СИ!lија Трбиhа, у то ~aM не \югу 
веровати, Ја сигурио знам да то И\oIје ИСТИII:l, јер кад би ОЈ! био мртав, l-hera би Бугари 
НOI леђнма донели у I1ГИЈIСII, ако не би ИМШIИ JlPYIU JIr,CBOJIIO средство, пu 1I03ВaJlИ 
сва српска села И цсо Прилео Л;I га мртпог Rиде овде '. 

БИТОЉ ОПЕТ У СРПСКИМ РУКАМА 

Био сам у околини ССЈI1I Стеllанци и IIP\olKYIIJbUO податкс о кретању војске и о 
разним ЈЮГl1ђ2јима. Једнога дана Темс.ъко Наумовиh донесе ми вест да је Битољ заузет, 
како је он дознао, од франпуских трупа. ОчеКИJlао сам нагло ПОUllачење Бугара, па 
и j~ да одредим, нрема њиховом 1I0влачењу, где да извршим рушење мостооа. 

Сваки дан из Степанаца у При.теп ишао је или Темељко или њег(!в прат АII~ЛК() 
да ми rIOHer::y ~ести о Креlању буlзрске војске. БУПI[1СК(! BOjCKU, lIосле пада коте 1.212, 
заузела је кmy 1.050 и 1)' се з~држшш. Иснод КПlе ЈЛ5() налюи се ссло Маково, прсма 
Црној реци, које је еело мора-то бити евзкуисан() од стране Бугара, јер јс бино испод 
саме коте 1.050, и то ссло почеле су падати гранате. Нешто око 4-5 километар~ мало 
јужније било је сеЈIO Рапеж које беше заузеllа српска нојска. 

000 r::y биле доста добре веои, јер ою сад већ ИМОЈ;I\oI ОСЈюоо1')СllУ једну српску 
ваЈЮШ \01 m ,тостн велику" O~o је био lюче-шк ОСЈюб()ђеl~а, које има великог утицајl1 
на Clle стаtЮDllике Маћелоније, али је МНОI-ИМ~ овај lIur~l\aj H~HCO рслике пзтњс, МНО-
1 \oIMa смрт и ВСЈ1ике материја.lне штете. Бугари с)' поче.ти Иfпсрнирзње. Одмах 110 
паду Бнтоља пuчсло је интернирање 250 пuродица ИЗ ПРИllепа. Свако ко је изразио 
еумњу у бугарску lIобсду, таЈ је са flOРОДИUОм био интерниран. Ово интернирање зах
ватило је и Порсч. Интернирано је 5() Ш)[XIДИЈЩ \oIЗ l>eлице, 30 породица \oIЗ Кр3Јlе, 
20 ПОЈЮдипз \oIЗ села РОIIотова, тако дз q Њ\olXQна имш-ьа и куће OCHLlle нусте, а. њихuоу 
жиоу Cll1Ку отерала је бугарска војска и К30 Ilеки рнии IIлен рзскрчмила ПОЈединнм 
ратним ЈшфераНТ\oIма у Ilрилепу који СУ 1)' стоку опет преrlЈЮдa.IIИ бугарској војСIIИ, 
HeKO.I\oIK!) I(ућа било је поrЈаЈЪСН{), а OCT'J.)IC су биле ОrLЉаЧКilне, Интернирани r::y МОГЛИ 
собом понети само оно што је МО('ЛО стати У неку торбу или боШ'ђ'. Нису им дали 
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да ТОllаре своје CТDпри I1И на своја КОЈШ, ни Н3 своје КUЊI;:. С~!Ю РЩIОПНIO бюто је 

на самом друму При.lеп-Кичево: било је богата и 1)' су Б}'ПIРИ ОllЉilЧКали неколико 
стотина волова, БИlЮ:Ш, Kpa~a и оваца. 

Све ове људе протерШIИ су У Бугарску, у Тракију, у нека мочварнз и ма:rарична 
места, где су ОIlН П.13ИИНUИ више од половине ПОУМИРf!ЛЈ1, а нарочито деца. Њима 
је држана у почетку давала 110 БО Iшра дlщарских на щ\Н за свако чељаде 110 и од 
овог ~I..lехудог примањз буПI]ЈСКИ '!иновинци који су IIрШИЛИ испла1)', ПОЈIOВИН)' су узи
М<l.ЛИ себl-l. После месец дана, I1рсстала је и та rюмоh ШI ИМ се даје. И они су би.1И 
принуђени да траже посла и lШ живе ОД пршнња. кщ;:о је ово би:rз већ средина зиме, 
а посла је било прво мало и ОО:lј свет Је живео унраво, умир~о Је од глади. Кад Је 
настало ПРОllеће, (}нд<i је бllJЮ мшю IIOC.1:1 И .ъуди су почели да 1'Iпrryју 110 бугарским 
ceJII.j~~ у Тракији и на тај начин, издржаОаЈЈИ остале чл1!.!·юж: ~1Юје породице коју је 
и л:аље ец пtрШl<l ГЈШд н болеШТllllа, 

П()см;пpuо сам на путу Лрилсп-Ве.1СС једну rpyllY ТIIХ људи И порощща које су 
снрОВОДИДII бугарски жаНi\арми из Лрилспа У l3eлес. СВИ су ИIШJИ пешке, Н3ТОRарени 
торбама, носсhи у исто време и децу на Ilеђим~ и H~ рукама. Наредио сам ЈЩ им се 
из СI"еtШIЩИ и~несе м~ло ХЈlс6а шп) су СгеllШI'lщlit и учинили, али хлеб су могли 

I!РИМИТИ СIIМО ОIlИ које HI1C)' МUПIИ да СПIIЗС бугарски жандарми кад Ilриме xiie6. ИСТИ 
T<lK<J.B слуqај био је и у "РИ;lепу, где је гpuђаНСlЋУ БИЈIO наређено да нико овим јад· 
НИllима не сме IlрУЖИТИ ништа. Тако је !lад г.ИТII.h3 щтаhен не само KPO:~Y и главзма 
српских оојftик~, 8ећ и патњама, уftИШIСЊСМ дuмопа и смрћу неколико стотина жена 
и деllе из српских сеJlа и из снмщ- Ilрилспu. 

Интернирани llрИJlспчаltИ отерани су у Сгару ЗаI'ОРУ. Тамо је бlfО МИТРОПО.1ИТ 
Методије Кусеи, родом из ЛРИJlеllа. Једна депупщнјз опих грэђана, међу којима је 
било и неколико његових сродника ОТlfl1па је да свог земљака митроrlOi1И'I~1 Д1! I~I 
мопе да се с њим~ ЧОRсчније tЮСЈ)'ЈI<!, и ДII им се допусти повратак ЊИХОIIИМ куhюш 
У Прилен. Овај r-б()жји" ЧОIЈе~ peK<lO ИМ је д~ су OIIИ ИЈпсрнирани као Срби и ,1а 
ОН за Србе не можt: У'IИIIИТII 11Ifшта! Узалуд су га OBIf увсрцuали да су они људи. 
If}ЏJ нису НИШПI радили ни ураДIfПИ против буl'арске државе, све то ипак није I<IОГllO 

одоБРОIIОЈЫНIf 0001' О:ЈаДИКУ Д~ нешто учини за своје суграћ~flе. доста је било да се 
IЩ lJeKOra пружи прст и да се кюr-;е: "Ово је Србин из МаћеДОНlfје" lIа да не Ha~ 

ни заш-rите, HIf ШIЛQсрђа ни код јмног lЩ1НИЧНОГ IlреДСПI8ЈЈика бу! ар(ке држ;ше, IЩ 
ни коЦ МIfТ[Ю!ЮЛЮil. ПОСЈlе OBOI-~ 1:1IM одмах отишао у Строоје. Као што је 1J0знато, 
'J<lMO је још раније извршеlt покољ у иеко:tико еРllеких се.13. да не би БИЛIf интер' 
нираНIf, отишли СУ ко,1 Јордана ТреНКОВ!I, ОНШIfСКОГ начелника у ЛРИJlСIIУ и IЮНУЈЈ.ИЈIИ 
му ОПУI! да се заузме за њих да не буду Иllтернирани. ·rpeJJKOII ЈС IIристао OI.iI за 5(Ю 
ЗЈIЮНИХ rypcKIfX лира, :шдржи од If3врщења интсрнирање Срба из ових сеЈlа. 10рдан 
ТреIIЦ1В беше родом из llрlfЛСIЩ аЛIf пореклом био је из села СТРОllја, те су тако 
њt:I"(Ј8и роћщи, а моји IlрНЈзтељи Васил и llветаи Џарконићи из Стр(щјl!, измоnили 
ту милост 011 Треllкова да се 1)' не ЕрШН ишерlшр:t.ње, зли да се !I:J;)]И. З~једно са 

поtJ.Илијом Л:имитријевићем СКУIIИЈ/И су новац If однели ТреНКОВУ. Кадјс примио H{Io
ВШ\, Трснков је J"aД~ P~Kao да ОН тражи од пorl-Иiшје да }' два,три села која сачињавају 
његооу парокију, Стровјс, КОСТlfражњз и КОСТИНllИ одржи службу божју. II!I IЮСclC 
службе cnaKor сељака закуне да ћ~ чим НIf,~И Б~СЮlија Трбића, одмах доћи и јавити 
бугарској војничкој c-rражи у селу CtPOEjy, ~ C-lр~ЖU је везщra тслефоном са При
.1епом, на ће Г~Ј1ефОНОI<I бити јавњеио да доће војска и да га она или Жlfпа ухвати 
IfЛИ y6lfje. Поп Илија дао је 000 обсliање. 

Кад је ДI)ШUО у ссло, рекао је какпо је наређење добио и од овог наређења H~' 
IIJXlВИО јс једну KaplfKarypy и КDмедију. Кал је одслужио IIPOY СЈЈУЖбу У Crpoojy и 
кад је l!Оче!'! дз куне соакО! сеЈЫЈка, посебно је соакоме рекао 080: 

"8IfДИIIl, брате, .IШ БУI'~РСК8 пропада. Јуче је Ilао Биroљ, cyrpa Ье Прилеп, пре
KOCYI-P:i Скопље, па једнщ' дана пашћс и Софија, и TIf, ако видиш војводу Васила, 
јави одмах Б)'I'арима." 

Разуме се да су сељаuи добро схватили шта им је [!OIЈ ИЈшја рекао, 1ј. ДII мс нико 
не преда, јер Бугарска и тзко и тшш IlрOllllда. А.1И, углавном, ова су се.lа БИ.lа 

ПОlllтеђена од ингершtрања. llорече је било :mстрашено. 



КАЗИВАЉА И ДОЖИВЉЛЈИ ООЈВОДЕ ВЕЛ~шко[' (!9Ј2-19Щ 1941_1946) 107 

Отишао сам код Белиuе, која је БИ.1а расељена н упропашhена. Отишао С:Ј.М lIа 
позовем Пројкз Тримченић:Ј. да пође са мном, јер у Поре'!)' неће моћи да опстане, 
пошто је много њих ннтернирано, лруги су ззrшашени. lIројко није хтео да пође са 
МНОМ. већ је изјавио lIа ће оеппи у Поре''У и да .ће ту сачекати свршетак рата. Остали 
четиици свако је отишао у своје се.10 ;щ се 11<Iђе КОII своје куће, да J-hСГQПО одсуство 

буде Р3:lfЮГ за ингериирање било ЊCГQBe б.1ИЖС породице, било осталих сељака. Оста
ЈЈИ смо иас чюјщЏl, ја, Јаlшћко и онај мшщиh из села Мотровца. 

Напустили смо Поре~е и оrиrlJ.1И у СТfЮшку планину код она два друга бегунца 
који су БИ.1И тако добро сакринзни, да НХ само њ"Ихони сељаци могу наћи. Али они 
нису хтели ШI их покажу, а др)ти нико није могао да их прона!):. БУl3рИ су lЮ српским 
селима поставили за председнике ОПШПlна своје људс из ПРИЛСIЦl. 11',1 TflKO исто И 
сеоске пољаке Jlосгавили су из llрилеll'il. Оllе мере нису доиеле ннкакве стварне ко
ристи бугарској ВЈШСГИ, јер су пре;Ј.СеДИИIlИ опшгина били nomyHo ИЗОЈlOвани од на
рода зато lIПО их је IЩРОД оштрао као зуЈlумrtаре, ПОСТ!lпљени од власти да ПРИПОМОГIiУ 
буr·арској држави да опљачка народ. Тако исго су сматрапи и те сеоске поља~е< ПО
стављене из Прилепа. ОRИ ОпСТ знајући да их свет мрзи, IJИСУ lIикуда ИЗЈlаЗИЈlf-l, пеrt 
су се ограничзнаЈЈИ да седе по своји~ !;аIIЩ~Јшријама, а увсче. за Сlшвање, IIOЈI1ВШlИ 
бн 110 неколl'!КО сел,ак!! који су имали задатак да им "чувају страх", како су се сс;ь.аци 
нзјашњавзли. По турским сеЛИ\iа пољаШI су били Турци, јер су Бугари см:нрали за 
своју "савезничку ДУЖIНХТ" да Турпима учине те концесије. 

У близИlШ Стровја постоји једно веШIКО и доста богато ((::10 UРНИJlиште. Ilасе· 
Лoello сам Арнаутима. Ту је био пољак Јусуф, звани Крива Вилица. OBa~ Јусуф јављао 
је БогаШIIУ, IЮН-ИJlијииом зету, ~! спаку намеру и за бугарску потеру КОЈа се СlIреМаЈЈа. 
Пощто Бугари ни~у И.'<1ШIИ llOlIерења у сељаке из сеJlа С1'ронја, обично су ДОЈ13ЗИЛН 
У llрнилиштс И одавде lIраВИ.1И распоред за даље Iютере. Чим бl1 сне сазН!I(), Крива 
DИЛlща д(}щао би у Стровје. гдс су обично млели жиl"O ени њеl'ОНИ сел,щи, јер СТРОЕје 
је ИМ3,10 десетак воденица, 3 :!руга села нису имам ВО,1еннце, те је тако Јусуф увек 
нашао Р:lзлога 1\а иде у СТРОllје. јер тамо су куповалli и дрва за огрсв. па је тако 
упек МОЈ ао на време јапити у коме ће се нранцу крстати потере. Тако сам ја увск 
био обавсштсн и нисам c~ бојао да ћу ОIlСТ 6ИТIf негдс опкољеll од БУГflра. 

ЈСДIJОГ3 дall~ хтео сам мало да се нашuлим с Бугарима. ОБУКЗ0 сам бугаЈХКУ YHIf
форму, ст~вио наредничке Зlычке и у сам мрак сишао у Стровје. Оl"Ишuо сам lIpa~o 
у кућу некога Петра који је имао водениuу и у чијој је кући био поcrављсн телефон 
и око телефона три војника. Ушао сйм у 1I.)'l\y У којој је био Петар са снојом женом 
и nnoje-Tpoje унучади. Син му није био "1)', а ни њеrо~а CHa~a. ЧИМ са" ушао и назвао 
"Доб!Х) вече" војници, чим су мс Еиде)]и н llримеТИJlИ да сам "старсшИlШ", а нисам 
прост R(Јјник. Одмах }'етџоше и IlРОllИСНО ме војНИЧКIf JlОЗД(Х\ВИШС. МИСЛИ;IИ !.'"У да 
сам дошао ла юнрrlrf-lМ неку cMorpy како они врше дужносг и д3 ли су увек поред 
телефона. llerap И љеroпз жена, кџ су ме видели прсмрли су од страха. Петар ннје 
умео jeдlle речн да проговори. Вилице су му БИЈlе УКО'lеllе. Жена је била \iало сло
боднија. Пришла ми је руКОВаЈ!а се са мном и рекла ми: "добро Д(lШ30 ЈОСJlOl\Ине l " 
Ја сзм јој ОДП1Ворио на бугарском језику и почео да је питам З<I здравље и је лн 
она сама У кући ·'Х:Ј.зјајка" (ЈЈ.омаћИЉ1) н нема ли "булка" (снаха). Одговарала ми је 
сщ: тачно. Правио сам се да тај 100Юр добро не разумем, па сам је rю два-три пута 
пиыо за ис1У стнар. 

Војници су мс заПИТаЈ!И јесам ЛИ гла.:щн. Јз Сам им одговорио: "Какво је то пи· 
тшы:? Може .Iи бlпи h}'гарин 11 да Ilије гладан!" 

Док је JeJ.ЏlН од њих изрс1'lип~о домаћици да ми спрс."н вечеру, ја сам већ об_ 
јашtl.анао зашто Бугарин мора nu будс ГјШII'Ш. "011 мора да буде ГЛЮЏlн .~aTO, IIрВО, 
lIПО IIсмпи 1lљa~Kajy БУl·арску .:rpжаву и БУПIРСКИ 1lUрод. 1J.pyr·o, Ш!О бугарски офи
ЦlfрИ кралу иојllИЧКО С.llедовзње, пешачки официри од Гlешака, 3 коњички и атиље
Рlfјскн краду следщщње и војни~ко и коњско. Па, ющ спи онако краду. може ли би1И 
Бугарина који нема да nпа украдс, а да није [·ЈЈадан." 

Бугарl'! су ми ово ПОТВР,1нли и усто још ДОllали да су и они добили rrисма 011 
својих кућ .. где им њихони јанљају ,13 јс У Бугарској насту!rио тежак живот. Kun су 
се OB~KO мало раскраRИЛИ, ПOlIУДf-lО сам их добрим дуваном који сам, само дан ранијс. 
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добио из мога CeJI3, а тај дуван могао се саuити у П[XIRIf цигар-папир, што је била 
реткост, јер су сељаци, а и бугарски uојници, завијзли дуван у хартију ОД новина. 

у очекивању вечере, 11 са раСllзљеним цигарама, износио сам све тешкоће Бу. 
гарске и преДОЧЗВЗ0 ови ... војницима да се рат мора ИЗl)'БIlТИ. А, )ШО ДОКЮ, ТО Је 
пад Кајмакчалана, прелаз Срба преко UpHe реке, ШI1l Битоља и шщ KOТ~ 1212, што 
неминовно мора uOBtcТlt до пада llрнлсна. За све то кривио сам Фердинанда. 

за то време 1I0маћица је принела вечеру, а ДОМ1'Ihин Петар с OТBOpeHI1M устима, 

слушао је мој разговор и ИСllреСтзио хтео да ми да зна" очима да је време да му 
изиђем из куће. Кад сам се навечерао и добро НЗI'јЈДНО Фердинанда и ЊI;:ГQRа пред
ССШlИка владе I'НДОСJl;lRова, устао сам од nсчере и док мн је ДОillзhица посипала водом 
руке да их опере", после вечере, један од војНlllса - Кllплар, рече ми; "Ти си П)ЈЈем 
lilНЋРИН шприоra! Здр~вствујГ Ја са"! се с њим~ поз.цр~вио И изишао наноље. 

За r.tHOM је изишао и ПСТIlР, па кад смо ост!\Ли сами у мраку, рече ми: '·Мо.:ЈИr.t 

те, господине, немој други пут ШI му УЈ1аЗJlШ у кућу. Тражи ми све IIПО 1lf треба, 
па ћу ти изнети на врх ШЈанине. А-ЈИ немој овако да радиш, јер ће ми пострадати 

цела IJОrюдиц~. УМ[Ю сам ОД стра! док си ти седео у мојој кући и разговарао, ја сам 
6110 IlOлудео". 

Ја сам га rЮГШlшаu 110 p~MeHY и рскао r.ty: 
"Нс боје се Петре, ништа. Ја сам СВС изгубио, па СС опет борим да дође Србија 

овамо, а ти сн претрпео само страх. rш зато сада ОПРОСТИ и лаку ноћ." 
Сутра је већ знало цело Стровје да сам био у посети код буrnрских војника који 

су би.1И чувари телефона и сами телефонисти и баш зато шх:тављени да би теле
фrшом обавестили CHoj~ lIретrюстао_ъене ако се нещто о мени сюна. ()сим П~тра во
деничара, сои су се други смејалн Бугарима. 

ПОСЕТА СЕЛУ БРАИЛОВУ 

у моме селу Браилоnу, 113 мом имању, било је поред 60 бугарских војlJика, који 
су обрађИIl!\Л1I моје имање, још њих неколико који су чували бугарску крупну lOТOKY 
за клање. У мојој кући БИJlа је и општиНIl. Један од мојих ранијих слугу, неки ПСТ'dР 
Стојановиl1, био је кмет у сс.пу. Ои и његов отац ДОl.tmи су из села Заroране са Ба
карног Гувна, а то с~ло било је f\}'l·apcKo. Они су и там() били слуге, па су као такви, 
дошли К MeHII lIа Ilрепору"У једног Србlll!3 И1 села СекИ(ща, чијз је жена била рођена 
сестра OIЮГ3 СПlјана. Пре.llседник ОllШЈине био је из Прилепа, упр~во из Маркова 

Града. а Петар му је био кмет за се.!О liраll."ЮВО. Сои сељаци ЖШJllЈЈII су се H~ ОВОЈ'а 
lIетра. 

Решио сам се да једне lIечеrи одем у своје се.lO, да уl'Jем прво 'ј кућу У којој је 
стаНОllЗ0 Петар. Он је становао у једној од мојих К)'ћа, поред које Је била lIПала за 
стоку. Био сам иамеран ла прво обесим Петра, а затим да одем у другу кућу У којој 
сам ја становао, а где је сала БИ_1Ј1 ОПШТИl13 и стан прелсеДНIIК(lII, па да ухватим пред
седника и његова секретара..fiИРflИка (деЛОВОћу-блаПlјника), и да их обојllUУ обесим 
У великом ходнику. где сам имао у храстове l-реде стављене дебеле куке, да сам могао 
по IIQтрсби нз њима всшати З3КЈ13НС свиње. 

Било нас је псторИ!13 који смо ПОШ.~II У БраИЛОIIQ. Још за видеnа дОШ.1И смо једном 
косом на пут између Стропја и Гостирзжња. 411М се смркло, ПОIUЛИ смо путем у Браll
JlОПО. 

Кад смо дошли у сел!), једаН ре,,\ MOjllX кућа бllО је уза сам поток. Ту r:.y била 
на свакој кући ЈакuзпаlШ м!\Ла враТ'Ј и капак. Мала врата CJlу.жила су за излаз на 
JlОГОК, а кшшк је 6110 један осрсдњи прозор који се затварао дрвеним капком и С.'Ју.жио 
је ].а IIзбацивањс ћубрета из шта.llе, Јер су, поред [!Отока бliЛа ка",еном озидана велика 
liyбришта иза сваке од пет Kyha у којима су живели моји мом [Ји, 11 СОДИ је имао у 
СВОЈој штали СlIQју Р3llну стоку И још одређен број друге, lIерадне СТ(Јке. Кад сам дошао 
на мала врата од куће у "ојој eraнyje ПеТЈР, закуцао сам на та врата. ПОС.lе неког 
~ремеиа кроз једну МШIУ рупу на овим храстовим враrnма, упита ме је"н женски 
глас; "Ко си -ЈИ?"' БИЈI3 је то жена Петрова, !'Јерка опет једног мога момка ИЛllјс 
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СтеваfЮllиhа, родом ИЈ Тnмина Се.1а у Поре'ђl. Она је била удата з.а ОIlОПI. ПelТlа. 
И lGl1l сам јој полако рекао ко сам, она је отворила мала врата и нас петорица ушли 

смо у куЬу гдс је на огњишty l'орела ватра. OДMa~ сам је упитао где јој је муж Петар. 
ОДГОRОРИ ми да Петар није ту. Тога јутра, вели, Отишао је у IIР~IJIСП, јер је узет у 
бугарску војску. 

Пошто lУ није било Пe"I1'а, узео сам једаи добар конопац и изишао на друга прата 
кроз која се улази r днорИШ1'е. Неколико метара од ове куl1е била је велика Kyha 
са старом Ky.10M С11ОЈСIЩ з.аЈедно, где су ми били амfuри и кућа у којој сам ја становао, 
а сада је то бугарска општинз. КуЬа је бина на СIlрат. Била су двоја улазна врата -
јелна тешка, храстова IIpaTa, која су водила на кулу и друга, опе1 xpacrooa, али Ile 
тако тешка, кроз Knjy се стеllеницама Иlllазило у одељење, где јс сада била олштиН!l. 
кад сам дошао до тих врата, 0111'1 су БИЈШ затворена. У J{IIе собе, ту, у лриземљу, хркали 
су бугарски војници, а неки су пролазили кроз двориште и да:ье ОдЈ1азили на [ЈВНО. 
Почео сам да :lyllaM да ми се отвори. ОI1ШТИНСКИ пандури БИЈIИ су из мога села и 
Зllао сам сигурно да ће, на моју заповест, одмах отворити врата. Нико се није јављао 
из куЬе. Ја сам CH~ јцче yдap~o у RраПI, Ј3КО ла .се напослетку отворише на трећој 
мојој кући У којој јс cтaHlJBao опет један Илија Jlареча!13Ц, Шiај који је. долазио до 
мене у богомилску !LfШНИfIУ. Он чуо JIYHY на "оnштинским" вратима IШ се зачудиn 
ко сме тако ла лупа H~ та врата. И кад је изишао, стао је 'f треМ испред њсr'ових 
ВIЖПI, на пnоикао: "Кп је тај што пула толико?" 

"1~ сам! Тражи.\{ председника." 
"Није 1)' пr~дседник. ОIИШ~Ю је заједно са секретаром у Секирuс." 
"А l'де су rШfL'lУРИ?" 
"Један је отишао с прсдседником,"а друr·и је код своје куliе", ()дгOlЮРИ Илија. 

Најпосле ме упита: "д ко си ти?" 
"Будало једна, зар ти нс зиаш ко је ollDe господар и ко сме да ра'lfiија врата?" 
Тек тада ме је Њlија nознао, побегао унутра у куЬу и затворио врата. 
Ја са с!\Ојll'" ДЈ1Уголима ()Творим горља авлијска врата која Иlllазс на пут. Изиliемо 

напоље из мога дворишта и унутимо се у село. БУI·арски војиИЈ\И, који су нмали шато
ре на мојој њиви, одмах до II'1та, једни су пушили дуван и р~зг()uараJlИ, а други су 
спавали. Иако су нас приметили, иико се није сетио да нас пита ни КО смо ни шта 
смо. 

Оlишао сам у (сло, У такnзнану Дnњу мах3.ну или доњи крај. Ту сам отишао 
до једне куЬе, у којој је СТШЮ8fЮ Дима Cllасић. Кал сам дошао на врата, лупио сам 
трll пута у љих, а.!IИ врло пажљиво, а брзо з.атим димо је устао, пришао !lpaTIfMfI и 
упитао: "Ко је?" 

Полако са", одговорио само једно: "Ја сам!" 
димо ме је ОдМах !юзнао по гласу: "Ево, ГОСllодине, одмах отварам врата". 
И опюрио нх је. Рекао сам му да иде одмах да ми зовне Вељка lаневиhа. И док 

је он оrишао да зовне Вел,ка, љeГOB~ жена, навикла да увек гладни Бугари улазе 
у куl1у, запита да ли смо гладни, па да нам изнесе хлеба за вечеру. Рекох јој да смо 
гладни као Бугари, те оиа поче спремати софру и при носити хлеб, мало СО!IИ и 9'не 
паприке јер ДРУГОI' ништа и нису имали у куhи, 

У то се орџти Димо с Вељком заједно. Об~ ова ссљака би.~и су родом из села 

Стспанци, па сам их ја. КНО и МНOI·е друге из њихова села и других села, насе1!ИО 
'f Браилово, где Смо, нешто ја сам а нешто они, купили 1)'РСка имаља од прилепс!Сих 
Турака, !Та се ту населили. Браиловски Турци (Арнаути) нису хтели продзнаnt своје 
Kyhe ни сноја имзња. 

Вељко јс био ~eOMa бистзр и наметан сеЈЬ3К. Сад је у г.раll1!ОПУ СII бугарским 
војницима заједно 'ђIиао вqиичка говеда, којих је било преко loo у Браилоuy. правио 
им је друшт~о бесплатно, само да не би ишао да кона негде ровове или да будс ко· 
морџијз. llричао ми је да и ОВII војници немају шта да једу, &lИ да се помажу у иехрани 
на тај начин што С1С)'пљају корњаче по целом браИЈIOНСКОМ ЈIO.lbу, па онда их кољу, 
и кувају и једу. Као наро'lи·rу IIОСЛft.стицу сматрају јаја од корњаче. Ве:ько је био и 
веома ДУХОIIИТ човек. Кад су и љега нудили мссом од корњаче, он је то одбијао п)

иорећи им: 



110 ВАСИЛИЈЕ ТРБИЪ 

"Ех. ШТО је то добро и пе[ЈО јеЈЮ! Како раније нисам знао да се Н<lУЧИМ ЩI једем 
корњаче? 0811 моји Сrби нису знали шта је добро, већ су ме учили и нзучили да 
једем пе'lСИС ПР~СI(е, пржене IШКDШl;е и све тако нека бљутава јела! Е, ово је, браћо, 
БНЈЮ з.а јело." 

Седео сам с ОВИМ мојим сељацима дуго. Они су ми говори.1И о своме Сиромаштоу 
и о С3Л1lшњој беди, а ја сrщ опет, ЊИМ3 говорио да ћс све то проћи. ОНИ су исрова.1И 
и Qсећзли бугарски пораз, па IIИСУ f1ИМIIJЮ били утучени, а нарочито ИМ је било ми,,10 
ШТО сам ја сам задао ТОЛИКО посла бугарској војсци. На Солунском фроmу било је 
више од 20 БраИЛОD1Щ3, па им је било драго кал сам им с BpeJ.leHa на време поручивао 
да су ЉИХОВII СИIIОВИ ИЈТИ браћз са српском IIOjCKO!lo! И да ће се В[lliТIfТИ. 

Ови моји сељаци И~јЈрllчa;rи су ~Ш је,Ј;Ш овакав случај који се пеједаf-l!ЈУТ десио 
у арнаутском селу Лесову, које је свега два и по ю\Лометра ,13леко од Браи.l0ва_ Кад 

год дођу бугарске власти да 1I0траже комору из села Десова, кмет сеоски позове офи. 
цир~ у jeдllY cof""I)' Koj~ се JOIIC мусафирnyк. (тј. гостинска сооа за све странце који 
дођу у село), која се нa.rшзи 1I0ре;! саме uамије. 1I0ШТО Турии не примају страног '101lC
ка у својс кућс, па макар то био и нски иајвиши државни "иио~ник, ОI1И га ОД8еду 
у ту ГОСТИ!IСКУ собу. T<lMC му дСlIесу јe.rю и спе сетзло што је гютребно, 3 зко ту 
З1шоhи, онда му ДOlle~y шиљте, јоргаll и сое што је IlOlреОIЮ од IIОСIе.·Ј,НИХ СТRари. 

Ако јс I"(ЈСТ неки сиромах намсриик, 1)', у самој згради, I1ма НСКОЈIИКО асур.1, неК{)ЈН,IКО 
ПQКРОВ3IЩ ОД козје 'щшке, Iн~ко.'IИКО јастука, иепуњених сламом па се на тај начин 
спреми КОiшчнште за такве људе. Х:rеба се увек донесе из села од имућнијих до
маћина. Овај обичај влада у С8ИМ МУСilШШНСКИМ селима, како турским, ПIКО и ар
нзутским. Али сада, за време бугарске окупаuије, чим дођу предстаВНИllИ бугарске 

било lIojlle било ЩlllИЛllе В.1~СТИ, сеоски коuаБШllиј~ Ol\Max их [џве,1С у ту М}'С<lфИР 
одају и дОК QI-IИ ту IlOседају, сеоски нро"!)"ђср иде од улице дО УЛИ!ЈС И на арнаутском 
језику објашњава народу "да су дошли бугарски ОфИllИРИ У село и да одмах сву стоку 
истеР~lју И31ЩII сел~". Тако, за Ilcl1)'Ha пол~ ана, )' селу нсма IIИКilкве IIИ TOllaplle IIИ 
теглеће стоке. Кад IIЈШСТ ПOТJXlжи да им се одмах Iщ!је толико И Т{)ЈIИКО коња, кмет 
одмах 1I().;lаже заклетву IIРСД ОЕИ"! прсдстаВНИ!lИl>lа власти и тврди да у сс.п)" нема ни

једног вола и ниједног коња, и покаже руком свој враТ где је најтањи и да ra с"10бодНО 
обесе, ако lЈ.1ђу било коња било lIола )' целом селу. ТаК(1 г,угари нису никад могли 
узети комору из овог арнаутскщ- СС.1а. зато су увек доБИJiИ добар ручак или IICчеру. 

Једнога дана дошла је jellHa груllа бугарских официра са начеЈЈНИКОМ среским 
из Прилепа и тражили да Лесовии одаберу 60 млa,tlих .ъуди за сталну потеру којима 
ће се дати OДl'oB~pajyћe оружје. Сеоски кмет кад је ЧУО ово, рекао је БУГolрима да 
он на ОВО не може дати никаК1lа одговора, Bch мора да сазовс неколико старијих 
људи из села, па ће они да кажу шта ће и како lIa се ради. Кад су дошли позвани 
еељщи, кмет јс замолио ОфИlll"lРЦ да 011 каже сељщим~ оно што је њему казао. Кад 
је официр све то рекао, онда је измсћу њих устао најстарији који јс ту био, неки 
Раиф, ОТ3I( пет СИl-юна, па им је рекао овако' 

"Опо 1I1ТО пн траЖlfТе од нас, не можемо УЧИНl-ни. Лржава је узела оп нас наше 

СИН08е за војнике. МИ знамо добро да је бугарска државв в~лика и јака. Она c~ данас 
бори протин Москона, Енглеза и Француза. И СИЈ'урно ће их победити. Па је срамота 
за једну тако јаку држао)! да не може да сав.Шllа једнога l:!аСИЈllI из Бр.1ИЈlOва, већ 
зове нас у помоћ. Ми то нс можсмо учинити ишш смо ми сви против њсга. Јер, ово 

СеЈЮ које r;y caдil само СИРОМ(lшке колибе, бидо лепше од Прилепа и Васил га је 
изroрсо. Стрељао је преко 100 људи из Јшшеlа сеЈl3. Ми не можемо бlПИ његоон 
IJријатељи. Али нс можемо ни да идсмо у потсру за њим, јер потера свраћа у села, 
па се може наћи међу нашим младнћима неки аuамија који ће да наrrрави неку не

лрИСIOјнш:т у неком селу, па ће за то дц се лрнпише целом нашем селу. Зато можеш 
да нас затвараш, да иас вешаш, а;IИ ми нећемо да идемо у потеру." 

Никакво наваљивањс, ни прстње бугарских представника власти нису помоглс 

код ових Арнауга који су остали при својој О'ц:IУЦИ да нс иду у потеру. 
Затим ми је Вељко исnричап да је ћlИф OLIMiIX, по ол.паску Бугара, нашао Вељка, 

испричао му цео онај догађај и уверио ПI да нн један Десовац неће с пушком изиhи 
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НРОТИН мене. за браиловске Туркс рекао ми је да им је D.lacт да.на 20 пушака и да 
Сllаке ноћи чувају стражу И патролирају кроз село. Али у потеру ни они не иду. 

Онда сам био И сам у недоумици о ПОСЈ]еЈ\инама IПRесних радњи. 1а сам неми
лосрдно каЗIfИО Арнауте из оба 0I1а села, а они данас неће да узму пушке И да илу 
ПРОТИВ мене. II исам и~ задужио никаквим добром. Једюю су мnгди видети код мене 
да сам Ka3HI10 само mщ села која су ИЗНРШI1JЈа Н3Јшд ШI српску нојс")' 1912. и да сам 
казнио само з},лумћаре кnји су К:Ю та~ви били познати. А[и сам зош нружио заштиту 
свакоме без разЈ]и"е који је био неправедно fOl"beH и само на тај начии могао сам 
тумачити Сaдllшњу њихову впстиненцију на бугарски захтев да ме гоне. 

IIошто сам дуго ССДСО у овој кући У своме селу, узели смо доста хлеба са собом 
и неколико ока дувана, јер се у мом селу, одиајкада, сщи ДУШ1н И познаЈ' је као добар. 
Па кад смо се Tal\O снабдели хлебом и ДУ83НОМ, изишли СМО 113 кућс, опростили се 
са ДОr.lаћином и [lOшли у планину изван села. 

На I1злзеку из села, Jlриме[ИЈIИ смо брииловске Турке где чувају стражу. ОНИ су 
БИЛI1 на лепnј СТ[~II!И [101'0](3, а ми на Д~CHoj. PCl\ao сам својим 'IСТНlщима да нико 
нс У[[Qтрсби оружје, а знао сам 1џ! браИЛОDС"И Турци нс смеју пуuати на нас. 

Та"о смо изишли из села и ОТИШЈ[И горе У nлаНИff)', у место звано Кале. Ту смо 
седели це.10 пре подне СЈlОБОДIIИ од свакс потере, јер Бугари нису ни мислили да 
бих ја могао цео ДЩI седети измеl)y два арнаутска села. Предсеннн" ОП\lпине браи
ловеке, кад се тога дана притио из сеJlа Секир[\а, јеДШI ОЛ браиловских Турака, неки 
Јусуфl\аја, отишао је к љему у општину и рекао му: 

"Ј[оћас је био у Браидону војвода ВаСИ;1 и тражио тебе Оllде у ку!'!н. Ја сам га 
лично видео и ш)3[[:ю, јер је гласно раз["овuрuо са својим чстницима." 

Председник се :roбсзскнуо и упитао Гll је ли истиt[а то што говори. Јусуф-ћаја 
му је ()[[(.."f то потврдио, а кад га је нредседник запитао: "Па зашто нисте пуца.ll1 на 
љсгаТ Јусуф МУ ЈС ОД!'080РИО: "Овде у олштини и око onшти[[~ I1ма пите ал 70 
бугарских војиика. И Hf1KO није хтео да "У[\8 H~ н.ега, а ти lражнш д;3. ]шс IIСКфlНКО 
Typal\3 из Браи.lопа водимо рат са ЉИМ. МИ то нс смемо." 

Још ИСТОГа дана прсдсе)Ј,НИl< ОlIшги[[е I1Селио је општину из моје кућс И IIрсместио 
је у сеЈЮ Секирце и Т3"10 је ИНСТ~:lисао ОlIшrиllУ. lIеl\ОЛИКО пута Н!lЧСЛНИК срееки 
МУ је изд,шао наРСl\cња да ОIJШIИНУ врати у Браи.·юво, а.1И председник то није хтео 
ди учини. И не само то, веl\ никад 8ИWС није :roноћио у Браи:юву, премда је у Браилову 
стално БИЈЮ [[реко 70 бугарских војника. 

ПОКУШАЈ ОДЛАСКА НА ПРЕСПАНСКО ЈЕЗЕРО 

Тога дана после Iюдне решио сам се да И1lемо на IIлаНИfl)' Га.1ИЧИНУ, између Пре
спанског и ОхРИl!СКОГ језера, 1111 види)! каква је тамо СИ1)'а[[ијз на томе крају, ,јер 
сам имао об:18ештен.а да је тамо једна бу]"аРСl\а војна јединиШl у јачини једне бригаде. 
Српска .lинија на fiиТ()Ј1,СI\OМ ФРОНl'У БИЈШ је свега на ссвер lIомакнута 3 1/2 _ 4 ки
ломс]ра. Ода-[ј[е је ишла преко брда Кара-Марице, па на :>апад од Битоља на Ирвену 
CТ~HY. на Псристер П.1анини, КОЈе су положаје држали Бугари, па ОЈ\атле је линија 
ФРОИТfI силазила на Прсспанско језеро. Од српских меСТll на Преспи, Фрmщузи, I<оји 
су држа.1И овај сектор, држали су C~MO празно се.:ю Љубојно, из КОГ су села сви ста· 
новници били евакуисани - једни код Бу! ара, fI други код Србu. О свему овоме био 
сам прилично добро 003ВС[[]ТСII, али нисам 3HUO Kal<O сс протсже линија измеl)y Пре
енанско[" и ОХРИ1lеког језерu, која IiреЛIIЗИ преко планине Га.1ичице. Имали смо пуне 
тор&:: Ј(леба из Браилова, аЈIi\ смо се вратили и у CTPOBj~, где см]) јат узели хлеба, 
и тако натоаарсни хлсбом. llрешли смо део ПрилеПСI\ОГ IЮ.Ъ3 ])д Стропја па lIа село 
РИЉСвО, а одатле између села РиљеИII, Лажана, ЖиrОШII, Саждеаа и ЈакреНОВII, 
изишли смо изнад СIIм()га Круmеlщ, где смо нреданиди на мссту званом Бушева Чеема. 
Кад се СЈ.!ркло, сишли СМО У Горње дивјauи, Цер и llРОСТРIIЊС. Па KI!Д смо изишли 
!Ш пелик)' Проетраљс"У IIJНlНИНУ, ту је била тако велика магла да се прст пред оком 
није МОI"ао IIИДети. ТРII дана смо ее1lели у тој планини, чекајући 1111 се магла дигне, 
3ЈIИ мигла је лежаЛII и није било никаква петра да је п()тера. 



lI2 ВАСИПИЈЕ ТР5Кћ 

ЧеlDIП-И дан lюче.1И СМО се Rраћати натраг. Х:lеба нам је бнлО IJонестало јер смо 
као за пакост били иеllреС13НО глашЈИ као Бугари, и торбе су се празниле поред оних 
rшанинских хладних извора. Прсдвсче смо силазилl'l М3јЮ ниже. да би СМО У шуми 
наложили ватру и преНОhили, а ујугру би се врзћаЈIII опет горе, где пије било НИlшквз 
дрвета, јер 1)' су биле чувене СУН3fИ за ИСПЩIIУ великих СТада оваца која су ту обично 
боравила до Петковдзна (14. октобра), кад се IЮЧI\ЊУ спуппати и ићи У топлија места 
јЩ презиме. 

ВраТИЛIA смо се ГОГ080 ИСТИМ путем, !L1И смо се између Г. Ливјаци и Крушееа, 
IIраТИ.1И на једно трло у коме је бшю яtлИЈ;:О стадо, чији је сопственик био Мате 
Бошковиh из Крушева. Мате је био Uиицарин и веома добар чооек, а ја сам се са 
њим добро познавао, Кад смо дошли lЮ његова трла, и кал су пси почели Д3 нзс 

нападају, викнуо сам овчаp<l да нас ОЈlбp<lНИ ОД паса. У прво време МИCJIио јс да смо 
Буrnри и да смо дошли да у крадеМ(Ј (Јвце. ЛIIН IЦЩ сам му ја рекао да је овде један 
пријатељ његова "чорбаuије" Мате Бошковиhа, он је одмах ПОВИКНУО псима, ј{оји су 
I1респl.l!И да It3C наlЩ1шју и I1(1RУКЛИ се ближе трлу и овцама. 

УШ:IИ смо у колибу и 11аредИЈШ да се добро p<lспали ватрз и, ако, има браШfШ, 
да нам ~закува" један качамак. ОН нам рече да је баш ТО1·а дана један од овчара био 
у Крушеву и Д(lнео кукурузног брашна, па Ье да нам спреми качамшс 

Овај ЧООШIИI1 био је рода'>! из Т)'реког сеЈIЗ Плаеница, које село има више од 
ЗОН кућа и припада КИЧСnСКО\l срезу, а ЈЈСЖИ на самој реuи Трески. Лва њеl·ова друга 
Арнаутина беху отишла тога дана својим кућа, Кl1KO се то обично каже, "нд nрообуку". 
Alш, и они да су бил\! (Јnде, НИКО од њих не би рекао Бугарима да CIIIO БИJlИ код 
њих на всчери. То би само рекли своме газди код кога су били у служби и никоме 
више. Пошто ндм је ту cllpe'>!.ЪCH пун котао качамака који смо Iюјели у највећу CJlаст, 
ЈЮШЈЈИ смо одатле у Строшку план\!ну. 

Кад смо БИЈIИ H~I врху I1Л311Иllе, код Бушеве Чесме, Tal<lO смо заnа.1И.1И ватру, која 
се могла видети из Крушева, а 1"".\lЮ исто И из ПРИЈlеЈlCКОГ поља. Ту ою се изгрејали. 
А како је НУТ био Jlугачак, остали смо да преДанимо у шуми I)"РСКОЈ' села JЏKP~1108a 
које је било ОЈ\ нас удаљено 3-4 км. Ту смо преД3ИИJlИ И У први мрак смо дошли 
до самО1 сеЈШ Јакреновд, 11а смо сеоским IIYT~III сишли доле, где сељаци из ових села 
излазе на друм JlРИJlе!l-Кичево, измсl')y. села Д~брешта и Роnотопа. Ту смо преШ.1И 
један низак планински гребен, који се спушта са П.1анине Мовнатец, у C~MO Ilриленско 

поље, где се завршава једном благом косом између се.1а Ропотова и Жабјдна. 
Обишли смо велико српско сt:ЈЮ Риљево, IJa смо се опет СI1)'СТИ.ли у горњи део 

ПРШ1еIlСКОГ поља, код места з~аног Бојиште, измсћу српски~ сел~ Риљеuа и Зрзе. Ноћ 
је веЬ била на измаку, журили смо се да ухватимо падинс планине Мовндтеца, 113 
д~ се Ilребщимо на Ј·ре6ен CTPOlIIKO Клепало и да уђемо у своју КОЈЈибу у Строшкој 
планини. Али за Ових неколико дана док смо били на путу, шю је доста дубок снег 
и покрио белнм покривачеl<l целу !lJIанину Солуницу, па и гребен Строшко К.нен3ЈЮ 
био јс засут доста дебе.ним сиеЈ ОМ. Мор..1ЛИ смо да "пртимо" кроз снег, а планина 
је била миОГО СТРмЗ, 113 је БИ.10 тешко да изиће~о на сам гребеи. То је треба:ю учинити 
llре неЈО што добро CB~HC, јер c~ Н3 сиегу, а кад је јасно време, могу из далск~ при
метити људи који "прте" по снегу. 

Журили смо сви. Једии су всћ били ИЗишЛИ иа сам гребен. Био сам иза њих 

ЈЏl.11~КО изостао, а са мном, али због мене, заостао је и мој друг Јаиачко. кад C~M 
дошао једио 200 метара испод гребена, ;1,311 је био Св3нуо леrю, а ја толико изнемогао, 
да нисам могао даље ни корака. Осетио сам дотле неnозн!IТ)' I·ЛМ и мзлаксa.rюст услед 

г,l3ДИ. Потражио сам мало хпеоо од МОПI друга, али га ни он није имао у својој торби, 
па смо зато морали п()зnцти јеДНОI ц који је имао хлеба да се врати до мене. И кад 

ми је дзо једно Iшрче Х.lсба, чим сам га појео добно сам поново СIШГУ, пошао кроз 
снег узБР1l0 и изишао на врх гребена. 

Бојали смо се да нас НIIС)' Rиде.IIИ Бугари из неког с~ла ту у б.лиэини, па би могли 
наиl\и иа наш траг у ~HeJ"y и МOI ЛИ смо бити тога 1I31Ја опкољени од бугарске војске 
која је непрестано крстарила по српским ССЛИI>I~, а ми смо БИЈIИ сувише уморни, на 
смо избеГ3R3ЛИ борбу, јер бн CIIIO онако УМОРНИ сигурно страдали. Имали смо cpel\y. 
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Или нас нико није видео или ннко није И:llао Bn'ъe да иде)' планииу}, којој је владзо 
снег и UИ~1I зима. 

Одмара:IИ смо се два ДUЩl У Строшкој n.lанИlЩ, 11 OiЩ3 СМО пошли даље у село 
Стеllашrn, да бих [амо МШ'ао добити ТlIчне lIесги о CТ3lhY на бојишl)'. Још јеД1llШУТ 
сам свр1lI"ИО у ce.JlO БрашlOВО, онет код ДИlllа Спасића. где смо узсли хлеба и доста 
дувана, па смо 1)1 сазнали да је нредссдник општине побегао из Браило~а и преиео 
ОIIШТИН)' у сслu Сскирuи. ВоЈска је остала и даље )' Бp1IИЛОВу, али 1)1 стража није 
више постављена, јер нијс има:I3 више "ога да брани, пошто је О[Јштина била далеко 
од Браилова. 

Изишли смо из села; Оl1ет смо отишли горе, на мест звано Ка.lе, па смn око 
полне, пnш[l) H~M је са 1'01<1 места, I'Д~ смо ДUТ:Iе седtlли био ОПОреН вндик на све 
путеве, који воле у Прилеп из НРllлеIIС"ОГ среза, преко lIрнаутског ceJIlI ДеСОВlI, у ве
.1еШIШ срез, K~O и из nпnг У ПрнлеlIСКИ срез. Из CJfXlX~ да не би негде Iillб<lСШIИ 

ЈЩ мене, ИilИ ја на њих, а Кilонеhи се свега тога, десовски Арнаути, који СУ ГОДИНllма 
секли шуму у Габровничкој планини и носили у Десово да се греју, морали су да 
секу сооје забраfJе које су годин~),!а чували, а C!lll су их морали сећи и носити кући 
за огрев. 

Кад смо тако осмотрили сву О"олину И уверили се да нам не прети никаква опа
сност, ПОЧf.1И смо одмах НОСЈЈе ЈЮДllе да силазимо на нuјlIИЖИ бабунски превој lЩ 
тој СЈрани. који се НШЈази између Десова и Габриновника. Одатлс смо се попели на 
П.lанину Кпдијицу и HOCJle HP~KO Мукоса ОНСТ дошли у OIЮ.1ИНУ Стспшщс, где смо 
оста.lИ у једној М3..1l0ј пећини. 

ПРОРОЧАНСТВО ИСПОСНИЦЕ ВИЛЕ У МАНАСТИРУ 
СВ. ДИМИТРИЈА 

Кад сам наишао на првог сељака који је дошао да сече дрва у планини, [ЈОРУЧИО 
сам ЈIO њему л.а ми озм:д поша:ьс Темељка НlIумовића који је био [Јољак у њихову 

cellY. За све време МОГIl бављења у Македонији, све догаliаје о којима сам имао П[Ю
верене извештаје, CT3..1llO сам УЈЈlIсивао у јеюry бе.1СЖНИЦУ, тако да сам имао Јачан 
преглед () БУГ~РСКIfМ l)'бlf!Јима КОЈе су ОIlИ нретрпс.ш на СЩIУIIСКОМ фјЮlП)', У борбама 
које су 80ДИ:lИ сп срнском и француском nojCKOM. Знао сам добро да јс П(')Чf.10 ра
стројство у бу!"3рској војсци И ве.шКQ неголовањс да им војска више не признаје ни
Цlхав ауторитет, и да нсма много воље да и даље гине у Македонији. Имао сам из
вештај о долзску IЈемачке војске, која је смештена у оБЈIЗСТИ Црне реке, ис!юд 
Марковз Гумна у близини моста на црној реци, нреко КО! а се Ilребщује СlИЈ храш 
за "оње и људе. као и мунипиј:Ј за C!lC PO,~O!lC Оp)lжја, "оје је на расположењу б}l'арској 
војсци на њеllИМ п()лnжајима ИСПОЈ\ К~јмаКЧаЈшна, ла све до ДоБРОј' lIоља. Знаu сам 
К3"0 lIеЗ3ЩЈЩЈјЪ\ТПО lIJIада у це.10ј Бугарској и да бу["3рски. lIJIадалаu ФсРДИltанд Ко
бурl·. юю И њсгов први министар Васил РадОСЛ3DОН, неlllа)у више много ауторитета 
у Бугарској. О свему томе водио сам забелешке и сваку CllM ствар добро проверавао 
зашто сам имао допn.љнО могућнnсти, јер смо имаЈЈИ Србе у самој, [Је IlосреД!10ј БJlИ' 
зини бугарског фРОllТ3, а има.1И смо много ИНЈернираних у самој ЬУЈЋрској, одаКЈЈе 
је било тешко добити DССГИ. ПОllе"з вест ипак је допирала и од ОВИХ мученика. знво 
са\! спе Шlll се дешаО3.10 овде, lШ фРОНl)', као и у његовој позадини алlt иисам зиао 
!llТa се дешава на ДP~T()j СЈp1IНИ фРOIпа. llисам знао зашто се не зада један јз" ударац 
бугаРСКОЈ војсци, која је ['отова дз сс распадне И да у нереду почне да оставља Ма
кеДОНИЈУ. Зато сам био у ~еликом очајању. 

Кал ми је JIOluao Темс.ЪКО I1аумовић, 1111 ми саопш"Гио да је српска офанзипа 
задржана и л.а је на rJlaEHOM месту, на КОl'И 1.050, Jlсмачка војска сменила Бугаре, 
бојећи се да они 1)' кО1)' Ile НШlусте, а Iиме би био ОIВОрен нут ка Нс.'Ј«)' и Грмском, 
дошла су два пука немачке нојске 1)1 да 10 с"рече. 

кад сам сае ово сазнао, решио сам се да се вратим натраг, у Сапун и да поднесем 
извештај о uе:ЮКУI]НОМ стању код Бугара, на фронту према Србима и ФраНПУ3ИМlI, 
о ЊИЈ«)ВИМ ryБИllИма, о стзњу У позадини фfЮша, и о општем cт~љy у C~Moj Бугарској. 
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Чекао сам K~j децембра па кал сам се уверио да од неке значајније $l13иве нема 
више ништа, решио ст.1 се кад већ Срби и Французи не могу да пробију fiyl"арски 
фронт онда да ја, са својом "чеюм" "IIЈНiiијем" 000 ова фронта и да у Солуну кажем 
ствари "које су њима непознате" о праВОI\I стању у бугарској војсци и бугарској 
држави. 

Моја два друга, бивши бугарски војни беГУНllН, Таса и Никд:ш, МОЛИЈПI су ме 
да I!Х щ:г.шим. Бојали су се да иду и да прелазе преко фронта који је био устшъен, 
јер се већ одавно и 1)', као у Фра!НlYск()ј, водио рововски рат. О ТИМ рововима доста 
СМО знали и од наших људи, који су тамо БИЈIИ ~ И од бугарских војника, које сам 
МНОГО пута сретао и с њима се разговарао. дао сам им дозволу ла остану. За одлазак 
преко фронта ОСТiL1И СМО нас тројиua: Ја, Јаначко и онај младић ВаlJЧО из села Мар
ТОВIЩ, који је био бугарски војник на Добром Пољу. О !lyt)I нисам говорио никоме, 
па ни Темељку Наумовићу. 

Своју бележннцу llреllисао сам још}' два I!римерка и скратио све оно ItЈт није 
било битно, па сам свакоме своме другу дао но једну, с напоменом 1Iа сваки то чува 
код себе, па ко од нас TpojlliIe буде успео Ш\ пређе фрон!' Н оде до српске војске, 
нека 1)' бележницу l!pelIa српској Врховној KOMaHlIlI. 

Ту, у нашој БЛIIЗИНИ, а у синору села Crепанци, у једној дубодолини налазио се 
манастир Свстог дllмитрија, У тај манастир нисам никад одлазио отакако сам из Со
пуна пошао овамо, јер сам се бојао да ме могу БугаРII II[ЈИмегити, пошто су еваки 
дан 1у до.lази.ли да траже flСШТО Д3 једу и да узму з.а ce5t:, на ,ОО, у случају сусрета 
са мном, веров:пно овај М1IНастир изгорели; ШI нисам хтео да будем узрочник те па
љеllине, јер би се 11) врло рђаво тумачИЈЮ у народу, који ми је шшао хлеба и чинио 
све услуге које су ми у то време биле IЮlребне. Спако 611 се питао uпа сам тражио 
у манастиру кад сам знао да тамо има уоек б)ПIРСПIХ пnјl1Ика. А.1И сада, за ову Прll
лику, 1I0ШТО је мој пут морао OCТI!ТИ 'Г'dјна, једино у М~I!~СТИру 10101 ао C3\f нзћи довољно 
хлеба да узмемо са собом за nет·шест 1Iана, за к0.1ико сам мислис да ће трајати овај 
пут до погибllје, или до преласка фронта. 

Тако сам био решен да сиђемо иас тројица у манаcrир, да УЗ_\fемо доста хлеба, 
па ником не казујући куда ћемс, д~ нређемо у сююј Баfiуни ДРУМ Велес-Прилеn, да 
се пребаЦIIМО у НИКОдинеку планину или у месго Зllано ВИХОРII где сам знао за нека 
зимска трла, која су сада сигурно била празна. НИКО иије више држао стоку у Ш1аНИНИ 
д3 тзмо Р3.1НО ноћНJI1I, про[) зато што су то Бугари били забранили, али и без тога 
сеЉЩII су се бојалн да им се lы!хопа стока не отима, а то су Бугари често усред 
дана чинили. 

Био сам намеран да у једном таквом TpJIY су,радан преданимо, па увече да идемо 
даље ка ирној реци. Кад се добро замрачило сишJlи смо п0.1ако у мштаСТII[Ј Св. ди
митрија. Манастир иије био ограћен никаквом оградом, само црква је БИJlа ol'patieHa 
ЈЈетвама. МанаСТЈ\рска маtjeрница ОllJта је удаљена, више самог манастира, око ЗOU ме
тара тако да кщ се доl'lе у међерницу, они који СУ доле У !ошнастирском конаку. док 
не буду извеш,ени, 11 не знају да ли јс ко дошао у маl'lарницу или није. Мађерница 
је 611Ј13 једна ве.lика кућа у којој се спрема-10 јело, месио и пекао хлеб, Hpa~lIo се 
Cllp и друго, а 1у је БИ.Ја и одаја у којој је стаНОВlIЛа MaHaCТPllcKa послуга. Сна IIОСЛУrn 
тога манастира БИJl1l је из села СтеfШНЦИ, све сам добро п()знавао, као и они мене. 

у томе манаcrиру живсла је је.ЈЈ{!1 (:.;ЈеШI деJlојка којој је БИЈЮ ,",ме Вида, кhи Јована 
Секулића, нашег веЛIIКОГ радника из времсна СРl1ске реUD.нуционарне борбе, а З3 к()је 
време је он био стални начелНIIК у селу Crепаици, O~a његова, сада слепа кћи, за 
ореме МОЈ'а ранијег чеТОБања у Турск()ј није БИЈШ слепа. Како сам много пута залазио 
у ЊI1ХООУ кућу, ана ме је добро ПОЭЈ1.10џа као и ја њу. Сада је живела као слепа у 
томе мftнастиrr, KOjll је и подигнут од њених ce.'blJKa, а уз ~е.1ИКУ помоћ њсна оца. 

Манастир Је ПОДIIГНУТ на рушеuинама неког старог манастира. км смо стигли 
д() мађариице, као и оБИЧНО прво су нас дочекали пси. Али, како су пси трчали горе 
у планину, неко се сетио да -10 могу бити ја, јер Бугзри су долазили са друма, ма
настирским путем, који се одвај:ю јеДfЮ 3 км Jlиже манаСlИра 011 ГЛаЈШОГ друм!! При
леп-Велес. Стога су сматраЛII да БугаРII немају потребе .ца СИЈшэе с ПЛаЈ1Иl!е у ма
настир, већ то могу бити само ја са својом дружииом. 
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'Гако су брзо били умиреfJИ пси, и j~ сам пришао човеку који нзс је дочекао и 
питао га: Има ли Бугара у манастиру? ОН !IIИ рече да их у маl)eрннци нема. Али 
не зна да ли их има доле, у манастирском конаку. 

Ушао сам са друговима у MaliepHHЦY. Ту смо сели да се накрај ватре огрејемо, 
јер је напољу било хладно. Рекао сам да никоме не јавља доле у !IIанастир о моме 
присуству. Алн, док су ту у мађерннци снремали за нас мало вечере, један од мана
стирских еflИТРОП~ (l)'тora), неки Јанкула, лnђе к мени у мађериицу и каже ми да 
Вида жели да гопори са мном. Кал сам ДО)ШlQ ла доле у манастиру нема НИКОГ ОД 
Бугара, рекао сам: "Нека uol)e! ... " 

Њен живот у томе манастиру био је живот једне испоснице, Шl ми је би.:ю не
пријатно да јој откажсм молбу да се са мном еастане. МИСЈ\ИО сам да ће ме !IIОЈ1ИТИ 
да не долазим више у манастир, да не би манастир ради тога пocrpадао. А поопо 
сам имао намеру да идем у Солун, могао сам да дам часну реч да се више нсћу Ј!p<lhати 

у маIJ1lСП!р. 

ПОСЈlе кратког времена. ока CJlel13 девојка дошла је у маl)eрницу. Устао сам са 
сСЈ\ИШТ3 и пnцрзвио се са ЊОМ. она је са о(")адве своје руке држала моју десну руку, 
а Оlща ме је позвала @ уђем у једну другу собу. Кад смо УШЈIИ у "1)' собу, О!Ш ми 
каже: 

'"Господине, ти се епрсмзш на један ДllЛски пут. И мноГО си се уплашио. Ти много 
не верујеш да ћеш стиhи куда си пошао. Али запамти што ти ја кажем. Иди и не 

бој се. Заједно са својом дружином ТИ hсш да стигнеш куд си наУ!IIИО. Тн си чинио 
само добра дела. Бог и Свети димитрије тебе ће чувати. Иди и срећан ти пут:' 

Ја сам јој се на те речи заХI!ЮЈИО, а ниса'lt хтео ни да је питам откул она зна 
за (јвај мој пут, за који нико l1ије Зl1ао. Наредила је да ми се да хлеfu колико будем 
за'Јражи(), а јз сам ХјЈ~б ILЈ!<IТИlJ, Ј]ШДР~ВИО се са I~OM и изишао из манастира. Хlео 
сам да шш Jlpe дођем до дррш, на KOM~ је увек би:ю КОЈШ која су ИШJlа једна у 
lIрилеп а Jtpyra се враћала из I]рилепа, увек праhена наоружаним људима, па сам 
хтео да останем у близини пута, око КOI'1I је бщш шикара, да IJOCMaтpaM па кад уrpабим 
ПрИ.'lИку да се нзмеђу дне колоне нре(")щим нреко пута и да ухватим десну страну 
реке llрнице, да се попнемо високо, изнад Пашиног хана, где један пут води преко 
ТЗВ. Мале Корије и који треба да ме oltne,:te до ·rp.па, где ћемо ).(а нреданимо. 

Изишаn сам из манастира, ШI СМ() опрещо, манастирски\! путем, СИIJl.1И на ЛЈ1Ум. 
Кад СМО маЈIO сачеКа.ЈlИ и видеЈШ).\iI нема IIИКОЈ·а, IЈреШЈЈИ смо нреко друма једно 300 
метзра ИСtЮ).( Ilзшинш· ЩИ\! у llРНИIlИ. 

У хану је СТ",Ј,шю бил\! јсдна НСМ!lчка посада војника и једна бугарска. Око хана 
је било направљено иреко 120 6еликих барака, у којюtа је био смештен разни ма
теријал HeMaqJ;:e и бугарске војске, У хану је постојао један матор који је производио 
електри'!но освст.ъење, тако да су те бараке цеж: ноћи БИ:Је добро ОСJlеlљене. Зюо 
смо И ми морали нешто даље ОД хана да се IJpefuuyjeMo преко реке, да не бисмо 
бини Jlримећени И О.'I1С'Јени у своме HaMep~lIaHOM одласку цо фронга. IJОС;Је нешю 

више од два сата пешачења кроз планину, СТWГЈIИ смо до трла. Ту нијебило никога, 
а ми смо, за СВI1КИ случај, ушли у трло, а не у КОЈ1ибу, па смо ту запалили мало ватре, 
јер Је било много хладно. Ту смо ~СТ(!ЈIИ ,цео дан, а предвече пошли путем који води 
у село Крстец. После смо се одвојили од 1О!"1I "ута, lIа неким козјим стазама заобишли 
смо високи масив Голог Козјака најаншег врха 113 Б.аБУI!И, па смо се упутили H3Me!iy 
села ТОНJlнце и Тројаци, l·eIe је треба.flО д~ изиђемо ШI друм ПРИ;lеlt-Грццско и да 
га пређемо. 

НЕУСПЕО ПОКУШАЈ ПРЕЛАСКА иРНЕ РЕКЕ 

На десној страни овога лута, према селу Тројици, lIотле је БИJIа доведена уска 
пруга 0.60 од Градског 110 Тројаци. Ту је била же.1езничка станица, а одатле била 
је сзгрзђена ЖИЧllна желеЗfJИlli1 од ПрилеlЩ а у грађењу је било и продужење желез
ничке пруге до Прилепа. Ту, око [е нове СТilJшце, беше lJодиt·НУ"Ј3 ЧИ·Шllа jelIlla КО· 
лmшја са МIЮГf) бдрака за смештај војног мarеријэла, бараке за смеШЈ'uј војника и 
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радника на ИЗгр<!ДЊИ ове IIруге. Ту је било међу радницима заробљених румунских 
војника н нешто мало Срба. Ове р;щнике заробљенике добро су чували Бугари, дању 
на послу, а ноћу у барака ма. 

И овде смо морали ове бараке да обилазимо, да бисмо могли да се ИСIЈењемо 

ШI јс,!Шн гребен Ссдечке щшнине, да бисмо ОЩIТ.1С могли CyтpallaH да посматрамо 

ДОЈ!ину ирне реке и цео саобраl\ај од реке ШI до IIЈlетвара, на 11)'1)' ка Прилепу. Овај 
дсо којим смо морали да идемо, потпуно је бсзводан. 

у само сеануће ИЗИШЛИ (:101(1 горе на гребен који се протеже од такозваног места 
МСЧIОIН к.нмен, !Ш изнад ce.lli Бела lkщица, спушта се И]мећу села Царевиhа и 
Вепрчана у Црну реку. Ту СМО морали да останемо целог lIalla. Мепо је било бс<:nyти(), 
јер НУ'l је нешто десно од нис В();џЮ на Беловодиuy и даље у Прилеп, тако да овде 
нико није имао нека ]Ш)ЮЧИГа ]]ОСЈШ да излаЗII ycreII ЗIIме. Преданили смо 1)'. Како 
нисмо ИМаЈlИ воде, јели смо целога дана "РОМРЗ.lIе ШИlIке, који су Iщм Tl1ra дана бшш 
укуснији од урме и смокава. Двојако су на.Ч користили: били су нам храна. а својом 
кисеЛИНQМ утuљашlJtи су жеlj. 

Прсдвсчс, а још за ВVЏ\~ЩI, УНУГИJlI1 смо се јешюм козјnм стазом у долину ирне 
реке. 

Стигли смn на реку кад се већ било смркло. Тај део леве и десне обалс Црне 
реке нришщао је селу Ј[олчИlIПУ које је fiИJlО далеко оданде, на десној страни Црне 
рске, а.1И су 080 место држали да би МОГ.1И преко зиме ЩI 08де држе сшку, јер ово 
место, llOред Црне рекс никада И!1јс држало снег ма КQ.1ИКО да је, само неКОЈIИКО 
стотина метзра више од ОВOI'а места био DИСОк, овде г .. уопште није било. Ово месТ() 
бl1Ј10 је з.аИСЈа једна праоа ТОП.11l оаза у средини шю које су се белили снеЖliН брегови. 
Долина [юред Прнс била јс подељена међу сељаке, па је сваки на С80јој њиви И"1ао 
трло и КОЛllбу, у којој су живели овчари и [ЈОнеки старац са воловима и ра.l0М. Овдс 
се ораJlО и сеја.ю све до носле Св. Николе и fiщало јесење семе. а већ у .1ругој 110-
ловиии фебруара, почињала је 11!)(щетња сетва јечма и j~pe пшеllИЦС. 

у једној веЛИКОЈ колиби, саграћеиој од камена, покривсној камениr.t lЏючамз. 
живео је c~ својим м~лим унучићим~ д~д~ Митар из села ПО.1ЧИШТ3. Дошли смо прсд 
њсгову колибу И трло. H~ ;I~uеж IШС~ нико нам није отварао IIp3H. ШI смо .,юрали 
силом. уз .lавеж !Јаса,_ да дођемо до врата и да зовсмо да нам се отвори. Кuд нам 

је ОПlОрСНО, ушли СМО. Ја сам на себи носио lIIињел f!yrЗ[JCKl1r наредникз, мој пруг 
из Мартовца носио је бугарско војничко ()Дело, а OI-рнут је био се:ъ.ачким гуље\l, док 
је Јаиачко носио своје норечко оде.l0, сашивено од БС.10Г СУКНIl, а иа шзвовима 
Оllшивено црненим J-ајТilнима. Имао је на леђима БЛШНКу ryњу, која је била добра 
за сиег и КИШУ, а мало слабија за топлоl)'. Сва тројица били cr.to наоружани ПУПlкамз 
и револuерима 3 јз сам, поред тога, имао и ДОГЛСJl. Кад СМО УШ.1И у колибу, дела 
Митар иас је посматрао и мерио од главе до пете. Није сумњао да смо бугарски вој
ници, изко смо сна тројица би:1Н у ОIЈаицима, јер TaKIlY обућу н()си.гrи су и бугарски 
војиици, 

Кад смо сели поред Батре и IlQчеЈIИ разговор, и кад сам упитао деда митра чија 
су olla дпа дe~aKa од 10-12 10!lина, који су 1)' са'љим у колиби, рече ми да су то 
деца њеl'ове .кћери, а кад сам га упитао где му јс зет, почсо је Д3 ОКЈlсна да ми каже 

где је. Али, на моје пријатељска наваљивање, рече ми да му је зет убијен, Кад сам 
га зашпао ко га је убио, он ми рече: 'Ла, убила 1"11 је IШIIШ 811аСI." 

"Која наша власт'!" 

"Па, ваша, бугарска." . 
Тада му кажем овако: "Слушај, чика·Митре, нисмо ми Бугари. Ми смо Срби". 

На оое речи, деда Митар разгорачи очи. "А ја сзм војвода Васил, а ово су моји ДРУ
гови, Зато буди слободан, и можемо говорити ПРllјзте.ъски." 

"Ја сам са њим говорио на чистом македонском наречју онако како сс говори 
у ПРИЈ]е]]у, а како и они !"Оворе, без и једне бугарске речи. Али то деда Митру I!ије 

било Дово.'Ъио, всћ мс запи1'"о\: кога ја познајсм у Прилепу, Знређао сам му све чунене 
чорбаuије и ханuије из Прилепа, па сам му поменуо и Глигора Вртана, кuји је био 
њихов бакалии. 
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Сви се.ъаци 113 Мариова долазили су у При.lеп на пазар. По неколико села па· 
зарило је код једног бакаЩ1На. Они су преко uеле годиие све куnаВ3Л1f "на TeBlep", 
ЈЈа чак и СЛЮICК)' СЕећу и lамјан, а увек су слаuили сноју слану и никад је !ЈИСУ остав, 

љали. кад се у про~/еl'tе Hpoд~je сюн~ сroка, OllДiI како "ој!Ј сељак •• рода стоку или 
вуну доће код свога futкалииа и nИЩ Гll коли~о има д~ М)' n.1aTI-I. БаКВJlЮi му ПРОЧlfта 
теитер, сабере све што је овај купио, па му, вероватно, нешто и "дода", а сељак му 
поштено плати. Нема ниједног примера да је ~шриовски сељак остао дужан, а да не 

нлати ни бака.1ИНУ и ханuији у Прилепу, ни снахији и царском лорезнику кад му 
дође у сещ). Био је то CBer и старе вере If ,;Tapt)/· поштеll.а, К(ЈГII Су МI!(ЈГИ несвесни 
људи, због њсговс искрености И поnпсња, често :VIОУПО1ребљавали. 

Село Полчиште, па и деда Мшар, пазарили су и подмиривали своје куl'tие потребе 
бака.деком робом "од Глигара Вртана, чувеног богаташа и бакзлина из Прилеп!!, чије 
је богатство и п{)Стало ОЈ\ ТРГОБине са МаРИQВОМ. Нише 01\ Н)() година nва поролица 
тргnвалџ је са о~им крајем. 

Кад сам сва ова IIMeHa изрећао деда Митру, па 11 Глиroра Нртана, деда MffТap 
јс онда устао и рекао: "Е, па добро дошли браћо". 

Могао сам се поверити овоме човеку једно зато што су ово уопште б»лИ поштеНИ 
људи, а друго што му је БУlарс"а нл~ст убила зета које је био признат у њеroвој 
кући, те није могао уоtJште д~ буде бугарски прнјатељ. 

Само ОНО сеЈЈО ]ЈОЈIЧИllllе једно је од они~ се..13 која ни"юш нису xreJIa да признају 
бу/·арск.у еГЈi!р~ију, већ су осri!ЛИ уз Пi!!ријаРШlfју, шю је Ј'рч"а ЦР"8а з.rюуНOlреGИЈ/3 
и намссто да ffil основу својих привилег .. ја у томе селу, као и- у мног .. м другим 
сличним, отвори СРЈ]СКУ ШКOJIу, отворила је грчку, а ове Србе, некада поданике царице 
Маре СРllкиње, прогласила за ЈеЛИlI~ "Слав])фn!Је". 

у Д])Цllија пременз, ок]) љих се 1I0ДИЈЩ борба юмеђу бугџрских и грчких чета. 

које Су nодједшlКО убиј~.~е оое ceљaK~, llриспајајуhи щ себи. Из тих разлога сам имао 

смелости да сс повсрим деда Митру, у чијој сам КОJlиби те вечери седео, а која није 
била даље од 4-S км од I'давниие б}тарске војске, чији су крајњи ровови били једВа 
неку десетину ки.10метара даље одзвде. Ту, у б.1ИЗИНИ ове колибе, увек је постојао 
мост H~ I~ри[]ј реци KOjl1M се СЛУЖI1JЮ неколико сеJlа на путу у При;/еll, а нарочю-о 
Полчише и Нитолиште. 

МеђутиМ, неколико дана раније, услед вел .. ких киша које су падале око Битоља 
и у демир Хисару, ирна река је то.1ИКО надош.ч да је однела овај мост. И сваки 
прелаз преко реке био је онемогућен. КаЗiJ.О сам деда Митру .ца ми имамо потреС})' 
да пређемо Црну Реку, IЩ бисмо могли д~ оцемо H~ добро l!Оље, IЈа да T~MO I!ОКУШ~МО 

прелзз !IP~KO фРОIIТА. Леда МI1Т~Р нам је рекао да је река МНОЈ'О Н;ЩОШЈI3, да бујица 
непреt:ПJuо нuдолазf'I, да је река тако оелика да су многи њеГОDИ сељаци, !Ја и његови 

укућани тога дана K~Д су донели хлсб за њих, мора.'IИ да се врате са хлебом H~Tpaг, 
јер га никако нису '>!огли дотурити овамо. Други '>!{)СТ на Црној Реци, 6-7 км узводно 
би]) је сам]) _lа 1!nјllичке потребе, и сељаци нису могли ТИМ МОСТОМ 11<1 се користе. 
На моју молбу, деда Митар ми је ипак peKan онако: 

"Ви I'tст(: овде да останете целс ноћи. Сутра рано ја I'tу вас одвести у један ка

мењар, где досад ииједан Бугарf'IИ није отишао. Ту на томе кршу, остаћете целога 
дана, јер БУПIРИ преко дзна ЈIУЈају овуда и 3i!лазе не само 1!О КОЈщба'>lа, Беl't и /10 
најмањим llеhинама. тр~жеhи разна склоништа. гдс наши ссљщи доносе својс ствари 
и сакривају, јер. се бојс кад Бугари nочну да 01l(1)'нају да ће- им све 1I0красти. Крију 
ћилиж, чараllС, кошуље, нарочито све вунене ствари, //а зато они претражују CJl3 ова 
M~CT3 IЩ би HelllTo /1J-ЮН311i.1И и ЈlРИl\НЈ·;lИ. 

"Пок ви бу.Цете седеЈЈИ ТШ1о, j~ ћу jeдaНllYT нр!: Н(Јдне, а једаннут НОСЈЈС подне, 
покушати да нађем прелаз llрека ирнс реке, ЈЈа ако га будем Нllшао, сутра увечс ћу 
Бас превести IlpeKO реке. Ако не буде било прелаза, онда радите како вас Бог учи". 

Сутра рано деда Митар нас је извео на један крш, изнад саме Црне реке. Једва 
смо се ЈЮ!lели тре !Ја врх. Ту није било ни КО1је стазе. јер је све сам го камен, па 
ту ни кша није ло.шпила, јер llије имала шта .Ца тражи 

Кал смо се см~етИЈщ на тој осматрачници, има.·ЈИ смо преl"JЈС.Ц десне 11 ЈЈеве npaHe 
ирне реке и узводно, уз реку неколико километара и низводно око један КlIЛометар. 
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Сви су ПУТСJlI'I БКЈЈИ пуcrи. јер је због однесеНОI моста на Црној реци, сав саобраћај 
био престао. 

Око 10 сати пре Iюдне видесмо деда Митра како је IIQшаu ОД места H~ коме је 
раније био мост, па све доле наНllже како lюкушава Јд npcl'Jc реку. 11;1 више од 20 
места покушао је да nrelie прек!) набуја:IС реке, али се увек морао вранпн, јер би 
га вода одне.13. То после ПОДl-lе Qпп је IIО"ушзо ДII Iшђе IЈрелаз 11реКо реке, али без 
успеха. 

П()сматрајуhи све ТО, ја и моји другови били смо очајни. Сма1рВЛИ C'VIO да нам 
је МОI]'l'!но негде ОКО добро," IЮЈЫI, ИЈЈИ леuо или десно 01\ љега, Д~ се преб:IlIЮЮ 
преко ФIXнпа. Сад нам је то БИJlО онемогућсно. Требало је ићи преко IЏшнине, па 
доhи на мост КОЈ\ села Возарци на Црној реци И измеhy Дренова и Кавадара, па 1)' 
да се llређе Црна река. АЈш и п'ј мост био је добро ЧУIIВИ ОД бугарске војске. И 
кал би смо успели да га прсћсмо, требало би нам најмање 10--12 дана да OД~Bдe, са 
оног места, стигнсмо тим околишним IjYТf:M до ДоВрог Поља. 

Прсд сам мрак, км смо Iщ~ели л.а нигде у ОКО:ЈИНИ нема бугарских војника, на
пустили смо своју QСМ;ПРl1ЧНИЦУ и 3<lK.1011, па смо СИШЛИ и у ~M МР;IК IIРИIII:IИ КО.lиби. 
Лсда Митар који јс тога дана чинио натчовсчuнске ншюре, IЋзећи до 1 уше у Jleден} 
воду ирне реке, чекао нас је lјред колибом. Поздравн;lИ смо се са ЊИМ и УШ.1И унутра. 

Проа његrша реч К3Д СМО УI1lЛИ У к()лиr)у, би:rа је: "Бидесте .1И". 
"l:JIщссмо! А:! 111111 ћемо сад даље?!"" 
"!\рну P~К)' ви НС м()жет~ 11игде nрећи. Али ја мислим да ~И идете одавде, lIа 

да код MaKOlla пређетс фрщп. Одавдс треба да идете уз реку све дотле док не HalJ!Joтe 
иа трагове бугарских нојню::а. ЧИМ HaIJI'tcTe на њихове трагове, окрените десно. 110ћи 
ћете на једно место J'1~e је буг~рска комора. Т у су ХИЉ~!lе бугарских војничких КО.1а 
и њихове стоке. Гледајте ту да наћсте место где ћсте преданити. Мало да:ј,е 0;1,3:Г.1С 

је nуraрска ројскз. Мало ближе ORaMO, He~~ никзкня з.uКЛQна, 1\3 Eiисте МОГ;IИ преко 
дани ту остати, јер"!)' 110 uelJ дан Jlyпrј)' БУПlрске коморuије, тражећи нашу за своју 
стоку или ма Illта IllТО би могли себи наhи за јсло. 3ато морате у томе кланцу изнад 

моста да тражите себи место за заклон преко дана, Увече пођите са ерећом даље, 
IlШlред, ШI шта оам БlJГ да! Чун~јт~ се добpu да будете високо горе, ИЈн~д ирне реке, 

јер и порсд Ирне рске, узводно од моста, свуда је бугарска војска р~спорсhclrа, неки 
под шаторим~, ~ нски по разни~ пећинама којих је пуно у камењару поред Ирне p~Ke." 

Није било другог и1Лаз~ у TOM~ тренутку, већ да се ПРИМIJ овај савет деда МИl\)()Н. 
Да се Вр11ћамо назад, нис~_", емео ни ЈIOМI1СЈ1ЮI1. Зар 110НОЈЮ ЈЈрећи у IIOHp~rKY сав 

овај пут који смо IIреШ;IИ дОJlде и поново видети све снс опасвссти кроз којс смс 
довде срећно ЛРОШЈIИ? Нисам МОГЗ0 да се решим H~ nORpaT~K. 3аТ() је доието јед
ноставно решеlье, само Нlшред ОllреЗllO, па иако идемо у Ilе1l03113ТО. И 000 ооде дс 
јуче нам је било непознато, па смо CPChHO прошли. Иетина, велико преимуhство је 
било !uтo CI\IO отишли на Лобро Поље, јер тамо је један од ових мојих ДРУП1ва дуго 
времена био као БУ1ЋРСКИ llојник и llOЗlщ~аО j~ IIРИЈ1И'ШО .'Iобро lамошња мита. Аш 
кад се не може тамо, 1l0"Ушаћсмо овде, где имамо једну олаКШИIђ', јер немамо нигде 

да прелазимо рск)'. 

Ноћ је оећ ОДМИЦ~.1~. Брзо смо вечерали. l1eдa Мюре нас је испратио мало даље 
од своје КОЈш5е, Јюжелео нам срсћан пут, па СС он праТIJО H~тpaг, а ми пошли нанред. 

Ишли СМО узводно уз Ирну реку, По.:ьана кроз коју СМО ПРОЛ1ЈЗИЈ1И, била је широка 
негде 4-5[][] метара, а H~гдe уска 1-20[] метара. Беше обрасла ниском ~рбоВИJlОМ 1'1 

засута песком тако да се сваки траг у њој nОЗН~ЈС. 
Ишли смо тако 6-7 километара. Одједном примстисмо трагове lIојни~ки~ чизама, 

~ то је био доказ да је донде ДОЈ1аЗИ.lа о()јlшчка шrrрола. Зато смо одмах окренули 
десно. Ту СМО IШИШЛIJ IЩ ТйК{)ЈВШЩ Лl'Iсички поток. Ишли смо дуго уз овај поток 
који је био обрастао храстоеом шикаром, али нигде нисмо приметl'I.1И f1ИкакDO кре
тање, ни људско НИ животињско. Пред саму зору изиlllли смо на јсдну висораван, 

која се СIlУIIJlа!Ш ка НРlюј реци. где j~ био \iOCТ. Мало ЩI.ъе од нас БИ.lе су непре
гледне гомиле кола бугарске К('Јморс, за К('Јјн су бнли привсзани ВО!lООИ. Горе, изнад 
нас, доста ВИСОКО, био је планински гребен CeJle'lKe Ј1.11!НИllе, п\е се OЦPT1!H~O ВИС 
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звани Марково Гумно. Лево од њега оцртаяала се Itота 1.050. Морали смо да себи 
одабеreмо место где ћемо пр~данlfТl'I. 

Изабрали СМ(Ј опет jelI<lJl KaMetb<lp, где СМО морали да један ДРУЈ'ОГ ИЗВЈlачимо да 
бисмо могли 1)', у некој врсти мале пећине, испод мало нагнyroг камена, да останемо 
цео дан непримећени. Знали смо CHгypHI1, ако будеМI1 примећени, да ће нам тј бити 
и гроб. Кроз кзмсне пукотине, 1ј. тамо где су стене додиривале j~JIH<I ДРУI)', МОI'Ј1И 
смо посматрати све што се дешзва око нзс, а да останемо непримеhени. 

ЧИМ се СU:ШУЈЮ, ОЈЈ10чеJlа је ужурбанос[ у коморн. Празна кола враhала су се 
назад путсм у Прилел. Пуна кола силазила су доле на Upнy РСКУ, на мост, једиии 
СllОсобаи да прими цео саоБJXIћај з.а фршiТ који се протез.ао ИС[lОд КајмакчаланCl:ОГ 
масина северно од њега, па све до Лоброг Поља. Мост код села Дуње, где смо дан 

раније преданили, беше однела UpHa ре.-:а и за Чемберсltи МОСТ НИСМО зналИ у чијим 
се рукама Ilалази, али СМ(Ј знали да није у употреби и да се њиме не мщltе КОРИLТИТИ 

бугарска војска. Може се само замисли. " какав је изгледао кркљанац на овоме месту, 
где смо ми морали да преданимо. 

Ћутали смо целога дана, а К:Щ смо морали нешто да говоримо, онд.а смо шапу

тали. Нико од нас није смео да запали uигарету НИ дању, јер смо сс бојали да ћс 

нас одати мирис дувана. па и сам дим који би могао да се примети како излази кроз 

тесне пукотине. СТОКll која тога дана није била у запрези, била је пуштена да "лиже 

земљу" јер нигде није било ни једне травке. а њени чувари бугарске коморuије целога 
дана су оБИЈ-раuаЈШ око СЈОке, 113 и ОКО II~C самих. Али ИIIКО је дан СНОрО нролазио, 
а ми од зиме нисмо могли заСIЈаТИ, а из онрезиости и страха нисмо сме!!и разговарати, 

ипак смо дочек~:ш да се С!ЈУСТИ оече. 

Још [[ре З3ЈЈаска сунца, коморџије су г!Очеле IlрИКУПљати своју стоку и водити је 
доле, ЕрВО на појИЈЮ, а затнм да их вежу за КОЛ<l, где су им морали давати зоб и 

(ЮМ11ЈЮ сеиа или СЛi!ме. кuд су намирили стоку, коморџије су почеле лажити натре. 

И, за "ратко време, МtlJlо ниже од нашег СJUJоништа гореле су многе еатре, а бугарске 
коморuије IЮЧ~Ш Ч ЩI о3Де чшпу из својих шrfiи и да вечерају. Тада, СИГУРIШ ца 
око нас нема никога, почели смо излазити из 13Ј(Ј[она. поново извла~еhи један другога 

и (пуцпати се један преко другог на земљу, остаВИ.1И смо овај камењар. 
Још преко дана приметио сам кроз једну пукотину која је била при саставу две 

одвојене стене. да се неки бугарски војници крећу око Маркова Гумна. Хтео сам 
да знам је ли тамо на ЗIIнадној страни тога гребена неки бугарски ,1Огор, или иешто 

има на мз.ю ннжем вису који се зове К1I.f1<lбl1К. 
КI1KO сам веровао да ће неки од нас тројице прећи фронт у чијој смо се близини 

већ на,lаЗИJlИ, хтео сзм ДII II[ЮпетЈИМ ппа има Н3 гребену испод Мllркопа Гумна. Зато 
смо IЈОШ!!И HP~80 тамо. И!!ши смо опрезно. Наш [ђ'Т 1]Јајао је више од једног card 
док смо изишли горе. На западној СТJXIни гребена, у једној доста скривеној удољици, 

IlримеТИЈIИ смо B~IPY. ОКО re ватре 8иде!!и СМО људе. Једни су седели, други хода.ни. 
Констатовали смо да су то бугарски војНИ(ЈИ. Одмах ту, готово изнад наших глава, 
приметили смо свежп ископцну земљу. По свом облику, еидели смо да то нијп пешачки 

ров, Beli нешто спремљено за неко в,ће оруће. 
Један ац мојих ДРУI'ова који је био бугарски војf1ИК, ношао је горе. Тамо је нашао 

једну батерију бугарске Iюљске арти;ьерије. Сеи Бојници били су И3ИШ.1И да се греју, 
јер овде је владала страшна студен, а око артиљерије иије било иишта друго, па смо 
из 001'<1 закључили да је цртиљерија, тога дшщ или саJ.lО ЩIИ раније тј била Довучена 

и намештена. На даги знак сам се и ја попео горе и видео да с)' у добром заlUlОИУ 
намештеНll '1егири бугарска Iю.ъска Т()па. 

кад смо СИ,ШЗИJlИ, видели смо и пеuщчке ропове, све празне, п~ еам из овога 

извео закључак ;ra је ово прихватница - ако би Бугари напустили коту 1.050. Зато 
су поче.1И ОПЈ(е IIЦ се yтnpljyjy. Пос.lе тога. почели смо ићи на југ. Били смо високо 

око 7-800 МС'ПIра изнад UPHC рске .. Почели СИО се спушт:пи још ниже, за једно 200 
метара, па кад смо дош:ш на 13К8У ЈеДl1у висину, онда смо поuLПИ том страном право 

на југ. 
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Испод нас је доле БИ.lа Ирна река, која се пронлачила кроз Мариовске планине, 
које су ca'l!H-h~~але рарне греде и гребене Кајмэкчалш·щ и ПоrЩi\ије. Дошли смо ;:1.0 
једног камениюг lююка. lIaТOK није био lI),60l>, али је ЊСI"ОUО кориlO својом белином 
просто бљенпало H~I пуној месечини. Једна велика стена која је наТКРИЈIИЈЩ ceBepll)' 

страну [](J'JOIG1, заклања.lа је мано месечев сјај. И МИ смо сели да се 1)' одморима. 
Нисмо дуго седели кад чусмо бат цокула. Одјек тога хода I1реКО камена чуо се 

доста Д3.1СI(0. У прво ВIJCме смо мис.1иЈ1и да је то нека војничка паТРОЛll, КОЈа иде 
~војим путем. Али на наше велико изнснађење, овај бат св.е је био б.iIИЖИ нама. Од
Једюшут преко rщ нас не пише о;, четири-пет метард, ПОЈ3ПИIJlС се, .. пет m:ма'iКИ~ 
војника .. , ОсrаJlИ СМО у ЈЈежећем НОЈюжају, I>aKO СМО се и од'>!аР<LIIИ, не 1 оuорећи један 
JIp)'I'OM НI1ШПt. Већ сам био ИUМИ(;ЈIИО реhи, ако ме ма шта буду питали, да смо бу
ПI(ЈСКИ војllИЦИ И бугарска патрол~. Али, а"о они не буду хтели ПРИМl-fТи ояо објашље
ње, нећ нођу lIа IШС, (ЈДМ:ЈХ ће'>!о отворити паљбу на њих. уяерени да ће тројица пасти, 
а Дllојица СИI)'РНО побсhи. док се дигнс узбуна, ми ћемо побсhи, јер је ноћ велика; 
има куда да се бежи целе иоћи, а сутра шта нам Бог да! Нсма~ки яојmщи сели са 
на камење тачно IIpeM3 на'>!а. IIисмо показивали знаке живота, а они су нас посма
трали и СИlурно су мислили да смо и МИ неке окамењене животиње. lIапос.lетку, 
Немци су се дигли са свога меен. окренули се и пошли Ha~M један 'Ја другим, не 
mворећи ништа. Чим су они ПQПЈЛи. и ми смо олмах кренули за IЫjM~_ Хтели СМО 
к,tI(о се оно каже, да нас на својим .lеђима, унесу у свој логор. ИШ.ти ою з.а немачком 

па1рОЛОМ у растојању нс всћем од 20 метара. Ишли смо тако од JlРИ.lике нешто више 
од једног километp1l, кад смо, одједаlШУТ, у једној буковој шуми, углед~ли многобројне 
ватре, а 01(0 њих окуп;ъеlЈе немачке војнике. 

Ја сам добор Ј1Озн~вао ПСИХОЈIOЈ'ију војника, на[Ючито кад се он налази у туђој 
земљи. Савссно врши своју дужност, 3.IИ, из~аll Т(1га, Ile обраћа пажљу !IИ IIЈШТiI Д[1У' 
го, сем к~л му је !о наРОЧИЈО СIннљеlЮ у ДУЖllu~r. ОВДе су DuјНИl\И седсли ОЦI патре. 
Једни су КУВ<LlИ чај, други су СУllIИ.lИ И.lИ грејШIИ чаРШlе и обућу. УОIIШlе, сваки 
се занимао самим (;OUOM. Ilнша "претходница" пролазила је кроз овај логор. што смо 
чинили и ми, IIРОJl1!Эсћи између ватри. а нсгдс и прсс"ачуhи. O~aj логор могао јс БИ1"И 
логор јСДIIОГ бmЯ,IhОНII. 10 сам МОI'ао КОНСПl!ОНiНИ ЈЈО брllј~ III"ЊИШЩ U И ЈЮ брuју 
војника око ватре. 

У БУГАРСКИМ РОВОВИМА НА ФРОНlY 

Кад смо прош.1И ову :групу, упа.1И смо у другу. То је био посматрајући натре, си
ryPHO један пук. И овде Је би:ra немачка иојск~. У тој ГО\fИЛИ изгуБИ;lИ СМО из ни]щ 
нашу' nре1'Ходницу", апи смо сад већ много слобоДllије кора·I1Ј.,ТИ. lIико нас Iшје ПИПlО 
ни :щ пгга, те" с Hpe.\feHa H~ upeMt: ~aMU IШМ је прозујllЛО кроз уши: "Булгарски, бул
гарски .... , - значи: ~liУЈ'ари су овџ". 

Иuко ми није било ни до KaK~a смеха, али овај узвик: '"булгареки, булгарски .. :· 
nодсстио ме је на један догађај који ми је дао припике да УIюзнам односе између 
немачке и буг~рске војске. Било је то неких двадесет даllЗ пре [шс!г IШIП~Г пута. Ја 
и моји другови седели смо у јсдном шущрку У Бабуни и IJОСМ~lIраJlИ KpelalЬC БУlарске 
и немачке коморе. ЖИ'lаIШ ЖСЛС111ИIЩ РШ1ИЈШ је између Clell~HЦй и IIРИЈЈеI13. ЬИJlИ 
су подигну ш високи стубови којli r::y држаЛIi Жliце. На једном мес!)' које се зове 
ЋЗ00ЛСКИ RИР, је@н стуб био је 113 ДССllOј сТрat1И реке Uрнице, а други на леВОЈ. 
Размак између Сlубова с обс c-rpal1e реке није био вслик. Али је Ћаволски оир био 
око 200 метара ду6<жо испо.:r жнцс. Неколико бугарских яојlш~а беху се попе.1И још 
на полазној стающи 3-4(Ю метара ниже у ове корпе и ношли су даље. Ј-Јемпи r:y им 
говорили да не седају, али Бугари су сматрали да 113 то имаЈУ праRО, П~ су сели у 
ояе "орп~, а немачки војници су ИШЈIИ lIешк(' ДРУМОМ. Кроз К.1ИСУРУ је дувао ледени 
северщ. Кал су КОРГlе са буН1РСКИ'>! војНИ1Iима стигле изнад ове пг,)валије, изнад 
Ђаволског вира, ~oтop је стао и нијес;пнљс радио, а КОРЈЈе са бугарским БојIШЦИМ~ 
висиле су Над овом провалијом. Бугари су викаЛIi и псовали Н3 сва уста. А кад су 
НеМlIИ "оји су друмом l1ешачили ДОШ;Ш изнад ових "нис~ћих r;yr~ra", ПОЧСlllе ла им 
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1IИЧУ: "Бргар, БУJlгар ... " и д3 им Ilраllе Marapehe уши. Више од дна СllЩ лок смо 
ми смели на своме meC-IУ и то посматpllЛИ, Бугари су 8ИСИЛИ над 11ровалијом и спо
миљали и ~MaMKY~ немачку, али и "МIIМКУ" ФеРДИIЈаидов)'. 

lIролюеhн КJlOЗ [ше патре не",ачког .101·Ора, К[ЈД сам чуо ове узвике "Булгар" вс
РО1lао ~aM да су н нас сматраJlИ за неке бугаРСЈ(~ Milгapц~ који наместо да седе, Ј'реј)' 
сс и пиј)' чај lюре;r вагре, као и они lIеМ!lИ, добро одевени и обуuени, а МИ 'ЋУJ"i\РИ" 
као нски !lросјаци, ЈЮЛ)ТОЛИ И готово боси, ј)римо некуд да би смо СПIГЛИ на фРОIJI. 
Нама је опа оцена веома добро ДОШ.lа. Изишли смо и из 01l0га 1Iеликог немачког 

логор~ и ущ гили се даље. 

Још иреко дана, Ю:Щ смо IlреНЩll1ЛИ IЮД бугарске KOMOP~, чули емо lIa се 1I01lИ 
пушчана борба на деСНОЈ страни Ирне реке. Кад смо ЮИШ}IИ из IlемаЧКОI' логора, 

сматрао сам да смо у оној IIИСИНИ И на ономе правцу тс са),! слушао "ущ~ану llаљбу. 
Зато сам мислио да смо саСIIИМ б..1ИЗУ фронта и да ћемо га још I1СТС иоl'lи преhи ОКУ
ражени овом срсћом која нас је те ноћи lюе;rужила, Ilгю;шзеhи кроз два lIе\lачка ЛО

тр' 
Да би смо КО.'IИКО толико наl1~ЛИ IТlTeTC неllријатељу, мој друг, бивши бугарски 

всјIll1l(, имао је аеЈlИке ножице, којим се сече жица. Рекао ~иM му д~ ю 1нање иско

ристи овом ПРИЈ1ИКОМ И да, с нремеН;Ј на време, се'!е безбројне те..1СфОИСКС жиц!: које 
су пиле ш,ређане од југа 1Iа север. АI11 КОЛI1КО смо ишли да.ъе, !ЈЈ моје ИЗI!енађење, 
[[ИСМО још С"ЈИI'ЈI11 до фрош~. БI1.'lа је ЈОра, а ми СМО jOlu бшти на пу-ту к Фрон-ту. 

Иш:ти смо још ДШЬt IJШlред. ОцједаНIIУI, llpe!! нама се 11ОкаЗЩllе стотине ровотш, 
окрснутих ПрсМ!I jYIY. РОRОUИ су се ШНРИJlИ у ширину једно 300 Mel~p.1, а у луБНfIУ 
готово ИСТО ТО.1ИКО. Ровова јс БИ.10 много. доћосмо ДО њих к,щ је на мом сюу било 
тачно 6 саги. 11l1је се имшlO куд. Пред нама је БИ.lа бугарска војска, иза нас немачка. 
rOf1e је бl1:Ш изшщ шс кота ] .о5!), а ДО.те је БИЈШ Црна река, у којој j~ такође била 
GYj'UPCK<I IюјСК<I. lJешто МlI}Ю ИСllре ... tI<1~ Јlено, био је мост IIP~KO 1 (РНС реке. То је 
био ЧемGерски MO~j, нреко кога је НРОЛЮИО друм, ЗВШIН Мариопск[) IЩlе, који је 
водио из I>ИТО:Ь<l, преко ссла Мусинци, на једним дуБОКI1М превојем, између Kore 1.050 
11 ~apKOBa rYMlJa, на Н!I сеJlО :\1аково, u oдaT.le на Чемберски мост, па даље 3!1 Ма
рИОБО. Премда су овај ~юст држали Бугари, Ulт[) еам тек сада видео, f:iI1ЛО ми је j~cнo 
заш [1) није употре6љи~, јер је био стално поп ЩlТром cprlcKe аРП1.ьернје са коте 1.2]2, 
коју СУКО1)' још из р:!НИЈе Срби ДРЖ(llИ у својим PYK[lM~. 

!ЈИје 6и.10 друге: са својим друговима ушао С:Ј.м )' један ров бугарски. Рекао сам 
lIругонима: "Ако 08ај ров није СЩЈОНОl\Ница кроз који про.lЮС курири и разни ор
доюшси Р31н[)се H~peђelЫl или сеовуда нреноси тајин и храна 3!1 Hojc~y, ми можемо 

f:iИТI1 мирни. Јер, чим ДШI сване, OBД~ почиље ЩUЈыша. И нико преко целог дана не 
днже главу из рона. Али. ако је СЈ1РОВОДlIИШl, МII морамо сваком, 1(0 опде наиђе, Гm· 
јонетом у llpea, и даље Ј а 3!lдавити, 113 га одвуhи мало ниже у ро1l, јер не смемо 

овде 11уцати из реВOiшера. данас иам је hajC-ГРЗlЈЈНИЈИ дан, јер CI1Гj'pHO нисмо мислиди 
л.а заједно с Бугарима лежимо је,'щн дан у ЊИХОDИМ р[)вовима. Рекао сам ШI не смемо 
пушити. нити се }'щшпе I10казнвати живи. ОСИМ у случају \lKO неко на нас наиђе, 
Лево од нас Бугари су ископали, у око>.\итим СТр:1нама Црне реке, чнгаве лаВИРШfТе, 

на С оне СТр<1не, г.1еШЈјуhи у те pylle ИЗГ;lедају као гнез.да БРС-ГУfJllца негде IIОР~Д Ду
напа. 

К:щ смо }'ПI.1И у ОЩlј "llOtIll" р!)О, соаки живот oeh је био зам[Ю изнад ровова. 
Лево и десно, изнад пута н ИСIIОД IIYTa, били СУ ровови, а још тамо >.\1101'0 да.Ье МОЈ ЈЈа 
се видети fiO;JЉI1KaUa жица. Она се uрнелu у ово\! хлащюм јутру, јер j~ био крај дс

uембра. ЛеЈ'ЛИ с),!о у ров И ОЧСl(ива.1И шrd h~ нас тога дана снаћи. Случајно сам се 
еетио оне СЛСllе девојке Bl1lIe из манасгира Сн. Димитрија, која ми је рек..lа: "Идн 
СЈюбоДlIO. 1Iе бој ц НИ'l~I'l. БО! и дИМИlрије биhе с юбоМ н заРllлиhе те" (пе ,l[) 
оног часа, заиста је било тако .. 4..IIИ како heMo проhи овдс, била је вс.lика НСИЗ1lеСНОСI, 
јер све до сад што смо ВI-Щсли И I1рсживеЈIИ на овом 11)'1)' сада нам је ИЗГ.lедало као 
нека шала која се с .нама зБИЕ3Jl<! неl:де тамо lЏlлеко у ЖИlЮТУ, а сад C\fO 081110 на
јозБИЉНИје сва lројица fiИЈlИ у 331-РЈbllјУ СМРIИ. 

ОдјеД3IIПУГ чусмо н)'шчану пуцњану која је долазила с десне стране. KyplllYM ниј~ 
долазио до наС, али пуцањ Ilијс бно из бугарских гюиовз. ПуцњеВI1 IIресташе, а на 
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њих дођоше ()дгавори на исти начин, са бугарске стране. ПпчеJlО је пушкарање. АJlИ 
нс за дуго. ПУUЈкарање је заменила страховита ('РI\\Љ~llИI13 ТQЩ1Р3. Брда су се тресла 

од топовске [Ја1Ьбе. ПРНQ је щ)']'иљерија "I)'t>лз коту 1.050. Онда је IlOчела да туче све 
до Црне реке, ЩI мост на UpHOj реци и све "наше~ ровове, у којима смо се ми и 
БУI'ЗРИ ЗЏТСКЛИ тога дзип. Сад СМО већ МОГJrИ и гласно да говоримо и да се жалИМQ 
нн :ЈПУ судбину која нас је довела ту где лако можемо сна чюјица изгубити гщ:ше 
од своје сопствене артиљерије. А1И се није имало куд. МОРЮIИ СМО да IIUДНQСИМQ 

све. По подне нико није П[XI.11lЗИQ ОНИМ рШIOМ, па СМО могли заКЉУЧИТИ да је н наш 
рон ~слеll", јер би до сад нек\) морао Ilроliи Д3 j~ СIIРОВОДНИlЏl. Артиљерија је l)'кла 
готона llелог дана. Од Kor~ 1.050 па наниж:е J'pali~Tc су падале у бугарске ровове 
сва"их 10--15 мину Ја, а некад и чешhе. ТО је таман било ДОВОЉIЮ да сиако гледа 
јЩ се што боље заКОЩI у зем.ъу. 

Шта је ово било 1i1l коти 1.0501 Тога дана поqео је, тј. ОВО је био почетак свршеШl 
руске империје. На једнпм сспору кте 1.050 била је руска бригада I\ojc је још у 
пролеће 19Нј. ДOlЩl3 1111 Солунски фРUlП на захтев руског цара, да би се 1)' показа!]а 
СОЈlИдаРlIОСГ савезника у ВОЉ!! да се ос."юfюди Србf!ја. Поред руске војске ,lОlJlла је 
ДОЦНliје и ита.1ИРllска војски. Тако су (щ~е, осим БеЈII·ијаI!ЩИ, ~ви савезници Србије 
имали своје трупе. Прсми Русима, l1а К(Yiи 1,05() UЩlе су немачке трунс. 

1'01'11 ,1,1113, кщ\ 010 ми БИјIИ У бугарским POUOBI1M3, нсмачки војющи још изјутра 
рано ИЗIIС.1И су flpell снојс рОВОВС KYB~He шунке, печенс ћурке, бе.:Је хлебове, KoНo:IKa 
и "мотке". Сви ровови бщш су ОкиhСfJИ овим twконијама. д кад је свинуло, онда је 
из POIIO!!\I И3ИШШI група HCMaц~ и пошла право Русима с бе.~им Ilешкири.\!~. K~д су 
ДОШ.1И близу до Руса, да их Руси могу чути, nАИ Немци lючели су иа чистом руском 
језику Д3 питцју Русе з~шт~ се они боре. Говорили су РуСI1МЦ исто оно што сам ја 

говорио Б)"ГЈрима око Прилеп~. 1 [емuи су говорили Русим~: "Ви сви гинстс зn llара 
Николаја, а ми Не\!ци З~ Шlра Ннљема. ШТd смо ми једни другима зло учинили, П3 
да се бијс~ю између себе"! Ми Немци ~1)heMO мир са вама Русима. И у знак TOI а ЈЈО
мирt::њ~. изнели смо наш хлеб и месом, вотку, коњак и ВИЈЮ, па вис братски позивамо 
да се данас као браћа НЗГРЈIИМ(} и нзљу6l1МО, Iшједемо и наlJијсмо". 

Кад су Руси чули one речи и ПИ!lеЈII1 у рукюш нс~ачких нојниК1l да немај1'оруж:ја, 
већ ф.Јаше с ЕОТКОМ, lюђу К Њ].fМ:1 и ОТIЮ~JlС на коти 1.050 да се испољава руеко
НБI3'IКО пријюеЉС1ВО уз нотку И нино. lЈека cpllcKa јеДИlIИI\а Koj~ је 1)' БШIa у резерви, 
K1IД је Нl1де.па и Дl1знаJlа за ову међусобно несе."е, ДО!IIЛ3 је и, <Јна H<l 10збу. Међутим, 
кад је о свему томе био IПI!СШН~Н војщ)Ј.Щ Мишић, командант 1 армије, нарещiO је 
артиљеријску JlaЛ,('Iy која Imје Ш"1~ДСЈlа liи немачке домаћиие, ии Русе и Србе као 
п)Сте, IIсћ јс lIодјеДIШКО 1)'кла СЕе, 113 се одјск ТОГ3 "~ece.љu" пронео сое доле Д(1 IЩ:, 
Ilа Ј Iрној. реци, гдс су би:ти Бугари. 3 и нзс три Србина у ЊИlЮН[).М рову. 

Кад Је liOЧСО да I13Шl мрак, Бугари су почели да искачу из СВОЈИ~ ровова и они 
aI друге стране, поред моста, из оних '·Гllе:ЈЛД". СваЮI је ишщ) Сlюјој кујни са порuијом 
у руци, да при'-lИ тоџу храну. 3~ щ ~peMe и ми смО изишли из "нашег" рова, али 
се нис\!о упутили ниж~ долс, где су биле кујне, всћ СМО Iюшли горе, навише, ЧИЈ~~ИХ 
100 MeTupu, у Јецан камењар Д3 извршимо ПОСЈЈеДI~И П["ICГЛСД ОК02Јине и Д~ видимо 
како ћсмо покушати да се IlPOHy~eMO кроз онај фрОНТ, састављен од људи и ограђсн 
ОО!Lъикавом жиuо.\!, 

О:1М3Х, кад смо ИЗИШЈIИ и заузели месТ!Ј иза једног nедикога камена, видели с\!о 
како се са горње стране спуштају сграж:ареки ланци - њих седам. То су БИJII~ мале 
косе које су се нружалс озго наииже према UpHnj репи. Посматра.ЈИ смо СUИКОГ по
јединца и ЗНfl.ни смо тачно свако место које је 1I0ћна нредсгражu 3!Јузс..13. Сва ова 
предстр<!ж:арска места која су IЮllуњена војницим~ који су долаЗИЈIИ иго. била су 
само до пута г,ИЮЉ-ЦРН"d. Други прелсгрзжарски низови долазили су од стране моега 
и НОllуњавали меСПI до пута. Овај и оваК38 распоред места за нредстр~жу дао ми 
Је IЩ знање Д3 су овде у IЈИТЗЊУ дВС комшце или од два разнз 6ата:"она, што је 
било највероватније, - или БЈР од две чеrе, щто јс мање вероватно. Ова СИ1)':щија 
била је З3 нас шшк повољнија, јср сам одмах скројио ПЛ3Н: Ilроилачићемо се између 
појединих IЈрсдеТр:tж:арских мсста цо lIута, а кад наиђемо IШ пут, оида liемо Јlутем 
до СЈме uо)ЏЬикавс ж:ице. Од ПОСЈЈедњег предстржарскш· JlШПЏl до Жl1uе било је нешто 
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око 100 мстара, 3 llYT У блИЗИllИ саме жиuе l13~ијао ес једном ОКУIШ,", горе, наПИIне 
ка селу Макову. Да би нам теткоћа била што нећа, месечина је била као Д!lH. С8~КИ 
lЮКрет на овој месечини юазвао би реакцију ОД clpHHe стражара. а то би нам у нај
мању руку отежа.то пре.таз, 3 МОЖЩI га онеМОЈ)ћМЈЮ. Високо I-оре на небу бнли су 
само оеде-онде сакуп:ьени местимично бели еблаuи, које је lюлаке гонио ветар са 
југа на север. 

Чекн!!и смо IЩ онај оnлзк засени мало месец. И кадјс наCl)'ПИЛО I1рПО ззкриоање 
месеца ОIlИМ облаком, ПОШЛИ Смо, али оукући се потрьушке док смо Ј1реШЈlИ једну 
етапу од неколико десетина метара дuк је оБЈlак, гољен ветром, преll130 месечсву све
шост и ми СМО опет били обасјани мссечином. Оllет смо чекали да ofuшк зак.10ни 
светлост, 11<1 ЧИМ "[О наСТУI1И, olleт смо се пажљиво ВУК.1И да.ье. видЈыост је била 
.:lобра, али не TUKU3 да будемо много маркирани K~O кад јс месеи без заКЛСНI3. Kall.O 
смо добро знали свако стражарско место, односно заклон, на KO'>lC су била увек 110 

1\П3 стражара, вукли смо се измећу њих l!Олако и Ј1UЖЉИВО. Лубина коју су заузимале 
предстраже БИ_Ја је 6-7(Ю метара И ми смо овај 11УТ преВаЈlИЈЈИ за шест сати. ТОЛИко 
нам је IIрсм~на треGа~ю 1\3, еукући се као з.llије [1O камсњу, дођемо до пута. Кад смо 
ДОШ:IИ до ПУТU, ИСlтравили смо. се и IIОШЈIИ 1Iрано путем. 

Идуhи тако, до са~юг З3ВОЈ!l IIУН! који Је био у близини бощьикавс жице, Ilро_ 
Jlюили смо слоБОliНО, без ИК!lкве Сметње. ОНИ ираж~rи к[)ји Су били и]fшд IIYT3. 
СМfпrшли су lШС 113 смо нека нзтрола 011 ОIlС команде чији су стражари би,1И иснод 
IJY-la; 1-1, оfiрапю, стражари ИСIЮД Ilyra С'>lатрали су iЏl ми припџамо оној команди 
која ПГ>С1Ћпља С'lражу иза п)Гrа. Тако сам б8р ја замишљао и ШI тој се осн(ши цео 
овај мој IIJIЩЈ и СЈЋОРИО. У СIIЈКОМ случају, ако није било МНOIО llамети, fl оно је 

било у ,:ЮВ()ЈЬној мсри при~ебностн и среће. Тако C'lЮ без икаквих С.IIС1ЊИ, стигли 
,'((1 завоја где пут с~виј8 горе узбрдо, 113 се спустили JleUO од lIута и 1\ОШЛИ до саме 
ЖИЦС. 

38 '>IШЬ~ Од )!На минута жице су биле пресечене ТОЛИКО да смо могли И~lЮЦ њи).: 
да сс г.ровучемо. I>ила [:у четири реда жиuа. три ДО четири метра дадеко ред од ред". 

Кад C\fO изишли из ове ЖИЧ~lIе 01 раде. И\f:ЈЛИ смо једно растојање од 250, а можда 
још мање меТ8]Х! до друге жиuе. llошли смџ к Јој ЖИllИ. Нисмо 3lЈ3ЛИ да .1111 је то 
ЖИIЏl коју су Iюспшили Бугари И;IИ она коју је lIОСТ3ВИ.1а наш:! ooj~Ka. А'IИ. кц смо 
паЖЉИIIО дошли дџ [е l\pyre ЖИl~е, а измећу та ДB~ жичаlJil "плота" lшје било НИI(ОКI\ИХ 
ровоuа могао С8М Ilреi\llOСЛIНИТИ JНI је то жица IЮС"ГЈрљена са друтс стране. 

Ilолако СЩ1 ПРИШ.1И проuм реду жиuа и ЧИМ је мој друг пригиснуо ножиuс H~ 
жицу. одјсдаНllУТ З31Ћндркашс tleKC Шlехане кугијс којима је овај жичаliИ "[!лот" био 
окићен. Чули смо и IICKO шкљО[шњс нушжа, и да не би lЮ'lСЈШ IJYЦЊ~Ha, у којој смо 
.1ако могщ'l ЏСlаlИ мргви. измсђу ова дна жичана "IIJЮта", У трку смо се ВРЮИJlИ поред 
снме бугарске жице, То с\1О учинили слободно, јер смо добро знали КОilИКО су удаљене 

IIp~e прсдстрuже од б)'Јарског ЖИ'lilllOГ "llJюта". Писмо сме.1и да се I1риб:lижујемо 
оном друтом ")[:101)''', всћ смо пош;ЈИ поред ЖИЦ3 IЈаuише. 

О,1једном смо дошли;1О једне стене, високе и ОКОМИЈе, на којој није БИ1l0 НИКilКIIС 
жиuе. Жиuу нису могли llOстаllИТИ дању, јер ма ко да је хтео да је постави. био би 
оборсн од противничке стране, јер су ЈУ CleHY подјеЈ\Н3КО доВро могли да !·аћају јсдни 
и други. Почели СМО да се псњеМlI уз ту СЈену. Моји другови су БИ.1И веПlтији у овом 
Ј1е!Пр;!ЊУ и пре мене били су на ПРВОМ, односно, нижем врху стене, ~ ја сам стигао 
за њима, па СМО опет пошли !1знише, сада много лакше јер није било тако СТРМО 

11, ОКОJ,tКГО као у l!рПОМ де.1У. Опет су моји другови ИШ.IИ испред менс. NIИ ~aд смо 
дошли иа врх Сјене, а то је бил~ lЮС.Jlедња елш~. пили смо у јсдној '>I3Јюј удољиuи, 
У којОЈ смо МОГ.1И и да стојимо, а да Ile буде>,tо примећСJlИ. Моји другови одСКОЧИ.1И 
су ОД<lще улево, а:111 ја нисам хтео да ИДС'.1 даље. Сео сам ту, наlJУНИО с,ам споју ЛУЛУ 
дувзном који сам НОСИlЈ још из свога сеЛil, и lюмоћу кресива и гајтаН1!. 38па.лио СЮI 
,1УВ8Н у ЛУЈlИ И НИС1!'.1 XT~O Д3 се одмакнем С<I "11)1<1 места лок НИСIlМ ИСllушио лру. 
Ондз сам и ја отишао рево, )8 својим другови,ш, КОЈИ су ме jel\Ho ((10 метара даље 
очскипали седећи. 

Кџ сам ПОШаО ла их СТИI'нем, СIЫЗИМ пред собом јеДЩI ззвuј од цигареТ-Ј1зпира. 
lIа uuим заuоју пила је слика 'Ълефтернос Бениuелос" Мессчина је још бllла као 
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ан, па сам IЮ3Н<Ю ову маркзнтну личност. ЗН1!О сам добро да је тај завој могао оста
нти СВмО неки 8[)јник или српски И.1И неки од нащих савезника. АЈIИ сам знао си
урно да таквих цигар-шшнра са таквим ззеојем нису мати имати Бугари. ТО ми 
~ био ПРП\1 ЗIIШ, да СМО прешли фронт. 

у истом ПрUIЩ} ИШ;ЈИ СМО ј()ш ОКО 50 метара. преко голе стене и одједном, кал 
ам погледао доле, ка UPHOj реци, СlliIЗИМ !l3Ipe. Те су ватре биле окренуте јуту. а 
аклањсне са севера. То су биле, сиryрНо, 8зтре наше војске, јер !l3Тре бугцхже ВОЈске 
iиле су заклоње.не са југа, а ОТЕоренс према северу. lIа JYI)' је БИЈШ наша војска, а 
ш северу неПРИЈ<ПС.ъска. 

Кад сам ТО угврдио, lюзвао сам другове и рекао им да СМО прешли фронт, JЏl 
'МО (:ЦЛ3 на српској теРИПЈрији, па СМО се 1)' СНИ ЮГРiЈИЛИ и изљуБИJIИ. 

Т~Пlк~ JlaH~ и чае{)D~ l!Jювели емо заједно. Наша војска била је јака. А би.ти СМО 
олико љщни једаl! другом!;:, да смо унск, без р<1змишљања били ГОТОВИ један за другог 
IOложити сној живот. 

ТребillО се оријентисаНI за лзље. Ста.1И смо 1)' на камену. па смо ОСЈЈ}'ШКИUали. 
~ули смо лавеж једног иса југозаJlЏНО од нас, уда:ьсно три-чстири ки;юметра. [-Iи

~aKBa се светлост у тож npaВllY Hlije видела; IIJШ ја еам знао да дома!iи nuc не жliви 
·зм И без љу;\И. Тамо где лаје Шlе, мора ца 6уцс IlOред њсга и човек, па било то 
ICГД~ У селу или IШ Т[1Лу код 08Ј1Щ. 

ПОВРАТАК У СОЛУН И МОЈ ИЗRШПТАЈ 

О СТАЊУ У МАКЕДОНИЈИ 

]]ошли смо У томе правl..I)', па СИ.l4зсћll са o~oгa брда Ј·де смо нреШJIII фРОНI·, у 
сдан поток, епазимо поред IЮТОК3 на једној ,"ЩЛОј зарзвни, где пасу коњи И мазге, 
I око огњиштз JlCже војlШЦИ, завијени у шињеле ПОКРЈј ватре која је једва тињала. 
:.Јекали смо ла се неко од војника пробуди да се снаћеМ(1, Гlосле малог чекања, jCД~H 
)д 80јника устаде па сиђе у поток да пије воде. Пало ми је на Ilамет OДMa~ да ноћу 
~оже да пнј~ ОО!IY само онај који је имао добру вечеру. То је сигурио имала савезничка 
юјска. 

К:!ко је "ле.·ао'· 80јllИК поред нотака щ1 пије 80ЛУ, с!;:Тио сам се ла је Србин. 
::кочио сам H~ њel·~ И УХ8UТИО .·а 3~ ора •... и одмах сам 1'3 YIIНlao: "ШЈ·а си ти?" 

Мислио сам да ми одговори '·Србии·' или "Француз", а он ми одговори: "Ја сам 
.. оморција Il пука", 

ЧИМ сам чуо име II пука, упитам га: "Је ли 1)' ДIIМllтрије МIIЈшћ, нуковиик, ко
liандаю II пука?" 

Али њеIU8 мс је ЛОЈ·О~Ор o.ЦМa~ ОЖ.:lJlОСТИО. Рекао ми је да је пуковник димитрије 
\1И!lић IЮЈ·ИIIУU 

Пощли смо заједно њeroBoj груни. АлИ нре него што смо до ње СТIIГЛII, 011 поче 
[а виче: "Кашrар Сретене! Каюар Сретене! [во неl(И lJ)тари дошли да се прсдаду"! 

lla то је устао каплар Сретен. Али ми смо већ били СТШ·ЛИ до њега, rш се р)·I(ОВ'Ю 
: нама и Jl(ШУДИО иас да седнемо. Ја сам га питао: "Где је п)'ковски штаб и ко је 
~ом,шда.1Т пvка?'· 

PcQe ми ',lfl је ~омандаlП пука пуковиик А.lимпије МарјЩЮDић, а штап се налази 
1)', близу, у Ct:.ll)' Ранежу, !Де јОiIJ има IICKO:III1(O кућа које се нису расе~шле. Тражио 
~aM од каплара да нас ОД"iЈХ одведе у П)'КОВСКИ штаб. l1арочитu сам му нш·лаеио да 

la добро познајем пуковника АлИМllИја МаРЈвновиhа. 
ПОIi: смо разговарали, војник кога смо ухватили доле на потоку, распалио је ватру 

и спrем,ю IЩ'>! чџј. К;}д је чај ПИО готrш, шmИ.1И смо га у сласт и чекали да нађемо. 
Али НЈМ каплар Сретен нареди да ПОЛОЖИМО оружје. јер не сме еа оружјем да нас 
гсра даље. већ MOP~MO да се разоружuмо. Видео C~M да H~M~ смисла ДН се ОЕде пре
nl<lpcM с ЊI<IМ ~eћ кажем друговима да му IIрсдаду ПУWКС. Ја сам му предао моју пушку, 
заједно с МУИИ!lијом. Али кашшр Сретен није хтео да НрИМIf моје Вlfшеклије, а ја 
сам му рекао да их прими и да их носи, јер вишеклије илу уз пушку. 
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Моји су другови били прилично нез.адОВОiЫiИ овим r]рвим дочеком од С1рвнс нашс 

rюјске. Али сам их yoe[l<!Bao да је такав ПОСђ'rlак на своме MeCl1' и у ша.IlИ рекао 
CUM: "Доста смо МИ 1l000ИЈIИ оое нушке. Нека их сџа ~цло и коморџије понесу~. 

Кшџrар Сретен д30 је наше нушке једноме ол е~ојих војника, lIа смо тако нас 

петорица нашли у село Рапеж. Пред једном кућом на СНРIIТУ, rюкриоеном ]]ЈЮЧ3I.щ, 
дочека нас стража. Кащtaр се брзо споразум~ са C"ТVажом, и стражар га пропусти да 

се попне сп:пеницама које су водиле нз доврншта на спрат. 
Ми смо чекали доле, кад чујем разговор горе на чардаку како каll:rзр Сретен ра. 

ПОРТИР3: 

"Господине поручничс! 3аробио c~~ три БугаРИНI\ и довео сам их 083МО. Молим 
за нарећсње шта да радим с њима?" 

поручник нам "галантно" опсова мзјку бугарску, па изда овако наређење К3ШШРУ 

Сре"!ену: 
"Испит:ljте их са ког положаја долазе и коме батаљону и I1)'KY припадају, ШI онда 

их Tcpajle Д1'lљt: за БрllИК. Дос]-а IrClM је оuих Б)таr~, До c~д СМО нх :1а[Юfiили 21ЈЮ(), 
па никакве вајде, а сад ћс бити нека вајда од ове тројице!" 

K~д еа).! чуо ова) Р~ЗI'ОЕОР, ја ОЊ1!1 дрскнс).! из ДОВРИШТ"d: 
"СТОКО КОЩ)РUИЈска! Ко је још видео и чуо да су коморuије некога заРО[ЈЉавали. 

Нису овде ник~кпи Бугари! Господине поручниче! Овде је Ваеилије Трбl1h, војаода 
веllСШКI1, који се 9раћа из rroзадине бугарске l.IOјск~." 

На ове моје речи, rroручник као олуја СЈтети доле са степеlJица и rюче да ме грли 

и .ъубl1. Био јс ТО мој добар П031]1'IИИК, ссстриh Ми_'rУТИlЈ1'I Жупањевца, нща коњичког 

потпуКОЕника. 

Бр:ю су ИЗЕССТИЛИ Алимпију МарјаrЮЕића, који је одмах устао, са мном се поз
ЛјХШИО И ]юл,убио и пору·rио чај. СV]IJIЛИ см[) Щ).lе у приземље, rде је била кухиња, 
па смо l1', поред ватре, седели, пили чај и разГОВ<ЈР:J.JlИ. Пуковник МарјаНОIJић теле
фоном је обапестио команданта бригаде о мом ПОЕратку. А командант бригаде на
редио је да сутра увече будем код њега у БРЈ-fНКУ. где ће ме он чекати на вечсри,
а пое.паће свога коља по ).!сне. 

Село Ршrеж Н3Јraзило се нешто ~Ю!О ниже и јужније од коте 1.0S(). Преко шта 
није смео Д~ се појави дим ни из једне куће, јер је немачка артиљерија одмах rah:J.Jl3 
на l1' страну где би се дим појаllИО. 3ато је преко Дal]а СDI\КИ еаобраћај у l"OMe селу 
забрањен, нити се смелз ватра ложити. Јело сс КУ8ало преко ноћи, а преко lI<lH<I M()r'Jro 
ее C<lMO 3агрејати на жеравици, која је преко Д3111\ биЈ]3 3апретана у пепелу. Чај или 
кафа моr'ЈШ су се сrrР<ЈВНШ само на ]IРИМУСУ. Ујутру с;!м лепlO и Мn.llЮ л.а ме не 
буде д()к СС сам IH~ пробудим. 

Тако сам спавао први пут ПОС.1С ТQJrико ~есеци у слободи, не МЩ:.'Јеhи и не водећи 
рачуна о томе да ли ме може видети или наhи непријатељ. Био јс то заиста блажен 
сан. Кад сам се пробудио око 2 сата восне подне, донели су ми ручак, па сам мало 
ручао и сео rюред жеранице, упра90 поред врелО! пепела. И Т;1КО сам разГ(шаlШО са 

мојим домаћинимз, штабним официрима из 11 пешадијског пука. 
Прича.1И r::y ми о смрти пуКОЕника Милиl\а. Погинуо је у своме шатору кад је 

био повучен у резерву. Једна непријатељска граната пала је у ~aTOp и раЗНеЈl3 или 
поБИЈrа Сllе КОЈИ су ту били. Било ми Је жао овог '10векц, КОЈИ Је био у исто време 
храбар офиuир, DС_lI1КИ Србин и всома добар Ч()lIСК. Али рш је ],~Ka8. Он rpажи мрlне, 
али их нс бира. 

у ca~ сумрак спремили су нам три коњ.а, а један је био послат из Брника за 

мене. ()пroпио еам се са rrуконrшком Марјановиl\е\l, па СМО нас тројица и мој ПОЈ
f!аНИК rшручник ПОШ!lI1 У I>рник. 

Кад смо стигли тамо, дочекао нас је I]УКО~НИК, КОМ3НД3.НТ бригаде. пила му је 
слава Свеrn Стеван. 27. децембра 1916. И меии је тога дана била С.1зоа. Тога дана 
било је TaQHO пет месеци како сам пребачен из Солуна на плаиину Солуницу. Био 
сам прни који сам [1lJ1I]~О ННIЮНОМ на СПСllијзлни заЈЏIn1К. 15 lщна ПОС-.lе мене отишао 
је КОСНI 1!сћанац у Топлицу. Његов а~ијатичар морао је д3 оде у РУ:ltунију., а један 
трсћи и пО!:лсдњи, Hacтpaд~o јс негде окс Тстсва, на Wар-планини. Од ТРОЈице [!О
слатих Од српске Врховне команде, ја сам се први вратио. Мој долазак направио је 
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ЧНТ~IIУ еещацију, јер се сматрало као нешто иемогуhно да неко може преhи преко 
фронта, који је ШЈ(О добро чуван, и наро~ию нз оном еектору ri\e је кота 1.()50 билз 
иепрестано нападана и брањсна. а некн РОIЮВИ на њој З~УЗl1маНI\ и 1)·бљеН!I 110 11е
колико пута од сваке ратујуће стране. 

Још исте ноhи дошла је наредба од војводе :vfишића да нико не сме да врши 

испитивањ:Ј, већ да будем У1'Уliеи у Бач и да ее тамо њему јавим. 
Између Брника н Брода, у једној пољани, биоје одред Јована Бабунеког. Одмах 

ПОС-lе вечере, пошао сам тамо где сам L"ТИГ:Ю ујутру рано у !!оЈ·Ор KOj!lM је комзндовао 
Јован Бабунски. Одред је имао 200 људи и био је I!ОД КОМ[ЈНДОМ фР[Јнцуза. Они су 
скупљали разбаuано и paCl)'pCHO оружје. Сада и:\! је то био задатак. СХтао сам uеЈЮI· 
дана у шатору с.а Бабунским, а YBe'lC кад Сам кренуо}' БJXlд, Бабунски ми јс д~o 
два моја че"Јника који су били код љега, Анђе.lка Сгојановића из ЋеВђе:ЈИје и Матеју 
Взсиl'lа из села TenBa, с ти:\! да му Матеју вратим из Солуна, а Анl\eлка да задРJli:ИМ 
код себе. Узео сам об:щва своја др)"! 11, Д<1 их однещ~м у CO.1YH, да их тамо представим 
и обучсм. Али Бuбунски је имао ДU~[ЈЈЫЮ одеЩI H~ р~СIIO:lOжењу, 111\ им је шю фран, 
пуска одело, UOKy.le и рубље. ТUI;О;Щ их иисам ~опlO познати у новом оде.1У. ЈОQаЈЮ8 
се:ъак који је са МНО\! дошао "рек!) фpnнта, желео је да остане кал Јована. Ја сам 
му ИСIIУНИО Jli:eoЪY, а Ј~начка сам понео у СоЛУН. 

IIш'УСТИО еам логор l.iабунеког и сутра )Ћече стипю ca~ у Бач. Чим cliM Јамо 
стигао, Један ђенералшт~бни мајор l"I3ишао ми је } сусрет и позвао ме да одмах одем 
до војводе Мишића. Отишао сам војводи Мишићу, који ме је изванредно лспо· дочеЈо;ао 
и чесrnтао ми на успеху, што сам постигао да прећем фронт. Још раније сам сазнао 
да је BpxouHa команда из COJlYH~ ззбр~нила да ме нико други не сме ИСilи"Гивати 
док прво IIC ПОДltСссм извсштај BpXnBHoj команди. Сва три извештuја, која сам Биn 
Jlосебl!О снремио, БИJl~ СУ код мене. !ЈОСJlе аУllИјенције коз HojBO;Le Мишиhа, IЮ ље
говој на~дби, им~о сам да nреноћ(ЈМ у шатору код ()ЈЮГ ђенеР~:ЈШ1"!lбнOI маЈора који 
мс је први дочекао и ОДnСО QОјводи Мишићу. 

CrrranaH, оо наредби војводиној, има.1И су аутомобилом да ме О1шезу у Сељуљево 
(које с:\!о ми Срби увек lIогрешно зва.ни Сакуљево), а одатле у Соровић, па из Со
ровића у СОЈIУН. К,Щ C~M СIИI'~О У Сороnић, у коме је била глаВ/ш б~.lа за 1 српску 
армију, ту сам нашао ;Ј.оста својих познаника, па сам удесио тако да се што маље 

С њима виђам, већ сам нзреJlИО мојим четницима, а нарочито АнЬе.1К)', да ми нађе 
један празан вагон, да унесе у њега лоста сламе и да ми намести lIостељу. Ручао 
CIIм у Сороuићу са својим нриј,пељима и 1J0знзницима, 113, не roворећи HIiKoMe нншта, 
отишао сам на станицу, ушао у вагон који ми беше спремио Анћслко, леl"1!О сам и 

олмах 33СI130. Први JlУТ IIOC;le ТОIIИКО ~есеци имао сам меку постељу под собом. Аиђел
ко је био 1I0иео доста Сllаме, 113 СЈШМУ IЮКРИО са до1\ l'Iебета, 3 мени за ПОКРИВ1\Ч olleT 
остаllИО два l'Iебета. Одмах сам заспао и пробудио сам се тек сутрадаи у Солуну. 

за то време беше се направио чи-rав лом у Соровиl'lу. Врховна команда из Солуна 
ЈЮСЈI;:IЛil је је,Ј.1I01· СВОI· официра и jeД~1! свој а)""IOмоБШЈ да ме узме у С-оровићу и ОДАе:Је 

у Со.1)'И. МсtJyтим, K~Д је овај аутомобил стигао у С-оровић, официр се јавио н~че.lIниttУ 

војне станице и питао га где сам. I1аче.~IJИК му је ОIlГОВnРИО да ме није видео уопштс, 
али да је чуо n.~ неких љули да сам ту бнп. Тражили су ме сауда по Соровићу, али 
ме нису могли наћи, јер нисам ни био у Соровићу. А уколико сам н био у то време 
у Соровићу, био сам у ваl·ОНУ, 1\JlИ не у варошиuи. Н~јПОСllе, аутом()бил се вратио 
у СоilУН без мене. И наСталО је ЈЈитање да ли цеЈliI "рича није постала на тај начин 
што j~ !Јеки Т;угџрин \iorao да се представи кэо да сам ја, и да изврши неку мисију 
З<1Љ1ry му ОД бугарске Врховне команде. 

Кад сам стигао у Солун, отишао сам право у хотел "Ллексшщрију"'. Тај ХОI·еЈI 
ДРЖ!Ю јс најмлаhи брат од тројице браће који су ималу у Солуиу ~отел "Телеграф", 
који смо раније прозвали за СРIJСКИ XOreJI, јер су у томе хотелу одседали сви српски 
трговци кnји t:)' за време српеко-аустријекnг I~аринског рата трговачким IЮСЛОМ до
.1азили у СОЛУI!, а тако исто и између 1 и II б~.1канског н 1 и 11 светског рата. ()ва 
браl'lа хотеl11'lјсри били С)' родом из Крушева. 3юtпи С)' добро српски, а били су 
УСЛУJli:НИ, па смо тако ми, Срби, долазили у њихов хотел као)' неку кућу која нам 
је била нека врста својте. Доциије су заКУIIИ:lИ и хоте.11 "Allександрију", гле је био 
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најмлаhи њихов брат; 1)' сам и ја ollo:eo. Моје одело са кофером и са свим што сам 
имао, бl1ЛО је остало у Верrекопу код ескаДРИЈlе којој је ПРИllllдао авион којl1 мс је 
одвезао у Македонију. Морао сам набавити l!реобуку и одело, ципеле 11 све остало, 
да бих се уопште могао IlOјави"Ги ма где у ("ЛЛУНУ. 

Кад CIIM се МIIJЮ обукао и колико толико дотерао, сео сам и поново наЧl1ето пре
писао цео е80ј извештај зu Врховну команду. То је било Еећ 2. јШlуара 110 IIНшем ка
леНЩIру. Отишао сам у Врховну команду. Кнд сам C~ IJријавно, IIYковник КшшфатОНИh 
I1зишао је н3 своје каlщслаРl1је и Г.1еЈЈаО ме за6С3СКliУТО, !ЈВ онда се руковао са мном 
и позвао ме унутра. I1астало је једно иепитивање не о томе шта сам радио у Ма
кедонији и у позадини бугарске војске, већ о томе када и где сам прешао фронт, 
ко ме је [lРВИ Ilримепю, како сам стигао до команде П пещадијског nYKa. како и 
где сам био у СорО!шћу кад ме нико није могао пронаћи и на који сам начин дошао 
у Солун и где сам био досад у Солуну, да ме нико не види? Сва ова [Јитања БИ.lа 

су беСМИС.шца. Аш e<lM дао I'ачаll и нрециз.ан ОДI'ОВОР, ИЗlJосећи сое онако како је 
бl1.'lO. За СОРОJlић сам рекло ).Џ! сам I<lМО само РУЧ<lО и ушао у воз, где ми је био 
3<lузет читав један II оагон, у коме сам Ilреспзвао све до Солуна. Кад сам већ стигао 
у Сол)'н, 1)' се налазим K~O код своје куће, где ми је све [юзнато и где имам ТакО 
много lюзнаf!Ика,.:III бих се, по Jlmреби, заисп имао где сакри-ги, ади такое Iютребе 
НИe<'lМ и~ао, И О)Ј;сео сам у хотел "Александрију", Па, кад сам се добро О;l:МОРИО, 

I\ошао сам I\~ се јаним; И ,'111 бих гн мнло пеllll),(), щщзо сам: "И lIКО је потребlЮ да 
онм Ilратим OI!Их 10 Iliш(џеОIЩ IIПО стс МИ ЈЏlЛИ ЗН "ут У МаЦЈЮllију." 

Зџтим сџм из~аД(iO из uепџ свој извештај и Ilредао му у руке. Он је леТИМИЧIЮ 
погледао мој извсштај, 1111 KUД је у њсму Ha!tJao д3 су БУГdРИ за време борбе од НС
КОЛИКО месеци НЈЈ СОЛУНСКОМ фронту, и~аЛIf 225.0[111 погинулих и р1!њеНIfХ, устао је 
на ноге и рекао ми ла CYMЊII 11<1 CJlм могао добнти такве nOllaTKC о бугарским гу
биuима, јср је ооа цифра ПрСТСр1!нз. Одвогорио сам му сасвим мирно да је мој извештај 
п\чзн. без омзшке, јер сам сваку ствар пре но што ћу је забележити, по неКО.1ИКО 
пута llроверамо. А 113 дођем до IlраDе ИСТИliе, ја сам сам себи ствnрио сое могућности 
за ИСJlИТИlШlье. CIJIUP је љихова а не ~шја КОЈIИlШ ће ЩЖ!llЈllИНi вере мом извештају. 

1l0СЈlе 08ОЈ раЗЈ"Оuора, КаЈшфаювић ме је УJlИlао: да ЈIИ ми је НОlреб.ан Iрошак. 
BiI"I)' нонуд)', широко сам одмахнуо руком и рекао >.iy да је мени био ноrpебан новац 
у Македонији а нс у Солуну, где ја увек могу да lIOI)eM до потребног HOBUH. Каз.ао 
сам Ка.lафатовићу Г,1е ме могу наћи ако сам им потребан, па снм се с њим позлравио 
и изишао из српске Врховне команде. 

КОД РЕГЕНТА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА 

Сррадан је дошао један официр до менс и ја~ио ми да мс регент Аlександар 
очекује тга J\3fbl у (,.30 увече. Ооом ОФИIIИРУ, за кога се ниCIIМ интересовао какав 
је његов пnл()жај у I1B0rY; P~Kao сзм ла ћу таЧl!О у OJ\petiellO Бреме бити у дпору, 
TUKO је и 6И.10. 

У самом двору. тј. у куhи У којој је регею стаНОваО, дочекао :че је пуКОВНИК Петар 
Живко~ић, командант Краљеве гарде. Овог официра дотада нио:~м лично познавао. 
Читао еам неке његове изјаве преко новина које је заједно са Јосиqюм Костићем 

износио у беОЈрадској ШlаМIШ, и Оl'рађивао се од рџа ОСЛIЈIИХ ЗilDереl!ика који су 
би.~и ОСН09ШIИ поЭ1Щro удружење UPH3 рукп. Осим тогп н његова,.учешhа у догађају 
од 29. маја 1903, о њему нисам ништа знао. Он ме је пријатељски поздравио и рекао 
ми 1w ме регент чека у свом кабинету и одмах ме IIOBOO у кабинет. 

Бl1.1а је то један доста пространа соба, украшеиа разннм сликама по зидовима, 
а у сре.цини је био округао cтn. Кад сам ушао у СО(Ј)', регент је устао са свога места 
и пошао према меllИ, IlrYЖИО ми је rYKY и срда'IIЮ се рукооао са мпом. Попудио 
ми је једну фOl'ељу ~ седнем, а и 011 је сео у фОlељу нрема мени. И ОТlючео је 
pilЗI'ОО(ЈР I"IЗмс1iy IШС двојице. 

Прсстолонас.lедник регент рекао ми је да је веома пажљиво прочитао мој из· 
вештај који сам поднео Врховној команди. Затим ме је почео детаљно исшrrивати 
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о стању у бугарској војсци, нарочито. о. њеној днсциплнни, исхраии, Qделу и обући. 
Ишересоuао се до детаља о ЈiOнашању бутарских официра који су ВРШИЛИ ра)не војне 
ДУЖНОСТИ у nОЗ!ЩIfНИ. Питао мс јс какав је MOpa.l код српског Н<Јрода lюсебно, и К~КШI 
је мор~л код народа уопште; да .1И се верујс у НаЈ!) повраТ'dК или не. Детаљно сам 
упознао регента о свему што сам видео. Изнео сам му стаљс исхрзнс у Максдонији, 

"ао и у самој Бугарској и разни,", до":tзима rј()КЮiiO сам му N! је све аутентичн(). Онда 
смо ДОШ.-[и на БЈЮј БУП1РСКИХ Iубиг[[ка. РегеНЈ ме је УlJитао: 

"Је ли МOf)'ћно да су Бугари имали тако велИКИ број гуБИТ"dка [[а СОЛУllСКUМ ФРОll' 
ту?" 

ПОlIова CUM му Ю ИQТБРДИО И изнео му свс детаље, на који сам начин могао да 
КОtпролишсм бугарске губитке у .ъудству. ОН МИ је рекао да је тога дана Р<lзгаварао 
с Врхонним команд[[IПОМ 1 енера:юм Сарајем и њсговим начелником шта ба. А кад 
им је то рекао о rЈуГНРСКИМ Г)бицима, rти су били изненађеНIf и показали су дН им 
је немогуl'lно веровати у тако ве.~ике БУI'llрске губитке. Што се тиче ОIIOГ деЛ<l мог 

извештаја који се (IДHOC" H<I онај део фронта који су држали l:НГ:ЈСЗИ, Франuyзи су 
исто тако били заl1ањени, а.1И су верооа.1И у ту могућност да су Бугари према Ен· 
глеэима на Лорј~нском фронту ИМ~ЈЈИ сам[) своје rеКОНВ<I_~~C1tеите. 

Мој раЗI ОНОр с регеию_\\ 'lрнјао је нише 0'-1 једно] сша. За време наших рюг[}поrа, 
perellT ме је три lIута ЈЈОСЛужио UИl'арстама и сваки II)'T устао Је са СБОЈе фотеље и 
.1ИЧНО припаљиnао ми I1игаретс. lIапое.lетку, lIигао се и с~инуо са својих груди Ка· 
раћор,ђеву зuеЗllУ и ставио ми је Ila моје груди, уз оое речи: 

'ПРИМИ оnо од.1икоu~ње које си з~служио, јер ти СИ један 0'-1 н~јхрабријих мојих 
официра. И убу.ауће увек и у свако дооа, врата (щ моје куће биће ти увек отворена". 

Топло сам се :)ilХR~lИО peгeJrтy ни О}l.lИКОВШЬу и PCK~O сам му да ја нисам [)фшщр. 
lIpeMa юме, ан је 1130 менн титу!!)' која ми не IIРИI1lЏЩ, Регент ми одговори да он 
то зна врло добро, али Д.1 сам ја једини четнички Boj~oдa КОЈИ v томе c~ojCTBY добијам 
ОШIИ~ОВ3Iье, и да ће се то и у Ca>,fQM указу о О.'IJIиковању Назначити. Pe~ao ми је 
)1а на OB<lj на~ин ЖQ1И IЩ искаже коли~о је liЩОВО.'ЫlН радом српских четника у борби 
СРПСКОЈ' народа за СЩlбоду, а KOj<l се борба води од 1903. ш\ ДО данас. 

lIOCJJe -IОГU СЮI ИЗИШ~О Щ nnop<l и ПОШП{1 у свој стан у ХОТеЈlУ "АЈекс~ндрија·'. 
Био сам ll(:обично задово.Ы!Н. Заборавио сам одмах све паnьс и нсприлике. све опа

сности кроз Knje сам ПрО_lазиn; заборанио сам H~ сне увреl\е М!!.lИХ и великих које 
су ми дотле БИ.Је учињене, јер сам добио за све ово јеl\НУ прапу сатисфакцију. 

O!l~KO ca_'I1 о свем)' реЗОlJОВ~О. J~ C<lM сељ:t'lКИ син из ceЉ~'IKe куће. ОЈац ми је 
био ненисмен, као и М1!rи. QЈИШЏО ca~1 K~O дете од своје куће и с~ојим Р,Щl1М дошао 
С1lМ датле да јсдан KP~Љ и командант једне Т'ЈКВС слuвне војскс као што јс била српска, 

преда мfюм устаје на ноге и да ми ПРИШ\.Јьује цигарете. Још ми даје на знање да 
~y бити његон ,-ост сутра увече на Rечеrи_ Спе nRO кно с~тисф~кција било је ,10ВОЉНО 
Једном ce. __ bll'IKOM син)'. 

Сутра увече био сам позван на вечеру којој је IIРИСУСТВОВ1IО, поред регента. његов 
брат !IРИНl1 Ђорђе, nуКО!lНик Петар Живковиh, командант места у Со.1УНУ, пуковник 
Дуњић. Па вечери ~oja је била скrrЊlllа и кратко трајала, llИје било разгопоru. Али 
llOС.не вечере, у јеДllOМ са.ЈЈОНУ, кад IЈаМ је rюс.'I)'жеflа кафа, опет CUM ја био ГЛUЩЈИ 
говорник, јср са_\! морао да одговарам на разна питања, Свако се интсресовао [) спему 
ШТ'd има преко фРОН1":I, а нарочИ"fО ШТ<I раде БУI-ЩЈИ и како. је H~POД раСllоложен 
према њимз. Ju сам им l-(}ВQРИО ,Ы 110 оној народној пословици ~oja је УIII:1!1 и у на· 
родну песму, а која кнже}Џl "у несрећи и среће I1ма", тако је и с г,угарима. С једне 
стране, не:ЈИК~ је несрећа ШlO смо, уласком Бугuрске у рат, моrа.ни д~ Н<IllУШЈамо 
Македонију. Али, с друге стране, народ у Максдонији никада нс би могао УПОЗанти 
[Југаре онакви какви с:у, да нису дошли у Маке1l0нију и постали њени госпо,хаРИ. 

По општем мишљсњу нашег lырода у Македонији, Бугари су се п[)казали много 

Ј-ОРИ од чрских зулумћ~рн. Код lYP~K~, како каже народ у М~кедонији, било је душе 
у њим~ и знали Шт3 је то ~aMaH·'! ми код Бугара није било душе, а о неком образу 

If 1l0штењу није могло бит ни речи. Безочно су упаДаЈlИ у туђе куће, З..10употреб
.ЪЭВа.1И гостопримстnо и бешчзсгили женскиње l1д реда и у кућама и rюродиuамз 

где су би~и најлепше д()чекиuани и ПРИ\1UЈ!Н. H~POI( У М~кеДОЈЈији добио је ту жa.rЮСII}' 
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прилику да може направити упорећење I13мећу Срба и I>yrapa. И то упоређење испa.rто 
је у корисr Срба. I1И1(ада ми нисмо МОГ.1И доказати нашем становништву у Ма"е
Донији "3ЈШU је ОIlШТИ карактер бугарског народа; 3.1И су га сада они сами показали. 

Тај ЈШ.рзпср јс јсднодущно оцењен не као словенски, веl'J "ао татаРСЦI. И ПО"З33Ј10 
се да у поглсду менталитета нс"з ничсг заједн!!чког између народа у Ма"едонији и 
оног у Бугарској. Ре"ао сам да је ова Hccpeha српског иарода у СТllар!! једна lIелика 
прекретница на ономе деЈIУ нашег етнич~ог подручја, где се више од 50 година водила 
IIЏЈlемИlШ. о !Оме, коме ~тнич"и НрИШIДII овз земља, да је морало доћи и ло међуса

незt\ИЧКОI' рш~ ]913. Тllј СIЮР, за lIаЗ.Ј,~, решен је у нашу корист. 
Осим регента који је ове ствари националие добро познавао, друm су оспораВ1I..1И 

да се може нешто у томе погледу изменити у Македонији. А то њихово мишљењс 
долазило је отуда што ови моји са5еседници нису познавалн ни Македонију, а ни 
Бугарску. Кад сам им изнео извесllе щmџье о томе како ИЗГ.lеда регрутација КОЈУ врше 
Бугари по српској Мnкедонији, били су :Јачуђени. Испричао сам нм да је IIOjC!Ul, од· 
носно регрути који су пошли из Кичева, где је био војни округ 33 срезове прилеПСI(И, 

бито.ЪСКИ, ресенски, охридски, СТРУI1lКИ, кичевски н поречки - док су СТИГЛИ до Скоп
ља, није их остало ни ]0% - све се успут разбегло. Исто тако, десило се и са оним 
реl'рутима који су дошли у СКОllље. CRe се то РШ::'I)'РИ1l0. за сое ово било је довољно 
да ја раС'IУРИМ на све стране тврдњу да је МtlкеДQнија СРПСI(3, С3СТ~UIIИ део Србије, 
која ј!: IIРИllојснз Србији нн OCHOUY УГ(1нора о миру, и на основу 'ЈОга што је СРl1СК3 
војска својом снагом и својим ЖР-Iuнма исгсра,13 Турске ИЈ Македоније: даје буЈ-арска 
окулщија Македоније приврсмена и д3 они немају право да врше рсгрутщију у земљи 

~oja је окупиранз, а рат је још у ТОКУ, И не зна се KaKQ ће се СВРI1lИТИ; а..lн he се 
СИI)'рНО СНРШИIИ на rdj начин што ће Бугари морати ЈЩ се врате у Бугаrcку. Опакве 
поруке упутио сам у lIрилеп, у Кичево, у Крушево и у цео Поре'!. И то је било до
вољно да се бугарс~а регрутација у Маћедонији сврши једним фијзском по Бугаре. 
За све време реl'ент ме је пажљиво сл)'шзо и одобравао. Кад смо заВРШИЛII раЗГОIlОРС, 
ра~'ТаЈ[И 010 се. 

33 време тих разговора, још једном, 113:lа ми је у очи једна сгвар, о којој сам 
и ранијс размищљао, и о њој ДОIIСО свој закључак. Петру Жинковићу била је мзги_ 
родом из околине Тетова. Али то нимало нијс на њеГIl упщало ДIl он покаже неко 
Hehe ИlПереСОllање за Маћедонију, и на жалост за неко бо.ъе позиавање Маhедо
није од оста;IИХ којн HIICY имали никакве оезе са њом. То је за Петра Живк.овића 
у мојим (ЈЧИ~~ био јеД~11 веJlИКИ МИIlУС_ Али је 1'0 само IЮСЈЈедица једне друге чиње

нице. 

У Београду је БИ!lО много, а има их и данас, богатих, средњих, а и сиромашних 
људи који су родом из Маhедоније. ОНИ су у Београду н у Србији само Срби. Они 
ни с чим и никада не испољавају неку своју посебноcr. Док јс други случај, сасвим 
обратан, са МаћеДОIlUЮШ у Бугарској. Тамо је снаки МаhеДОIIЩ, на IIpnl1Me месту, 
и пре свега MaheIIoHaц. Они се између себе жене и удају, а само по изузетку, жеllе 
се БугаРlUIма. Они су тамо основали своја братства са именом онога града из чије 
ОКО.lине је састављено то братство. На свакоме мсС1)' и у свакој прилици, они испо
љавају да су и UПИ БУlllРИ, 1I..'IИ Ile као ови у Бугарској који су нешlO сасвим различито 
од њих. Такве појаве НСМ3 код Маhедонща у Србији. Они су у љој само Срби и 
они rdЧНО постављајх разлику нзмсhy свога народносног имена и народносне при
падности и имена КОЈе носи њихова ужа отаuбина. 

За време IУРCl::е ВЛllдаuине, (JДMa~ после чrијеТIl, у једиом месту званом 1асеново, 
у срезу нелеШКО\f, населе Турци 211 Щ1јЮДИIЩ босаl1СКИХ муслимани. Они су секли шуму 
у јасеновској планини и колима терали у Велес на продају. IIро.ll1ЗНЛИ су кроз Извор, 
где сам ја имао ~3H, па сам често с њима сретао и разговарао. KIlД сам их питао: 
"Каква је земља у ЈасеН08У?" ОIlИ су ми одпшарали Д3 је добра, али далеко С-lабија 
и ГОРоа од оне у Босни. Л кал CtiM их питао: 

'Како вам ИЗГЈlсдају ОDД!lШЊII Турци~. Унек су ми ОЩ'оварали једно те исто: ~A 

нема ти, болан, овдјс npaBlljcx Турака ... Нс знају ти право ни селам (поздрав) да кажу. 
Јер они кажу овдс; "Селзм алећум!" а право по lYрски, каже се; "Селам 3.1eh!" а 
одговара се; "Ллећ селам!", а не као ови овде што одговарају: "Алећум селам!" 
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Весели ОIlИ наши сународници Босанци заборављају и забоP'lRИJlИ су да су Срби 
и да никакве везе немају сз Турцима, осим једне исламске религије која им је ЗН
јсщничка. Тако исто и ови Маhедонци у Бугарској виде добро и осећају да нису je:tНo 
ИСТО с Бугарима, ал\! су узели 11oI1X01l0 име и упорно га присвај<Јју, али само као спо
редно. 

СОЛУНСКИ ПРОЦЕС ЈЕ НА ПОМОЛУ 

ПОСЈlе ИСКОJlИ/Ш Д~Ha, [ЮЗВ~О ме Љуба ЈОU1l1108И1'l, МI!НИстар УНУТp.!Iшњих дела 
Србије, да дођем до љега. У то Ереме I.1I1IЩСТUРСТИО Уllутрашњих де.;ш бн..ю је [.ре
NCUlТeflO 113 Крфа у Солун, 8.1И IНоlез", 6110 Ј(ОД министра унутрашњих дела, јер је 
био тих дана болестан и није напуштао постељу. Кад је оздравио, позвао ме к се6l1. 
Позив ми је дошао преко свога зета, драгише Crојадин()виl'lа. који је тада као ре

эеРВЩ1" капетан, био шеф фОТQГр;Јфс]{ог одељс,,"з СР_Јске Врховне команде. Љуба Јо
изнопић, с ким сам се одапно добро ИОЗIШПfЮ, а IIЗРОЧИТО преко љегова зетil Стоја. 
диновића који је припадао СРI1СКОМ четничком покрету, а дуже времена био код мене 
у чm-и у омешкам крају, па је био учесник и у чупенај борби у Ce..1Y Дреиопу, у којој 
је борби имао један Сllецијалнн зздшак, да држи један инс, с Kojel" је имао да брани 
евентуални напад који би био извршен нз нас у Дренову или еа стране села 1а· 
болчишта или од стране Велеса. 

И са Љубом Јо~ановићем ~одио сам дуг разговор о приликама у Маћедонији, 
а он се свм интересовао 3.!1 СВС ствари ИLТО кво И РСI"ент АIсксандар, а он их је, 
што је сасвим разумљиво, много темељније llознавао. за њега никакви Бугари нису 

могли етнички постојати у Маћедонији. ОН је шпнавао сва племена која су била нз
стањена у Маћедuнији, а (Јд тих племеllа никада ни једно није било fiyПlрсКО. 

Ilосле тога раЗГ080ра, отишао сам са Драгиwом СтојадИИОВИћем у његово на
ДJlештво, где је он имао фотографску секцију. Кад год је регент одлазио на фронт 
као и на разне састанке са командантима CplJCKe осјске, кзо 'н за ореме инснекције 
коју је вршио са генералом Сарајем, командантом са~еЗНl1чке Источне војске, Дра
гиша је ишао и снимао фотографије са тих састанака. 

Одмах IЮ доласку у Солун чуо сам да је lЮЧеЈЮ хапшење неких официра, а 

нарочито да су ухзпшсни IIУКЩIНИК Драгутин ДИlolитријевиh А[ЈИС и Љуба ВУJlоuић, 
мајор и глз!!ни шеф за обавештења III армије, у којој је Ап!tС б!tО иачелник штаба. 
O~OM ПРI1ЛИКОМ шпао сам Драгишу Стојадиновића у чему је СУ[[јТИIf~ ОНИХ 
Х1!ПШСЈЬа'? Кад сам [[рви пут дознао 3.!1 ПI хапшеlЫl, примио сам то врло нелаГОДЕ!;), 

јер сам дошао из непосредне позадине главнине бугарске војске. Знао сам КО;IИКО 
је rша растројеllВ, пв ~HI је БИ.10 тешко кад сам сазнао дв је и у српској БојСЦI1 
нас1)'ПИО неки раздор. Дрзгиша ми је испричао да је на регента А.лсксандра 

ИЗllршеи атентат приликом њеПЈоа ПQНРЈlТка са фронта у Солу}! и Ј\а се то Ј\nГОДИЛО 
крајсЈо,! аВI)'СПЈ месща. Рекао ми је да постоји сумња да је то учињсно по налогу 
ПУКОlIника Аписа, а за извршење да се постарао мајор Љуба Вуловић, који је имао 
уза себе људе који су моЈ'ЈЈИ да изврше aTell1',IТ. Тим људима треGаЈЮ је објаснити 
да је неко крив за пропаст Србије, Ilа их, на тај начин, до те мере егзаJlтирати 
да су у стању у 08аквим тешким часовима по С[)бију н српски народ, тобоже за 
његооо добро, УЧИllИПl му }!ајвеће зло, што би несумњиuо било да је атент31 успео 
и да је регент oc1'.lo мртав. 

Потражио сам од драгише да ми да нека факта, која би ми улила мало више 
вере у 0110 О чему ми је он говорио. Премда сам ја ДРВl"ИШИ веровао, могао сам 
СУМlЫIти уто.пикс да је можда и он преварен. На то ми је Драгиша дао једно писмо 

које је Љуб~ Вулооић УIJУТИО ГОСlюђи 'Милана Бзсића, БИDше[" секре1"зра НаРОЈ.1не од· 
бране, ксји је у рнту српско-бугарском (1913) погинуо и У коме IIИСМУ он напада све 
и свакога, а нарочито краља Петра, за кога каже да је срамота што је одступио с.а 

Косова, иећ је требало, по П[1l\меру кнеза Л~знра, да остане мртнв нн Косову. 
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у томе писму све је кипт~ло од погрда и иетачности. Краљ Петар био је познат 
110 соојој храбрости и по својој великој љуfuши према Србији и српском народу. Његов 
гест 1914. кад је, с ПУШКQМ у руци, УШIЮ У ров да брани слободу Србије, па његово 
трагично ПОВШIЧСЊС преко Албаније, које овековечно чувени француски песник Ед
монд Растан у својој поеми Краљ Пешар и /foeioea <ЈеШuрu 60.10, били су довољни да 
изазову велико негодовање према пнсцу овога пнсма. Писмо је било оригинално, као 
и потпис Љyn~ RуЛ(шића. То није пио никакав фз.lсификат, јер сам и ја добро поз
навао РУКОЈЈие опога чопека. 

l:iио сам револтиран речима његовим, где он замера своме краљу и Врховном ко
манданту што није погинуо на Косову, а није рекао НИШТd о томе да је на Косову 
погинуо стари Југ-Богдан са његових девет Југовиhа; да је 1)' погинуо Стра;Нllillћ Бзн, 
Орловић Павле и сва СР/lска r-осrlOАа 110 реду, а да, овом приликом, на Косову, није 
сматрао да је потребно Ј\3 погине, и то паш по сваку цену, да погине, краљ Петар! 

Кад сам ово nрочиnю, сетио са", се својих разговора са Аписо~, које смо подили 
у возу од Jlерина до Водена 1916. и хтео сам да мало размислим о томе: да ли Кllасщ 
овом атеlfпrry, уколико је он био, није мо;кда био готов још у то време? Затим сам 
питао Дрш-ишу СтојаДИНОDића има ли каквих доказа да је Аnис у ову CТВ!lP умешан. 
Јер ипак између ј~ДIШI" Аllиса и Љубе ВУJlовића мора се правити разлика, пошто је 
Љуб!! ВуЛО8И1'l јсдаН нсурuстеllИК и никuда није IIОК<lзао ни озБИЉНОIjr НИ здрав смисао 
за посао. Био јс прзница и човскомрЗац, Он ca~, и преко Сllојих људи, побио је у 
чувеном "подрумч(1)''' у Врањи, српски~ чстиика више него што је погинуло у две 
највеће четничке погибије на Жvrrљем Камену и на Чслопку. Сматроо сам да је Аnис, 
као ђенералштабни офиuир озбиљан и да је могао добро знати све зле последице 
које би МОI"ле наеТУllИlИ 110 Србију и СРIIСКИ народ ако би, у томе премену, био убијен 
регент АJlександ~р. који је -Щ:Щ, C1l својим оцем Кр.1љем lIетром. уживао највећи углеЈ\ 
у Русији, Фрuнцуској, па и c~yдa у свщ. 

Из тих pa~10гa, тражио сам од Драгиwе да ми да иеки податак о томе уколико 
је истина да је и А'lИе био коловоl\a овог намераваног aTelfГaTa. 1Iрагиша ми је рекзо 
да И.\Ш и О томе подап\ка и дз l'Iе ми их ставити на расположење. Једног дана Кад 

сам м)' дошао Лрагиши, IJ(ЈЈЩЗ30 ми је јеДllУ дOlIИСНУ карту, од ОНИХ са којима се 
могао ДОПИСИIIUТИ преко nоште српскс BPXOIIHC команде. JIu тој карти, УКО:IИКО се 
могу данас сетити, писало се о некомс који се на тој даписници 0значавао као Мали. 

\IIени је то ПРО1умачено ца је тај Мали регент Александар, а да је допис ницу писао 
сам Апис. Мислим да се у тој ДОПИСIIИЦИ спомиљао Малобабиh. Али оо, у овом тре
нyrкy, не могу позитивно тврдити. јер је од тога доба прошло много времеl!а. Нисам 
познавао АпИСОD PYKOI1l1C, па нисам ни могао тврдити да је KaplY он лично писао. 
Али, Лрагиша ми је тврдио да је тај рукопис cp<IВJbeH с иеким другим писмима Апи
совим, што је било вероватно, јер је IJсла архива Аnисова била заплењена, а осим 
ТOI"3, бнлu је МIЮI"U ра31IИХ наредаuа у Шl-абу ЈП армије, I'JIe је Апис био начелник 
uпаuа, а које је Iщредбс, или бар конценте, IIИCilU ОН С80јеручно. Нисам имао IIРИЈ!ике 
да правим то сравњсње, али сам сматрао да је оно учињеио и да се у тако крупној 
ствари као што је пило хаllшење ПУК08НИка Аписа није могло уопuпе радити са фал· 
сификатима. 

Тако сам у то време нрви пуг lIешто више дознао о хаНШ~lbу "рупе официра, 
11 међу њима јс био и !>оГД1lН Р~Дснковић, мој сшри нuзнаник из CKollJba и бивши 
кандидат "раљевине Србије за Рашко-призренског митрополита. Било ми је јако нс
право зашто је морао Богдан Раденковиl'l да буде у ЗllТВОру и да одговара за овакво 
јс,!Џ-\О lешко деЈЮ, коме је основа БИJlа нови нревраl у Србији и опет једна нова смена 
династијс. За Богдана ми јс било нсправо баш из pa~10гa што је он био кандидзт 
за РаШКО-lIризренекщ' митроrЮJlита и што би се доцније могло озбиљно приговорити 
Србији како је МОГ.1а оваквог једног човека, са овако настраним тенденцијама, кан
дндује за ми ГРUПЩlита и да U<lриградска II<lтријаршија HaKHal\НO Jlliђe UYHO онравдање 
што је за то мссто иззбрала Ложића, а нс Радснковића. 

ПОСЈ\е неког времена сазнао сам да су у затвору и два човека из околине Битоља, 
од којих сам једног добро познавао, а то је био Ђорhe Констаитиновиh, ранији пред
седник општине у Броду, на Ирној реци, а други је био Темељко, мислим да се пре-
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зивlIO Не.љзновић, ОЈЈет ЈЈредседник оuштине у срезу марновском. И Темељка сам био 
упознао у Jlернну. Обојица су били у с"1Ужби Љубе ВУ,10вића, а он их је увек пред
стављао као повереникс у обаВСllГГајној служби. За ту двојица тврдило се да r:y заједно 
С Радом Малобабнћем били тога дана кад је извршен атентат на принцо регента на 
једном HCfOMe мещ и да су и они самн илн били атскraтoри, 1ј. И3I1РШИОЦИ атентата, 
ИЛИ помагали атентатору. 

РАД ЈОВАНА БАБУНСКОГ НА ПРЕСПАНСКОМ ЈЕЗЕРУ 

Мој извештај је био саопштен францус~ој Вршвној команди. У њему сам ја из
вештавао да се бугарска војска налази на фронту између Пресuанског и Охридског 

језера и изаЗllао код Француза НО"Јребу да се на "Јај сектор, на самом Преспанском 
језеру, пошаље једно одељење оојске._ За то Mecro нзабра:ЈИ су одред Јоозна Бабунског, 
и он је пребачен са ирне реке на t [реСШIНСКО Језеро. 

Острво Ахил, на Пресnанском језеру, било је "иичија земља". А од Љубојна па 

до села Ћсрмана, на грчкој територији, којој је ПРИ[Јададо и острво Ахил, био је ра
споређен одред Јована БаБУJiСКОГ. 

Бабунски је jlдHoгa дана чамцем који му је био стављеи иа распо.l0жсње пpefuцио 
једно 15 својих четника на остриn Ахил. Они су само тамо били Hnhy на предстражи, 
а рано изјутра враhаЈ[И су се у своју базу. Имали су nбичан језерски чамац, какав 
су употребљавали јnш I1рВИ СЛОllеllИ кад r:y дош;ти на Преспанско и Охрилско јеэеpn. 
Конструкција им је била Г.l0мазна до ЗЈЈа бога, али је имала то преимућстно и добро 
својстоо што је могла адоле1lf и најјачим бурама којс у зимске месеце много пут.! 
ВЛ8.llају на овим јсзсрима - Прсспанском и Охридском. 

Једне ноhи предстража Јована Бабунског ЈЈримети да се један моторни чамац НР'" 
5лижује острву Ахил. Није било никаква сумње да је бугарски, јер Французи на томе 
језеру нису имали ни један МОlОРЈЈИ чамщ. ЧеТJJlЩИ су ЈIОСТ.!UИЈЈИ 3аседу. И кад је 
чамац пришао обали, из чамца је И3!lШ30 један немачки официр и два војниJUl. Чамщ 
су изоукли на суно, јер ниr:y им!lли где да ПI ЈIРИВСЖУ. Чим r:y привукли тај чамзц 
на песак, оцједном су их ОJlКОДИДII сву тројицу Јованови чсткици. Кад су Немци ви
дели да им нема спаса, и на ће 1)' улудо да изгину, сва тројица су се предали. Чстиици 
су их прописно везали, ставили их у свој примитивни чамац који Је био Heдa.rreKo 
опет сакривен, па су затим пришли немачком моторном чамцу, 01lfСЈ[И га у језеро, 
привезали за Сllој чамац и З1ЈјеДЈЈО са заробљеЈlицима одвели БнбуНС!{(1М. 

Био је то не.;ЈИки Д(1Ј'fIl)aј, јер се 'Ја СОЈЈУнском фроmy нису могли заробити Немци. 
Г)3буIlСКИ је одмШЈ нредоо фР<lнцуској комаНЩi своје заробљенике, а он је дошао у 
Солун, где му је ВРХОflна команда фр3нцуске војске да.'J!I орден ЛеЈ'ије части. Чим 
са", се видео с ЈооаllОМ у Солуну, он ми је ИСl1рнчао цео овај догаћај, а ја сам отишао 
престолонаследнику реген1)' и молио га да и он одликује Бабунског Караl'юрђевОм 
звездом с мачевима. Рсгснт се ПРИЈ[ИЧНО на тај [Јремог мрштно, али кад сам казао 
реген1)' КIIKBe је све заСЈ[уге имао Баб)·ис~и имао за С[!бију и IЩ је он један ол ску
попених брилијаН<lТ3 који је М1IћСДОЈ[ија дала Србији и ср[]ском народу, регент се 
склонио и наредно да се Јапан Бабунски, реэерони пешадијски капетан II класе, 01ЏlИ
кује орденом Kapaђop~Be звезде са мачевима, IV реда. Бабунски је добио сатисфак, 
uију, јер и он до тог момента, поред свих својих борби и ~30 rањеник на КУМilИnНСКnМ 
боЈИШ1)' 1912. није могао добити ни сребрну медаљу за храброст! Било му је малn 
~rиво 3ЭЈПТО да Французи оцене њеЈ-оuе заслуге Ј[ре ,!его српска ВРХОВЈШ комаllда, 
кад је он са Французима сараћивао само годиН\l н по, а 12 година је чеТОВЗ0 као 
Србин и српски војвода, коме су Бугари убили б~та и синовца и успели да му раскуће 
кућу. дао сам му, мало у щали, угеху рекавши ми да је ипак и lIа lIас дощао ред, 
да нам се призна дз смо и ми били заслужни н извl>щили таква дела у овоме рату 
да нам је дата Карађорђева звезда. Он је имао и леГНЈУ части коју су Французи нели 
и мени да даду. Али иеl!yтнм, на пред.l0Г наше Врховне команде, тај предлог никада 

није отишао до Француске Врховне команде! Кад је Бошко Јсвтнћ био МИ1lипар спољ
них послова, ова Је CТB~P биnз поново покрену I"a од странс Француза који су тражили 
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дв се њихов пилот, тадашњн поручиик l1елкроа одликује Карађорђевом 38e3,llOIoI, а да 
се мени да ордеи Легије части. MCђyTilM, догађаји су iI тај прешюг оставили у по
ЗIЩИНiI И иесвршси. Бабунекн је до краја рата остао на томе сектору као командаит 
одреда "Бабунскн". 

МОЈ ИСКАЗ У ВЕЗИ СА ХАПШЕЊЕМ ДРАГУТИНА 

ДИМИТРИЈЕВИЋА АПИСА И СПОР ОКО ДАТУМА АТЕНТАТА 

Једнога ЛQНВ позива ме је у министарство УЈЈутрвmњих дела Ранко Трифуновиh, 
тада наче..1НИК, и запитао ме је да ли позиајем ону двојицу ~aTelrrnтopa~ Ђорђа и Те
мељка. PaKQO raM Ранку да их ПО1најем. онда ме је УШ\ТаО да ли би хтео ди с њима 
говори:ч:. Упитао CQM га: "О чему бих Mur,1O са овом двојицом да говорим?" 

Он ми је рекао да би требало да ја као "њихов" човек тражиlol од ЊJ;lХ да ми 
Оtlи кажу: Јесу ДИ учествовали у атентату на прюша регента, н да ли знаЈУ нешто 

о томе втента1)'. Одговорио сам ћltlку да је менн HeMoryhHo разговарати с људима 
који су у 3aТl!opy И којима је већ речено не само да се сумња да су атеитатори, већ 

да је то утвр~иа чињеtlиuа да су они пуцали на регента. Позизјући ЧВРСТИИУ многнх 
љу,цн нз Маћедоније, с којима сам Јlежао [10 разним затнорима у Турској, од Елбасаtlа 
до СОЈЈуна, и од СОЛУII3 дО Прешеuа, као и за време чепшчких борби - знао сам 
).ЏI се НИIШКНО при}н~ње ми"юм од њих не МОЈКе добити а, ако треба добити неко 
признање силом, ОнД3 инсам потребан ја. Зато еу Ранко Трифуновиh и коста Туца
ковић, тадашњи управник "рада у Солуну, постављени на то место од стране Врховне 
команде и мииистра УНУЧЈашњих дела Србије, имали ДОllо.:ыю средстава на распо
ЛОЈКеIhУ. Одnио сам категорички снаки разГОRОР с ОНИМ људима под тнм условима. 

После пеКОЛИКIJ дана т]Озщю ме Коста ТУII~КIJТlиh и прештОЈКио ми је оно исто 
UПО и Ранко ТрифУЩ1вић. С тим разлозима одбио сам и Кocry Туцаковиhа. Бно са", 
IТРИЛИЧНО реБОЛТИран, па сам ОТИlUао Драгиши СтојаДИНОБиhу и ИСПРИЧUQ му целу 
CТllap. l1рш'ИШЗ ми је peKaO).ЏI ОН мисли да Љуба Јовзноuиh, његон таст и министар 
уtlутрашњих ;Ј.елз, о томе не зна Нliшта. Јер, кад би то била његова идеја, он би ве
роватно рекао пре њему Др~гиши, него РаЮi:У и Кости Туцаковиliу. 

После тога ме једнога дана позову у среску Команду места, на челу које је био 
КОIhИЧКИ пукоиник дУlhић. Мене је тамо с~чеt>aо судски капетан 1 класе ј(ща Тодо
ровић. Јоцу ЋlJ\оpnииhа лnэнао сам у Солуну, али ITHcallt Зllао какву функцију 011 има. 
Те);. кад сам ушао к њему у KaHЦ~jтapHjy, рекао ми је да је он ис.:шДник у црнорукачкој 

афери. Изнео ми је YKparKO историјат ове доцнијс назване СОЈlунске афере и заЛJff<Ю 
МС да ли сам кадгсд разговарао с Аписом н Љубом Вуловиhем. Ово је био први rтyт 
да ја одговарам по иексј ствари пред СРIJСКИМ судовима уопште, пред грађаиским или 
[Iред војним. Пред 1)'рским судсвимз и полицијским ВJlастима.и пред 1)'рекиlol прекнм 
војним судовима одговарас сам више пута; али за те судове код мене је постојао једаи 
другн морал ксји се састојао самс у једном реэоl-l)' - по сваку uel-l)' превести Турке 
жедне IТpeKO нодеМ• ТРУi\ИО сам се да постигнем уrлех. И мtlOго са", Ilyтa yc[reo да 
их заl\ста "IJревсдем жсднс преко Боде", па сам се, у ДVlUи, емејао турској иаивности. 
Сад је требало да се одговара пред СРПСКIfМ судовима, 'П3 сам се одмах запитаО: какво 
сад треба држање да заузмем? Одговор је био jenHocтaoatl: треба говориш ИСТИI-I)'. 
И ја са, од речи до речи, ИСllрИЧЗn јоци ТОДГlровићу, иследнику, све 0110 што сам 
з[-шо, тј. све оно шIO сзм зшraмтио из P<f3[UHOpa које сам IЮдио с Љубом ВУЈЈоuићем 
и с AHI\COM. Нисам изоставио ни јсдну ре'! којс сам се сетио, али нсто тако, ннс"м 
додао ни једне речи. Уосталом, ово од мене никс није ин тражио. 

Тако сам на крају крајева, и ја У!ЈЈао у "аиа.~е" тако чувене Солунске афере с 
којој се много lIИсало, али вероиашо увек с неком тенденuијом - ищr да се докаже 
кривица ссуЬених по тој афери, или да се оправдају и да се дскаже да за целу аферу 

tlије постојала права кривица; да је она БИ.lа tle само полпrичlUl, всћ чисто партијска, 
која није БИJlа rlOТfJебна Србији Her'o Р<lJlикa.rrнnј ("Iранr\и. АЈТИ ја могу за себе рећи 
отворено да ни lада, па IIИ 110 свршетку рата, све док tlHCy изпршени избори за Уста
вотворну СК)'IJ!ЈЈТИI-I)' 19Z0, IIИС!!М НрИllllдао ниједној ПОJlитичкој С1рзнци у Ср6ијlf, 1111 
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НИ РацИЈШЈlној. Још M{)I)' тврдити ~ себе да никада н ни у КОм случају не бих хтео 
ЦI\ учествујем у једној оваквој афери, ако за то није ностојала потреба аа ја кажем 
оно ШТО знам да би се унело у целу СТ8ар ОНОЛИКО СПСЈ!IOСТИ КОЛИМЈ сам ја могао 
да унесем, \lмајући увек своју савест HtIд собlJМ, IШО јщјвишсr' судију. 

кад се свршило ОВО c:teлушање, отишао сам [lОН080 к Дршиши Стоја,lИНQвнћу 
и њему сам рекао заШТО сам био позван у Команду ~eCTa и ИСl1ричао му укратко {) 
чему сам шrrан и шта са.\! одговорио. Пре тога, ни LIrаI'иша Стојадиновић, НИ неко 
други из полицијСКI1Х кругова МинистаРСt-ва УНУIРЮ]Јп,их Ј\ела, НИЈе ми никад говорио 
FlIIШТl! {) ОllOј crвари, НИТИ ме је ко питао да ли н ја знам нешто {) томе. Ka"lJ је 
ДОIIТЩ) до тога да будем нозван војном иследнику, то М" није IЮЗtЈаТО. Али, "ад С!ЈМ 
пећ био пmват, CMaтpan сам за CBnjy ДУЖНОСТ да кажем оно што сам знао, јер ни 
као човек ни као СрБИН нисам Morlln друГ()јач~ радИТИ. 

у то време "рчка j~ B~!I била подељена на две држао!:. Конrиненталну, стару 
грчку територију, држао јс краљ Константин, а Нову Грчку, сз СВИМ ОСТЈ1ВИ!'Ш, држао 
је Елсфтериос Вснизслос, чије је седиште било у Солуну. 

Била су два схваТllња: јещtO KP(IЉII Константина да Ьс Нсм~чка сигурно нобсдиги 
у томе ра1)' и да Грчка том приликом неће ништа изгубити од онога што је добила 
у два балканска рата; а да не изгуби ништа, БИЈШ је Iютребна пријатељска неутрашюст 
према Немачкuј и њеним с~везннцама да Ilобеди и у ономе ра1)' и л3 се по свршетку 
ра"Ја Грчка може проширити иа l>алкану на рачун Бугарске и у Малој Азији на рtiЧУН 
Турске. Грчка је држа.lа у Егејском Мору сиа острва која су географски припаДII:lа 
Ма.10ј Азији, а острва Митилеиа и Самос била су на домаку саме Смирне, ое.1ик:е 
ТРI"ОЈЈачке unроши у Малој АЗliји, у којој су Грни доминирзли, јер су сву ТРГОО"'IУ 
држали у својим рукама. CMaтpa.lo се у ГРЧКИМ круroв'има ДИ су ннјБОI'ашји гр%и 
трговци они из Смирне. Верујуhи да ћс свршетак бити у кориСЈ Енгдеске и њених 
савезника, 3 да би Грчкој oCllrypao територијалне користи, у договору са савсзницима, 
Венизе.lОС је наrтyС1"ИО Атину, ДOlIШ(Ј У Сrшyн, ту образов~о своју В.таду и уз помоћ 
савезника који су били господари на мору сва ПСТрП3 у Егејском мору НрllШШI су 
ВеницеЈЈ()С)', као и све оне rсрИlOрије Нове Грчке које су у СТБ~РИ У рУКlIМII саКСЗlIика. 

Веницелос је почео реорганизацију I'рчке војске у Солуну, Како је Koj~ ДИDизијн 
била опремљена, СЈшта је на фронт и]мсћу Енглеза и Француза, ;\ источно од планине 
Кожуха, све до Вардара. Кад су биле Оllремљене чеrnри дивизијс грчке војскс, Грци 
су !lреузе.!И једну офаНЗИRу у npaBllY Ђевћелије. И 1:1 битка била је озиачена као 
битка нн "Скркз 'цИЈI~I·ен". ОВО име НQI'решно су изговара.1И Грци и Фраll!l;УЗИ, а 

од њих СМО IlрИМИ!lИ 11 МИ Срби. То место, на коме је била та битка, на маћедонеком 
наречју зове се Скрка. То је један вс-тики СУВ3Т, на коме су Власи Каракаhани д)"ГО 
година, :Ја време лета, напасали t"ГdIIa. Како они ме могу да изговарају дна сугласникз 
.који долазе један за другим, то су они I1зговарали "Срика", а пошто је место пред· 
станља.ТО једну ширу падину, они су то НРОЗВз'JlИ "леген" (.1авор), и ТlIКО се прозвао 
''ерика д!i Легсн", од чега је створена КОД Гркз 11 код Фp<lнцуза "Cк.p~ .ци Jlеген". 

Грци су нешто мало напредовали на "ЈОМС сектору, али су :Ја"ЈО ТСШКО наетрадали. 

Има.1И су orPOMaH број Мрт8ИХ И раљених. По тздаШЊliМ обаllештењима, око 2.000 
мрnшх и рањеНliХ, А1И су, исто T~KO, ;ЩК~13ли СЕоју борбеlЮСТ, као и вољу за 6оrбу. 
Сви nuзвани најбоље су се изражаоnли о борбености грчке Boj~Ke I(oja је заузимз:ta 
један оажан сектор на Солунском фронту. 

Тек ЛО!lније савеЗНИЦli су доби.1И могућност ШI уЬу У АШIЈУ, да Ilринуде кра.ъа 
KOHeTaHТI1Ha на абдикацију, као и њеГОВа IIреcrОЈIOнзсле.Ј.НИlШ Ђорђа, 33 кога се сма
трало да неће lIаllУСГИТИ 1I0ЛИТИК)' CDtJl'a oц~ Kpaљ~ КОНСl"аIIТl1ЈШ, па је заго и Ђорђе 
IItОРМО наПУПI1ТИ Грчку, а за краља јс био IlPUГЛ!lшен ДРУI'И син КР!lља КuНСI!lНIИНII, 
Александар. Тако се под овим кра.ЉСМ грЧКIl кра.љсuина IЮНOIЮ ујединила, а Бени· 
целос је био опет председник В.таде ујеllињене Грчке. 

Ја сам постао директор "CPIICKOf гласника" у Солуну. Лимитрије АтанасијевИћ 
Ташула и Берос, влаСIJИК и ОДЈ'ОDОРНИ уредник О~ОПI ЈIИСТ3 IIOНУДИ:IИ су ми 1\3 будем 
директор лtlсга, пошто је и Тома Совр:!!!ћ. ранији дирсктор, раllшен у ~е~и ~TeHIH~ 
на принпа регента, као ВС:IИКИ Ilријатсљ и добар друг Љубе Вулавиhа, M~jopa, који 

је много IIYTa, долазеliи )' Солун, 0111азио у СТМ! Томе СОБРЈlића, где су по тврћсњу 
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српске Со.1унске rЮЛИШlје одржавали Tajlle коифереfщије чији је резултат, како је то 
yrвp1'JcHO у JlОЈlИцији, био (\[eHJ~T на "ринца регеюп. Тако сам постао директор првог 

српског листа, који је после пропасти Србије почсо да излази опет на Балкану, и 
почео да брани српске интересе. 

Кад год је принц регент ОДЈ131ИО на фронт, ја сам, по позиву Драгише Стоја. 
Диновиhа, ишао са њим. Лрагиша је вршио Д)'ЖНОСТ з~аничног фотографа ернске 
Врховне команде, а ја сам тада добивао прилику да чссто разговарам с принцом ре. 
гентом. 

Доказинао сам реЈ'ен1)' да је једиа 8еЈ1ИЈШ погрешк.а деоба Мџhедоније. МаћеДОf1ија 
прсдстав.ъа једи)' географску и етиичку целииу. Њој треба одредити тачие границе 
и она мора у тим својим границама, као покрајина у c~ojoj огромној веhини насељена 

словеllСКИМ елемеllТ(ЈМ, да припаДllе Србијl{. СОЛУf1, то су I1лућа и уста Маћедоније 
кроз која она дише и храни се. Никакви територијални добици на Јадранском мору 
не мо!]' српском народу, односно КраљеВИf1И Србији, замеf1НТИ Солун. Па то ми је 
регент увек одговарао да заCl)'пам бугарску тезу. јер и они траже Солун за себе. Од· 
гопорио сам му да !Је заступам бугаrcку те,\)" пећ српску тезу. Јер, свака подела 

Маћедоније у којој је Солун не може бити српски, биће повод :ш даља ратоваља. 
ГОВОРИО сам о Iтерспективи да би Грчка могла да се одрекне Со,"'уна у корист Србије 
:ш Смирrl}' и OCT1I..le градове које ће еве!ПУВ.1НО дofiити у Малој Азији, јер ће Турска 
бити побеђеll3 зuједно с њеним савезницима. О повратку нашем у Маћедонију износио 
сам регеН1У своје гледиште да се од.\шх мора успоставити пуна законитост, и да се 
f1e сме никоме Л0390.'Шfl, да сам ли'lно наПЛ:lhује зз нзнету му материјалт-ry IlIтету, 
иити да се свети за КрВ. Ово мора бlНИ стриктно изведено. И ту се не сме никоме 
пустити. Држаоа И њени закони, као основа за њено постојање, морају се одржати 

ло сваку цену. У IIРОТИПНОМ, бюю би дато I!ризнање оној групи српских официра, 
Kojfl је Тр3жИЈШ за себе управу у М,lhедонији, јер је ИЗflосила, зu такав lюступак, један 
разлог јЩ држава у којој влада пuртијски систем, нс може да одр.ж:и онакав рад какав 
захтевају битни и национални интереси. Лротивно томе, мора се доказати да Србија 
OBaK~a каква је, са системпм упра~е южав у њој постоји, може да :ЩЦОБољи и очува 
све нщион[шне ишересе, а 1"0 ће посrићи ако она једина буде ДеЈЈШШ правду свим 

грађанима подједн~ко. Овај, прсшlOГ у всома катсгоричној форми, овако усмено под· 

нео сам престClлонасле,'1f1ИКУ из ра:tlюга штq сам за време лок cal\l био у Маћедонији 
чуо од много људи ЩI чим се буде ЩXl!ИЈШ Србија, треба ЗШШЈЈИТИ ова или оно село, 

овде или онде убијати, а Т8КВС сам истс разговоре чуо и у СОЈIУНУ од људи који су 
седели по СОЈIУНСКИМ кафанама, извлачи.ТИ се на све начине да не иду на фронт, 
алlf су мислили да се пзтрИОТllзам може исказати преТ]I,QМ и да ће Iщјбоље бити кад 
се будемо вратили)' Србију 1u\ остваримо анар~ију. 

Једнога .1зна, поводом ових мојих раЗГО80ра, регент је 110311110 свога мииистра уну, 
трашњи~ лела Љубу Јоваf10виhа, а и мене, и тражио од мене да све те своје предлоге 
и ЊИХ080 uБРЮ:ЮЖСfье изнессм ry IIред министром унутрашњих дела. Ја C~M то 

учинио кратко и концизно. И кад сам завршио цео овај говор, Љуба ЈоваНО8нћ се 
CJlожио од речи до речи са мном и рекао peгcНlY да је IU једино нут и начин да 
се одржи ред у земљи, што ћс само судови !IIоhи да расправљају за све кривицс које 

су почињене од појеДИНЦ<l или групе .ъуди 3<1 време ОдС1)'IIзња, као н за време не
пријюељске ОI\.)'паllије наше земље. 

ОДМ<lХ су предузете мерс да се :>а сне срезопе у lIо~оос..lОбођеIlИМ крајевима ПОСТ"d.не 

начеJllЈИЦН среСЈ(И, на нрвом мес!)' свршени 11Ј1<!8НИЦИ, а ~ неДОL-ТПКУ ових, да то буЈ\)' 
управни ЧИНОВНИЦИ, у ЧИЈУ се С1шеСflОСТ не може посумљати. 

Група похапшених официра :Iежала је у затвору. У с~има српским круговима ра· 
справљало се о оној ОДЈЈУЦИ, Донесеној IШ неком тајном ранијем састанку БИ9ШИХ за· 
вереника, по којој је требало да се изврши смена династије и изврши избор неких 
страних flринчева за престо Србије, ЩЮТИR које одпуке једино беше устз.о тадашњи 
КОЊИЧЈ(И каllС"ШН Немиli и ОЈвореlЮ је юј:щио;щ је ПРОIиван да се наместо Србина 
доведе на престо неки странац. IЈико од оних С којима сам разговарао, није могао 
да ми каже раз.тог зашто се ова смена траЖИ.1а, кад сам је само пре крап:ог времена, 
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неку годину раније, веЬ изнршена смена динuспtје у Србији, (1 1)' смену изврши:!и 
су ови исти људи који сада тpilже ИОllу смену династије. 

ПОСТ311Љ3..110 се једно шrrање: шта је руководила ове људе да изврше 29. мај. 
Можда су, после извршења 29. маја, били неЗaJIОiЮЉНИ избором'краља Петра за краља 
Србије? Оиuј избор учини.:Ја је Народна скуrlllПИН3. Ту olL"rYKY Народне скупштине 
прихватио је цео српски НЗ!ХЩ ["0]'000 без юуэеТlШ. да ли тmсу организатори 29. маја, 
"главни организатори", још и Тада имали у ВИДУ довођење lIеког СТРНIIО[" Ilринца на 
престо Србије, па им је то Народна СКУПШIнна оме.13 својим избором Kp1L'b.1 lIeTpa 
Карађорђевића? 

000 су само били раЗГQОnРИ, али ничега није било конкретног, нити је било какве 
потврде таквој rтреТПQСПШI\И, али је постојала jeJlH3 чињеница да је таква OlL1YK3 о 
смеJiИ била донесена и по причању, да су је и ПОХШIЩСIIИ заl-80реници признали, 

О атентаЧ' на принца регеКПi опет се ro~(ЈРИЈЈ() да се дневник онога францускО!
шофера који је ~озио регента Александра кад је на њсга НЗ~Рl!Jен атеlШIТ, раз.никује 
у ~peMeHY од признања двојице сведока који су пред иследником Тодоровићем приз
Н<IJIИ да су очевици' кЮi је Раде Ма.l0бабић пуцао ШI аутомобил на означеном меС1У 
у llремену К!Јдје -ј() н шофер у C80111 днеВf-ШКУ забележи(). Датуми су БИ.1И различити, 
а место и момент су били истоветни код обе стране. 

Мени није познато под којим су условима ова два сведока изјаllила да су 8идеЈЈИ 
mra дана Малобабића кад је пуцао на аутомобнл; али сам чуо да су оба та сведока 
на с.lоб()ди . .Једно после подне обојица су ЈЮШЈШ У мој стан, Раэгоз.арао сам са њима 
и IlИТ:Ю их о lLИХОll} Сllедочењу, и они су МИ обојица юјзвили да су занста би.1И 
иа томе месту, 110 њихову иск<lЗУ СЈЈучајно, ка,Ј: је Раде Мзлобабић пуцао на један ау· 
томобил, а доцније су ЧУ.1И да је у том аУ1Ом06и.1)' био принц реге!!т. Обојица су 
ми реJCJlИ да је то био дан 29. август дан УсеКОllања, а то је дан када обично Срби 
посте, па су и они тога дана узели хлеб и отишли у неки IIИИОЈ·Рад који је био близу 
ЈЈута "оји је IJОlЏЮ И3 Лерина у Со."УН, И Д3 су 1)' приметили Рада Ма.l0бабиhа кога 
су ЈЈОЗНIIва:ш ОД раније, јер су, не сећам се где, БИ.1И зајеЈПЮ с љим у друштву. Тек 
угла~IiОМ сми су ПРИl1ада:ЈИ обзвештајНОЈ служби пуковника Аписа и Љубе ВУЈюuића, 
мајора, Једаи од ове двојице. Темељко Вељановић тако је прецизно ГОIIОРИО о OBo~e 
атентату, да се његову исказу могло пошуно веровати. Добио сам утисак да је Те· 
мељко Ве_ЈЫIJЮЕић Нi\јЕеrю~3ТЈlије и сам био лично ангаЖОllан у атентз-ry. Али, како 
су обојИца, Темељко и Ђорђе Констшrrиновиh, БИ.1И на слободи, нисам имао разлога 

да своју сумњу јХЈзuијам и даље м ;Ј.3 је к:.ю чињеницу сугсрирам и неком друп)м. 
До самог судског преч>еса, много пута сам разговарао са њима, нисам могао посум, 
њати у ЊlfXояе исказе, а наrо~ито у исказ Теме.l.ка Бељановиhа. 

Доцније сам чуо да се говорило како су оли људи били плаћени. за 1) ствар 
мо!)' кагеЈ·ОРИЧКЈ1 рећи да ЈО није ИСЈИН<), Ilос.'lе н.ИХОЕа П)'ШПIЈI,а из затвора, а они 

су пуштени тек !Јосле изјаве пред иследником, капетаном ТОДОРОВJ.lhсм, 000 ОЈЈа човека 
били су без новаца. Теме:ћКО ВељаНОllиh, који је често IIрШИО ситне услуге у моме 

стану, и[нао у б~ка.пницу, ~УПОllао угал, и ТOMf СЛИ~IЮ, цооипа() је од мене по нс"оли~о 
драхми и на тај начин се издржавuо, u хлеб и храну добипао је у из6еl'JlЈ1ЧКОМ ЛОГОРУ 
У Солуну. Ниједнога од њих никада нисам видео да има неку суму нонаца у ue[IY 
осим онолико "олико је сваки који је хтео нешто да ради у Солуну, ~oгao себи зu
родиТИ. 

кад је почело сућење, ОIlИ сведоци с:у поспедочили на суду све оно што су рск..1И 
иследни~у. 

Председник суда, ПеТЈР Мишић, са осталим КО;ЈеЈ'ијумом, осудио је пуковника 
Аписа, Љубу НУЈюпића и Рщ М3iюбабића на сМрТ, ое1а.1е на маље и всћс временске 
казне, које су све за собом повлачиле .1ишење чин~, Вероватно, ту је било људи који 
су из Јlросте СОЈЈидаРlJоети, ДfJlИЈIИ судбину за З~llереIШЧКИМ 1!0ђством, КЗ0 ПГПЈ Cf 
говорило за пуковника Чс;ry Поповића и још неке JtPyrQHt. ЬOl'д~н Ра,цеНКОВиl\ је 
био осућен на 10 година затвора, аЈIИ је умро I1pf него што је дочекuо слободу. За 
њихово Ј!ОМИЈ!Овзње беше се заузеЈЈО 80ђС1ВО СРllске са\lосталне странке, и ()ни су 
ИНСИС1ИР3!ЈИ на ЈIOМИЈ!ОU3ЊУ lJУКОШlИК~ АlJИС~. Кад 10 IН-jje усщljtзн(), самостална 
странка изаш:ш је из Dшще на острву Крфу н lЮСlа.1<! ОIIOЈИllиј~ премз "-13ЛИ: 
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да овај процес нијс изазвао овакав потрес у српској војсци какав су предвиl\aли 

воћс самосталаuа, показало сс "риликом офанзивс 1918, када је наша војска заједно 
са својим официрима још једанпут показала своју храброст и са највсhим е.lаиом уwла 
у ту борбу и са ИCТl1М еланом прош.lа кроз целу Србију, Gocиу, Војводину и Једаи 
део Хрватске. доносећи слобо1ђ' и .амо где је вековима није било. На ;ај иачии, 
показаJlО се да је војска један огроман део официра, актиuних и резервних, био на 
стра][и ()IIИJr ](ОЈИ r::y успели да сузбију почетак nреторијанетпа у Србији, и ]ЏЈ та](1I(\ 
амбиције НИСУ могщ~ ]lаhи lIеку ја'!у I!ОТПОРУ у Србији. 

Спор око даТУМ!Ј, то jecr, она разлика која је постоја.lа што је ](од шофера Фраи
цуза био 11. сеIПембар, а сведоци су 'ВРДИЈ]И да је атентат, тј. да су они видели да 
је Малобабић ПУЦiiО иа аутомобил 29. августа - био је у roме uпo је Француз свој 
дневник ООДl10 110 новом калеидару, А Темељко и Ђорће КонстаИ"Пlновић нису има.1И 
појма О ''!Овом "а.lеидару. А Темељ"о Dељаиовиh, можда није знао ни о crapoM ка
лендару иипгта:а.1И је знао JUI се то на УсеКОАЮhе не мрси и ла је 011 тог.а }lана 
отишао у виноград, баш зато 1lПо је тога дана требало да пости и да се lIаруча хлеба 
И·I·flOжђа. Оиа TaKU 11роста раЧ)'IIИца за;ЩJlU је MHUrO бриге начелницима миниетаpcтtlu 
унутрашњих дела! 

Кад C~M једном прили"ом разговарао са Ранком Трифуновиhсм о тој ствари, и 
"ад сам видео његопу забринутост, сетио сам се једне старе анегдоте која О1"ПрИ.lике 
овако изгледа. За време школских ферија вратио се куhи у село млад гимназист. Јед
но['а дана, отаи га лримети да стаЈ1НО СТОЈИ у ";Ј.Чi!рИ И гледа горе у греде. То је 
трајало неколико даlШ. Oral[, забринут, упита сиога сина 11гта се ТОЛИКО мучи и ,'I)'ooKO 
размишља. СИll му ОЈ\ГОВОРИ; "Ено горе, на "~Чi1РИ, на једној греди, стоји говеђа 6.1-
леl-а на се МИСЈ1ИМ кзко је "-рiша могла да се пuпне 113 нашу качару и да тамо uетаии 
своју б!l.l]е]),." Кзд је чуо какве мисли муче њсгова сина, отац му pc~: ~J-Ic бој се 
ништа. Ја ћу ти рсћн како је С8е то било. Никад се крава нијс пењала на нашу качару, 
нити се може ПOl]ети. А:IИ је I'реда БИ!I;). ;10ле, Ita земљи, па је крава прешлз преко 
ње н на њу се изба.!lега.~а. Мајстори нису хтсли да очисте греду, већ су је. С балегом 
заједно, ИЭRУКЛИ горе и наместили у качару." Тако је oua ".ешка" З31'оне11(_а о ШНУМУ 
3ТСИ"Т3Т3 113 I]РИ1Щ3 регента реmена на тај начин што еам ја приметио Ранку Три
фУIЮDићу, да се ПИ}lе раЈ\И о Ј\Щl Кi1ЛСНllара, од којих је један ноuи ;). дру['И СНlРИ. 
Нека УIJореде Рu.џику између једног и другог "алендара, па ће .ада У11lрДИ1"И да ли 
је један ИС1И ДIН)'М онај који су као дан \lTeIlT3T(I ОЗllачили Темељко и Ђорће. Разуме 
се да ее да1)'М СIЮЖИО, али тај ItCnOTpeOOH неспоразум изазвао је нарочите комен.арс 
у оним );руговима који су желели да цео тај атентат предс.аве као једну намештену 
ствар Петра Жип~опића, Љубе Јовановиrш и Петра Мишића, и ако Петар Мишић, 
који је такође припа,lао групи ззнерсиикз, доuније, кад је био нензионисан. да би 
се уеnоеТ~nИ;IИ ДНII.-IOМа!СКИ ОДНОСИ, између Србије и ёИI"Ј1еск~ - нришuо IJолиrичкој 
групи раЈ\икаЛlюј и био изабран за llOСЈlаиика на њеној лисrи, - он је био ЈеД\lИ од 
оних који су мора.1И бити I1ензионнсани. lЬему се нис)' могле приписати никаКllе 
СИМllатије за pi\диыле, а он је био, по оцени свих његових савременика, један "3-
рактеран чове~. који не би на себе примио вршење једне нечасне улоге, а најмање 
.акне "оја је донела до стрељања Драгутина Аписа и Лlfшења слободе и чина толиких 
његових другова. 

T~KO је зuпрше113 uпа TaKU3BUIJa Cuлунс"а афера, којој није дато право име, јер 
она је "СОЛУllска~ само по томе што је сућење одржано у СОЈЈУНУ, а све друге радње 
које су до тог еућсња довеле, раћсње су дале"о од Солуна, а она одлука о сменн 
династије, донесена је много раније, још док је Солун био у ЈЈоседу турске lIареНИl1е. 

РАЗГОВОРИ СА ДР ТРУМБИЋЕМ И ТРИНАЕСТИЋЕМ 

О БУДУЋОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ 

Мој повратак из ок.)llИране Србије донео је и извесне непријзти~ ЩЈследице. У 
СРПСК()ј RРХОGlюј комаНlIИ IlиrUЈЈИ су ме како сам М01"lЮ да I1peђ~M кроз СРl[Ск.и фронт 
!Ја 000.11 сектору који је тада држао 11 нешадијски ]јУ"; како Д3 ме нико не примети 



138 IIАСИЛИЈЕ ТРБИЋ 

и не задржи; како сам се ја ун)' I И\) C!lM У лукавски штаб'? Одговорио сам и ОДГОllарао 
онако како је било. Казао ~aM им: "Зашто се 611 ЧУДiпе што сам прошао неООl!жеи 
IЩ сектору П псшадијСКОГ Iђ'Ka, а ие чудите како сам llрошао кроз среДИНУ немнких 
логора и преСКlIкао ватре око којих су седели немачки lIојшщи, и кшю се не чудите 
како сам провео цео дан у БУIЋРС1ШМ рововима. а да ме IIИКО НС ПРilМети, и К3КО 
се не чудите што сам прошао све нредстраже буг~рске, ИССIUЮ њихову жиuy И про
вукао се кроз њу? Кад сам све ово могао да учиним и да кроз све те тешкоl1е llpo!iCM 
неопажен, 3:!што мислите Д;I је ТО трсба.l0 да буде IICMOl)'hHO на једном сектору који 
је држао један српски псщадијски пук. Бојао ca~ се исто тако Срба, Фршщуэа или 
ма које друге војске која је са наше стране, као и самих Буr'ара, јер нико ми није 
МОI'аО дати rap<lHHHjy да ме ш:ћс у6юи они војници који чувају фронт с ове стране, 
чим приМt:ТС да се се'!е ЖИЩI или чим примете ма какав покрет, који долази са не
пријJlТt:љске СТРЮlе, да сам имао право .ца страхујем од једне такве погибије, ДООИ(') 
са).! доказ б~ш у самом ПУКОВСКОМ штuбу кад је КОМОР\lијски каюар јавио да је з~рoGио 
"три буr'арска војника" и кад му је ком~ндир ОI\ГОIJОРИО: "%роБИЈIИ ою 2ЗЈ)ОО па 
ниш13! СаСЛ}'lIlај их из КOI"а t:y бата.wна и са ког положаја долазе, l1а НХ ~OДH У 
Брник! 

Лобро сам ЈЮЗIШПUО војничку m:ихологију, а нарочито 31! поступке за време M~ 
каквих ШЖРC"f3 ноћу на самом фроН1)'. Свако се ту боји неке IIpeB~pe. kp, д(ж други 
војници лсжс у рову или епавај)', онај који ј!;: 1111. преДСlР<lЖИ, прима на ссбе одro
ВОРНОСт да га неки непријатељски ~ојIШК, који т060же долази да се преда, можс да 
убије Н;ЈИ да му баци ЛOiCI"I (омчу) на I'Jlaey, )щ га запет.ъз и ДII га одвуче своји~,ш, 
јер тако се Х83ТЈју "жири језици". И д~ нс би нско постао тућ ~живи језик", он много 
р:щије убија OIJOJ"~ којн би еDенry~Лf{О могао бити "ЖИUИ језик" на њеroвој стравн. 
Све lе ЧИЊСlnЩС имао сам пред очима. кад сам се п[Юнлачио кроз војску Koj~ је била 
на самомс фРОНlу. Ile мора се унек успети у H~MepH, ШIИ ја сам овога пута УС!Јео. 
Н, !Јрема ТOMt:, нико не може бити за то одговоран, јер напослетку, ма како био фронт 
поседнут, упt:к ИМ<l МОЈ)'ћнuсти да један човек проће неопажен. 

Али моја uБJUlшьења нису била довољно "снажна". Као казну за тај мој прt:ЛnЗ11К 
/Ја фроНl)', чији је јсд1Ш дсо чувао П пешадијски 1IУК, а ја нисам био нримећен И 
ухвићсн, смењен је А.1ИМllије Марјанопић, flо"lJ[уКОШlИК, командант II пеШЗДИЈСКОГ пу
ка. Обј1ЈшњаВ<IJ1Н су ми да Је биn И команданг H~ Једном ссктору срtlско-турске граниuе 
и да је, у том П(l['.'lеду, како се чува фронг, мС)рао имати више ис~уства од оста.'ШХ 
официра, те је на крају, оаај ваљани СРIlСКИ официр био смењен са OHOГ~ положаја. 
доuније је Iютражио пензију н пензионисан. 

Почетком 1918, не ссћам се да ли јс то БИЈЮ крајем фt-.uруара или почетком мартз, 
у бугарском НЗјХ)ДIIОМ собрању У Софији бсlПС се повела ЖУЧН3 дебата о бугарским 
гуБИllИма на CWlYllCK[)M фронту У Тiжу бугарске офанзиве и СРПСКО.фp<lнцуске KI"IH· 
траофаНЈиве, ~оћеllИХ до краја 11)1~. Неки од IЮСЈШник1I ТВРДИЛИ су да су ООН гуfiИl~И 
прешли 250,ОOU, ади министар Бојнн тада је одговорио да су стоарно I'И 1)'6I1ЦI1 из· 
НОСЩIИ 225.000, 0,'1 којl1X су МНОl'И fil1.1И л~ко рањеии, ЈЈа су ПРСЗДp1lвили, 11 сма се 
поново Н3ЈlJзе на фроюу. 

Кад се "го jIl"l1JlJ.10 у СО!!)'Н)', био сам ПОН080 llOзоат у српску ВРХОВН)' KOMaHi\Y, 
где се I1укОUllИК КалафаТ08иh пОlJQВО з.ахuалио IJ~ Ta~o 13чном ООавештењу које сам 

им донео годину jIall1l раније, Било ми ј!;: доста неllријШ1Ю Kaц~ сам сазнао да је са· 
неЗI!Нчкој ВРХОВlюј ~ОМ1IНДИ била потре6н~ једна пщина врсмсна да утврде стварни 
ryби13К који је IlреТРlJела љнма IJРОlиннн'!ка Н()јска у борба~а 1916. 

И принц реl-etп ГОЈ.КО ме је исто зн~о и З1!хвалио ми се на.тачном обавештен,у 
које С8М им донео почетКШI 1917, Кад сам се враТИI"I ю о~упиран(: МзћеДOllИјt: у Солун. 

СВ8 МОЈВ обавсштења БИЛ<I су савршеlЮ ТЈЧlЩ. ~ IШрОЧИ ro ОН;! о стању у бугарској 
војсци и о ~сулу у [)yгapc~oj П033ДИIlИ, ШТО се 13ко јпсно ПОК1IЗало одмах ПОСЈlе про· 
6oj<l ~оји је УЧИllИ.1а српска Bojc~a на Солунском фронту, побуном бугарских Rl"lјника 
под пођс:rвОМ Рајка ДuскалOlШ, кад јс њих 20.000, ~оли~о их је стигло ок[) г,резника, 
IЈОШJlО на Софију, али су код 8.оЈадона fiи:щ лочекзни ОДlЈемачке појске и растуренн 
од немачкс артиљерије. Сви ови JIoratJ.'ljH требаЈIO је Ц3 дођу, ла ДII се утuрди Ш13 
је Сllе пропуштено од Д~Ha ПО1щошеl~а MOГlI из~еШНlја на до О"Упацијс БУЈ'арске. 
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Би.то је много замерки :ЩШ!О је Франше Лепере онемогуhио да један део српске 
војске yhe у Бугарску. То је трсбало ДОЗВОЛИ1И, UKO не ИЈ други)( ра1.1Ога, ОНО бар 
из ови)(: да Бугари, у самој Бугарској, ~идс раз.nику између Ј1OCI)'IlШШ Срllске uojcKe 
у окупираној земљи и њено Ј10нашање Уlюрсде са својим Ј10иашањем у ОКУЈ1ИfX1НI1М 
тсриторијама Краљевине Србије. A.iш снвезни~ка КО"ШНJlа, тако је донела решење при
ЛИКОМ llреговора које је од стране Бугара водио lllеф њихове делсгације генерал Лу
ков с Фpl1llше lIenepeoM, врховним командантом Исючне војске у Солуну. 

Принц реl'ент А.Јlексџндар бете се СЈ1ријатељио с младим грчким краљем ЛIЈек
санпром. Обојиua су Ј1ОССТИЛИ .1инију СОЛУНСКОI' фронт~, а затим су отишли з.аједно 
у Тесалију, где (;ој код вароши Калабаке Ј1осеТИ[iИ метеорске манастире, које је сџ
градио Симеон ПалеО;ЮI, деСIЮТ Тесалије (СИllиша Немањиh, брат Ilapl1 Душана, а 
син Марије ПалСолог, друге жене кршьа ('теВаЈЩ ).lечанеког, који је цар lIушан удао 
за свог великог 1I0јводу Оливера), чија се задужбина MaHacntp Лесново и сющ нџлаЈI1 
у добром стању, где r::y Ilај50ље очувзни ликови lшра ДУlllзна, LШрицс Је.тене и њиховз 
сина Уроша. 

Чудновати r::y ови мстсорски r.шнастири у ТеСi\..тијl1. Сагра!iени су сваки на по 
једној засеDној KYllacToj стени, којима сс не може прићи ни с једне C1paH~. Горе, у 
М~II<lСТИРУ, Iюстоји два-три чекрка добро учвршћсна, помоhу којих се на конопцима 
СЈ1УЦЛ~ јсДtш дy60KU корна доле 113 :leМЛ,У. Посетилац седис у ту корну И онда га 
1I0моћу чскрка извуку горе у MaHacrnp. l'l~ T~j IШ'!НII је ощюшен сав материјал за 
зидање 1Юi М31lастира. Оно јс јединствен случај зидuњu бар манастира, јер у Еврrmи 
не щх:гоје ТiIКUИ манзстирl'I, Чl'lјl'l је материјал I1рИ зидању 110,1 оваквим ТСlUким )"сдо-
8И'>:l.l1 доношен. Оба Александра с~.ш су эајеJllIO у овакву је}щу KOpJ1Y и била су из
oy~elJ3 п>ре, У манастир, где су разглсда.1И IIРКВС, разне очуване :щписе 11 фреске Си
меона (Синише). 

Те зи"!с десио се још јеЉ11Ј догађај 113 КрФу. Југословенски одбор из )loHAOl1a 
на чије ... је челу стајао др АIПС Трумбиh. Зi\Rокат из Сплип, са Ч!Шlювима ТОI а олоора, 
у коме је било, поре,~ Хрllата, Срба и СJlовснаца, у споразуму са српском вщџюм M1jU 
је тада бораВИЈЈа 11.11 Кр<.ру, ДОU[ЈIИ су на Крф и направи!]и .ieJIaH ПОЛlПички споразум 
који је познат под имсном Крфска деКЈШрација. I!n том споразуму, требало је одмах 
по ослоБОђењу створити зајсдничку, јеДИllстнену државу свих тер"торија IШ којима 
живе Срби, XpHaTI"I и СловеНЦI"I. Та држава има бюи монархија са ДИl1зстијQМ кз
раћОрђсвиhа на че.ТУ. 

Кад је та декларација Ј10ПlИС:Ш&, члаfJ(ШИМ& јупхлоuеfJСКОГ ()дбора бl"l.lО је до_ 
пуштсн() да дођу У Солун, да Ј10сете српске ТРУЈ1е на Солунском фронту 11 ДЕ се rтpeд
ставе регсюу Александру. Тада сам био директор ~CpnCj;or гласника", и у томе свој
ству дочеКЕО сам чланоне ОНОПl олБО[ы у СШIУIIУ и ДУЈ'О разговарао с њима, нарочито 

Ј1осле њихове посете ФРОН1у. СIIИ су БЮIИ одушевљеflИ држаљем СрIIске војске и fJИСУ 
има.1I1 ДОАОЉНО речl'l да искажу коликn их је задИВI10 елан те војске, који се једним 
Сllојим делом налазила IШ с'1000дl"lој српској ЈеРl1luријн. Кщt сџм распра8љао са ТРУМ
бићем и Тринаестиhем о будућем уређењу наше државс, они r::y били ОДУlневљени 
У"ИОIIИСТИ, и мени су 11011.3311"8.1111 Д3 је свзка подела наше Н3Ц110Ш1ЛfJе територије 
HlI Ј10једине нациоиа.1НС ДСЛОllе, 1IIIСОЛ)"ГНО H~Moгyl'la, јер су Срби и Хрвш'И тако 
међусобно измешани, да би то био нзјвећи злочин лравити деобу између њих. МОЖДЕ 
су ови љ)'д" тада ТЕКО и МI"IСЈЈИJlИ. И можда су веровали да lIeo хрватски народ "еће 
имати II!-tшта IЈРОТИО једнога споразума, ЈЮЛIИС31IОl' и YIUpђeHOr на јединстну Срба, 
Хрвата и С:ювсиаllа. 

Приредио сам банкет члановима ЈугословенскOI' одбора, послс њихоае Ј10сете 

CPllCKOj војсци на Солунском ФРОНТУ. HI1C<lM ни МИСЈЈИО}lа ће ИСТИ људи, само после 
иеколико Ј'одина, бити одсудни ПРОТИВНИilИ баш оних истих IlрИНЦI1lШ О јеДИllСТВУ 
Iшшег ЈШРОЈЩ, чији r::y тако велики Ј1РОТИВНИЦИ пОстали lIOIlHl"lje. Имао СЕМ "РИllИКУ, 
да, као наро;џш ПОСЈIЕНИК, заједно са ТрумБИl'lем и IheГCBI"IM друroвима, мећу којима 
је био и rЮilнији КРВ()ЈIOК Анте ПаuеJlић, раСIЈРМЈЫIМ {I тим данима СО.1УНСКИ:ll и 
крфским И не једанлут довео сам Трј'мбиhа у Ј10ложај да ми не може одгnв[]рити 
зашто је Ј1роменио СБоје мишљење 1918. 
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у ПОllерењу МИ је причао да је његов г.тавни разлог био у томе urro се Кjnlљевина 
схс "!'t':CHO ве:1аДа с Француском, уместо д.а се тесно оезала са Енглеском, која је 
била дnпољна да нас помогне да саградимо четири Jlруге "оје ће сећи ДалМaI(ију, 
ХерцеГОВИIlУ и БОСIIУ И иhи паралелно с Јаllранскнм морем и друrnх седам верти
каЛI1ИХ IIРУПl које ће из свих ",рајеuа Југославије силазити доле НII ЈадР,lIJСКО море, 
сскуhи ове четири паралелне пруге. Рекао ми је да би нам Енглеска створила јачу 
морщ;рицу која би nаРИРШЈа нта.lијанској, а с ЊОм И упоредо трговачк~ морнарицу. 
Ове l(онцеПЦНЈС, по њеГОIIНМ речи~ш. радикали нису хтели да приме, If то Је био главни 
разлог што је он постао фсдера..1иста. 

у друштву ОВИХ људи, међу којюш је био и чувеин Ilравинк др Ладисш\В Полиh, 

пронео сам пише од дпе ПJ}lине у једном београдском хотелу. С њима сам MHom пута 
заједно седео за rУчком н uечегюм з"IIИ ~MO, 110 СШ1јим КlIнцеlll(Ијама о држави били 
увек ДlщеЈС.О jejIllII ОД дРУI'Ога. 

Носле посете фрою)' и ощ:ющтаја с регентам Александром, чланови ЈУНХ:lIонен
ског одбора вреТИ.1И r:y се на Крф, ШI r:y одаТ.1е једни отишли у Jlондон, а други 
у Рим, да би тамо ПОТIIОМОГЛи политику српске В.lаде за дефинитивну деобу Аустро
Угарске монархије. 

КРОЗ СТИХИЈУ РАТА У СЛОБОДНУ ОТАЏБИНУ 

Русија је БИЛi\ у ре~ОЛУlЏfји. Један део српских дооронnљачких ДИНИЗllја које r:y 
сачињаuщти углзвтюм Срби, бивши аУСIроугареки војници, који r:y се на руско-ау
сгријсlШМ ФРОНl)' преда.lИ PyCIotMa. Међу ЊИ\НI је бlotло и нешто Хрвна. Ови Срби 
с ХРЮНlotма који r:y на то пристали учинили СУ један од fJajuehlotx путева који иеторијll 
памти да је МОI'ао један народ учинитн да доlJc иа оно мссто где треба да сс 11роДУЖИ 
борба за IbИХОВО ОС.lобоћењс од тyl'mHa и уједињење са Србијом. Тај ЧУдlюват nyт 
ишао јс из Одесе на Москву, из Москве, јјреко Волге Iot Урала у Сlotбlotр, ИЗ Сибира 
у ВладиlЮCТOК, из ВЛ3.дlotвостока јјУГСМ око Кореје и Формо3е, преко Синr'апура и Ти
хог океана, зашюоили t:)' у Индијски океан, па кроз Арабљаиски залИВ, Црвено море 
и Суец, УШ.1И у Средоземно море и дошли у Солун. Њихово страдање на томе tryry 
било је не.нико, а дочек у COJI}'II}' таК(lе какав може приредиги C(lMO браг своме 
рођеном брач, за кога j~ сматрао да јс изгубљсн. 

Они су се оДмориДи у логору У Микри, а кал су се п06ЈЮ одморИЈIИ, од љих је 
формирана ТiЖО]Н3Н~ Ј:\''I"ослов.енска дивизија, чији је ПРНИ командант био генср3.д 
Воја Жив~новић, Ова дивизија, тј. љснн војници, У "МУ Солунеког фронта по
казали су се I1CТO тако храбри као и љихова браћа из СptJије, а би:ш су већ добро 
каљени на Добруuанском фрmпу, те су показали и сеоје велико јунаШJDО и своју 

велику издрЖЈЬИЕОСI. 'Гако С)' се једног дана НIIШЛИ Срби, саКУllљени на CI.J;JYHCKOM 
фронту, из СВИХ крајева бивше Аустро-Угарске мnнархијс да и они учествују у по
следњсм ударцу против те монархије. Тај ударац је за монархију био смртоносан, а 
Србима је донео дефиннтивно нароДlЮ уједињење са Србијом. ТО уједнњење су СВИ 
они желели и БИ.1И готови да се за њега жртвују. 

1, септембра 1911!, почео је rтосдедњи чин 113 Сюунском ФроIПУ. Пnче.lа је 
српска офанзива, ПОТlТОМОГJlУТd fЩ Фршщуз~, па j{~Д су Срби већ били ЩI ВаРЈТару, 
Сllлазећи са ДоБРОЈ' Поља јСДIЈИ ДИРСКТIIO на ЮIвадар, а други преко ЦРl1е реке 
на IЈУТ ]ЈРИЈlеll-Градско, једни заобl1.1юсhи Бабун)' ишли су У правцу Вслесу, Грци 
и Итa.rrИЈани су тада пошли из Битоља ка Прилопу, а Франuузи исто тако пошли 
су преко Бабуне)' СКОII.ъе. Сва бугаре ка војска која се налазила изме~у Ирне реке 
и Охрндског језера била је заробљеlm И1међу Кичепа и Скопља, а друга између 
Скопљя, Куманова и Ончеr' 1I0ља, ЈЈ.ОК су lIеки УСllеЈIИ да се нребаце у БУI'арску 
"~ зцкл,учењ~ примирја. БУI'UРИ су у своме QДСЈ)'П<IЊу ошьачкщlИ сва месга кроз 
КОЈа су пролазили. Нигде ниr:y оставили ни lIолоее, I1И ~paBe, ни коње. Све су 
потерали собом У Бугарску. Кад су БИ_1И заробљени продаllали су ОНУ стоку се
ЉIщима, НрЛО често и онима од KOj!fX С)' је оте.1И. 
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Б~О сам позван ОД пpecrолонаСllедника регента да одмах пођем у Скопље. Прошао 
CIIM кроз IIрилеll, ШЈИ сам одаТllе, без задржавања, отишао у Велес, а ИЗ ВеЈlеса у 
Скопље. Регент је стигао пре мсне н беше се сместио у ку!'!у Ферад Дран\ на ОЩIЛИ 
Вардара, на путу измећу Српске женеке гимназије и ИСЈЈахане. У Скопљу CIIM остао 
све до nujIa Ннша, где (..')' Немци дзли последњи ОПЈор и где је наша војска морала 
да изврши још једну тешку борбу са неllријац:љем који се бршшо у нашој земљи. 
После ослобођења Ниша, замолио сам да будем демобилисан и да се вратим у Прилеп. 
ТО ми је допуштено. 

у Скопљу сам нашао многе своје пријатеље из Битоља, који су били евакуиеани 
у Скопље пре нсго што је ПОIЮВО Биroљ ослобођен од српске војске. Бнтољу је било 
суђено да буде ослобођен од Турака 6. новембра 1912, а од Бугара опет 6. новембра 
1916. у СКОIIЉУ ме је нашао и мој пријатељ Бајазит Гафур. Он ми је испричао да 
су БУГдРИ, одмах 110 ДO~J3CKY у Скопље, потражили његова брата Хасана и да су га 
одмах убили. IЬHX су опљачкали н од њихове lюродице још тројнца су убијСIIИ, 3аЮ 
што су ралили са Сrбима. Ја сам им рекао да се даље немају шта бојати, јср сс Бугари 
више неliе Братити у МаћеЈ\Qllију. Али т() је Бuј~зит знао и без мог докази~ања. 

Интересантно је пријатељство ових АрllllУШ IIpeM3 мени. JeДHOГ1l дана Бајазит 
дође к мени, па ми каже: "Чуо сам да су тебн све опљачК!Ulи н Д1I више НИШТ"d немаш. 

Ја сам овде Н3 пијаци изабрао пет пари добрих волова. да нађсш једног човека који 
може да их отера до llриле[ш, шt д3 их о[срuш У своје село да изореш још ове јесени 
нешто." Orимао сам се ,:щ не "РИNИМ овај поклон. Ати сам то морао учинити јер 
ми Ј.е Бајази'!' категорички тражио да то од нега [IРИМИМ, јер иначе сматраће да иисмо 
ПрИЈдТељн. 

Лакше је било овај поклон прнмити него ВОЈiOое отерати до ПРИJlспа. lIa l1)IТY 
СКОI[ље-ПРИJlеll нико не би тражио пасош од сто!;е јер ројска је у свом на(1)'пању. 
идуliи од Солуна и Биroља !;а СКOfIЉУ и даље QCкудеВ<lЛа у храни, а зна.ло сс добро 
да су Бугари опљачкаllИ све што се МОI'ЈIO UДlШЈИ и о[ераги. п~ је свака јеЈ\ииица 
гледала да се за дуже снабде месом. Ово је нарочито ваЖИЈIO за Французе, али и 

за иаше. Овде је ве!'! БИЈ]U комора српске војске која је има.ла могуhности да НtlfOБдрИ 
у своја кола месо, и к()же, јер су знали да ће им и оне бити потребне !;ад се буду 
враТИIIИ куliи. Зато сам морао траж!Пи некога ко ће из Скопља, 113 преко lПипочана, 
Горњег Јаболчишта, Межилова и Боroмиле отерати ову стоку у мојс ССЈIO БРдИЈЮБО. 

Сllучајно је тих дана био демоБИЛl1сан и Цветко петрови!'!, Срl1СКИ учитељ, који 
је био 110стављеll Ја IlредсеДlшка ШIШlине [IРИЈЈепске. Цветку сам био кум, па сам 
га замолио да ми он стоку отсра до Бранлова. и он и ЊСПЈБд Дllа--гри друга су носили 

БојllИЧКУ униформу, јер друге нису ни и~али. Тако је Цветко отерао стоку до БраИЛOllа 
и тамо је оставио IЩ мом имаlЬУ. 

Ја сам се вратио преко Велеса и 01ИШ30 У Приде/[. Из ПРИ.lепа сам отишао у 
БраIi.10~0. 

два непријатеља готово су уништи.та цело ово сеllО. То су би.1И Бугари н шпански 
грип. Бугарн су исеК;IИ СIIУ шуму око сеllа. Шумн је била сва храстова. И 0110 село, 
пре ове инвазије, нише је ЈIИЧИЛО на нско шум~дијско село У зе,Щ:НИЈЈУ него на обична 
ма!'!еДОlIска села. Сад су Б)тари исекли сву шуму изнад села и око села, а у пољу, 

ИСТО тако. није остало ни јеДl1(} дрво. Село Секирци ЮIШiO је око 100 хектара ХМ
љадугодишње храстове шуме. То је био украс у том делу ПРи;Јенског 1I0ља. Сад је 
све било tЈосечено, да ни једно дрво више није било остало. Људи нису МОГ.1И У roMC 
[I(}ЉУ да нронађу своје ЊИ[lе. Л то је било још теже мени који сам све своје њиве 
l1ознавао по разном дрвсћу на тим њинама и ш1О сам имао неколико храСТОIIИХ З<iбрана 
у самом пољу. Ку!'!)' сам затекао без врата и без прозора. Бугари су све 10 однели, 
Нд фронт за своје земунице. ВРШШIИЦУ су отерали у Бугарску, а у замену за њу оста

аили су два камана ~a.loKa, дуга 110 два метра, 55 сантиметра у пречнику, којима су 
обакљали врmидбу. Кад су донели то камење у БраИIIОВО, МИС.1И.1И су да ће свет из
неиадИffl ~BUjU~ 1I0ЈЬонривредном културом. Али народ у томе крају, који никада није 
обављао вршидбу на онај начин, уочио јс да су БУГдРИ далеко у томе [iOгледу заостали 

иза њнх. У целом Браилову нашла се само једна кокошка у куhи Дуке Ђорђсвиliа 



142 ВАСИЛИЈЕ ТРБИ"h 

која је сачувана на тај Н3ЧИН ШТО су је држали у пећи у којој се хлеб [[екао. Ништа 

више ОД ЖИВ<: стоке, Ilије било сем те једне КОКШIIке. 
На ТО је д\ЈШЩЈ и '"РIllI који се з.а IIратко време ПОКОСИО људе. УМl1ра:щ су 110 

неКОЈIИКО њих за Један iIilH, тако да већ Ilије имао КО да КОШI ! робове и да их са· 
храњује. 

Војници који су из тога села били на Солунском фроНl)' још се нс беху вратили 
свајт'l кућама, а такО исто ни тројица који су били интернирани у Бугарској. ИН
тернирани r::y били ВеЉКО lансвић, Стеван Ристић и Илија СтеШlНовић. Њих су Бу
гари дут мучили л.а им изнуде нризнање да сам ја био у ССЈI)' и ца су ме 01111 IIИЛ~ЛИ 
Просто су !lреl)'КЛИ ове људе, ОД којих ме дпајИ1lа у(}пште IIИН lIиm::ли, а ВеЉКО .Iа
неон!'!, који ме је видео, кщ је всћ 8идео Д<l I\е да умре под бuтинама бугцрским, 
сетио се "ако да им у IlОСЈщцњем ~acy доск:о~и, ШI им pel(He: "у "БУI'арској' IleрИ 
да умрем, шц} сам нидео ТрбићG!"! Оно је УНIIJIИЈIO, јер официр, који је нршио ово 
б~ТИlшње, рек:щ је: "Оста~ите го, бе! Човек се заклео у бугарску веру". И тако С)' 
ВеЈ~IШ, ИЈшк ОСНIНН.!И ЖИII~, ШIИ су их отерали у Буг~рск)'. Маностир Светог Дими
трИЈа ко,1 села L'rellанци СШ!.IЩЮi су до земље, 3 Тсмељка lIарювиhз И његовог брата 
Анђем;а тако су исто ИНТСРНИРШlи У Бугарску. 

Мојих пет Пери волова дао сам још Гlреоста~им у животу сељацима ш! почну да 
ору и да сеју. Код :I10je куће 3~TCK~O сам у ј~Дlюј соби ОКО 5.ООО 1(1' I!шеl!ице, II~ C~:I1 
је ОДМ<ЈХ РlЏм~ниu cu '!истијом пшеницом и дао да се сеје. 

у кући нисам нашао нигдс ииштu. Амбuри су били однесени као и СВС ШТО је 
могло lЏl се ДИГlIС. Све је требало почети изнова. 

ИIПСРНИРLlИ су почели да се нраliају из Бугарске. Више од Iщловине онога народа 
из Ilоре-!а који су били интернирани у Бугарск)' остало је у Бугарској где су IЮМР.1И 
ОДI"ЈШДИ И р3ЗIШХ 6а.1СIllтина. За моју IЮРОllИЦУ нико .\111 сшје у.\1СО НИШ'I"fI рећи. Тек 
"ад је дошао Вељко Јанеuић к()јl1 се ипак некако д06ро СIIШIШО у fiyrapCl(oj Тракији, 
где је био rюЈЬ3К у неком селу ['југарском, јавио ми је }ш С)' ени моји у г,УГЩЈСкој 
ПО:l1р.1И, а само СТ<Јрији СИllчић Вnјче је жиn и Љl га је неки буг~рски официр ПОСI'IIIИО. 

Дочекиuао сим Р~;lUм све интернирце, којих је било много, али ми нико НИШПl 
није l>Iolao рећи о мојој IЮРОДИЦИ, Ја сам се из Солуна обраhао ирвеном крсту у 
ЖенеllИ, где је радила и једна срлска секција Ирвеног Kpcra, IlpeKO које сам био 
lюслао 7'(кЮ швајuaрских франака 6угщх:ке лепе КОЈИ су БИ.1И петнаест пута јефтинији 
од своје номиналне вредности. 

Фебруара :I1ecelIa моји су се ипак враrn.1И из Бугарске. Били су голи и боси, та
корећи у ДРlJlЬЦИМ3. Али су били здрави. И оно што ме највише обрадовало, деца 
су тако JlellO гtlВUРИ.1U српски. као да се Bpal'tajy из Београда, а не И3 Казан:тука у 
l:iyrapcKoj. Тамо су били У српском офиuирском зар06љеничком логору. Са Србима 
се, у томе логору, најгоре IЮС"Јупало, ШlИ се бар 1)' говорило СРIIСКИ. Тако моја деца 
кад су се UjJ1iТИЛИ из Бугарске нису зна.на ни JeДlle бугарске речи. 

у НОВОЈ СИТУАЦИЈИ ПРЕд НОВИМ ПРОБЛЕМИМА 
- АГРАРНА РЕФОРМА У МАЋЕДОНИЈИ 

у Г.еОГjJ1iДУ, за то Bpe:l1e, СIНОрЩШ се др.жuuu Ср(Щ, Хрвата и Словенаца. У Паризу 
је отворена КОllфереllЦија мира, где је Србију эаСТУllaО НИКОЈlа Ilашиli, дотадашљи 
председник срнске 8ладе на Крфу, а председник В.lаде у Београд)' постао је Стојан 
М. Ilротић. 

Ја сам, као и остали многи Срби, очекивао резу:пате које ће дати конфереиција 
мира у Паризу. две државе беху потпуно ПРOlЈале - Русија и Аустро-Угарска. Аустрија 
је била подељена, као llIТО се зна, на неке ноце држ~uе, коо ШТО је Чехuслuэu'!ка 
и Маћарска И IIOna рспуБЛИl(а Аустрија, а не .. и су ДСоюви IIРИШЩI Рум)'нији И Италији. 
А тамо I'де су Јужни с.10вени били КОЩ13ктни, пришли су Србији, која је у својој 
чувеној 1I11шкој дсклараil:ији коју је про .. ламовала 'f најтежим часовима Србија 1915, 
ol'8opeH(J изнелз као СЭОЈ први ратни I1I1IЬ - осло60ћење свих Срба, Хрвата и [ЛО
венаиа испод туl'tинске Dласти. 
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и док се у Београду радИЈ!О на консолидацији државс и правилс се IXI:ШС ком
бинације 33 нови ynaB, )' М~ћедонији се раl)алз НОIIa анархија. Наше власти БИ.lе 
су сувише еJlабе ца !"ОМе ],IIУ одмах пану на пут. Као легална, рюпијала се НОМ 11.0-
муни!.."Тичка странJUI, Koj~ је clloje идеје иР'ЈеЈЈа из Октобарске ре8олуuије коју је Ле
њин извео 1917. у Русији. она странка која је у ствари била једна секта тражила је 
рушење uелог друшrnсног поретка, а нарочито се беше ОКОМИ)Ш на војску. односно 
на служење војске и ПJlаћање поре:ш. Ова идеја, вешто и без CKPYJIy.-Ја СЩХЈвођена 
6юа је прихпаћена, нарочито 110 гралови'!а, тmю ,~a је на изборима 33 Уставотворну 
еКУJlШIИНУ мзабран један IЮСЈШНИК I\З IIРИЈlеllа као комуниста, а ro је био неки седлар 
из КlXlгујеначког Војно-техничког зшюдз. До тога времена, па ни у то време, нисам 
се уопште занимао никаквом П<lртијском ПОлитикО~, јер сам МИСЈIИО да се сав посветим 
земљорадњи и да прокрчујем пут новим модернијим справама за земљорадњу, а тај 
пут знао сам да је дуг и тежак, јер је наш сељак ЈСм:ъорадник ПРИ.1ИЧНО конзервативан 
за нове идеје у земљорадњи, аJlИ их Ilри~а брш кад њихову нримену види на делу. 

Зато сам се решио да увсдем модсриу зсм:ьорадњу lIa своме ИМIНЬ)' tI да на тај нuчин 
послужим и ДРУГИМ<I за IIри~ер, .'\ли еам имао још једну обавезу: да некако помогнем 
онш.lе наЈ"ЮЛУ и оним {)ОРОЛИIlШ.Ш К(lјс су биле инн:рниране З1I време окуш:щије. 

Српски Пореч требало је сачувати да остане у целини, да би Срби у тетопеком 

ОКРУ!)' коме је IlpИllадао и 1I0рече, ОДРЖ!lЛИ онзј процент који су ДОТ.1е и).tали у округу 
теТОВСКОМ И да расе,loaН,lIьем Пореча не допустимо да се та НЈ"ЮJlорција 1I0ремети на 
штC'I)' Срба. 

дли-бег дсрuла из Тетова, lIРУГИ из ГОСТИВllра Ћамил-бег, обојиuа из виhcних 
арнаутских породица, беху ПОДИГ.1И високо а.1банеку заставу у тим крајевима, И :Ј.ато 
би свако слабљење Срба у томе OKI1)I)' Зt!3чИЈЮ један наЦИОН<lЈIНИ гуБИТ<lК. ila би 
ОЧУНЗ0 цеЈIИНУ Срба у Поречу, IЮТРUЖИО eUM да ме IJОСГЗllе за ЧИЈЮIIНИКЗ Ш'рарне 
реформе у СКОIJЉ)'. 

У то нреме аграрна реформа почела се спроводити у нашој зсмљи. Брзо сам био 

постављен за секретара 1 класе у ГЛ<lDНОМ rювереНИШТIIУ aГJXIpHe реформе У CKOIlЉY, 
У томе СllојеlВУ, а IIOOHal11l0 сам врло дrtбро све arp~rHe ОДlюсе у СРlJекој М~ћедонији, 
ОТИlllао сам IIРIlО у село Ропоroпо, које је ПРИП<lдало Ахмед Зогу и њeГOB~' брз1)' !Је
маилу, као и наследницима Садилах I:'.фендије који ~y били негде у Турској. 

То сам шпање решио на тај начин што сам се са старијим братом Ахмед Зогуа 
Uемалом спорuзумоо да љему ОСПШИМО ЗО хектара земље и једну кулу у селу Ропоюоу 
на њеп)uо СJlобоДIЮ Р~Сlr()јШГ~lье. IЬеЈ'UВИМ дотаДUШIЬИМ ЧИDчиј~ма да дамо свакој 

кућн 110 10 хектара земље који су они оuрађИНШIИ Н коју C!lми себи буду изабрали. 
ОСТЈтак уколико буду имали пр~ва на новећање земљиштэ, да добију прИ,lИКОМ деобе 
тамо где буде комисија :ш део(\у олредила, 

у селу Дебрищry одузео сим опет нека земљишта одбеглих Турака, а тако исто 
и у селу Броду, поред реке Треске. Ta~o сам оставио 10 хектара земље Али-беговој 
породици, а сну OC'HIJJY земљу резервисао сам за бивше чиuчије бел)ве и за оне који 
буду јанИЈЈИ да им је земљ~ потребна. 

Тако ca~ у те две ОnШПlне, бродској и дебрешкој, створио један комплекс од 
преко 2.500 хектара. O,iдa сам објэпио Пnречанима да се јаве у СКОllље r.l<IBHOM 110-
вереrlИI1lТDУ К(I жели IЩ Јюбијс земљу и да се насели опет у срез)' пореЧКОМ. 

У Ропотову се населило око 250 кућа; 12-15 6И.10 је насе.:ьено у Дебриш1)'. Неки 
сељаци из Брода доБИ.1И су земљу у Броду. Михаило Јоеиф08нћ, срrlСКИ војнода из 
Поречз, родом из села Брод;!, добио је LU хектаp<l најбоље земље, поред реке Треске 
у његову селу Броду. да би се олужио овом храбром Србину из Пореча за све оно 
ШIО је учинио за Србију, а шта сам ја могао учинити у делокруry свога посли који 
ми је држава ставила у задатак, ја сам сам лично, са једним геометром, на лицу места 

у Броду, доделио земљу Михаилу ЈосифОНИћу. 11а бих могао задовољити земљом и 
неке ссљаке из вслешког срезз, где није било места за неку експопрнјацију земљишта, 
одузео сам јМ<lН велики део утрине ол аРI1НУТСКОГ села Десова и ту населио око 30 
кућа Срба из вслешких еСЈIIl ГаБРОВt!ика и Ораовог дола, А у БIXIИЛОВУ ставио сам 
иа расrю.rюжењс cny напуuпену зсмљу нских бегова, који нису живели ни у Прилепу, 
оећ су негде у Прилепу живели неки њихови далеки потомци. Али, да бих показао 
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да то не чиним НИl(оме за инат, одвојио сам у једком KOMIJ.ICJ(C)I око 50 хектара своје 
сопствене земље и спшио је у Ј;:ОМПЛСКС ЗСМЉИlUта за насељавањс. Тако су, из тога 
3е"f.lЬИIU'13, користи;!е се [2 ЈЮРО.1(Iща из ce:l~ Г>огомиле, а jnlll боље се кnрнстили 
некн сељаци из оБЈIИЖЊСI' ,се.:13 СЈЈсnче, којима је то бнло 6.1I1ЗУ, па су остали у свnм 
селу, а доби.ти су као ДОIJУНУ земљу У a!~py СеЈШ БраИЈЮВ1I, Је су МОI"ЛИ да И~Нlју до
ВОЉНО земље не само за нсхрану своје IЮРОЈ1Иuе, већ и жита за продају. У селу 8слИКО 
Коњари узео сам за аграрну реформу, IЮред једнО!' ДеЈlЭ сеоске утрине, и сву земљу 
QНЮI: Турака који су одаВIIО напустили 1)' земљу, а коју су земљу бесправно обрађивали 
како је ко ХН:О и где је Ц) стигао. 

Ilа 1'1080101 )смљишту, као и ЩI 3СМ:ЪИЩry атара села МШI() Коњаре, КаIlИНОЈ' Сена 
и Лагооа, Мl1нистаретво аграрне реформе l1З Београда населило је око 25() породица, 

родом из Далмације, l1З врличкоr' среза. Ови су се људи дуго мучили док су себи 
саградили куl1е, док су прибаВI1ЛИ радну стоку и ПОЈЬ()привредне справе и алатке. Али 
кад су c~e то IЮС"IНI·ЈIИ. IЮКЮШIИ су се као орло HpeJIfm домаћини који су са спојих 
ЊJ.lва J.lмали довољно жита зи себе, на нешто н за продају, а стоку су имали много 

бољу него мештани, јер су вище IЮlцшња,'IИ IЈажње нези и одгајивању стокс нсго 
ШТО су то раДИ,lИ мештани. И ако су то била два св:ета мештани и ови досе,.еННIJИ 
из Д3Љllзцнје, убрзо су lючt:.!IИ Д~ се opoђ~Hajy, lIа не само што су се.љаци меШТаЈЈИ 

узима.1И ленојке (Щ с~ојих ноних суrрађана, H~ћ су неки ИШЛИ И У 1la.:IМШlију одакле 
су били OEI1 досељеници, па су lIосредстоом својих нових сељака, женили се СРIIКИ' 
rьаr.щ из Далмццијс. 

Имао сам још јсдан д:јГ да одужим. То јс био дуг прсма свима ЧСТИИl\има Kojl1 
су остали у живо1)', а који СУ хтеЈIИ да добију земљу, јер је Министарство аграрне 
реформе прюнало право да Сll3lШ чепrик KOjl1 за то нокаже rютребно yoe]lCЊC, има 
nJXIво на iO XCKI1Ipa земље. 

Хтео сам да се од:јжим и оним жртва"ш бугарског терора у IIрилеny који су ин
тернирали око 300 породица из вароlUИ ПРИЛСn1l. Прилеnу сам одузео сау liаllуштену 
1)'рску земљу и сау утрину на nу1)' Битољ-llрюеll, 3 ОС3Т8НО сам им само нешто утри
не од касарне па до близу липаде где је llOкрај чесме погинуо војвода Глигор Со· 
к:о.lIuвиh. Ту са.'! добио, за овај ЦIIЉ, !Iреко 1000 хектара земље. Остап\к земље доБИЈЈИ 
су Сllfюмашни грэlmни Прилспа који су живеЈЈИ од производње дувана. 

Против мог рада прво су се побуниле прилспск:е чорбаЧИЈС које су ималс своје 
њиве, а које су им IЮД разним условима какви су Н~Ю били уобичајени обрађивали 
они грађани. већином досељени сељани, који нису имшrи своје земље. На Tdj начин, 
с једне стране, lюјефтнrЈИО је закуп зсмљицгш, а ~ Друl е ClpaHe, носкущ:лз је радна 
CHI!Г~ КОЈа је бил~ IЮ1'ребн~ оним~ којll l")' имали земље, али јс HI-IСу обраl')иваЈШ, већ 
је бнла потребна радна снага која се MOp!L1a n.lаћати. Ради тога, оmyживан сам )' 
БеOl'рЗД)' Ilреко др Костс Куманудија пшзњсг МИНl1стра финансија, који јс био но

силац демократско послзничке листе за округ fiиПlЈЬСКИ. Како је мој рад био IIОПlуно 
ИСlrраоан и у спаком погледу KOPI1CI~IH, а OlIfOBl!paO З~кону о аграрној реформи, био 
сам задржан на свом положају. 

Да бl1Х могао СТ80РИТI1 комплексс земље за преживеле четнике, тај комплекс 
HaltJaO сам у атару села Трубарева, доцније ГЈРОЗВЗНОГ д.VltJ3И[)вац код Скопља, па све 
доле, поред Вардара, до Идризова. За само HaCCJLerLC одредио сам Kylirre lI.laneIIC, а 
на крају села Трубарсва а са обадве страве ,1,рума који је RОдИО ИЗ Скопља у Ка· 
тлановску Бању 11 даље у Велес. Ту су добили земљу сви четници који су то желеЛI1. 
И OHI1 су, ако не сви а оно многи од ЊI1Х, постали Вр.l0 УГ.1едни Домаћини и главни 
снзбдевачи Скопља млеком. 

Још један комплекс зам.п.ишта стнорио сам у б.1ИЗИНИ Скопља у ме(1)' знаном 
Сарај. Ово место је познато по томе што је 1)' lIодигнута прва муслиманска бо· 
гомоља на мес1)' где је после Косовске битке одсео султан Бајазит 1, и зато се 
то место прозвa.riо Сарај. 

Рекао сам раније да се почела стнарати aHap.>.l1ja у МаћеДОНl-lји. У 6.ЈrИЗИНI1 Кичева, 
3-4 км сеоерно, Н:IIJШЗИ се ВеЈШКО ~PHaYTCK(J се.;ю Зајщ, што су APН:~YТH изговарали 
Зајази, што УОllште није мењщю Kap~ктep његовог ЧI1СГО словенскuг rЮРСКЩI, јер је 
било из<! јаза. Из тог села, још за ~PCMC бугарске oKynaIJl1je, бсltJс се одмстнуо неки 
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Косuщ Груйчевић, llЗ ОХР!јда - ос/теач "Царuiрадскoi јлаClтка" 



I30јrшда &сu,шје lјюuћ (Тlщщiраi), фебруара 1942. Јад.) 



в. Јј;Сllћ (десно) 11 йрОФа О. КрсИiuћ (27. IП ]942. јод.) 





Војводо Василије Триић (КIIЩЮ. фебруара 1944. Јод.) 

ГОРIIО KJ~YIHjc. МеЬу сшо йјРII срйска родољубtl /1..1 овоl Й0ре'ЈКО! СС_1lI, ,W}"iКlI .. 
су у(шјенu: KM('!IJ Тшщско Д а.WЧСmiћ, Сiiщю Косиmћ, СШО,\Јe!lКО 
ХIlРО,ШМйllјеаuћ. Мuцко ШiiJеРЈrюun., 





ОјОМСI! кorШУI'lllща (ШО шрu .и)'чкu )'fшјеlШ Поре'ш/ш 1915. iодШЈе. 
fJодlJill}1IШ)' 6muшш яmшсiiщра С(lрШ(ј г,oiорniJица у fJopc'fY 
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Каљош. Он је водио борбу против бугарских потер<!. И кад се Србија поново вратила, 
њега су почеле гонип{ наП1f: RлаСТIi, иаЈ;О можда з.а то нису им:џrи неЈ;ОГ на[lOЧИТОГ 

раЗЈЮI'3. 33 време њеl'ОВОГ одмеТНИШТИ!l. у време БУГllрске ОЈ;ушщије, Каљош не беше 
убио иијсдног Србина. нити га опљачкво и сматрао јс да исhс бити roњси од српске 
власти З!lТО што се оорио против Бугара. Али њега су П(ЈЗВали у иачслcrво СрсЗ!l кичев
ског, а он уместо у начелство, оде у шуму и брзо скупи око себе једну дру:ж:ину од 

20 Арнаута из свога, а неке и из llPYflix арнаутских села из истог среза. После свог 
О)I.Метништuа, IЈРНУ велику ЩЫlЧЈ;У КaљullJ је учинио на Шипочщщ. Ту је ДОIlJIIО на 
влашко Gачило, похватао људс који су се '!)' нашли и потражио им 3.000 l)IреКИХ лира 
У зла'!)'. Кад су му донели тај новаи, потражио је све жеиске накнте у зла'!)', па K3lI 
је то добио, убио је петорицу са тогз бачила и повукао се. Пред саму јесен, дошао 
је на влашкn 6аЧИЈЮ "на MYKnCY", свега 15 к" [Щ Пrилепа. Тамо је прихватио другу 
групу Влаха, који су би.ш на 10ме ба~ИЈI). 1I0ШlO је и ту узео око 2.000 наполеона 
у зnal)l И побио неке в,1ахе. ЈlOнукао се. 

у то време, био сам у СкorЈЉУ, 1I.1J1 сам бlfО извештеfl још истог дана о злочиlf)' 
изведеJlОМ fla МуКОСу. K3lI је овај злочин извршен, др Коста КУlllануди држао је једну 
IШРТlfјск)' КОllференцију у варrнuи Прилеrry. Дооро сам знао какав ће тежак YТlfcaк: 
остаВИТIf на сва околна села овај ~ЈЮЧЮI 1111 МУКОСУ, KOjlf је извршен у непосредној 
близини ПРlfлеП1). Био СЗIII реВОЛПlран велнком немарношhу наших В.1ЗСТИ, а IfЗ које 
нсмарности јс произилазила слабост, чији је резултат био не'>!ање снаге да се један 

разбојflИК уништи и онемогући му се ~'Ючиначки Рад, и да наша држзва, у погледу 
личне и имопне безбеДНОСТIi, подаl\О почне сr13.ЩПИ fl3 ниво Турске уочи њеног 110-
следњег издисаја на г,:џrкзну. 

РеВО.lТиран CDIf_1ol овим, а сазнаВШIf да се један МИНИСl'ар Краљевине Срба, Хрвата 
и Словенаца, налази у Ilрилепу, у б.1И3ИНИ места 3Јючина и тамо конферише са својим 
IIОЛIfПIЧКIiМ пријатељима, сматрао сам .13 неинтересовање једног члана ВЛа.;Ј:е З!I један 
таКЗD тежак :1.НОЧИН којli се дешава у његовој Ilепосредној блlfЗИНIf потеlщира не
марност (!ласти и ненршење IIУЖflОСIlf, а !име још више IЮСlиже сроззвање државног 

ауторитета. С ТО1а УIJУТИМ један НРОlе.СI'НИ "leJlel-рам ЈIИЧIЮ КОСТИ Команудију. У lU~е 
1е.неl-раму рекао C~M iЏI Је ср",юТ<l ЗlI Ј~ДНШ' ДРЖUННШ' министра да Ilрима и учеСТВУЈе 

на банкеl)l својих пријатеља у МОМСИl)l кад аll~рхија .1икујс и грађани liашс државе 
гину од разбојника како близу места где се дају и примајv банкети. 

Још кад сам IIИС30 овај те.lегрзм, Зflао сам да сам преко'раЧIiО допуц:rтену граliИЦУ 
у однос)' Н3 једног аКТИIIНОГ ЧИНОННИI;а прсма једном активном министру. У то време 
била је коа.1ициона влаД[1 радикаЛСКО·,;Ј.емокршскз у којој је др Куману.ци био МИ· 
нистар фНflШiснја, а Крста МlI.1етић МНflистар за аграрflУ рсформv. Својим савесним 
радом и сазнањем Kal\Be све 1L10DoBe трсба да донссе аграрна реформа у Маћедонији, 
уживао сам нсограничсно поверење МИliистра Крсте Милетиllа, а ја сам бlfО о.цл)'чан 
у извођењу аграрне реqюрме, јер Iщсам био оБИЧШЈ ЧИНОIШИК ЧЈ.1ји опстанак з.1НЈ.1СИ 
(Јд ДРЖ~ОIJС плате, јер сам био материја..тrно обезбеђен. Зато сам н MOrno вршити своју 
дужност а да се не oCBpheM на то Ш'rа ће рећи неки посланик ове Ifли оне странке 
илli какву ће жа:rбу поднети ПОСЛ3НlfUИ Uемијата и томе слично. 

Једном су ме ОПТУЖИЛИ да са'>! раздао неку зем.ЪУ у самом Прилео)', тј. lia излазу 
из Прилеrrа на НУЈ)' IlРИJlен-Градско, гнрдећи да је ю )1)'CJII1M3f1CKO I-робље и да сам 
злоупотребио своје право као агр<!рни ЧИНОННИЈ( и ОСКРflавио једну сuетињу, гробље. 
Кад ми јс ДОШ.lа ова тужба, дао сам један кратак одговор: "На томе месту за које 
сам опружеfl, заиста је постојало гробље, а местимично lюстоји и даflас. Само је то 

гроб.:ъе коњско! И ја не умем ла разлиК)јем турске коље од осталих коља. Молим 
МИНИСТРII да уrlУТИ СТРУЧНУ комисију да утврди: да ли су ООИ коњски костури '!)'рских 
или нсмачких коња". Ово је само jeDafl мали пример зашто сам све ОUIУЖИШllJ JI ззuпo 
сам све морао одговарати, вршећи своју дужност. 

Овог пута нисам могао тако да "lюђем. Чим се др КумаНУllИ вратио у Београд, 
ПОС.lе неколико дана, добио C~M телеграфски позив од МИflнстра аграрне реформе 

да одмах дођем у БеОI'рад. Чим сам ее јавио у кабинет МИIIИСЧЮВ, одмах сам био 
примљен од мог ресорног министра Крсте Милстића. Крста ми јс рекао да је Ку· 
мануди мој телеграм уnyћен њему, прочюао на седници МИНJlстареког савета и 
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тражио одмах да будем пензионисан. "Ако то не буде бюо, претио је својом оставком, 
а њетове колеге одмах су се СШ1ИДДрИС1Llе с n1М .)зпретИПIllИ расЈо;"ЛОМ ЩЩ..'\Иllе 1(оа

.~иције ако те одмах не llеНЗИОJlишем. J~ сам пристао да те пензионишем, Јер су, вели 
министар, m од мене тражили и радикали који су чланови вл~де. Према томе, ј1l 
сам нщщсао УК3Ј и он I\e још данас бити [юднет краљу на поmис." 

Рекао сам министру да је ТО његова, 3 не моја ствар и да немам ништа (lраТНВ 
тога да будем пеНЗИОНИС31J, јер сам савесно вршио своју дужност, а кад сам послао 
()нај телеграм Кости КумаНУlШју, рачунао сам на све последице које из Т()Г3 могу на
ступити, [Ш И пеЮИQнисање. НИКО у моме раду Ilсће lшhи [ЈИ јеДIIУ ПQГрешку да CUM 
се огрешио о закон о изnршељ)' аграрне реформе, те према '!Оме, Н3l1ушrам СJlужбу 
мирне сзвесrи и одлазим Сllојој куhи да продужим свој рад на имању. 

СМРТ ВОЈВОДЕ ЈОВАНА БАБУНСКОГ 

у то време Каљош је и да.ъе ~ршио раэбојНИШIва. ОЈ-ишао је ОЈЏьачкао и З<!ПаЈ1ИО 
српско село Тајмиште у ГQстиварском селу а у CaHuaKY [10jallllO се Хусеин Бошковиh, 
као одмешик и вођа ОДМClllика у Саниаку. 

За време док је !\сиерал Милош Васиh био командант армије у СКОПЉУ, он ме 
је једнога дана позвао ссби и учинио ми је овакав предлог; пошто је завлада.та анар
хија готово на целој територији тащ )Ја се на левој обали Вардара јаllљају бvгарске 
чете, а на десној арнаутске, он се реШИО)Ја позове мене и 80јво,цу Јована liaGyHCKoI' 
па јЩ мене посrаuи за ЩЈКОГ команданта летеhих одреда на десној Cl])ани BapJIa!lli, 
а ы.б)НСКОI- на левој страни Вардара. Ми имали да иа~емО људе за те летеhе одреде, 
а ДР)IЩЩI. да их I-uюружа и даје им мю)'. Ми смо сваки. са својим летећим одредом 
ИМ8,lИ нсограничену ВJlаст да ювршимо умирење сваки на својој територији и да 
кажњзвамо на свој н:Јчин оне који бvду ма шта предузимали п[Ютив дf'ж;ше. 

кад сам упитао ђенерала Васнћа: I,по коме закону ми треба ово да радимо?" Од
товорио ми је да 13кав )акон у нашој држави не постоји, а.'И ће се нама "Г.lеl\ати 
кроз прсте". Онај нредлог ђенерала Васића одмах сам катеГ(1РIfЧ~И одбlfО. изј:шљујући 
да ја не могу бити неки ~OBeK к()ји је изоан закона и који може p:iД1fl1l нешто зашто 
се, по заКОНИ'Аа наше IIРЖЗllС, мора одгонараl-И. Не пристајсм да чету јем у Србији. 

Ако држаоа има какву потребу да организујс нске наше чете у Албанији, GYI'apcKoj 
ИЛИ у Грч.кој. ја сам готв одмах ла пођем If да учиним 13мо све што би захте!!1l.:lИ 
интереси Србијс. Али па че1)'Јем у својој роћеној земљи, сматрао сам да m не могу 
па радим. 6дбио сам ову понуду и замерио сам се. 

Јован Бабунски је примио 1)' понуду н почео је па ради I.Ю усмеlЈОМ ОDЈЈашhеl~У 
ћенерала Васића. Једнога дана Н3РОДlюј СКУПШIИНIf У БеоГРдДУ беше по;rНСТд једна 
иптеРllелщија коју су щптщеали четири нзродна посланика из Маћедоније. на челу 
са РИСТ(ЈМ ТрајК08ићем, If [JllfruPOM који је био адвокат Ј Кавадару, опак.1е је н родом. 
у тој интерпешщији бlfла је ОП1)'жба ПРОТИВ Јована Баоунског за нека убш:тва у око
лини Кавадара, а за та убиства, по тврђењу тих интерпслата, био је KplfH Јопаll Ба
бунски као ИЗВРШИ.lau. Једнога дана кад сам дошао у Велес, свратио сам к ЈОllану 
Бабунском. ОН се после рата СIШllIO Ндселио у Не.lесу. Бабунског сам затскао где 
лежи у KpeBCry. КЗЈ\ сам га :Ј.аНИIаlJ шта му је, показао ми је ногу која је била отсчсна 
у КО.lену If СDЗ помодреЈШ. llитао сам га од чега му је то. ОН ми Је рекао па је случајно 
lIао с КОIЩ If повредио ногу. Укорио сам га зашто је препустио да болест наДВ.1ада 
и заш!О није отишао у Београд lJa лечење. ОдгоnорlfО ми је да lJe може да иде у 
Београд. 

1Iа моје ШLlъе нава.ъиван.е, БаБУНСКIf ми IfЗвуче писмо испод свог vзглавља и даде 
ми да га llрочитам. Писмо је fiИ.lО lIисано PY~OM Љубе Ддвидовиhа, 'као одговор иа 
писма "оја му је упутно Јонаll Бабунски. У томе свом ПI1СМУ Љуба Давидовић јавља 
Бабунском да МУ он не може Iшшта УЧИНИТИ у његову корист, јер је веhина народних 
посланика пJют1lв њеlЂ и његовог рада у српској Маћедонији, а да он треба да се 
сам јOl.ПI1 суду, а ако то НС буде учнНlЮ, бl1ће ухапшен. 
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Кал Сам прочитао то писмо. ьабунски ми pe~e да је ro разлог шro он не иде у 
Београл, јер чим би отишао у Боограл, прошilO би у БеОfJlаду исто онако као и гснсрш1 
ВУЈОВИћ. Овај чувени црногорски генерал који се борио у црној Гори и после оку
шщије Црне rnre од-стране АустријаlUlца, био је исто тако Оlllужен и позван у Бео
град. Али, чим Је дошао у Београд, одмах је био лишен слободе и затворен. Тога 
се бојао и Јован Б~б)'НСКИ lШ није дошао на лечење у Београд. Али, кад сам од њеl'З 
тражио д~ одмах позове пе](:ара, он ми је ре](:ао да у велешког лекара др Панчу Ва
сковића не верује. Али јс ТР!\ЖИQ да му дође из Скошъа др Михаило ШУ!llкаловић, 
познати .1екар из С](:о!!ља и лични !lријатељ Јована Бабунс](:ог, а који је тада, IIIИСЛИ'>l 
био И народни посланик у Пародној скупштини У Београду. 

]UBaH Бабунски беше добио тровање крви, и кад је стигао др ШУШ](:a.lопић из 
С](:опља, њему пеh није БИ.10 помоћи. три· ... етири дана послс МOI"а paCf1lHK1I са њим, 
добио сам вест да је Бабунски умро. 

lbel'OBa сахрана била је величаш:твена. Сахрањен је онако ](:а](о је трсбщю да 
буде сахрањсн jeд:lН велики СpGин, један 01\ најбољих СИНО~а Маћсдоније, које је 
она дщш српском народу. Сахраљен је на најRИlТiСМ месту код цркве Св. Панте.1ије 
у Велесу, која је високо УЗДИI11ута изнад Вrtpдapa и G~lИЗУ ушћа реке TO!lo.lKe у Вардар. 
Удружење резервних официра !lОДИГЛО му Је Jleil С!lомеllИК на гробу. 

Бугари ни мртвом Бабунском иису МОfЛИ Оl1рО!:"IИ"lИ његон рад против њих, а за 
Србију. ЗаiO су 1941, чим ')' дошли у Веllес раЗРУIllИЈ1И I'роб 10RШШ БабуНСКОf, а ље
гове КОСТи нобаuали у Вардарl 

после IlеН3ИОНИСШh!1 отишао сам у своје село и сан сам се био !lpeдaO C~OM зем
љорадничком позиву, у искреној же.ЬИ да нн томе послу останем КрUЗ цео живот. 
Али су догађаји око мене и у цеЈюј земљи били јачи од моје намере и ја сам ПU 
сю!и насталих ПРШlИка ушао у активну партијску 1l0ШПИКУ. По концеrщијама које 
сам био усвојио и п[) СВОМ дубоком уверењу, далскu од сваке демаг[)гије, сматрајући 
да је деМШ'0I"ИЈ3 lJl'feща у политици, и да наместо користи може донети трајно ра
зочарсњс, 1!остао сам члан народне раПИКаЈ1не странке, у уверењу да ћу и на томе 
пољу, као и на сним осталим lЮЉШtЦ снага дотадањег рада, опет корисно ilОСЛужити 

СРilСКОМ народу у цеJlИНИ, а п()Сеfiн() у ономе крају у KO'>lC сам провео велики део 
свог живота, прс:шзећи стално из бор6е у ООrЮу. Шта сам доцније могао урадити и 
урадио: о томе ће 6ИI'И рсчи доцније. 



Шести део 

ИЗВАН ОТАЏБИНЕ 

(1941-1946) 

ЧИМ је почео напад ХИТ.lероп H~ ПОЉСКУ. БУГ1lРСКЈ'[ IIpClпаГdНlЏI у српској Маке
донији бетпе се ПОR~мпирила. Њени агенти на снс cтp~He јавно и тајно су проносили 
вест да ће поново доћи до з.аузнмања Македоније од стран(; Бугара. Та пропаганда 

била је успешна, јер је IШД H~C било наСТУПI\ЛО ПРИЛI'IЧНО раСТ[1Ојетво. ВМРО сnо
разумела се Ci.l хрвпском емиграцијам и MnpKO Дошен, јеДIШ ОД IIрвn"а lIаuеJlићевих, 
СКЛОПl10 је споразум са ВМРО. Израдmти су заједниqку тактику за борбу против Срба. 

Да би се "Ј[)ме КОЛИКО-ТОЛИКО стало на пут, Л;раГНllIа Пветкоаић, Та)ЩЊИ председник 
ВЈщде, lIостави Жиuојинu l'афuјЈЈовиliа, БИ8шег министра, за б<iН3 ВарЩlрске бано
lIине. Рыфајловиh, кад је први пут Cl)'ПИО у ПQЛитмку. rтрипашЈО је либералној странuи, 
Н, као њен кандидат, био је из~бран у Народну екупштину Краљевине Југославије, 
Кад је створена демократска з~једница н српска Либерална страю,а ушла је У њу, 

и Раф~lј.lовић је постао Ч.mн Демократске странке, па и министар шума и руда. А.IIИ, 

кад је дошао у СКОIТЉС и tlрИмио управу B~pдaPCKe бановине, свечано је изјlШНQ да 
на тај положај није дошао као демократа, Reh само као Србин, и да никакву СТjXlначку 
политику неће ВОЛИТИ у бшююlНИ. ОВУ своју ре'! је одржао и '(ЂО такав осто је ДО 
КраЈа. 

у то време и ја сам био ПОЗван на сарадњу, на тај начин, што сам био постављен 

ђ предсс,,(НИКЗ (1Птптине прилеПСl(е, Мислим да су и н~пори б;lН~ Рафајловића, ~ и 
моји, били само успсшни ),ТО.1ИКО, ШТО ее није, у TUj области, ПОl(лањала никаква 
јавна манифестаuија против државе, а.1И су зато бугарски :lгенти и даље роварили 
по Мю,едонији, јер је БУ1Ђрска са ЈУlославнјом И1OtЮ:1 паКl' о "вечнтом нријаТСЉС1ВУ". 
То је БИ.lа колико једна 9слика заБJlупа, толико исто и једиа бесмислица. Тај уговор, 
без Икакве садржине, који кије rOBOpl'!O кишта, није ни могао дати НИl(аК9е гаранције 
Југос.lJзuији да неће сутра БИЈ'И НаЈlu.:\н}'га од СВО"а cyceд~. 

у то време, Југосл~виi~ је имала 1)' несрећу да је имала уговоре о вечитом при
jaTeJЪcrBY са БугаРСI(ОМ и Мађарском, а rтониuггене уговоре са Турском, ГРЧI(ОМ и 
Румунијом, које су представља:lе такозвани Балкански споразум. MaћztpcKa, као и 
Бу'йрска, очекивале су раенад ЈУГОСЈЈапије, да би је што боље UlЈљачкшЈИ. МзtЩх:ка 

је хтела да поврати све оно, што је ИЗ!'уБИJlа 1918, а Б)тарска, исто тако, да ђУЗМС 
поново Маl(едоиију. Ми смо тада представљали неког ocy~eHOГ на смрт, чију смрт 

његови суседи ОЧ~К)lју, да би му разграбили имовину. И под таквим УСЈювима. није 
никаК80 чудо, што се није ОТНШ.l0 иешто даље ол очекиоања извршења смртне казне 
над Iшма. 

И наш~ буржоазија много је припомогла томе, вукуhи к себи кола за задње точ
коое ... Соако је ГјЈсдао себе. Свако је "ражиu од држuве да Ioty (Јна заШIИГИ '~егопе 
приватне интересе, 11 у исто време је гледао, ако може, да за то држави не да иишта, 
или да јој да што може мање. Тако је дошло, дотле, да, кзд је била оојављена дели
МИ'fна моБИЛИЗilција, сваки сељак морао је да да држави за комору своје волове и 
кола, коња са седлоlot или самарем, а богаташи по варошима, благодарећИ нашој војној 
формацији, зато rтттo нис)' и>,tали ни коња ии колз, нису били дужни ништа да дају 
држави, всћ су чекали опет HCI(Y дo61fТ као лифсрuнти ... 

у таквЮI условима дочекали смо 1941. Ја сам био БD.1естан још од ,ючетка децем
бра 1940. Лежао сам у fieorpa..1Y и враћао едм се у Прилеn крајем јануара 1941. На 
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дан Св. Саllе 1941, био сам у с.КОЈЈЉУ. Тога пана беше .:toшао У Скоп.ъе И Ilредседник 
владе Лрагиша ll~стковиh са женом. Тога lIШЩ биn ИМ је приређсн Сllечани банкет 
у Официрском дому У СКОПЉУ, на "оме су биле многобројне ЗIIШlИце како из C~onљa, 
тако и из други~ градова Вардарскс бановине. 

Ја нисам nprlCYCTRoBao томе званичном банкe-ry. Али је те всчсри бан РафајЛОllић 
приредио иН!имн~' вечеру предсеПIIИКУ владе llветковићу у такозваном Ма.l0М емону 
Офицнрског дома. Овој ИНПlмној вечери присуствовао је Ј(рагиша llветковиh са 
супругом, бан Рафај.l0виh такоl'lе са СУПРУI'UМ и IЮМilНДЦf-ll ПI армије гснера.l Илија 
Брашиh. ЈЈа 1)' вечеру био сам позван и ја, јср еам био добар познани" и C1I llP1l1 ишом 
llвеПСОRић и са баном РафајЛОRиhем. 

ПОС~lе оечере, ОТllOчео је разговор о политиuи и о нашем будућем држању у меl)y
наРОДlюј IIОJlИТИliИ. Француска је БИJIа побеђена. ПОЉСКа одавно побеheна И iюдељена. 
Грчка у р~п)' са Италијом; Немци су бомбардова:1И стално Лондон, а немачка воје"а 
била је такорсhи "бсепослена" и НПОII!! да се окрене H~ I)IIУ страну, где јој нареди 
ХЮЈlер. HeMaqKa војска налазила се у Румунији и већ су подизали моетоне на ЛунаRУ 
:щ прелаз)' Б)тарску. Истина, Грuи еу ТУКJIи Талијане. И нама је, у то време, З3 сна"у 
е~еН"l)'а.llноет, још био OT~opeH пут у Са.пуп н у Грчку. 

БИ.l0 је сигурно да су, са тога правц!!, ИЛlJшјзни били сузбијени, зависило је од 
нашег да:ьсг држања хоће ли на\! rdj пролаз остати отворсн или не. Том нриликом 
Цnетк()Оић нам је саопnпио дз, почетком фебруара месеца, очскује илију Шуменко
ниhа, 3Moo'c:JlIOpa у АlIкари, који је имао да донесе један конкретан предлог турске 
владе о једпом одбрамбеном II1\K1)'. Том !lРИЛИКО\f, Ц~ет"овиh је рекао, да је ЈУГО' 
е.l0вснеки војни изаС.lаннк, не"и нуковник Штимеl(, послао један опширан извештај 
принцу Павлу о стању туре"е војске. Тај извештај углавном је lIеlЮllољан за ryРСЧ 
војску, јер Штимец докаЗУЈе њену неспремност у материјалном НШ·ЈЩЈ,у. као и неспре"У 
турских официра за један модеран рат ка"ав се данас води У свету. Много заои~и 
од реферата "оји ће IЮ}(Нети амбасадор Шуменковиh, који, и ако није војни", можда 
ће моћи мало боље да види стnари од пукооника Штимеuа. Генерал Брашиh, исто 
тако, изјаснио сс да и он верује да Турска нема довољну ратну CIIP1;:MY, и ,ца, заиста, 
њени официри нису доБИ.1И потребну абу"у за модерно ратовање, и да са аuијацијом 
стоје саСIIИМ phaso то јест горе него и једна балканска држава. 

Затим је генерал Брашић прешао на грчко-кrалијански рат и критиковао је так· 

тику грчке Врховне "ОМ:Јнде у том рату, јер је сма'lрао да ГРI(И нису искористили 
не"олико својих побс:да "ад су имали МОI),hности да баце Ит~лијаllе 1111 саму обалу 
Јадранског мара, па је, том приликом, изразио се, да, K~Д би Југославија ушла у рат, 
он б!i, за пет дана итаЛијанс"е трупе "сабио" У lадранс"о море. 

На olle речи генералове, Драгиша му одговори Овим речима: "Немој да будеш 
будала, Брашићу! Ми \1Орамо учинити c~e да Југославија не уђе у рат. Иначе, према 
ономе како то говори Н1Iчелник генералштаба и МИНИСI'ар нојни, ми уопште не може
мо да ратујемо! ... lIаша спрема за модсран рат није много боља од "I)'lхже, али, и 
кад би би:ш боља, видите и сами да је немачка војс"з сва одморна, јер готово годину 
дана, она и не рачје, ношro је освојила ФраНltУСКУ ... И, на један миг Хитлеров може 
ЩI смрои ецаку држаоу у r:ВРОIIИ ... Ми морамо учинити САе са своје стране, да не 
ућсмо у рат. Иначс, а"о нс будемо спречили изгубиhемо државу!" rellep!l.ll Брашић 
дока3Иllао је да се ми можемо држати најмање 90 дана, а за то време, всроватно је, 
да ће нам Енглези успеТI\ ла дотуре 1\ помоћ У љyДCT~y и У материјалу,., драгиша 
UвеIКОllић рекао је, ,113 се, H~ 1ако шта не можемо надати ())I Енглес"е, јер он је 
два·три 11)'1a питао r:НГ:Iезе. да ми кажу "онкреnю Ki.lKBy би IШМ lIомоћ МОI'ЛИ указати, 
а од Енглеза су уве" добивали један иеТI\ одговор: '·Учиниhемо евс nпо можемо! ... " 
Али, да он, Драгиша Цветковић, на основу једног тз"о неодређеног обсhања, нс би 
смео да РИЗИ"Ује и да уђе У рат. 

Н~послетку, баш овај НШlад Италије на Грчку, дао је довољно ,'(0"а13 да се од 
Енглеске ве може очекивати нека ефикасна помоh јер је она не даје ни Грчкој, која 
је у тешкој ситуацији и да YMecro Енглеска снабдева Грч"у, ми је снабдевамо ави· 
онс"им бомбама. Јер, 1е бомбе израђује наша фабрика, па их продаје Грцима, а исто 
тако, и војску КОЈа се налази у борби против Ит~лијаllа, наши ТРl"Oвuи снабдевају 
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месом, ЩlCуљом и још Ilеким потребама за иехрану. Сllе ,о ,!Јоказује да се у овом 
момсН1)' нс може очскивати нека всћа [lOмоћ од Енглеза; и 3а,О је потрсбно да ми 

будемо мирни, и да очуваМQ иеутра.1НОП. 
Ја сам на то приметио ДРШ-ИШИ да ми је ма.то ЧУ;lновато ово наше "балансирање", 

јер ми, исто тако, као што, на једној страни храни"iО грчку војску, на другој страни 
хранимо и ИПЈ.1ијанску војску, јер тамо, на I1ресни, браћа Самарuић преД(lју стоку 

за клање Грцима, а ОВ1IМО у lJ.ебру, Угрин Јоксимовиh и компанија. преД(lје стоку 
за клање Италијанима!? ... 

Ту нам је Драгнша Uветковић испричао ову причу: "У ужичком крају била су 
два ПР1l1lка, је!lан је био Јован Мићић, а други је био Смиљац. Мићић је био уз Обре-
11ОlIиће, а СМИ.ъ.1Ц за КI1раljoр1)ениће. Кад су били Карађор1)еnићИ на uлади, Смиљщ 
је затварао и мучио Мићиhа, а кад су ДОШ.1И поново Обреновиhи, Миhиh дође на 

власт, па веже Смиљца, сгави га на коња и са великом пратњом наоружаних ЉУШI, 
потера Смиљца у Гургусонац (КњажеIlВЦ). Напред је ишао Мићић иа к(')њу, па, далеко 

иза њега, ое_1ан СМИЉIЩ Успут, сусретну се са једним Ј(~раианом сељак:!, Ј(оји су ,ера
ЛИ УЖИЧЈ(е нрОИЗllоде IШ IШЗ3р, па се с пазара из Беогр~дu цpuћа.1И [(ућама. CTapeIдIlH~ 
каравана, чим виде Миhиhа поздрави га овако: "Помози Gor rocнодару! ... Е, XBa.~a 

ти, пгго си народу скинуо с врата OHOI'a Смиљца! Е, Јес' народ од њега проплакао. 
Да, ако нам помогне Бог, да нам се нише не црати! ... " Па, Ј(ад је дошао до Смиљца, 
он му каже: "Е, срећан ти IIYT господару! ... Никада те народ Ilеће заборавити ... Лај, 
Боже, IЏЈ. lШМ се шm прије лратиш, па ЮI нам tlR\1f лушмщ-rина flapmlH\1r СI(Инепr с 
ираНI! ... " Кад су ~e МЩЮ даље \1дмаКМI, а ови људи, што су ,ерали своје коње у 
J(ap~BaHY, кажу еномс старешини: '·Ама. што ти болан, онако рсчс господар Миhиhу, 

а опет ОВflКО Смиљцу? .. "·А ОН ИМ ОДГ080РИ: ''Н' ђецо, најбоље, окади ти њима обојици, 
јер, јуче је смиљall ћерао Мићића, а данас Мићић тера Смиљца, а ко зна шта ће 
cyтp~ бити - ко ће кога I10ћерати! ... " 1::, ею HIJ(O, и ми, рече Jlрш иша MOP~MO Да 
кадимо и једиима и другима!" 

Из тora разговора Bllдeo сам још боље него до тада, у каквој се тешкој ситуauији 
иалазимо и нисам могао ДОТ.lе да верујем да је наша војска у толикој мери неснремна 

за ра" иаЈ(О ми је било познато да смо дiШИ пе..1ИЈ(а средстоа за љену спрему и :1.в 
њено модер"о наоружшье. 

IIИСIIМ имао Р3ЗЈЮПl да нс верујсм тим рсчима Драгишс Uветковиhа. Али, доцније 
чим је l!Отt1исан пакт у Беч)', посумњао ea~ у та фана о неспремности иаше војске, 
па сам почео стица,и убећење да је то, можда Цветковиh говорио зато да припреми 
духове КО,1 извесних људи, да се прими и брани ТJ1(Iјни пакт, Ј(ад буде био потписан. 

А доцније су ме дОЈ'ађаји [(оји су били IШ(1)'!lИЛИ, раЗУВtlрили у 090 ЩЈследЊtl, 
За ~peMe моје оолесlИ од Дllа месеца, IIЈШП Је интернирала многе Јрађане из Ilри

лепа [(30 "непоу3;!аис". Ја сам молио предееДflика владе да те rpahaHc пуC'fи на ело
бо.!l)', јер мс је бан Р8ф8јЛОБић увсравао да њега нико није питао за мишљсњс кад 
је треба.l0 интернирати људе, оећ да је то учињено на заиеи БитСЈЉС[(С ДИБизијСЈ(е 

Ј(ома1Т,1е, ПреJlседrrИЈ( владе ми је обеhао да ће одмах пустити те људе, који су били 
интернирани без иеке нарочите кривиuе. 

Тако је сгворено једно не.IIИКО иезадовољстио у Прилепу и, што је још значајније, 
на тај начин показзла се слабосг државе, [(Оју може да узнемири и да њену егзи
пенцију раздрма једна ша"а људи, [(I)ји иначе IleMajy боОIl!! какве вреДIIОСТИ, а IШЈЮ" 
чито у Прилспу, где сви живс од монопола дувана, јср сам ја својом полиrиком био 
учинио то.1ико, ,!Ја Прилеп постане центар произ~одње дувана и да се у Прилепу 
lюдигне дувански инсти1)'т, једина упанова те врпе на Балкану. У то време Прилеп 
и приле[]ски ерез, 10 јест, само она се.Ја, Ј'де је бшЈО дозвољено ЈЋјеlье дуваиа, д06ивао 
је, у најпчюј ГОДИНИ, за свој дуиаи, IIPCKO 90.lКЮ.{)(Ю динара, а цд је била година 
добра ова сума достизала је и до 130.000.000 динара, Поред тага, у зимској сезони, 
која је трајала неколико месеци, само у магацииима, где је монопол ОThУПЉИllао, со!>' 
тирао и сређивао свој дуван, било је занослено преко 2.000 радника. оиа што се није 
могло Ilрерадити у ПРИ.lепу тај дуван је c.la, у Круше1l0 и Велее, ТаЈ(О да су, и у 
та дна места, мнО! и радlШЦИ били заllос.~еIlИ ЈЩ сређивању прилепских ДУВШЈа, Баш 
из те бе~ од 1940. ГОДИlЈе, ИСТ1.lаћсно је за дуван у Марковом Граду. на СllаЈ(У живу 
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душу, р.ачунајући 1)' и децу рођену 1е JUI(ИI!е, IЮ 29,(ЮО динара. ЈеДllУ ГОДИIIУ раније 
само у ['Рад lЈРИЩ:11 уц~жено је 2.000 комада шиваhих машина, а те I'Qдине у јесен 
и зиму 1940. и 1941. увежеНQ је више щ 100 оа['она кућног намешшја. Спе ОВО купили 
су Прилеl1 и МарКОII Град. Према томе, није била никаква разлога да се ДРЖflвна 

НЈШСТ шшши ОД тих грађана да ће они диhи неку "револуuију~. 
Оно, шro сам ја добро знао, то други Hi\Cy ни мало знали, па је, у мом ОllСУСТВУ, 

дошло до тога интернирања. Кад сам тражио да се ти људи l1усте из интернације, 
изнео сам све o~e материјаJlне ра:lJЮј'е, који су ПОТIlРДИЛИ моју тезу да нема смисла 
интернирши I'раћане. Изнео сам и једаН много јачи аргуменат, а ОН је био у овоме: 
Бугари су нама УЧИНИЛИ највећу уелу!)' онда, кад су 19]6. и 1917. године ИIlТ~[1ПИ[1али 
више од 300 породица из ПРИJlена у Бугарску, Јер тих 300 поро)Јица имале су сродства 
са још Iшјмање 1.000 других породица. И све те породице, кзко оне интерниране у 
I:iУIЋРСКУ, тако И ове које r:y остале у Прилепу, сматрале су бугарску држзву као непри
јатељску, а Бугаре као nолудивљи паfЮ,~. I!екадашњи зулуми, које су Турци ЧИИИЈIИ, 
били су заборављени, па 1:)' ови ПО(1)'пци бугарски, сматраии као исшто најгоре што 
може једна дражва да учини својим гр~ђзнима, Зато сам хтео да се ми не изједначимо 
са Бугарима, јер ако не можемо створити неку бољу Уllраву од ове коју имамо, нема 
СМИCJIа да је враћамо уназад и да се 0113 изј~ДIШЧИ са бугарском управом, за коју је 
вщщало ОlIш'Је МИlllљење код свих слојсва грађанства у Македонији, да од ње нема 
ништа горе. 

Мис.1ИМ да су сви ови аргументи утица.1И и IШ гснср~л~ Брашића; који је, најзад, 
и сам рекао, ла не 'Јреба вршити интернацију, ОСЮi у случају какве отворене побуне 
или кад би се ОТКРИ.та нека организација која спрема побуну. 

Исто тако, устао сам отворено против предлога за припремаље Ilеких IIГШИХ чега, 

које би требале да ПРОЈ\)'же онај носао који L")' радиле чете Јована l:iабунскОЈ' на Jlеаој 
обали БзrЈ\~~Щ 11, неШЈО доцније, чете Касте ПећанШl у CaHuarry за време одметииштва 
Хусеина БоШКОRића. Рекао сам да се то внше не сме понаВ.ъати. Што се тиче П[1И
лепа, рекао сам им да ће се сваки гrmђанин ПРИЈЈеllа и НРИЈЈепскuг срезз ОЩl3вати 

војној обавези, а К3КО ће се бориЈ"И, то је ствар њиховlIX официра и команданата, 
јер Т() се не може ценити из садашњега IIOЈlOжаја. Исто тако, рекао сам им да о некој 
реВОЛУЦИОliарној акцији и нобуни не може бити речи док наша вnаст буде 1у на ЈIИЦУ 
места. Тако се онзј наш раз! ОВОр у Скопљу завршио, ла смо се сутрадан раста.1И. 

Ја сам щишао у Ilрилеll, 3 Драгиша Цветковић продужио је у Де6ар, Окрид и Биmљ, 
У месецу фебруару беше дошао амбасадор Шуменковић из AllKare у Боограл. 

Какве је предлоге из Турске }\()нео у Југосланију, ЛIД3 ми није 6Н.10 познато. Али 
сам знао дз измеliy те две држ.ане, није направљен никакав пакт о заједничкој одбрани. 

Такав пакт, на jeДnH IIOТПУНО неспретан начин, покушао је да C1I Турск()м Н~П[1~nИ 
Душан Симовић нослс одласка немачког посланика Фон Хершз из Г>соградз. За тај, 
тако деликатан посао, послао је ђенераЈЈШIilбlЮГ Ilуковника Савнћа, 'као што је ПОС.1!Ю 
и бившег пукmmика БОЖИН<I Симиhu, C'd истим зацатк{)м, у Москву. 

БИЈIU је ОТllочела де:lимична мобилизација, Знам да је она у местима која су спа· 
дала под прилепску KOMaHII}', изнршена IЮШУIЮ - сваки се јавио на позив и нико 
од тога ниј~ изоспо. lIРИЈЈеllска О!1штина беше IIРИ!'iИла на себе да материјално 
IlOмогне сваку ону породицу, из које је неко lI038ат у војску, а породица је, УС,Iед 
тога, дошла у l'ешко економско СЈilње, с тим, да 1)' помоћ указује све дотле, докле, 
држава то ЈlИт;)ље Ile реши и не узме у своје руке. Тако је то ишло све до 25. марта 
1941. 

у то време бавио сам се једном врстом руларства. Узео сам ЈЮД закуп од јсдног 
београдског аДНОКGlI1Ј, који је имао Н3 то право, да еКСIJ.1Qaтишем РУ':lНик лискуна 
на Б~БУIIИ, на "ј ерену UlIШТИНС Небреroвске, Имао сам око 5().ООО кг лискуна, нешто 
на руднику, а неuпо код своје Kyhe у Лрилсп)'. Неколико IlYJ'a долазили СУ НСМ!lИ 
И3 Немачке и тr~жили од ).Јене да се са мном уортзче у сксплоаТ3!lији овога lJискуНGI, 

Били су то изаСЈШНИЦИ КОНllсрна Игеи Фарбен ИНl\'fстриен. а ~ мене су nрио донеJlИ 
писмо од Најкаузена, немачког привреДfЮГ с:\ветнИlt3. Све п: lJонуде сам одбио, иако 
су оне БИ.1е повољне и Д3В3.1е ми МОlућности да се одмах финансијски обезбеШtм. 
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Са лискуном, до Jlочетка pUTa, Ilемачка се снаБДСРQШI и) Индије. Држшш Мадрас 
у Индији имала је чувсни лискун. Али. кад јс наступио рат, IЈемци нису МОГ;IИ и 
даље добивати лиекун из Индије, а ои је био НСПОХQДНQ потребан У ИИд)'стрији за 
ИЗОJlaцију. У целој Европи није било ЛИСКУН3, осим код нас у Југослзвији, И то на 
целој Баб}'Ни и на с~р~rним падинама Кајмакчаllана. 3ато су Н~мци били принуl)cни 
да траж~ овај .1ИСКУН, Кад нису могли да ме ННOIlOре ла се с њима уортачим, пошаљу 

ми H~KOГ др Отмајера, да ми откупи .1ИСКУН, који се већ код мене налазио. Он је 
дошао у ПРИЛСЈЈ 24. март" 1941. и тога даиа прегледао I1ИСКУН, а 25. марта ЈЈосле JJo:rne 
беше дошао до мене да сврши погодбу за лискун. Из новиt!3 И преко радија знао 
сам зашто је председник југословенске владе отишао у БС9 са министром сп()љних 

IIОСJlОВ3, И био сам незадовољан што смо ОТИШJlИ У загрљај Немачке. где сам сматрао 
да ћемо биТ1i удав.љсии. Из тих раЗЈюга сам рекао др Orмajepy да Hehy да им продајем 
1tискун. Овај ми lIем:щ одговори да је он дошао да купи 1tискун, а не да води поли· 

тику. Рекао ми је да има готов новац коц себе, а вредност 1tискуна износила ј<: HCurгo 
око пст МИ.lиона .1Инара. 1'скао сам му ;щ доћс 4--5 дана доцније. Нсколико пута овај 
Немщ покушавао је да разговара са мном о продаји лискуна, а ја сам увек говорио 
да дође ДОЦlшје. T~KO је овај lIемщ ОТИШilО, Д3 се lюсле месец дзна врати у Лрилеп, 

ЩI узме сав ЈIИП;УII; да се наместе у MUjOj куhи У ПРИJleП)', I'де Ч ОСПI,lIИ за све време 
рата, СКСJllюuтишуhи рудник 1tискуна на Бабуни и код ВИТОЛИШТd У срсзу прилспскuм. 
Јсдна група ПРИ.1спчана, по пpuпаганди из Бугарске, о~еКИРЫЈа је да ће )' Бечу са 
ЈугоC1tзвијом бити онако, као са Румунијом, тј. да ће од ЈугOC1tilвије тражити одмах 
да Маке;wнију преп:! Бугзрској к:ю ТIIТlJ је Румунија МПр!l1tа па пр~да Ep,~eљ Мађарској. 
ЉИХ I)КО 5() flеше се ОКУПИ_lО око јеJIIlе кн.ижаре да с.lушају саДРЖИlIУ naKTd, који 
је Југославија заКЉУЧИ.lа у Бечу cu l-IeMa~KOM и Индијuм. Кад су чули да lIемачка 
и Ита1tија гарантују интсгритет ЈугоC1tзвијс, ЈЈОЧСШС сви на глас да ПС)'ју IIсмце и 
Ипuшјаие, додајуhи, да они никала и нису били људи од рсчи. а да су Бугари и овом 
приликом намагарчсни. Нисам сматрао за ЈЈотребно да вршим ма какву интервенцију 
rю OIюј народној: "Ко гуflи, има право да се љути! ... " Премда сам и ј<l бно незадо
ВОJL:Ш, j~p ~aM CM3TpalJ да је II<Iша држаuа треGщш да C~ uб.шеж~ да j~ДIlY CI"]XII)' 
IщутралllОСТ и да 1)' ЈIСУТРадНОСТ одржава, и д1l свакога Ј(оји ту неутpuilНЩ:Т буде пuК)'· 
ш!ю да иаруши, Н!Јјстрожијс Ј(азни. Сматрао сам да јс очуяањс слобоДС и нсзависнQCТН 

нашс државс најпреча дужност како оних који ДРЖ!lВОМ управ:ьају, тако н свих њених 
грађана. Јер све се Мор3 жртвовати да би се ОЧ)'Вад!l држава, тј. њена неза~исност 
и слn[юда. AKn C~ тако не ради, 011,'\3 јеДlщј држапи IIНСУ потребне тако скупе НIIСТН· 
туције, као ШТQ је појска, дНП1tомациј!l и све Оllе ствари У државној админнстрщији, 
које 1<IКО много скуно ШЈаtш "арод. Ја ;IИЧИ() нисам био t!и за какву сентимент!l.lИОСТ, 
ни за ОНУ из обичног HaPOJIt!or ЖIIВОТ!Ј, а јОJlJ маљс за ону из народних песама. Али, 
ствари су узе1tе други обрт. IIaMecтo неутралности, Југославија је пришла lIемачкој 
и Италији. И самим тим својим поступком, одмах је имала против себе целу англо· 
саКСОIIСКУ расу, то j~CT, Енглеску и Америку и сае OIЈе који су били nРОТИПIIИ ХИТ.lе
рову освајању света.! 

Кад су ми дош1tи нски кметови и други грађани из Прилспа да мс шrПlју, xohc 
1tи ПРИ1tеПСJGI општина упутити тедеграфску чеСrипУ Iшезу ГlaВ:JY и председник)' вла· 
де, ја сам Оl\CеЧIIО ОДГОRОРИО ОIlЩЮ: "Нем:!м за шта да честитам. Нисам вољан да 
љ)бим руку која је поче;!!! ДiI ме пеже, да би ~e yдaВl"jJa! ... ~ Тако Сам одговорио 
својим пријатељима. И тако је остало. 

27. марта радио јс објавио вест да је у Београду СТllорена ззвера; .13 су завереници 
оборили владу и ]Јрог1tасили краља lIeTpa З3 Jlунолетног и да је Ј(Раљ Петар У:ЈеО 
власт у "своје" руке ... Као Ilрелседник владе јавио се генерал Душан Симовић, 3 као 

1 Тrбић Iщ'1је ЛЧИГЈТеl1lЮ пro::"нђ~ једну КЉУ'lпу чин,сницу, а то је 111, да lЪеМ~Чl[а ПОЛIffII'lка 
СТР'lТсгија ОНОГil времена није уопште варнра.lа никакву могућпост остајања Јyrославије у неу· 
11'~ЛlЮМ стю)'су. НССПОр!Ю је то uпо и Трбllћ мисли, да би ПСУТРШIIОСТ, у опаквој КОllстелацијll 
снага. за ЈјтослаВИЈ}' била иајоcrrнМШlllНЈ3 оннија. T3A~H избор, на жа.'юст, најмшъе је заиисио 
од ње саме. Од двије npeо(;Тме алтернативе морала се бирати јеJl!!а: ПрИС1уПање ОС08Иl!И или 
(IIIТј'. llрескупо је СрllСКИ IШРОJl платио и (lIаСИЛlIИ) избор и ЊСГОВС лослсдIЩС ... 
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извршилац lI~ча генерал Бора Мирковнh, командант авијauије. Преко p1Iдија lJиштао 
је неки гдне и ЧИТiН'1 неку пr(1КЛ~МЩИЈУ. За 10Г3, нпо се дp~o IШ рџију, рекоше да 
је то краљ ]Iетар ... Доцније сам тога "j)'HlII\3", који је ТОП! дана на радију звмеЊИВlIО 
краља, упознао у Јерусалиму. Био је то llOТПОРучник Петр Шшиh, родом из Пирата. 
Он се нарочито истицао том својом "заслугом", тврдеhи да он тога дана није изигравао 

краља, ОН не ~epyje ДII би "reоолуција" ушма ... 
ТШЋ JImra био сам још очuјнији, него 25. марrn. Био сам очајан, што је наша 

3СМЉ3 опет дочскала једно прсторијuнство, да неколико официра, злоупотрсб.ъавајуhи 
свој положај, узму преда се војнике. који еу мобилисани да чувају своју Отаuбину, 
а они их искоришh1)вају э.а р)'щењс једног ПОЛИТIИКОГ стан.а у земљи, и то у најгоре 
време. И све то да ОПp<lllдају како је потребно "сачувати образ и душу" а они, ИЗВР
шиоци тога, кад су то Р3JIИЛИ, нису ИМ:!ЛИ ни је,lНО, ни друго ... Нисам могао да се 
отмем једном тешком у6е1Јењу .J;i је онај акт ОIlИХ официра нешто нај! оре, и чије 
UОС:lедице нисам МШ'~О да СШ"!lсда.'I и да nроценим ... 

Кад је всћ БИ;Ј!l образованз влада, решио сам се Д3 :ю.см у Београд и да ту, на 
ЛИЦУ меСТа, видим како стојс ствари и да Мр неш ro сазнам шта нас у најскоријој 
будућности очскује. Снушао сам прско радија заповести Ј1УШШlа С:имовића пре,~сед
IJНKa ове нове "револуционарне" владе, како наређује народу да сваки има да остане 

"на своме 1IJX!1)'", а ~ojCKa ће знати да изврши своју дужност. Хтео сам све 10 да 
видиl.\ IJa лицу места, па да, после тога, сам, за свој раЧУII, изведем потребан закључак. 

дошао сам 'ј БеШ'рад 1. 3НРИЈШ yjYlp). Уочи [()1'З ).ЏIШl ФОll Херен, немачки ПОСЈi3-
ник 6еше н~пуcrnо Ј>оогрял. Чим сам се мшю ршо У своме СГШЈУ, јер 1)' мн се у 
Ј>еограл:у llЈКО.l()lЩО најмлађи син и да ПI не би ОСЈ~UИ;ЈИ да I~ узме БСOlрадСКII улица 

под своје, држ~о сам стан у ьеOl'рllД)', који C~M И раније држао као н~родни ПОСЛIIНИК, 
па ми је у томе СТIIНУ становалз моја супруга са најМJlаћим СИНОМ, који је те године 
требао да заврЦЈИ c.rylIfJje на Всrеринарском факултету }' Београду. 

Око 9 часова отиш~о са\! у ~1иниста[1СТПО саобраћ~ја, Д~ посетим БШIlК:l ЈСАтић:!, 
који је у lIЛади СИМOllићевој имао ОВО МИIII-lСlарстџо. Шеф н.егова к~бинета био је 
Драl'иша МИ.1UАановић, бив. народни ПОСЈЩНИК и нопинар, Са Д~гишом сам провео 
годину и по дана у затвору у Срем, МИТРОВИЦИ, гдс смо издржавали казну, на коју 
смо били осуђени од суда за заштИТ)' држзве за "Гобожњи атентат на др ~илана Сто
јадиновића, ондашњег llредседника H:lane. Ја са\! fiио осуђен IЩ четири голине, а 
Миловановић иа 18 месеци. Кнд сам ушао у кабинет NИНИ~ОВ, доqекао ме је Дра
ГИ!llа МИЈювановић и OlIMlIX почсо да ми прича да је и он био на исп~ћају немачког 
посланика фон Хсрена, који је 31. марта увече наlJУСПtO Београд, Д~ГlШЈа мидо- ' 
~ановић био је један од наших даропитих новинара. Знао је прилично немачки и једно 
време, у друштву неких liаlllИХ НОВИlшра, беше пропутовао кроз 1':ШlIне f(XIlIoue Не
мачке. И1 тих рнзлога, Бошко lевтић упутио је драпнuу да исnрати Фон Хсрена и 
да му пожели срећан [јУТ од crp~He !>оlllка Јсвтића, па да, .ом приликом, доће некако 

до раЗЕ'овора, из кога би Миловановиh могао ст~ориrn изаесан закључак о расrЮЈ]О
жењу ФОI1 Хереllа према HonOCTBopellOj СИlуаuији и, ако може, да нешю дозна о 
lIредлозима које ће евентуш1НО Фон Херен да учини Фон Рибснтропу, а можда и са
мом Хит.1еру. ДраГИlllа се примио ове мисије и о њој испричао ми је ове деТ:lље. 
КIIд јс отишао на станицу, тамо је дочекао Фон ХереНII, кога су испратили још з.ао· 
стали ЧИИОВIIИUИ lIемачког п()слаНСТ8И и, као ОТl1равних lюс.юва, Ilемзчки ~ојllИ иза· 

СЈшник lIУКОПНИК. Ј1рагиша Је ПРИШilО Фон Херену, 1l0ЗДр<!IIИО ПI у И\lС свога минисТЈЩ 
Бошка Јевтића и пожеЈlео му срећин llУ [. Кад ГII је упитао шта он, ФоI1 Хсрсн, мисли 
О буДУћНМ односима између Југославијс и Немачке у овом момеll1}" кад 011 напушта 
Бсоград, и км је издата наредба да до 1. априла увече, спи иемачки подаНИ1\И имају 
да Hall)'cтe Југославију, Фон Херен му је одгопорио: "Не ЗН3М какио ћу раСПОJlожење 
према Југосланији З31ећи у БеР:ЈИIJУ. У паком случају, то неће бити добро распо
ложење. N1И IЮJl~ЗИМ из Беог~да да ЈОШ једном покушам са саоје стране да се ствар 
доведе у ред. и да се lугосла"ија сачува од УНИШiсња. Нећу жалити нималn труда, 
само }џ! постнгнем OU<lj ци.!.. Не зн~м у којој мери MOry успети, а.1И Нам могу једну 
СТАар таЧIIО рећи. Фирер је досада имао велике СИМI13тијс з.а Југославију и нарочито 
з.а СрllСКИ fШРОД. Ои је J.lCкрсно желео да се Југославија очува у целини, И 10 се у 
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Бещ-раду у меродавним круговима :Iобро щало. 1I0c.le овОЈ 'а дoг~ljдjll У Београду, то 
Вам могу рећи отворено, те симпатије Фирерове H!-IК3,Ј,а се више ие МOt)' попратити. 
И оо је оно што ће најтсже папи на Јуrославију. Али да до тога доће, кривица је 
ДО вас Срба, који сте допустили да се ствари развијају у O~M вравцу. Ја ме'" у БеРЈ\ilН 
и, као приј~тељ ваше земље и вашег народа, радићу да не дође до Ра-Ј3 измђу моје 
и ваше земље ... " 

После ТOI'a разговора, Фон Хсрен је Уlоао у воз и заузео MI;(:TO У своме вагону. 
Тада је Драгиша пришао отпраВНI-IКУ послова пукuвнику, и почео са њим разговор. 

Тај раЗГОIЮР III-Ije НИ\13ЩЈ .1ИЧИО на онај са Фон Херсном. Кад Је Драгиша запитао 
ооог немачког ПУКОlIника: шш ОН миели О БУllуhим односима између Јуroсщщије и 
l-Iемач"е, овај је одговорио: "О "аКIIИМ Ни uдносима још можете да говорите?! ... 
Никаквих ВИllIе l1)џюса неће бити измеl)y иас и вас! ... Овај Бещ'рад, који је ових дана 
побеенео и, ПОТПУНО изгубио сваку меру пристојности, нретвориhемо [Ћ за l-Iе"11.1И"О 
сати, у рушевине! ... Ове ре~и У1)'ВИТС добро и немате пише шта да ме питате, нити 
ја желим да даље разгов~р~м с HaMal ... Ви сте једини у ЕИРОllИ који сте смрдљиву 
ч~рапу бацили ПОд иос и у лиuе ХИ-I:llеру. И, ако ни мислите да се то може ОIIРОС['НТИ, 

111-1 се Ј'РДНО у т(ще варате!, .. МН ћемо вас УНИllГгюи! .. :' КаЈ\ ми је 0110 Лрагиша испри
чао, рекао ми је још да је одмах после TOI' разговора СII она два немuч!'а llре,Цстанника, 
отишао Бошку Јевтиhу и СЩЈIIШ ['ио му I(CO разговор. 

Затим сам ушао у P~HY собу Г>l"lш"а Јевтића, па кад смо сс IJоздравили гоroно 
нисам смео да упитам Бошка Ј~втића о TlJ'Мe Ј<а"ва је СИ1)'аuија, јер по оиоме, што 
сам дознао ОД л:г~гише Миловановнћа било ми је јасно да см() уочи рата, и да ту 

нема В>lше ни"аквих ЮI'Jlе.Ј.<l Ј\1I ће се нешто свршити на неки миран на~ИIJ. Зато 
сам Бошку ЈевТИћу рекао да сам дошао да добијем нека Уl1утства о томе: шта треба 
да р.1Ј\ИМ() ми, који смо саспнм далско iIO:le на југу. Јер шю је критична ситуаllија 
и добро би билu да се свакоме одреди место за рад, то јест ОИИl>lа који су НlI !!е"ом 
одговорном положају, а ја сам смзтрао и сиој ПО.l0жај председника Оllштине као не"и 
щџ'оворан пrџюжај, Бошко ми тада одговори да би добро 6и:ю да се јааим председ
нику влце п:неРШ1У Сим{)пићу, па да од њега чујем ШПI он мисли О садаљој сюущији. 
Можда ће он имати неку нарочи-ry норуку за мене. Мало сам се зачудно овом преДЛOlу 

ЈеRТићеву, IIa сам му то чуlieње и ИЗр!l3ио OB!lKO: МЈа мислим да је председник владс 
с!!Да, У овој ситуацији, толико зау3еТ да неће имати времеиа са MIIOM да разгщшра, 
јер ја нс могу ништа да УЧИlIИМ Д3 се ола"ПIa данашња ситуација, а нс же.1им да 
му одузимам време." Јепић ми на то одговори, да иn~к, мислим да ја треба да посетим 
генерала Симопића, а он ће га питати телефоном кад може да ме [IРИМИ. ЈеRтић је 
узео слушалицу и, после не"ШIИКО минута, добио сам одговор ДJI ћу тога дана, ЈаЧНО 
у 5 часоаа бити примљен код председtiИКfl владе генерала Симовиhа. 

Нисам има{) више ништа да разговарам са ЈеВIићем. Опростио сам се с њю!е 

и рекао сам му да ћу ra, после IlОдне. опет посетити, чим будем завршио свој раЗЈ'ОВОр 
са генералом СИМОВltћем. 

После l!Одне, тачно у 5 часова, био сам у чекаоници испред кабинета предсе:rnика 
IIJНЩе, чије су "31щеларије тада биле у згради Г.1аВНОI" генералШТ.Iба. Ту сам 1~TCKao 
своје старе познанике Илију Бирчанина, председника народне одбране и МИЈlосзва 
Јслића, мајора у пензији, нознатог нашсг књижеоника и пе:сlш"а. Кад сам се с њима 
[юздравио, ОIlИ ме упиташе у које је време MCHIt за"азан пријем. ОДl'ОВОрИХ да ми 
је рсчеtlO да (јудем ПIЧНО у 5 ~aeOBa но подне. Тад ми они одговорише да је и љима 
заказан пријсм у 5 ч, 113 ме упиташе да:ЈИ имам дужи pa~ГOBOp са председником владе. 
Рекох им да ја немам никакав дужи разговор са "редсеЈЏЈИКОМ маде. Само ћу Да 
се поздравим t:a њим, да га упитам да .1И нема дл ми се да неки нзрочити задатак 
тамо доле, на jyfJ'. И ниппа више немам са њим да раЗI'оuарам. ОНИ ми обојица одго· 
ворише да ја IlрОИ )ђем кол ПРС,,\ссдника владе, а њих двојица, пuшто имају дуже 

са љим да разговарају, учиниће ЈО 110 мо\! И3,lасК)' у кабине1)'. У том разговору Илија 
ми је рекао да бl-l он ж~лео да његову жену и сина Jlошаље к \lени у Прнлеп, да 
тамо остаllУ за II~KO време. Ако би дошло до какие евакуације, да и њих поmаљем 

тамо кад будем слао споју ПОРОДИЦУ, Рекао сам Илији да м)' стојим на распшюжењу 
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и да ћу н.еЛЈU)' !lОроДИЦУ IJРИМЮИ У С80ју кућу У IЈрилеllУ, дll ће моћ.и ;щ живе I(П() 
да су у С80јој рођеној куhи. У томе сам био Iюзван у кабинет председника ал1Јде. 

Генера:ш СИМQuићз ло тада нисам ЛИЧНО познавао. Знао сам о њему нешто више 
тек 0,11 онога времена кад је. њему нщщсао једну брошуру пуко"ник Душан Радовиt!, 
коме је CHMOlll1h осrroрио IIрЗ00 11<1 эuање ђенеР~ilшт~бног официра, к[)је је ~Daњe 
Радовиll добио по завршетку ФРllнцуске генералштабне школе. Кnд сам ушао њему 
у кабинет, устао је и са МНОМ се ПОЗ..1равио. Рекао је да ме добро познаје као и мој 
рад и упит~о ме шта желИIl1. OllrOBOPHO сам му ла сам JlОUШQ у Београд да се 000-
вестим о попитичкој СИl)·аЦИјll Н, ПОШТО се стално налазнм доле, Iill крајњем Југу 
наше државе, lЩ тражим обаВtштења: да ли има неки спе!lијалан защпuк за мене 

и уrШ[1гге за све функционере, кој1'[ се [Ы.lа:)е на неким положајимз као што сам ја. 
Нарочито ме интересује шта треба да радимо у случају рата. С1'[мовиh, кад је чуо оое 
моје речи, одједанпут заузе једну такву позу као што сам видео једну слику Александра 

МакеДОНСКОЈ" Jl\e је ЈЮДИ[ЗО Ma~ I\~ удари НО Гордијеиу чвору. Он ми рече: "Pa[I.". 
1'.111 СМО JЏIHac ОД њeJ"~ даље не["о !ЈП\) см\) икад~ дотле БИЈЈИ' ... Немци ИМ!lју добро 
да се размие..lе пре него што ће на нас да IIШНIДНУ! ... " За "го време, док је мени генерал 
Симовиh ов() гонорио, мени су непреСПfЈ(1 зујале у учима оне речи, које је немачки 
ОJllР~ВНИК IЮСЈюва рекао .ilР~ГI1ШИ МИJlОН<lновићу, C~MO 20 сати раниј~, нре неЈ"О Ш!О 
је мени изговорно овс речи, председник ВЈ1аде ЈуГОСЛ!lвије. Бсз и јсдне речи опростио 

сам се са Симовић~м и изипшо сам напоље. Кад су мс угледа.1И Бнрчанин и Јелић, 
рекоше ми "Што НIКО брзо? .. " Ја им C~~) Оi\["О80рих: »Опде је Сllе [[разио! ... " И ја 
још једаннут рекох liирчанину да, у C~.IH, доба, може рачуиати да ћу примити њсгону 
породицу 11 старати се о њој ... 

3аТ11М сам rп11llJ1IО у Министарсно Сfюбраћаја, где сам з.атекао БЩIIка Јснтића. 
Чи.\.! C~M уш~о К њс_\.!у, [[РС [~ЦKOГ [lOздра8~, рскао сам му: ~П([Gory, господинс leвтићу, 
како стс могли да ућсте у НЈШд)' Душама Симовиhа?! ... Па то је је)lЗН ће1l0О! Ја сам 
сад био ко,1 њс!-а. И на моје питање о ситущији, ОДГОВОР"0 ми је да смо ми данас 
даље од рата него [1[ТО смо ИlСад БШIИ и да ће се lJемачка морни добро да размисли 

пре не! о се реши д1l нас Нflшщне' А мени је познп цео РН3["ОБОр који Је дрuгиша 
МИЛОllзноuиh нодио са ФОн Херсном на жслеЗНl1чкој станици синоh за време О~lIаска 

Фон Хереноиог из Београда, као и рюговор са ЈЈ)'КОRНИКОМ, отттравником послона 
Немачког послансгна. 1l0СЈЈе ТО['а само 6удалс могу још ~сровати да смо ми, ЩllСКО 
од рата. Не спадам у ту категорију људи. Јасно видим да смо ми у рЮ)', па Вас МО:111М 

да наредите да, на иеки иачин, !lобијем јелно место, односно један KYIJC, у нозу Бео
J"piIJ-\---Скошье, јер још нечсрас [1}'I)'јем са јсдном својом ро!)аком И њеном децом. Јсвтиh 
је одмах наредио да се један нагон који улази У композицију БеограД---СКОllЉе одвуче 
иа један колосек близу железничког мш:та, [[3 да тамо уђем, у један купе а после 
да се тај BaJ-О[Ј нрикључи нозу БеограД-СКОl!ље. ОЕО је учињено сroга, IlfГO су неко
лико хиљада .ъупи, жсна и дене заузели све Нросторе око Београдске железничке ста
нице и чеliали па се уто варе У возове који иду у унутp<lШЊОСТ. Опомена председника 
Н.lаде генера;m СИМОflића дз "CIl1lKO треба да остане иа сном прагу", ниј~ се сI>щч'з.гш 
у БеOl"раil)' као озбиљна реч озбl\љна човека, већ јс свако гледао па напусти Београд 

што пре, сем оних који су ItМa.fЈИ своја лична превозна средства. 
Затим сам се опростио са Бошком ЈеВП1ћем и ОТИ[[[З0 у ресторан "Мадеру", да 

тамо вечерам. Баш га И3~ хотела "Maд~pe" била је препуна света. Сви су столови били 
заузсnt. Музика је треШТa.fЩ праћена nромукпим гласовима "CpIJCKa ми Ч'уба затру
биt ... Сllремите се, спремите ЧСТ11ици l ... " У тој ГОМИ.1И познао сам једног чоuека. Он 
је својом висином надвишаН80 свакога појединца у тој кафанској башти и nсвао с 
њима заједно. Али он је и плаhао рачуие, односно, поручивао разна пиhа за све оие 
који су седели за једно десетак СТОЈЮВ~ Щ сам 3акључио да онај који поручуЈе мора 
и да плоти ... ])ио је то /"оспо;щн Џон БсНСТ, адвокат из Лондона, чнновник Енглеског 
ПОС.lанства, у Београду. 

кад сам све то видео, вратио сам се у једну кафану, звану "Лесковщ", прекопута 
од ~Maдepe". Ту сам вечерао и отишао)' свој стан, гле сам се спакон[]о и пошао са 
својом рођаком и [[,еll(Ј двоје деце близу железничког моста, где нас је чекао један 
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вагои из композиције воза БеШ'p1IД--СКОIЏhе. Пошто смо ушли Ji заузели MCcro у једном 
купеу, IШroн је одмux доа)'чен Н3 ЖеЈ]езничку станицу и укључен у КОМјЮЗИIlИјУ, 

Станица јс БИ.та ПрСllуна народа, КОЈИ је јУРИlliQО на воз. И не само што су вагони 
били препуњени, веЬ су МНОј'И стајалн на самим еЈеllениu~ма од вагона, а неки млаћи 
биди су и на КРООУ. Наш нагон био је, исто тако, одмах заузе!' да се lJије могло нигде 
помаhи с месга. Ово је стпарно изглеД<LlО не као сардсле у кутији које r:y Iюре~не, 
всЬ више као стока у обору, Јушећн јеЈ\НО друго. Тако смо rЮШЈ!И те вечери из Бео
ј-рада. 

Изгледа да се ника није до Ниша сюџщо из воза. Тек у Нишу могло се опазити 
да има н~што мање света у JlОЗУ него llOT.le. Са задоцњењсм од 5 часова СТИП1И смо 
У Скопље. Те ноhи сзм ~eo у Ilрилепски DОЗ и сутрадан сам рано Bcli освануа у При· 
лепу. 

Чим сам стигао у ПРИЈlеп, rюелао сам своју IЮРОДИЦУ, у СJlоје село Браилово и 
нарецио ИМ да тамо остану. Моји СТ<l[lији синови били 1-)' ~HOI О раније мобилисани. 
Старији син Миливоје који је био КОlЬаник, беше рuспореl)eН у неку МШlJрну јединицу 
у СКОПЉУ, јер IШL")' ИМаЈlИ коња за коњаника. Други син Љубомир био је у Je)U-юј 
чети за всзу У llРИШIИНИ. У исто преме би.Ш су ми узели два пара ВОЛО8а за комору, 
двоја воловска КОЈШ и једног ј<Ј;шћеl коња. 
. ПРИЛС!l је био пун ссљачких ко.ш и ~ОЈlOв~ И самарних KOЊII. ТО је била наша 
"ратна комора". Два lIара мојих волова уэе.1И су У бојf!У комору. Посматрајући ове 
сељачке ТОрllипе са њиховим Jlочићима. био CUM lIише нега очuјш], јер нисам могао 
схватити да и у сџаљсм, модерном рату JlОЛ()ВИ могу послужиги и з.а другu сем за 

к.lање. ВОЈЮlIска кола, кад <-)' IIPUШ1СНО напшаreна, не MOry иliи више 0,1 4 км на 
сат, а са овим македонским ВQчићима не MOry ни толико. Да се однесе хлебац или 
муниција до неког положаја далеко 40 км, нашој комори било је потребrю најмање 
12 ЧUСОВII хода, без oJI'fopa. А Немпи су, за 1:0 време, могли да пређу са својим КUМИ· 
онима, н II() најгорим путевима, и .цо 400 км! ... Према точе, једино смо још мог.ли 
ратовати ЈЈРОТИВ Бугара, који нису ништа билJ.t спремнијJ.t од нас, али смо ;rnлеко 
били од тога да можемо ратовати против једне IIржuве. као што је Немачка, која 
је, Ја IIСПУIl месец дана, прегаЗИ;Ја Холандију, Бст'ију и ФраН!ђ'СКУ. Нисам могао доћи 
к себи од изненађt:љз колико смо fiили неепремии за рат. Меl)yтим, војска која је 
пролазила кроз Приле]]. на ИШЈШ IIрема алб:IIIСК()Ј l"раНИllli, била је одушевљсна премда 
то одушев.ъење није било донаљно д~ попуни спе Оl]е остале празнине које су БИ;Је 
тако ОЧС8Jiдне у нзшој спреми. Истина, војни магацини у Скопљу. г.итољу и Охриду 
би.ш су IlРСПУ1lИ fiраШl13 и осталих l-!амирница у КОНЗСРВ3I\!а, али наша војска МО! ЈШ 
је и поред тога остати Ј'Л311Н3, јер KnMopa иије могла дО1)'рити 1)' храну, која је билз 
како иагомJ.tЛ311а на ве:1ИКИМ одстајШI,има од МО])'ћнога ратишта. 

Сваки сам ,13н ишао у QlЈШ"!ИИУ и ПрlIШО дужност. говореliи свакоме да liy до 
nоследњег момента би'fИ иа своме месту. Неколико склоништа, rюшуно сиryрних, 
било је иаправљено у Прилену, у ВИДУ 1)'нсла. која су МО!ЈШ добро ла !lослуже онима 
који су били најближе, али не и снима гра!)анима rrpHo, зато uпо 1)' НИЈе БИЈЮ места 
за све, а друго, ш1:О сваки IIl1је МОIЋО ни да СТигнс д() тога склоништа. Савстовао 
сам граћане, у случају да се сазна р'ШИјС да lie бити иапщз, да се склањају око раз· 
ваЛИНII града Kpa.'l.CBllha Марка, званих Маркuви кри, и уопште даље од ПРИЈЈе!lа, 
J.t снуда појединачно да се не I-омилају нигде, а ја сам у самој вароши организовао 
месну стражу од 250 људи, која има, у СЕаком СЈlучају, дужност да бци над имовином 
ПРИ.lепских грађана. Обј~вио сам ШI ћс бити стре:оан свако ко се буде нашао пред 
неким цућш1ОМ или ма каквом радњом. као и ко се примети да !lљачка куће. CTdEIIO 

сам СlIима до знuња [JU liy ја бити и 3.1 орсме евентуалног бомбардовања у општиJ.tи 
прилепској, осим UKO она бу,'!е запаљена, а у том случају бићу код Параклиса. То је 
ирква, у чијој су скрипти све кости српских војllика, које су нађене у QкОЛИНИ При
.1еll3. 

Тако сам, у ти>,! припремама, дочекао 6 а!lРИЛ. Тога дана била је неде,;ьа, па сам 
устао, као и обично, P~HO J.t прошао кроз нске ГP~ДCKe улице. Вратио сам се својој 
кући. Чим сам СТУIIИО У двориlПте, један МОЈ суссД, ученик учитељске школс, каже 
ми да је на свомс радију чуо да је lю~ело бомбард()пање Београда и да је, одмах затим, 
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прекинут радип талас и JUI се lIиппа даље није могло IlpeKO радија сазнати. Одмах 
са:>.! отишао у општину, где се неп беше почела окупљати гомила eOl;l1'''. Тражио сам 
телефоном Скопље, али нисам могао добити везу са њима. Тражио сам осзу и са 
Битољем, а одатле ми је одговореlЮ да ни онн ништа не знају осим оне прве вести 
преко радија да се Београд бомбардује. Тр<!жио сам динизију БНIO!Ьеку, да их питам 
шта они знају, шта треба да се ради. Али, одатле сам добио адroоор да и они ие 
знају llишта, осим ОIlОl'а да је 1l0чеJlО бомбардовање БеОl рада. ОС1'3о сам целога Ј\ана 
у ОJlШТИНН, издајућН наредбе да се очува мир и ред, али јс свет био 3!lll.lзшен. Сви 
су се боја.1И бомбардовања. Многи су граћаfJИ од>.!зх почели да иду спојнм пријатељима 
или својим IЮближњим сеЈlима. Тако сам остао и I\еле ноћи у ОШIlТИfJИ, мислећн да 

ће се, па:hДU, неко од некуда ј:;lВИТИ. АЛI1 никакве вести није БНiЮ н" са једне стране. 
Једино шго смо дознали прекџ бугарског радија да је б. 31IРИ.Ш ошочео рат lIе

М39КС 11 Италије против Југославије и да је Бсогр~lд свакуисан, то јест, да је из Бео
IJЩда побегао Кp<lљ, заједно са В.131ЮМ. Ilије ми било ни мало чудновато, да се кра.ъ 
и IIлада, барем привремено СК.l(ше из Беогрздз, али нисам могао никако lIа схватим 

стално ћутање О,lГоворта 9инилац~, јер НИК1\ква гласа, fJикакве fJвредбе, никакве про. 

клаМВllије з.а м06илизаuију, што јс свс одговара.10, да је још од првог дана наступило 
опште pacтpOJCТnO и л.а је Симоnићеnа п:т~ла и)г)'би.~ц гщшу, m јест, ако је уопште 
и имшта т'лаву. 

7. април ... сто је тако прошао. Исто тако и fJOh. Послао сам градске патроле у 
правцу Велеса Д1\ виде штз има тамо. Али, пре него uпо су се вратиле паТРО.1е, у 
IIрилеп је С1ИIНО Шl-аб В1\рдареке дивизије из ШlИlJа. Они су уш.lИ У једну кафану, 

да се 1)' одморе. И 1)' јс мајор Вукотић, један од Функционсра тог штаба, испричао 
да су они НШТУСП1!IИ ШТИIl И Велес, да им је командант дивизије заробљен на левој 
обали Вардара, у самом Велесу, и ЈЩ је велики желеЗllИЧКИ и ауюмобиJlCКИ мост у 
Велесу преко Вардара остављен не порушен, иако је бl10 миниран . 

. Чу;ul3 је била прича овОЈ' мајора Вукотића. Они су бежшти испред HCMalla, то 
јест, цео штаб дивюијски са командантом дивизије. За њима су ишли fJсмачки мото
циклисти. У Rелссу, КОJl самога моста дочекали су ове МОТОТ\ИКЛflСТС, и опда су почели 

преговоре са њима. и ,Ј,огооорили се да дивизијар остане у немачким p)'K~Ma, као 
гараНllија да се мост Ilehe минирати, а ови оСТ'dЛИ из шта6а, да пређу преко моста 
да 611 тамо Нз.Јали lютреfiну lшредfiу да се мост и цео тај оијадукт на Варцару НС 
минира с његоне десне crpaHe. Ови су, Ilрешавши ЈЈреко моста, ИЭЩI.ЈIИ потребна наре
ђсња. да се мост не минира и одмах су аутомобилом праДУ)li;ИДИ ) Прилеп, а свога 
команданта останили су у не..,ачким рукама у Велссу. Тој својој причи још је додао 

да је видеu ЮЈКо Ч l1смци p<lзоружали Бојну посllдY Koj~ је била с леве стране Вардара, 
и да су све пустили кућама ... 

Нисам био 1)' У кафани кац су ови ~ој!lИ беl)'IЩИ ово испричали, али је то всћ 
унело једну помегњу међу грађаllСПО и ЧИЈЈОПlТИI1lТВО, које дотле није вндело овакво 
бскство, као uпо је то било бекство овога дивизијског llПаба из Штипз. То је био 
j~caH докю да је почело растројство наше војске. Напослетку, испричали су да је оога 
днна 8еЈlес био бомбардован од стране IIсмаца. Бомбардована јс же.пе)ннчк.1.I Сlаиица, 
војне касарне и део l.IаРО1J1И око школе Св. ЋИРИЖl и Методија, "де је такође била 
смештена војска. Једном речју Немци су бомб.Јрдова_ш она меСЈа, где је била војска 
и то без погреUlке, што је само био знак да су били добро обавештеfJИ о распореду 

иаше војске. 
Кад се у При.lеlТУ сазнало ЈЈ.а је бомбардован Ве.lес, онда је на(1)'пила општа бсжа

нија из ПРИJlепа. Све је 6еЖаЈЈО глап()м без f16зира из В3ЈЮI1lИ. Једни су товари;ш 
своје ствари на КОЊСIШ 1\.0.13, др)ти на вшюнека, на KOtьe и магарце, а већина је бежа
ла само са понеком бошчом у рукама и на лсhима. Нико није могао задржати овај 
свет да не бежи. M(lj~ лужност је БИ.l!Ј само ла сачувам варОЈП од пљачке и неке 
ll!lљевине, која би МОГ:Щ бl1ТИ и саСJlИМ СЈ1учајна, Моторна IlУМlШ 3!l l'Зшење ЈЈожара, 
заједно са пожарниuима била је Сllремиа да укаже помоћ, чим би се нсгдс ватра поја
вила. Има(} са>.! нарnчиmг И1вештача, који је стајао на Гlри.lепској Сахат-кули, са које 
се добро могао ВИ,Ј,ети сваки крај у IIрилепу, па према томе, и CB~Ka појава пожара, 
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O~O 9.30 часОЈШ yBe~e јави ми се на телефону комзн;щнт сухопутне стзнице, Издао 
ми јс наредбу да ()ДМЭХ, што M()ry брже, узмем це.ЈУ ШIШТИНСКУ архиву и ОIJШТИНСКУ 
Qlarajl!Y и да се еllа~уишем у Битољ. Вел~с је з.аузет и моторизоване јединице, са 
неколико тенкова иду у правцу Прилеnа. M(f смо на неколико заllOја нз ПУ1У При
JleIJ-Ве.Јес 1\ на сзмој Бабуни, има.lе I'ОlOое ~Нј'ИfеНКО8ске одбране, Ј(оје је треба.1О 

минирэти и тако ОlJемогућити lJеllријзтељу брзи I1рела:щк преко Ба6}'не. 
Кад ми је овај командант саопштио да се хитно евакуишемо из Прилепа, питао 

сам га: зашro се не баци тзј де() lIyTa IlpeKO Бабуне, где је више од два месеца рађено 
баш за овакап елуч::tј који је caд~ идCl)'Пl1О, a.ll! он "II!" је 01\ГОЯОРИО l\д за тзј посао 
нема еКСII.iOЗl1в~!? .. НИI-11 има 11.0 то да нзВршН 1 ? ... "Све је llРОIШЈЮ н треба IlНО пре 
доћи до БиТQЉU, јер НеМЦI! свакога ~aca могу да стигну у I!р~леn! ... " 

Ово је све био' резултат IШНИЧНОГ бекства динизијског штuба из Штипа који је 
не само својим бскС1ЋОМ, всћ и својим причзма ;щ су аyrомоби.10М једва побеГ.1И 

испред немачких тенкова, унели панику не само у ПРИJIеn, већ и у Битољ. Јер су, 
одмах п()сле ся()га доласка у БIПОЉ, И свога раn[)рта к()манл.анту l\ивюије, к()ји је 

сигурно био МНОЈ-О ОIlШИРlJији И деПIљнији од оних Ilри~а у IIРИJIену, - у~инио jel1HO 
Тl1КВО JlОразно дејСТIIО да је IlУКОВНИК штимец КОЈИ је тада био ИIlЧСЈIИИК шrаба БИТО.lr 
ске дивизије, склонио и команщнпа битољске дивизије, да још те ноћи напусте Битољ 
и пројуре кроз Ресан и Охрид идуhи У дсбар. 

На бр,у руку, одржао сам сеЈЈ.НИllУ оrIШИНСКОl- cyl1a и закључио да ueJl~ архива 
општине 11рилеIlске ОСlаие Ј)', K~O и све Х~РЈије ОД вре,!ЏIOСЈИ, а цена Wlal ајна са 
Ј-ОТ()ВИМ ЩЈвцем Щl се преда Панти Џамбюовиhу, кмСТ)' ()пштинс IJРИЛСnСКС. Рскао 
сам да нс могу ићи)" Битољ дирсктно из Прилеnа, јер ми је породица у селу Браилову. 

Зато морам прво отићи у Браи.10НО ila узмем св()ју IЮРОДИЦУ, Ol1HOCHO, само жену и 
најмлађег сина, па ћу IЮС.lе, заједно са њима, ак() будем могао да се пратим у ПРИJlеn 

и продужим у БиtОЉ, а ако то не буде MlJJ)'hllO УЧИllИћу ru llрец) КИ'l~ва, lЈ)тем ПРЈ+ 
леп-Кичсво-Бито:ь. 

Отишао сам c~ojoj кући, где ме је чекао мој аутомобил. Къуч сам nред11О једном 
рођаку моје жене, а ја сам у nратњи два моја ссљзка. отишао у село Браи.l0ВО, 

Кад сам стигао 11IМО, опет снојој к~ћи, на моје изненађење, 1)' сам затекао снога 
браТl1 Николу са њеl'ОDОМ женом и болесном ћерком. Они су БИЛ(f (,. Ј]nrила у Скопљу 
и ымо су ДО'ЈеЈ(3JIИ бомбардощш.е. Он ми је испричао д~ је и у Скопљу наС1)'пила 
IЈаННЮI и да се, ЈЮС,lС бомбuрлов~ња, није осетилз никаква власт, НIПИ управа уСко
пљу. Тамо је бомб~рдован UCJXIiIpoM са свима ав.ионима који су се тамо наШ.1И. Ста, 
нице од Скопља до КУМ3НОВ3, на који~ta су би:ЈИ llУНИ ВОЗОВИ моБИЛИСIlНИХ в()јника. 
- све је било бомбард()ваIЮ. A1lи, пе.lика желеЗЈШ'ЈЮ\ с11l]щ]щ у Скопљу није бил:! 
бомбардована. Једина струка која се није rюмела ТОЈ' 113Ha, ТО су БИ.1И наши желс' 
зничари, Они су вршили дужност најсавсснијс, најnрсданијс и са Нl1јвеhим пожртво, 
взњем. У Велесу су скла!ы\Ли са пруге на споредне колосеке запаљене вагоне и осп()о 

собили пруry за lЮРМ1!]ШН рад како ка Солуну тако и ка Битољу. Последњи ноз пошао 
је из Велеса 8. увече у 12 сати и скупљао је сво железничко особље на цe.~oj прузи 
Скоп.ъе~Прилеп-Биroљ, "гако да ии један железни~uр није остао да падне у руке Нем, 
цима. Велики број IlР~ЗНИХ вагона одвучен је у нашу слободну зону у Солуну а други, 
цреко ПРИ;lеIШ у Бнт()љ, тако да су на нелеlпкој СТ~НИlIИ ост~ло само догореди и 
у()nште не употреБJhИJlИ JI~ГОНИ. 

Нареди() сам С8()јој же!!и и сину да се cllpeMe и нођу са миом. Се.'ЈИ смо на <tyJO
моби!! и rЮШЛ(f I1)'TeM у I!Р(fлеп. Али на трећем КИJlомеrpу Ol1 села, нама се угаси 
МОТОР и, з.а Чlпава два сата. нисмо мог.ти да га уна:ЈИМО. Вратили смо се натраг на 
железни~ку станицу Браилово, 3лИ је тюслеДIJ,И вm пећ био ОТИ\ЈЩО у ПрилеlJ. Било 
је нећ сваНУЈЮ. Нисам хгоо IIU ~eKaM непријатеља, uли сам жену и сина морао да 
вратим у село и да их преrl)'Стим Божјој милоCl11, јер нико други их није могао узети 
у эаШ1ИТУ. 

Са чеТlЮРИ1\ОМ својих ceљaK~, међу којима је био (f шеф браи.ювске СlаЈЈице, 
ношао сам једним сељачким ~олима у правцу Киqсва. Треба.то нам је око 6 км па 
да ИЗil~мо на друм, lШји води из При..тсnа у Ки~еDО. У то времс, баш кад смо полазили 
иа пут. три немачка авиона !lетеЈЈа су у правцу Прилспа. После нсколико минута, 
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чули смо неколико експлозија. По месту одакле су се чу.1С експ.lозије, )'Тврдио сам 
да је бомGардована же;ЈеЗIlИЧК!I Сlаница и вероuапю неки магщини на путу при
леп~Битољ, удаљени од саме вароши око 2 км. 

Продужили СМО пут ДОК нисмо изашли на друм у КИЧСIlO. IЈа СМО носле IIJЮII)'ЖИЛИ 

друмом. Али, изме~у села Ропото:ва н Лебришта стигао нас је мој аутомобил. Мој 
аутомобил је био орло добар, али тога јутра, IJС зна\! заUПО се матор на путу угасио, 
и ми га нисмо ЩШОIIО З<lП3,.lIПИ. После га jl:l uюфер заПаЈ]НО и СТИl"ао нас. Гуме на 
ауroмuбилу биле су (.1116е, а нигде се ]13 ПУry IlИ~У МО!Ће КУНИ!И нове, ТЈа, кал смо 
се потрпа.1И у аутомобил. двојица су још морали (пфпи ЮI шшучама. Сви су били 
наоружани, 11 ја сам носио своју сопствену пушк)' коју сам код своје куће ЧУВIlО као 
успомену. Под великим терето'>l гуме су непрестано пуцале, па смо их мора.пи лепити 

и оправљати, те смо ишли cnopn. 
Кџ смо дошли У бли3lШУ сел~ БРО}l~. гле је и К~lще,lарија начеlЈНика среза по· 

речког, видео сам неколико ceЉ~Ka са једним теХНl\чаром где КОllају неки јарю:: на 
друму. Задржим се код ЊИХ и питам их шта радс. Рскошс ми да су добили наредбу 
да ископају те јарке које ће минирати, па чим се појаве немачки тенкови на овоме 
пу1У Прилеп-Брод-Кичево, да ће ЗШlаЈЈИЈИ ексlI.IОЗИВ и овај пут учинmи неупотре· 

бљивюt. За OBflj IJОСIIО месю је БИЈЮ добро изабрано. Јер, се'>! тога ПУТfI, ни ле1l0 111\ 
десно, нису МОt'!lИ llроћи тенкови, јер су I\ЗНад и иснод lIута биле лmице. Овим путем 
немзчки тенкови уопште нису прошли. Можда би то био први случај д~ се, за времс 
немачке окупщије Македоније, мзкар један немачки тенк онеспособи. Оставио сам 
olle људе дз раде спој rЮСЗ!1, а јз сам се спратио у шrштину Бгюд, где је био председник 
ОlllllТИl!е lIојпоД~ МИХUИ.10 Јосифовић. Ту У ОПШТИIIИ рекоше ми д~ је МИХIIИЈЈО код 
своје куће у Броду, куд је Ma.10 Ilре отишао. 

Поред саме оnштине бюа је жандармеријска станица. Нс знам како је до тога 
дошло, али истога даНII, одмах после мога омаска из Брода, један жаНlIЗРМ са те 

ЖЗllдармеријске стшrиrtе упио је [Цl месту 80јrщ,\у Михаила Јосиф09ића. Тако је зан!'"" 
ШliU жиuQТ OB~j храбри човек. Чија је хр~брост заиста БИ.lа легендарна Ii неупореДИ9З. 
Бр~нио је rOJIliHUMa свој народ, био у свима бl1рба~а K~Д је требало д~ се бори ЗU 
српство и Србију, а погинуо је на прагу своје кућс од јсдног ЖIIндарма, који је треб~о 
да буде и сам чувар безбсдности. 

Па JIY1)' између Бро,13 и КичеВII видео сам да сс једна велика група војника са 
јеЛIJИМ nOТllOpyqHffKOM враћа IIУ1СМ у Брод. JelIlJff су ишли путем, други поред реке 
'Греске, 11 неки 110 ГЈ.1ЗIJИIJСКИМ ОГРIIНЦИМII. Кз.д сам наИШIIО на потпоручника, упmао 
сам га: Шта је то. Он ми рече Д~ се њихов пук рас1УРИО. Ова војска имала је на 
себи сасвим ново одело и обућу. Свз спрема НII њима билз је нова. Срце ми се ГIзрало 
глед:1јуl'lИ како се све то рзсЧ'ра. Пишо сам Jlошоручника кзмо I'Iс он овако? Рече 
ми да је родом из околине Скопља, и да l'Iе отићи у Порече. Тамо ће се преобући, 

ПII ће у сеЉIIЧКО~ оделу, отићи у СКОllље. Мене је саветовао да се вратим назад, јср 
ће немачки тенкови пре мене стићи у Кичево. КIIД сам га упитао: где је он видео 
немачке TCHКQoe, олгорори ми да их он није нидео, зли н.ихоре предстраже, које су 
биле у пра~uу КнчеНО-ЬУКОllић-Гостивар, јавиле су да дО;Јазе тенко~и. и: ЊИХО1l rтyK 

се одмах рас1УРИО! ... 
Одмцх сам био Ha'lIlCТO с тим, да јс овде у ПИТIIЊУ ~д такозване пете кuлоне, 

јер баw и да су вндели тенкове, откуд би знали да су неМIIЧКИ, јер су, исто тако, 
могли бити и наши. Та јеДНII реч би.1З је ДОUОЈЬНII да се ueo један пешадијски rтyK 
Рll(1)'РИ. 

Кад сам стигаu у КИ'lсво '1аршија је БИЛII затвореНII. Свр~тиu сам у кућу МОI"3 
пријатс:ъа СТllнка Димитријевиhа, дугогодиwњег српског учитеља из КИ'lсва, који је 
oдaT.le и fЮд(]м. У ра:зГОБОРУ Станко ми рече Л~ он не намерава никуда дз се евакуише, 
3.ЈIИ ме је молио да tюведем њel'Olla син~ са собом. DИЈЮ·МII је MHOI'O ЖflО што му 
нисам могао 1)' услугу учинити. јер сам и~ао всћ двојицу који су стајали на rlllПУЧlIма 
од кола. 

Станко ми је тада испричао да су му ~рнаутски прваци у Кичев)' ре!(JIИ ДII не 
бежи никуд, већ да ОСТlIне у Кичеву; да се ничега не боји, јер Кичево припашће Aтrба
нији, а нс Бугарској и дз се ни један буr"3РСКIi нојник неће појавити у Кичеву. З~ 
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менс јс то била ИО/lИна да је српска Македонија веll била подељена wзмеђу Италије 
и Бугарске. 

Кад сам стгао у Извор, жандарми са те станице бlVlИ су напустили craнHЦY. 
ЊИХ је попео собом начслник среза кичевског н комадиир жандармеријске станице 
из Кичева. који су били наlJУСТИJlИ Кичево Нре мога уласка у варош. У селу Извору 
CelЫ\ЦH су ~зносили ствари из Ж3lЩармеријске ствнице и из учитељева стана. Ми 
смо били сви наоружзни, П3 сам 1)1 застао на ПУ'I)' и позвао сеоског кмета да одмах 
дође до мене. После неколико минута дошао је кмет и ја сам наредио да, у року 
за 20 минута, има да п()врати све стаари које су разнели из жандармеријске станице 
и из учитељсва стана. дЈ;о то НС учини сачекаllу војску која долази и нареднllу да 
се прво његова кућа запали, а после тога цело село Извор. Кмет је лочео дв се провда 
да је то учињено мимо његове lIоље. Ади ја сам своју наредбу поновио. И, док смо 
ми узели [ю једно парче хлеба да се прихватимо, сељапи су враћалн у жандармеријску 
станицу croлице, столове, кревеге, ће6ад, С,намњаче и све остало што су били разиели: 
тако исто, биле су враћене и ствари којс су дигиyrс из учитељево стана. 

Одат;\е смо пошли у п~вцу Охрида, псњући се уз планину. На некOJIИКО кило

метзра од Извора, стигнемо нашу бсјиу комору. Она је требала да однесе артиљс
ријску муницију у Стругу. у тој бсјној комори био је и јед:lИ пар мојих ВOJIова, који 
није стигао до Струге, као ни МУllнција. Још једноц видео саы немогуl'lност наше 
одбране са оваквом опремом, какву смо имали и НIIчином I\остављања свнх тих по-гре. 

ба bojC\.II-I, која је на фрОН'I)'. 
ПОЭд~вио сам се са овим КОМОР\.lијама, којll су СВИ били из прилепа и из околню; 

села. Нисам им рекао да смо Прилеn евакуисалll. Али они су то могли и сами да 

утьрде, а мене је бl-lЛО СЈ1змота да то признам. Гуме на моме аyroмобилу полуштале 
су сваки час, је смо тако ИШ.1И веома споро. У сам мрак прешли смо Кара-Орман 
и почели се сnуштати према Струмској равниuи. 

Кад смо дошли отприлике iO-12 км испред Охрида, затекао сам једаи аутобус, 
који је C"Гdjao 113 П)'1)'. У зугобусу је био начелник среза киченског и још много других 
бегунщз, који су бежШlИ ка Охриду. Кal\ сам их упктао зашто стоје, ОНИ ми рекоше 
да у Охрид не могу ући НОl'lу јер стражари имају наредбу дд пуцају на свака ко:ш 
која се nојзое на ПУ'I)' и да је прва таква стража ту, код маиастира Св. Еразма, где 
овај пут излази на друм Охриц--С"тЈЈуга. Тах;о смо морали остати целе ио!!и 1)', иа пу1)l. 

Бида је то једна С"lрllшна ноI'I. Те ноl'lи раСl)'рала се иаша војска према Албанији. 
Остављали су топове, па су, само са коњима. бежали, остављајyl'!и код појединих сеља
ка нова сема са артиљеријских коња и сву оcrалу личну спрему, да би добили нех;о 
crаро сељачко одело. То су ралили они који су били родом из далека, а они који 
су били из оближњих места, као што је Кичепиjll (кичеПСIiИ срез) и ПЈ1еСпа, оии r:y 
јашући коње артиљеријске потпуно наоружани враћали се својим КУ!!дма. То су бнли 
махом Ариаyrn. Ilаш фронт према Италијанима на Чафалани, био је потпуно ра<."1рО
јен. 

П~шз офанзива бл~годарећи петој колони која је била у нашој вОјсци, била је 
I!ОТПУНО р~збијена и они исти Италијани, који су небројено пута у току прошле јесени 
и те зиме били на мртво 'I)'чени од Грка, сад су задобили победу и УIIИШТИЈIИ ЧlПзв 
један батаљон наше војске, која је била предузела офанзиву на томе делу фронта. 
Наша војска ШI томе одсеку требала је да координира са грчком војском, која се нала
зила код Подградаца, 113 јужној страни Охридског језера - била је пomyно раС1рОјена. 
Рањснике Iштоварили су на воловека ко.:ш, у којИМlI је било 110мa.rю CJlаме на даскама. 
И тако су их возили са бојишта у Стругу. Многи аprnљерци своје су топове спустили 
у Охридско језеро. Ужзс је био вели~и и срамота оnшта ... Uеле ноћи посматрао сам 
то Лрошщање јеД!Је држаllе, најсрамније од првог почетка стварања српске државе, 
па до сада. Све је било изгубило главу. Никакве наредбе, ни упутства ... Дознао сам 
да је командант битољске дивизије и њеroв на'Јелник IUтаба Штимеu јурио за Ита
лијЗНИМд 1!3 Дебарех;ом сектору, где су Италијани ОТСТУIIШIИ. дВ их с"гигне н да им 
се \!реЩIДУ! ... 

Кад се добро свануло, пошли CJ.iO у Охрид. Охрндска чаршија бюз је мсстимично 
затворена, а кафана су све бl1де О1Ђорене и препуне. Ту сам дознао Д:I се Јооа" Нау-
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МDвић, reHep:LJ и НQUQЈ!ОСТiluљени командант армије или групе ар"щја, W;lJlази у Био
ЛОШЈ(ОМ ИНI..'Титуry, саграђеним на rюшзнаНI1М Биљпниннм Изворима, на Qхридск()м 
језеру, мало даље од саме вароши, а на JIYlY Охрид - Со. Наум. 

Ја сам се решио да идем у Битољ, јер тако је ГЛ3СИ.lа 1{ 3а!lОllест начеЛllика војне 
СУХОII)'тне станице у Прилепу. Опет смо се потрпали сви у аутомобl1:Ј онако, Jl.aKQ 
смо пошли још из Браилооа, и пошли СМО у Битољ преко Ресна. Кад смо СТИГЛИ 
на CIIMQ Буконu, а ТО је превај ИЛИ, како би се реКЈЮ, вододелница Охридског и Пре
СЩIНСКQГ језера, 1)' на C3MQM иренају, ста.ни СМО да оне1 понравимо гуме 1111 нашем 
аутомобилу. У томе времену стигоше нас четири артиљерца у потпуној спреми С:Ј шле
МQвима на глави, са пушкама, а под њима су била четири добра коња. Пошто је ниже 
нас, за неколико СТОТИiЩ ме"шра, била ЈIШlщармеријска СЋШИЦ3., ови су Арнаути 
артиљерци, војнн бегунци окренули лено и тако, СИЖlзеhи кроз шуму, з~обишли жан
дармеријску станицу и оmшли у правцу Ресна. Ми смо већ бюти готови да 1I0!)e:lIO, 
кал се указа испред нас на првом заllоју један пуши'lКИ аутомобил. М» смо С8чекнл» 
тај аутомобил. Кад из њега изиђе један IIOТПУКОIIНИК. 

Био је то иачелник војне сухопутне станице из Битоља. Иначе БеотраЬанин и 
један међу прваЩlма демократске странке}' Београду. ОН се поздравио са мном као 
са старим по3ill\ником и упитао ме камо идем. Ја сам му одговорио да идем у Бито:!.. 
На то ми он рече: ~Битољ је пао! ... lIемци су уw.nи са чerири тенка у Битољ, а на 
путу Прютеп-БiПОЉ, само на једном меС1)', дат им је један мали отпор измсl)y Прне 
реке и места званог Петилеб. 

Потпуковник ме је позвао у свој1\ КОЈ11\. Ја С1\м 1)' понуду прим»о. И Т1\КО смо 
пошли назад ка Охриду. А:щ кад смо прошли село Оllаницу, ту, у близини била је 
лепа основна Ullюла, у којој јс бида учltТCљица ћсрка мога старог пријате,)Ыl I"рујиhа, 
дугогодишње-г српског УЧlПеља, ииаче родом из Приштине, који је, заједно са CBojo~ 
.ж:ено~ Станом, дуго година у'!ите..ъевао по сви~ местима Бн1ОЉСКОГ вилајета тамо 
где су БИ.lе отворене српске школе. Ту, у ШКЩIИ =*'Текао сам и самог ГвоздеН1\ Грујиhа, 
који је ту седео код своје ћсркс. У ОIЈШТИНИ је био телефои. Ја и ПОТltyк.оВIШК решили 
смо се да идемо у Свети Наум. Ја сам био намсран да, ако падие Охрид, а то је 
било неминовно, одмах прећсм у Грчку, да се преооuим до Атине, одакле сам намс
равао да одем у Прну-Гору, да се пребацим до Атине, одакле сам намеравао да одем 

у Прну Гору, јер сам TdKO био дознао, за време мог боравка у Београду, да ће се 
наШll војСКll повуhи назад и узети један полукруг од ДуБРОIIНИка, па на реку Лим, 
и тако задржатн део Херuеговине и целу Цр»у Гору, осдзњајуhи се на Јадранско 

море, а њено деСiЮ крило, ослзљајући се на fl1ЧКУ појску, која би 1ребада ла Јlапредује 
према ЕЈlбасаllУ. Нисам могао оеровати да l'Iе Грци сала даље напредовати ПЈ;)Д овим 
УС.l0вима. Али сам "ерооао, да ће се наша војска моliи залржати у тим планинским 
крајевима, кад јој буде осигурана сиабдевање преко Јадранског мОра, где сам сматрао 
да ће енглеска флота бити ја'!а од ита.пијанске. Нажалост, само неколико Дllна доц
није, видео сам да је то би:ш уобразиља. Тако смо re ноl'lи IЮШЈIИ У Св. Наум, не 
СВp<lhајуhи у Охрид. У II)"I)', идуhи IIch Са. Науму, дознао сам да потпуковник има 
неколико милиона динара, од којих llва МИJlИоиа у сребру, које је бнло натоварено 
намecro пртљага. И тада сам видео да је један од главних рЗl!1ога, штn потпуковник 

никако не жели да дође у Охрид, лежи бащ у томе НOIщу. Мој аутом06И.l ОЈТет је 
негде З<lстао, да оправи гуме, али га јll више никада очима нисам видео ... " 

Кад смо стигли у се.10 ЛаБУIIИШТС, ту сам затекао Михаила Кујущ!иhа резервног 
пешад. ПОТПУКОlIника као команданта тога пододсека и Димитрија Чиhевиhа, резер
вног капетана, родом ИЈ Прилепа, који је мобилисан као кмет опuпиш~ прилепске 

и -.у је био комшЈД»Р чете тога пододсека. Тај пододсек, који је командовао Михаило 
КујУНlIић, НО'!ИIЫlО је од !1рсвоја Ђавата, измсћу БlПоља и Ресна, па се простире све 
до охрида. Како cr многи бегунцн, а иарочнто OOj»lI, бежDЛИ ка св. lIaYMY, капетан 
Чиhевиh поставио је своју че1)' на једном месту, између села Лабуиишта и Трзпезнице, 
па је сваком ко је тим путем наишао, а другог пута за Сп. Наум није ни билn ~ xllaTao 
за I)'ШУ и о,цм;ЈЈ[ щрЗО У своју Чel)', па да се ту на тој литици, брани ДQJШз:lК HeMllЦa 

у Сп. Наум. Ту је било згодно место за такву Одбрану, јер пут који је ЈТросе'!ен на 
јеllној литици, која се OKOMIfТO СПУШТ3.1а у Охридско језеро, био је толико тесан, да 
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су једва туда нрОЈШЗИЈIИ аутомобили, и ПJlOсто се ПЈЮнлачили тим путем који је био 
више t-трашан, неl-О нријапш. Ту је био један ИJlжељерскн мајор, који такође, није 
имао експлозива! ... да на томе месту лостави мине које су з.аиста могле Сllречити 
ЛОЈ1азак Немаца из Охрида у Св. Наум. 

Грии, чија је граница одатле били далеко свега јелан километар, у томе делу АIJба
није, који '.у они били заузели, брзо су 1)' пребацили једну чету војннка, да задрже 
ово место, јер би ДО.lазак немачке BojClC:e могао да загрози целом њиховом десном 
крилу, које се налази код Подгорадца. Ла би посели ове положаје, Грци су рекви
рl1рали све коње које су нашли у околини и у највећем трку иа IC:оњима, од којих 
су неки били са самарима, а неки 11 без самара, дојурили су као неки вихор и брзо 
су поссли lIоложај. Била је ЗII нас веЈЈИIC:а срамота кад сам праIlИО упорећење између 

ОВС ГРЧIC:С чете, која је овако хитала да заузме 1I0Ј10жај и наwИ)[ војника које су офи
цири еа рСВОЛ9ерима чували 1)', ;ш не напусте 1I0Ј10жај. 

у манастиру Св. Наума остао сам цео дан. ту беше дошао и IIpDТ'J Серафим 
Крстиl't, бивши сенатор, а и Марко IlопаIC:ОПIII't, БИ8ШИ бан Морлпске бановине. Прота 
Серафим имао је једнога свог пријате.ъа, родом из Охрида, који је био службеник 
у охридској пошти. СR::tки сдт прота са ООапеwтавао о стању у Охриду. Тога дана, 
!О. априлз у 4 С3Т3 после подне, из Охрида јаllИО је протин llријатељ, да се Немц!! 
приближују Охриду, и да се c~eт скупља на главној улици, која полази од раскрснице, 
где се одваја пут ка Ресну и Струги, а доле се спушта на Охридско језсро, да ту 
дочекају неМllЧКУ војску. Ту l'Iе председник општине да поздрави немачке војнике, а 
до садu је у целој вароши nQТПУl1 ред и мир. За I енерале Наумониl'lа каже ла је напу
стио Охрид ПЈХ: јсдно два сата. дО ТОПI момснта Италиј~НII још нису УШ_IИ У Стругу. 
У чијим је рукама Лебар овде се још не зна. Стај1lЛИ смо са H(X:TpnљelhCM поред теле

фона, lIа чујемо даље К3IC:О и последња варош на нашем Југу llрелази у неllријатеЉСlC:е 
руке, и како lIепријнел.а 1I0чекују са [)укетима раног цоеl'lа и зимзе.lеном. У 5 сати 
јао.'Ьв IIРОТИН пријатељ, да су Немии ушли у Охрид, и прво су запосели lIелиIC:И МШ'ацин 

са брашном, у коме је БИЈЮ lIише оп 40 вагона брашна ... и велика КОЛИЧl1на С3НДУlЩ 
пуних конзерва ... То је био последњи извештај. И nРОТИН прнјатељ напустио је зграду 
ОХРИДСIC:С IIОШте. Ја сам те вечери остао да ноћим У манастиру Св. Наума. 

Пуг у Грчку ишао је од се;13 Jlабуништа на село ПИСIC:УЮlју, хоје је већ би.то у 
Албанији. Uсло ово село било је нuсељещ) СРНСКИМ жин.ьсм. Али, "1)' је lIocтoji"1O само 
једаи каравански пут, IC:ојим никаква кола нису могла проћи. Имао сам два кафера 
са CAOjl1M стнаrима и њих сам У.lео са собом; једно иово одело којс сам дотле иосио 
сшжовано у колим~, оБУЈШо C~M H~ себе, а своје одело у коме сам ДОТ.lе дошао, оставио 
Сам у манвстиру. Неколико жена СРIIкиња, од којих су неке би;rе чинооничке, а неке 

официрс~е, још рано тога дана, отишле су преко границе. 
Ту у манастиру био је и једаи грчхи официр, који је одржавао, још изранијс, 

оезу са нашим граничарима коiи су БИ.1И 1)' У Св. Науму, јер је српско-албансlC:3 rpa· 
иица БИЈШ само 3--400 метара удаљена од манастира. Ја сам молио оног официра да 
он извссти ЊlIхове војне власти Д~ ћс јсдна група Југословена бити IIрину!ieна да 
преће на грчко зем:ъиште, односно, оно које је била заузела њИ)[ова оојска. Још у 
току тога разговора. CIИГ.lа је и наша јеэерска флота, која је била установљена на 
Охридском језеру. Командан! lе фJlОl·е, кад је чуо о чему се гопоrи, реIC:зо је да ће 
и он, са цслом посадом, напустити ове мале патролнс бродове са Охридског језера, 
и да ће прећи у Грчц, а затим нду право у Атину, где ће се ставити на раСГlOложење 
енглеској флоти, која има да их llребаци у Југословенску фло1)' тамо, где се ова буде 
IШЈШ}И.lа. 

Грчки официр отишао је у ШТЈб llеКOlЋ OOTaJbOlla, који се н3Ј13зио у еелу Писку
l!Ији, И T~M() j~ саОJlllПИО наше ·rpажење. ЛОСЈlе два сюа, официр се враnю и саоп
штио нам да можемо да прсћсмо на њихову територију путем Jlабунипгге-lIискупија, 
али не и Ilутем манастир Св. Наум - ПО,1горец, који је пут под артиљерИЈскоlIt ватром 
ит~лијанске артиљерије. 

Пошли смо cu потпуковником у Лабуниште, Тамо ме дочекују Кујунuић и Чиће
вић. Одмах ми утрапише п)'uжу у руке и РСIC:оше ми да се придружим од6раНIi овога 
сектора. Ја сам им образложио да ту не могу остати, јер њима, сиГ)'рно, прсдстоји 



164 ВАСИЛИЈЕ ТРБИЂ 

заrюбљавање. Одатле па све до Скопља знам да је све сигурно у немачким рукама. 
Ш-та се све деси.ТО на Ћ~фа Санн, то и они сами добро ЗI13ју, а ја немам воље да 
будем нечији заробљеник.lIрема томе, ја Ьу да пређем у Грчку. Идем у Корчу, ~ ПIМО 

ћу видети како Ье се даље ствари Р3З1!ијати на нашем фронту. У то ВреА\е пиже 
и наша посада са наше јеэерске морнарице. Била је то слика коју никада нећу забо· 
равити. Мислим да их је било око 50. Сви су били високи и теити. Имали су на 
себи праЗНИЧНО морнарско одело и били наоружани пушкама. Ишли су у ЈIOТпуном 
реду, а своје БРОДОllе ПОТOl!ИЛI1 су У ОХРliДСIШ језеро. ПОТПУКOIIННК за пренос Honua 
беше добио од Грка четири мазге. Рекао је Грцима да је то државни новац и ОНИ 
су му далlf ове мазге. ИСКОРИC'ПIО сам ту ПРI1ЛНКУ, да и clloje кофере натоварим на 
те мззге. И тако смо ПОШЛИ СJlИ заједно ].1, после неколико СТОШlТа метара, били смо 
у Алб~нији. Пут је ишао близу до села Писк.уnнје, где је било неколико [-р'!КИХ ној. 
ника и сељака, који су нас само поздравилн махањем руку, а ми смо даље nРО.ll)'ЖИJlИ 
"УТ, 

Требали смо до ноћи да стигнемо до села Подгорје. Бнло је једно 15 сфицира, 
актинних и резервних из р<\ЗНИХ cyxonyrHHx станица; било је око 50 морнара; lЮјника 
са потоnљене језерске флоте н преко 100 раЗIIИХ цивила, међу којима и доста жена, 
па неких и са децом. Газили смо блато и ИШЈ'И даље. У једном HoнeheM селу био 
је један 'ЈУК грчке војске. КoMHHдaH'r нука, један грчки nОТНУКО!IIIИК, изађе нред нас, 
и помо нас је запитао одакле идсмо и како, одмах нареди снојим војницима те ови 
доиесошс две-ЧЈИ Bpehe nyнс црног сувог rpoжђа, па нам почеше овим rpoжћС:м пуни
Ш торбе и uепове. Официр нам се извињаПI\О да нема чиме другим да нас послужи 
осим с: овим ГРОжћем, које је за с:ад ГЛ@Шlхрана његове трупе. Ту, у блИЗИJlИ, стајала 
су 3-4 мршава говечета и д~eTaK још мршавијих коза, спремљене за клање за ову 
војску. Кад сам ово спазио, отео ми се уздах. Изишла ми је пред очи наша лепа земља, 
пуна свега Н свачега и војни магацини препуни брашна, качкавa.rьa и разних конзервн, 

војска оде~еJlа као да је спаки војllИХ "ђуоеглија" или "девер", а 000 онде, земља сиро
маПЈна, ЧИЈе сиромаштво се ОЈ'леда иа CO!lKOJ њиви, на путу, као и у самоме селу. 
Кад је грчки официр упитао: шта има на мазгама н:поварено, одговорио сам му да 
је то државни новац. Упитао ме је је ли то 3Ј1ато. Одговорио сам му да није злато, 

већ леl)'ра од сребра; да је тај новац био одрећен да се са њим врши исплата евен-
1)"алних намирница :>.а потребу ОНИЈ( јединица које nрола3е кроз ДОТИЧIlУ станицу. Офи
цир се зачудио да једна спlИИЦ11 може имати четири ТОВ!lра само сребрног новца, 

па је одмахнуо главом и погледао у већ испрашњене IIpehe са супим грожЬем, којим 
се хранила његова војска и којој тако слаба храиа НИЈе ометала да добро бије Ита
лијаl1е; да их олбаци да:lеко од граница своје отаuбине ШТО им је подигло углед у 
целом свету. А ми, 'Iрослаuљettи у свима дотадашњим ратовим!!, наnyштамо споју отац
бину; напУСТИ_1И смо српску Македонију, за чију је слободу Србија дала више од пола 
милиона својих синана, а сад су у њу ушли IIемци без борбе, као вуuи у неки тор 
пун оваца, који је Н:ШУlIIтеи и кога иико не брани. Ту је комаНl1ант грчки ДI[[} неко
лико војника да буду као чуuари овоме држаuном новцу, с којим је отишао IЮ'rny

КОВ ник са з-4 офиuира. Њега сам кроз 2-3 дана видео у Корчм, а ми смо, веровапю, 
другим путем, пошли и стигли у село Подгорј~. 

Ово село имало је тада преко зоо домооа. Било је Ilа шм мес-ту, Knje је одгооарало 
његову лепом СР'IСКОМ имену. Ту смо затекли опет "рчку војску, отприлике јеД1111 полу
баПIЉОН, и командант те јединице, са неколико својих сфицира ту нас је прихuатио 
и почео распоређинати по кућама. Готово све куће у овоме селу биле су иа спрат 
са истуреним заl1l0реним балкоиима према СУНЈЈУ, са много прозора, тако да је, при 
заласку сунца, данало утисак као да У cRaKoj кући гори нека ватра и даје ОЈ\сјяј ка 
прозорима. Тако је изглеДз"10 споља. 

ГРУIlУ официра ОДllели су у најлеllШУ Kyhy. Кад је грчки официр видео д~ ја fOUU
рим грчки, ла још кад сзм му рекао да сам велики пријатс.lo гснерал~ Пл~стирас~, 
одмах МС одвоо у ис"!)' кућу, У којој су би:1И смештени и официри. Они ОфИUI\РИ 
који су били са ПOТnУКОDНИКОМ, наче.1НИКОМ оојне станице из Битоља, никако нису 
иаnyштали потnyковника са његова чешри щварз бл~га ... ВejXIB!lYНO Д~ су се бојали 
да 011 са парама Hel'ne не "изостане" ... , те је защ '1 овој кући,)' коју сам ушао било 
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8 официра који су били сви у једној соби uатосаној даскама. Али је соба била по 
чmјевима застрта само асурама, а покрај зида БИ1Ю је неколюю УЗГЛ8Вника, напуњених 
СЈЈамом. 

Офицнр мс препоручио домаћину, а овај ми је показао место међу офИЦИРЦ"'8. 
Ннје било много хладио, а.1И ",и смо били много уморни и озиојени, па нам је доцније 
било потребно "111,10 ватре да се изгрејемо. Домаrtин ове куМ био је човек око 60 
roдина, "росед, добро развијен и не!lреспшо HUC је пос",атрао. Бојао се да нас Ilита 
одакле смо, јер су сви имали страх од грчких офиuира, који су у сваком од ових 
Арнаута глепали по јещюг италијанског агента, што би они, У ствари, и били чим 
би им се за то пружцла ма и "ајмања MOryћllOCT, 

nослс HCKOI' времена запитао сам овог иашег домаћина зна ЈIИ турски. 011 ",и 
је на tyPCKOM језику одговорио да зна добро tyрски, јср је више од 20 година живео 
у llарнгралу. Ја сам му рекао да НИlШда тако дуго ннсам седео у UариграЈЈу, алн 
са", тамо био неколико пута и, разуме се., почео сам му реl)aти познате велl1ке Щlрl1-

градске uзмије, Мехмеда Фатl1ка, Бајазитову, Сулејмаиову, Султана Ахмета и Аја 
Софију. Кал сцм му описао и положај ових великих мошеја, иаш Домаhин се тада 
У8ерно да сам заиста бно у Uариграny, али ми је приметио RU не говорим турски 
онако, како се то mиорн у Стамболу, веЬ говорим 1)'рски онако, како се, отприлике 
говори у Биroљу. 1а време ]Јашеl' p<lзгонора, наш ДО\lаћин се Н~l1ресТаЈlO окретао вра

тима, а кад сам га упитао заuпo то чинн, рекао мн је да му је официр забранио д~ 
с liaMa говори. К<lззо сам му да за то не брине НИШ1'll, јер Ьу га оправдати код грчког 
ОФИЦИЈУd, пошто ја и грчки ГОВОРИ!lt. OJI!lt3X затим, наш домаћин поручио ми је кафу, 
ми само за мене, .. , иэвињзвајући се, да им ј!: врло тешко доћн до кафе, јер He/llajy 
грчког новца, а ита,lнјански новац ни једна радња у Корчи не прима. 

После тога, l1И1'll0 ме је одакле смо ми. кад сам му рекао да смо из Југославије, 
он је упитао: шта ће DШIJI1 официри овде; да Iшје, можда Југославија 3аузета од lIема
ца и италијана? Ја сам му одговорио да Југославија Hl1je заузета од ових сила, и 
да неЬе бити заузета, јер ових дана и Турска улази у рат. Кад сам му ово рекао наш 
домаћин добро ми се загледа у очи, па ми рече: "Зашто ти тераш шалу са мном? 
Никада Турска неће ратооати против Немаца и Италијана. Турци никада неће да иду 

у ортаклук са онима који ryбе!" АIIИ. Кад сам му рекао да Италијани губе на овоме 
фрон1)', где их 1)'ку и терају Грци. ОIJ ми рече: "Италијани нису Немци!" 

После Оllога разговора, да би ми указао нарочи1)' ча<.-'Т пору чује да ми се скувају 
3-4 јаја за uечеру. Извинио се што не може почастити и остале госте са вечером, 
јер вели, Грци, чим чују да кокошка какоће, одмах трче TdMO, 113 узму и кокошку И 
јаја. Знам да је ово 6И.10 претерано, али нико не трпи окупатора, јер сиryрно, у том 
ПОЈ'ЈЈеду, што се тиче I;окошака и јаја, Италијани свакојака иду испред Грка. 

Кад сам нео ца легнем, нат ДОМllhин донео је ",ени 4 овчије каже, добро УШ,d
вљене, и то ми је била добра простнрка, јер су коже биле са ryCТOM вуном и неПОI
шишане. Пре спаБања 1I0маћин ме је молио да о нашем разговору ни речи не про
.-оворим грчким официрима а ја C~M га уверио да о томе не брине ништа, јер сам 
Србин, а реч једног Србина иде испред речи сваког Арнаутина када даје бесу. 

Ватра је била з.аложенв. И иаш домаћин је целе ноllи дремао поред ОГЊИШТII, 
али то није fiило огњиште насред Kyrte, Bert је ватра горела у камину. Официри су 
целе ноћи, к.шщ који озебе, .!IОЈШЗИ;rи крај ватре да се огреју, па опет одnазили и 
легаои да спавају. 

Сутра рано, чим смо почели устајати, један од домаћинови)( CHHo~a донео нам 

је св~же иоде у једном ибрику и lючео нам полнnати pYl;e з.а умивање. Кад смо се 
умили, ја сам опет добио кафу, што је свима нарочито Ilало у очи. Објаснио сам да 
је ово потпуно сиромашан крај; па овај свет живи од печалбе и како га је рат, који 
Bcrt годину дана бсснн око њихоиих К)'ћll, 1)11;: <'-'У неКОЈЈИКО пута ИПlлијани одступали 
и наС1)'lIаЈ1И, бежећи од rpl;a, Грци ац њих, становништво је осиромашило још више 
него што је било. Ilасле lIIога говора и обј~ШII,ења, сои су уЗUИКНУЈЈИ У једаи глас: 
"Ах, где је н~ша ЈуГОСЛ!lвија!? да ,Щ ћемо се још кадгод у њу вр:.пиrn?"." На ове 
речи и уздахе само ТОЛИI;О сам одговорио да је ЈУГОСЈЈзвија још близу нас, али јој 
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ми све више окрсћсмо леђа и ако и остали официри овако буду "чували" JYI-ОСJlавију, 
као ШТО су ТО они урадили, с.1аби су изгледи за наш повратак. 

Мало доцније, дошао је ГРЧКИ официр и јавио нам ла ће доћи неко.~ико Тlразних 
камиона из JVJp'Ie и да ћ~ на!:: потоварити да одемо у Корчу. Пос.1f једно Jloa сата, 
C'I11гла су три отворена камиона и нотр пали СМО се сви у ЊИХ. Камиони су нас возили 
JlРУМОМ нокрај Малићског језера, које је БИЈIO обрасЈТО у \Псвар тщщ, ЩI НИ~М[) магли 

ни сагледати отворену језерску површину. 
после вожњс од нека два сата, стигли смо у Кuрчу, Са ... !! 113РОШ Корчз је изнад 

Малићског језера, а 30 км на север било је Преспанско језеро. Сама варош је једна 
од најлепших у биншем битољском ви.11lјету. Сое куће су IЈа спрат, лепо окречене, 
а рнце llраuилно llросечене 'Ш.КО, lЏI Корча уО!!ш!е Нl1је !lа~ШI(l )'тис~к неке l)'pcKe 
вароши. СВ14 њеИ14 С1ЂИОВИ14ЦИ говорили су ГРЧКI1, јер су l'рци, У ТОЈ оароши отворили 
своју гимназију 11ре 70 Г(Јдина. Гимназија је била пуна C1I 7 р., ПО истом систему, какве 
су свуда биле грчке ГИМfJазије. Из Кnрче било је мн()го псчалбара, l!сћином ситних 
трговаца и 3аflатлија у Uарнгралу, Египту и Лмерш1И. СтаIЮИ1ТИШТI\() је пило по !юре-
1(1)' ар6аflашко, али су добили грчку културу, чија се жижа никад~ овде није сасвим 
у-ryлила, јер је овде било доста правослаОflОГ стаН08f1ИШ1Ћа и Корча је имала увек 

грчког митрополита. Варош је здращ иако Маличко језеро није било онако бистро 
као Охридско и I1респанско. ИЗ тога језера ИЗЈ[ива.l1а се река ДеllO.1И, која је имала 
Сlюј УПЈК )' Јалр31!СКО море. Између река ДеЮЈIИ и Семе!!и, БИ.111 је чупс!!а рапница 
Музекија, а између llевОЈЈИ и Шкумбе, жиuи apHaYLCKO нле",е ШН1!Т, чија су СПШОВ
ющи Аранути православне верс. 

Ту, у Карчи поново сам нашао прату Серафl"lма Крстића са његовим братом Га· 
вром. То је најмлаћи син, управо, лосмрче чувеног поп-СтОјана КРСПlћа, који је убијен 
још \899. по и~редби Охридекш' БУI'арскш- мюрШLOJllпа СИlLееија. Ту,} Корчи, БИ1l0 
је једно десетак р~дњи, које еу држш!И наши I-р<!ђани родом НЗ ееJl~ ЈЈаБУНИШТ<I, одно

сно тамошњи Срби, били парохијани свештеН;tчке ~yћe Крстића, то су они CB;t од 
реда познавали обадва брата KpCT;tha, - Серафима и Гавру, а nocpelIlJQ и мене. У 
Корчи су држа.1И радље, у КОЈима еу !1родаоа_1И бозу, лсблеб;tје и алву. Ту еу седели 
некада и по 2-3 године, али су, бар IIOall)T годишње, езв зарађенн НОВ,Щ с:шли у 
СJlоје родно место Лабуниште. 

чим смо еа вротом Серафима'>! отишли у јед1-/У од тих радњи, за мање од ПО.1а 
сата, сви су ови ј!абуништани скупили се око нае. Разуме се, прво им је пнтање било: 
шта је еа ЈУГОСЛ31Јијом, а затим ЈЈ,а)Ш су ЊЮlOва се.Ја у ДРИМКОЈIУ ОСТШl3 '!Иlана, јер 
су БИ)lа близу албанске границе. Прота Серафи'>! ИМ је pe~ao да не брину ништа. 
Сва села, не С<!МО у ДрИМКО_1У, већ и у целом струШКОм срезу, читава су. То је за 
њих била радосна uecl. 

Желел;t су ла им будемо I·OCLН. МИ смо се 3i!ХВШШЈШ LL~ томе. ПИЫЈШ смо их 

.ЩI ли бl1 нам они хтеЈIИ разменюн српски иоиаLl у грчки. Они су ово једва дочекали, 
јер су више веровали нашем, него грч~()м новцу. Одмах су нам понудили 5 драхми 
за динар. Ја сам разменио 10.000 ДИflара. јер сам сматрао да је добро има'IИ даље у 
путу Ј"РЧКI1 новац, јер ннсмо знали шга IШСИ дан, а шта носи lIоћ. 

МеflИ је у Корчи KOMaflIIaHT MOCla, код КOI'а сам оП\шао прUОЈ:Ј. дш-ш К;Щ сам 
стигао у Корчу изјавио да је СОЈЈУН Llao и да су llC:-lЦИ УШ.1И )' CO:IYH. У даљем p~~
говеру рекао ми је да су се они борили против Италијана, и у тој борби далн доказа 
{) својој војничкој вредности И готовн су да се и да.ље боре са Италијанима, али Грчка 
је ИGyllише мала земљ;t да би могла да се бори са Немачком и ИШ.lИјо"l. Обећао 
ми је да ће инс првом nРИJlИКОМ пребщити у ЈаЊИflУ, а тамошњи KOMafllIaflT наћи 
ће пута и fI!lчина да нас одбаци да:ье, где буде бшю потребно. Рекао ми је. да Грuи 
имају солидна утврђења у клисурама ис!нщ ОЛИ"Iпа, -куда 1101\11 једини пут ИЈ Солуна 
у Теса_lију, и да ее ту може држзш грчка HojrKa НIЖОЈШКО )J,tiH~, .LЏЖ се не утuрди 
СllОрнзум C~ Немцима. Ја сам се најсрдачније За:!Uалио овом rЮППСНI;1М l'рЧКОМ ()фи
циру, који ми јс рекао Вl1ше. него што је смео реhи, а он ми је ј(>ш додао. да га 
сваки дан lIосећујем, па, чим добије могућност да нас експсдује, он ће fШС одмах цаље 
експедовати, а свој ЛИЧ!IИ аymм06ил д~o је неким 10cnon;'Ma cpnCKI1X Офf1l\ира, са 
!1репоруком да их пози у Тесалију и дшье у ATIIHY. 
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На три дана по доласку у Корчу, наС1)'IIЮЮ јс брзо свакуисање ратног материјала 
из Корче у Јањину. Сана смо могли да се евакуишемо само на "Јај начин, ако иско
ристимо ове камионе, који llревозе раrnи материјал из Корче у Јањину. Камиони су 
из Корче полазили празни, па су ишли северно од Корче једно З км, где је био "Јај 
материјал, И Df/JЩ су се тако натоварени, опет В(mћали кроз Корчу JI ИПlЛИ даље. 

Командаю моста рекао је шоферима }щ нас МОI)' НРИМЮJl У своје каlllионе и возити 
у Јањину. Ја, прота Серафим Крстиh, његов брат ГаllРО и Цветко Ђорl)eНИh, бин. 
начелник среза охридског изишли смо на пут Корча-Јањина и чекали камион који 
је требало да нас вози. Чим је камион стигао сели смо у њега, али Цветко Ђорђевић 
није могао да се IЮllне и оеlао је на НУIУ, 1I0Ш!О шофер није MOI"aO из СllOје кабине 
да види ко ее попео. а ко нијс. 

Пут је био сав ИЗJIокан од ве.'Iике уrютребе за време рата. десетнне камиона лежа
.10 је у ПРОllалијама испод !I)'Щ преврнути и ИЗЈЮМ.ъtни. јер, на путу је било много 
завоја, који нису иМали ДОАОЉНО l!1ирине за пролаз камиона. Није нам било t.lHOrO 
прија1ll0 гледати Оllе полnмљене Iшмионе у прооалијама поред пута, али смо инrли 
доље. 

Око подне стигли смо до се,nа које се зове Лесковић. Ту је граница бнвшег Битољ
ског и Јањ",нског вилајета. Пала ми је у очи ова админиcrративна подела европске 
Турске. Турци су дооro 'lНaJlИ Kaкn су нзсељене разне етничке групе у њцховој држзпи. 
ЛеСКОDиh, m је последње село на тој CJpaH~ које има чисто словенско и~е и где 
су раlТије сигурlЮ crЏЩЈRНИЦИ говорили CJlовенским Језиком, па су дотле и проширили 
границу hиm.ъског ВИ;lајета, који је rlрстежно насељен словеиским СТdНОВf1ИШТВОМ. 
Од Лесковиhа је пут био нешто бољи, нарочитn до реке Комамати, која је била гра
ниLt3 између Грчке и ДЛ(iаннје одакле су ИтнлијШIИ ИЗRрШИЛИ напад rщ rp'IKY и где 
су llретрrrели оелики пораз. Одатле смо ишли ка lањини грчком територијом, која 
је припала rpllliM1I послс рата од 1912. 

Пред саму ноћ стигли смо на ·обале Јањинског језера. Требало је прећи један 
мост, дугачак 7-800 м, па да се оде иа Щђ'l)' страну и да се уђе у варош Јањииу, 

која се уздизала Иlll3Д самnг јсзсра. Међутим, командант Јањине з.абранио Н1\М је ула
зак у варош ЈаЊЈ1НУ, Асрnватно. да ие би из.аЗ01l.II1IШНИКУ. H~peћeHO НЮI је lЩ НОНОВО 
хоатамо друге камионе, који су одатле товарили МУИЈ1цију и преносили даље у Тееа

лију. ПотоварИJIИ смо се поноnо у друге камионе и ПОШЛИ на иcrок од Јањине. 
Пут је водио преко вароши Мецово, чувено меСЈО, насељено КУЦОВJIflсима, које 

лежи на једној коси кој" се СllУШШ "а з.аIШД од ]]ланине Пинда. Колико смо се више 
пењВJIИ, све смо више наИ.1азИJIИ на снег. И, кад смо се попели на највиши гребен 

Пиида, ка'>!ион је газио дубоко по cHe'l'. ПуТОВ3ЛЈ1 смо lIеле 1i0hl1. К<lд се свануло, 
били смо испред прве тесалијске вароши на lючеlКУ теС<LIшјске раннице. Варош се 

ЗD<LIlа К1\Јlабака, и ИСIIOД ље, нешгџ више од I К'>!, били су чувени метеорски мшш
стири, КОЈИ С)', обасјани ЈутарЊI11>1 сунцсм, изгледали као нски вилннски двори ИЗ 
народних песама. Од Калабаке ишла је једна пруга све до станице Фарсала, где је 

И1ЛflЗИЛ" иа глаЕИУ пругу Сn.lун-Атина. Oд~ax смо се УКРLt3ли на прuи воз кnји је 

Иlllао за Ф~рсаJlУ. Грuи су нас IIУСГИЈ]И у 000, fl нису нам l-раЖИJlИ да IIOДО03 Iшатимо. 
Нџ 'Јрпој идуhој СТdНИilИ, нагрнуло је у воз стотине других избеглица, које су преко 

Бито.ъ~, Кожана и СрБИilС стигле у Тесалију. ту са'>! нашао познанике, који су билн 
побегли ю Ђевћелије и Штипа, Велеса и других места. Та пруга бнпа је бомбардована 
у вароши Кожане од нем"чких ани(}1IЏ "' МII[}I"И су ИЗГИII)'!1И од "Il1IЋ fioмбаРlювања, 
иарочито Olla I"рУПа. која је билu одсе.1В у поpпi КОЖ<lнске цркве. Међу осталима, ту 
је ПОГИАр<l и жсна Косте Таралајковиhа дугогодишњег председника општине !)ев· 

ђе.lијске. Ту сам Н<lшао и Goroja Соко.l0вића, po~eHOГ брата војводе Глирора Соко
лnвиliа, који је Вио кмет Оllштнне ПРЮlеllске. 

Olle IInhи 8. нприла, кад сам отишао У се.:1O БраИ!1000, да узмем своју нородицу, 
Бuгнје Соколовиh, Наша Uамбазовиh, општински кметови и још њих неколицина, 

узели су општинскн МQТОРНИ шмрк, који је С.1УЖИО за гашење пожара, па су се са 
њим доне3ЈIИ у Битољ, јер другог превозног среДСЈва нису имали. 

Богоје Соколовић не зна шта је даље бил(} са љеговим другnпимз, јер је велика 
маса нащих юбеl'лица 1I0lOпарИЈШ се у ПО3, кuји је ишао из Биrоља у Солун. Алн, 
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кад су дошли до Соровића, тамо им је речено да не МО!) иl'lи У Солун, јер се немаЧIIВ 
војне снаге налазе испред самог Солуна. Тако се, у Соровићу скупило 4-5000 избе
глица, који су долазили из Југославије. Били су 1)' СВИ железнич"и службениltИ од 
Велееа па закључио до Ђевђелије; готово сви полицијски и остали државни ЧИНQВ

ници на целој тој територији, који су избегли испред непријатеља, заједно са својим 
ПРОдиLmма. Ве.ћ у Соровиhу сви су остали без хлеба ... Грчка је била у рату, ЈЈа и 
сама оскудевала, у хлебу, те r:y тако читаве поворке ових избеГЛИllа ПQшле у Кожане. 

у самој вароши Кожану грaliaни те вароши, из које је бlUlО много пвчалбара у 
Србији, и I\Ojlllll3 је Србија била lIозната. Ту су грађани из Кожзнз, ГОЮ80 из соаке 
куће ИЗllели хлеба, н доносили га и давали код цркв.в, ['де су [IOС.ЈЈе избеr'Jlице овај 
)(JIW делили између себе. Ту су их Немци бомбардовали. 

Али то није било све. Кад су пошли из Кожана у Србицу IIемии су их поново 
бомбардовали и са мале висине митраљирали. Није MoryliHO да су lIемии били у заблу
ди и да су мислили од ове гомиле избеглиuа, да је то југословенска војска, јер су 
добро 3На.ти распоред наше војске, и према томе, било им је познато да на ()!'Iy страну 
није могла да се повуче HI-IIшкпа већа јединица наше Dојске. Затим, они су се СЈЈУШI"З.I11\ 
сасвим ниско и могли су одмах приметити и голим оком да у тој ro",ил~ има много 
и жена и деце. Али, поред свега тог.!, слали су неколико наврата СВОЈе авионе да 
бомбардују и митраљирзју ову гомилу избеГЛИl\а. 

Пуmвалl\ СМО возом до станице Фарсшш. Ту је билu раСКРСI1ИЦ3. јер одатле је 
један крак уске желеЗl1нце ишао 3iI Ilристаницпе'ВОЛОС, и главну пруry Солун-Атина. 
Много света, УПp<lво, lIehl\Ha наших избеглица, остала је у Кардици н у остали~ меcrи
ма Тесалије, на овој прузи Ка.лабака-Фарсала, чекајући друге возове, да се на њих 
укрцају. 

Ту, у Фарсали затекао сам јСЛI1У групу до б.JlИЗУ погину наших uфицира. Они 
су се Qдlюјн,lИ и отишли У једну аилу, мало даље од железничке станице Фарсала. 
Око 4 ч. после подне, сви су били укрцани У један воз, У ком су били вагони 1 и 
II класе. Њих је воз одвезао у Атину. Ми остали морали смо даље чекати на овој 
станиuи. 

Око 8 '1. увече беше састављена jelIlla Iшца композиција са путничким вагонима. 
Шеф станице рекао нам је да се укрцамо у тај воз и да се разместимо по вагону. 
УШЈJII смо у воз, смеcrили се, угдавном, добро и онако уморни, сви СМО спавали. Воз 
је ишао. Мислио сам да смо већ негде у Беотији; али, Кад је сааиуло, на моје нелико 
изнена!ieње, били смо опет у Фарсали! ... Боз, у којн смо били )'крцани целе ноЬи 
је маневрисао tш оној ст~ниuи! 

Yjyrpy, кад је свануло, нама наредише да иза/ieмО из воза напоље. да нам се 10 
иешто десило у Југос.'Јавији, не само што не би шеф станице If возно особље добро 
прошли, већ би страдала и станична ЗЈ·р;ща. Али, О/IЛе смо сви ћyrали и покоравали 
се судбlfНИ, јер ми C)to већ БИЛI1 без Опшбине. Нас овде нико није гледао са сим
lIатиј!lма. ГрШl су мислили да, чим Југос..1авија уђе у рат, да ће 10 бити и за ff,ИХ 
неко спасењс. Мећутим, Југославија је изгуб"-~а Македонију за два дана. И Немци 
су се иашли испред самог СОЈЈУllа, и бl10 је Грчкој близу крај самосталности. 

Остали смо ту на отвореној прузи целога дана. Завидели смо нашим официрима 
који су онако господски, дан раније, отпутовали у Атину. АлИ .. они, кад су пошли, 
нису хтели ни с ким да се (юздраве. Сиryрно су се бојали да им се неко и од нас 
нс придружи. 

Кад је било око 5 сати ПОС,lе подне, дође један чиновник са С"IаНl1це, ШI HUM рече 
да брзо похитамо у један теретни ноз 1\ да се у ILera укрцамо. Ко стигне да се укрца, 
може рачунаТIf 1la ће инзк некако стиhи до Атине. И ми СМО l1отрчали ... 

Воз је бlfО далеко од нас више од 500 м а насип је био доста висок па за трчање 
није било оош згодно. Многи су били одгурнути под наСИI1. Нико III1КШ'3 IIlfje I·JJeдoao. 
Сваки је гледао само себе и трчао да СТИl'не и укрца се )' воз, рушсhи све око себе, 
исто тако да и он неl"де даље, буде од других срушсн. Ја сам стигао до једноr'а BaroHa. 
За срећу, уtlуlJЮ је било веЬ неколико нашtlх избеГЛИ!lа који су ме прихватили и упу
кли у вагон. Barotl је био чист и ми 010 СЕ: брзо посадили у 'Iзј БЮ он, 1';'\(: СМО ИМШЈИ 
дово.ъно места и иисмо били спи СТelllи.ени 



КАЗИВАЊА И ДОЖИВЉАЈИIJОЈВОДЕ UЕ.1ЕШК.ОГ (l912-19IR, 1941-194Ь) 169 

Doз је заиста брзо кренуо. Али је ишао невеРО8атно сноро. IIУТОDЗ,lИ ЙЮ тако 
~a застајкивањем целе ноnи, а нисмо прешли ни 50 км. Ипак СМО имали једну утеху: 
да се налазимо у иО3у 1:1 да ЈЈутујемо у Атину. 

. Пало ми је у очи да Грци, {ЈДНОСНО Ј'РЧКО CПlI:IОННИШТDО, НС налуштају своје куће 
пред најездом не1Јријаreља, иако јс Солуи заузет и :щам дu је HeMa'lKa војска сиryрно, 
као и ми, на 11)'1)' ка Атини. Возови су били препуии грчких војннка и оста.те војне 
спреме. А1ЈИ цивиЛ!ю стаиовништво оста.то је код Сllојих куhз. 

Око 9 сати стигли смо на СТа!IИЦУ Ламија. Ова варош лежн на једном разуl)eном 
заливу Јегејског мора, које улази и ДОЈЈИре до саме ТеСЮЈИје. Crnница је била високо 
roре, изнад вароши. Пруга води неколико L'Тотина MC"rnpa изнад самог 3Ш1ива. O~дe 
су пробијени многи 1)'нели, а каменита обала, управо, I1ИТИЦ!l спушта се окомито од 
пруге до самога мора, а [[руга се провлачи кроз 1)'иеле. Десно од ове пруге, налази 

се чувени Маратонски К,lанзц. 
кад смо обиш.ЈИ Ланиски залив и дошли на проу идућу станицу, 1)' је стајао један 

воз и у њему грчки војници, а у неколико вагона I и II K.Jlace били су официри. 
Ја сам изишао из СВОЈ' вагона Х и упутио сам се у један ваган у коме су БИJlИ Ј·РЧк.и 
офицнри. У једном купеу IIИдео сам где седи сам јсдан луковник. Ушао сам у тај 
купе представио сам се пуковнику и заМОЈЈИО га за дозволу да ја, са ",,,јим друговима 
из Х Вllгuна, могу .ца нређем у овај во), и Д(I нам 1)' дају ма.п() места. Пуковник се 
одмах дигао са свога места и отишао и направно размеШТ'dј официра 110 КУJlеима, 
тако, да је за нас остао једаи купе tlр<lЭllН, те сам позвао своје друштво, да уђе и да 
се 1)' смести. ()стао сам сз пуковником у његовом купеу све до Атине. 

у Атину смо crИГ.JlИ око полз ноћи. Атина је била сва замрачена, 11 путници су 
били заДРЖIll[И сви у једном великом СЛШlfЧНОМ холу. Војска је БИ.18 упућен~ у нску 
CTaHl1"tнy зграду, а ПУТl1Iшима је бележено име и презиме. Али никоме није било 
дозвољено да се удаљи из овог crаничиог хола, док не Сване. Међутим, мој нови [lOзна
ннк, ПУКОlJНИК Q,!J.МllX је (НИЈ[ЩО са IoIном к()мзндан1)' стаf/ице И, пошто му је рекао 
Д3 C~M ја би"ши народни IIОСЈШННК БНЕЈllе јуГОСJl(щенске Скупшшнс и пријатељ гене
рала IIластирасз, и према томе, тражио је за мене нарочи1)' дозвOJIY да МОЈ)' изиhи 
из тога хола и потражити хотел. Ова молба односила се и ЈЩ моје другове, с којима 
сам путов~о у Х вагон)'. Командант станицс позоао јс једног наредника и наредио 
му да иде, да види где има ПРЈЗНО место у хотел)" [[а затим да доliе и да нас П08едс 

СЈ ааннце ПрUБО у хотел. Није прошJtо f/И 20 МИlIУТd, ШЈрсдltик је дошао и саопш'[ио 
иам да нам је нашао место у Једном хотелу и да је за мсне ре:>срвисао rpl1 собе. 
Одмах смо цошли са њим, пошто сам се претходно захвалио и пукоцtiИКУ И командан1)' 

жеЈlеЗltИ'lке ст:шице у Атини. 
Кад смо стигли у хотсл прво МИ је пао 'f очи један [tлакur, на KOlole је БИЈЮ наЈЈИ

сано крупним словима, да је Југославија ПРИМИJlа безусловну капИ1)'лацију! Узео сам 
тај ШЈ3кат, па сам га неколико nYTd ~итао, не верујући својим очима да је то тако. 

ХотеЈЈИјер нам је пока3(lО l1аше собе и ја сам ушао у своју собу, али Ј[еле ноћи 
нисам МОЈ'ао З~СIШТИ. Тешко Ме је би:ш нотресла вест о нашој lюјltl1ј капитулацији. 

Cyrpaдaf/ paf/O сам устао и, ~им су се отвориле ~дњe, отишао сам у једну радњу 
и тамо сам КУПИС наново себи Itајпотребније стварн, јер су ми куфери у пу1)', за време 
премt:штања из воЗil у 803 били I1згубљени. Пошто сам се снабдео тим потребама, 
куПИQ сам јСЈ\ан куфер, ставио с"е croapl1 у њеПЈ 11 Yf/eo у хоте..т. 

ОЈ\атле смо еа протом Серафимом и њег()иим браТ()м отишли у гp~KY народну 
ООНКУ, да ТЗМU разменнмо динаре у драхме. I'РЧК1Ј народна банка меЊаЈШ је 1 динар 
за 5 драхми. ОКС шалтера, где се мењао f/3Ш новщ бнло је много нашег спета. епи 
смо стали у рел како је ко дошзо, али у томе у1)"Јше два југословенска офнцнра ,ши· 
јuтичара, који lIOкушаше иреко реда да рЮ"Сllе нооаl[. Ту им се испречи прота Сера
фим Кретић и не дa1lC им да пре нас размене новац. ОВИ сфицири су се БУf/ИЛИ, 
Д(lказујући како је то њима хнтно потребно. Али прота нм рече: "Не мислите, ваљда, 

да и из Лтине пр!!и побеПlете?! .. " Они су БИ.1И ТМИКО увређени оним речима про
ТИНЮI, да су били готови да се бију ... На то сам их ја O[IOM~ltya речима; ~AKO cle 
већ тако велики јуиаuн, а пошто је Југославија, односно, њена војска капитупирала, 
грчка Т() још није УЧИIIИ.13, па можете отићи на њихов фронт, да над непријатељем 
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искалите своју срџбу, а покажете евеје јунаштвоГ После тих мојих речи, господа су 
и)Иwла из банке. 

Било је всћ 11 сати пре подне, а 10 је време кад обично почиње рал у разним 
амбасадама \f посланствима, те 'СМО јн И нрота Серафим llOlШIИ у наше III)СЈШНСТВI). 
ЈУГОСЈЈоненски lIосланик у Атини био је A1CKcBlluap ВукчеlJиll, син др Станојла Вук. 
чевиtш, БИ8. JlQТlJредседника Народне скупштнне Србије. Њега сам добро познавао, 
као и ,""сгова Оllа ПОК. др Станојла, јер сам неко.,lИI.о пута био гост у ЊИХО1.l0ј куhи 
У Пожаревuу, пре балканских ратова. Кал смо ушли у пос.:шнспю, тамо је владала 
нека сuсчана ТИlIIина, Управо ТНlIJИlЩ КНО нн rpoCihY, .юшта се Мр1ВЩ ЗiJтрнв У зеМ.ъу 
Мислио сам да је то ради капиryлацијс, али ми секретар Протиh одмах рече: "Овде 
је краљ, генерал СИМQвић и исла влада!!! Још јуче су стигли ова"о." 

]Iисам био много изненађен оном пешliу, ПО1llт(} сам јаш РЯlшје сазнао за капи
тулацију. А:ш ме је ИllтереСОllало ко је спе дошао кз Југославије осим (ЈВОЛI спета 
који је еГИI'ао преК:(Ј СОJl)'на, Бито;ъа и Охрида. 

Ту сам еазНlЮ Щi јс авион, на коме се IIOЗИО ћенерал Бора Мирковиli и његов 
наЧeJlНИК штаба, ш:rrпук:опник Лозиh, Марко даковиli министар и Владимир Ћоровиli, 
ректор београлског униперзитета, Ilтерирао неЈ)lе IlOред Ilpyre. која IIОДИ 1-13 ЛТI-Iне 
у Патрае: да су ђенерщ!)' Мирковиhу обадве руке Иlllомљене; да су Д:жовић и Ћоровић 
HIl MCCry остали МРlЋи.2 Мl1рковића су одмах довели у Атину и ту извршили момен
та.1НО гипсирање. Али се генерал толико Ј.рЗО и викао на Е!11'лезе, наЗl1вщући их 

најгорим ЉУДI-Iма и, разуме се, IШ српском језику, тражио је i\Il га остане ту на миру 
и i'щ Ьс ОН радије остати 1)' у АТI1IIИ. да дочека Немце и да се НеМlJима пr~да. него 
да идс у енглсску болницу ... Све су ово Енглези слуш~ли. али у исто време lIамештали 
му кости и унијали гипсом. . 

Питао ca~l У lюслансТЋУ JЏl ЛИ МОI'У да Ю1ДИМ HeKol'a (ЈП чл~нuва nладс. Рекао 
сам ИМ,}lа fiи~ желео да НИДИМ Бuшка Јертиl'lџ. Ilосле неколико минута, lюјави се 
Бош"о J~BTI1I'1, са љим др Срћан БУДl1саuљевић и Јова Бањанин, а за њима Петар 
ЖИDковић. Ilcr.lp је био у "I'ала--униформи", са много ордења на грудима, као да 
је спреман за IOIKBY велику аудијенuију. 110здраll је 6110 онет ю.ю lIа l·POGљy. УlIитао 
сам их само: "Зар ништа IШмеrније Юlсте мог.lИ урадити?! l)oшко JeBTl1h ми се при
ближи, 113 ми речс: "Није имао ко! ... " Ту сам од њих дознао како је извршено бом
бардовзње Београ.'Ш и какn су они јnш тога јутра, за време прuог бомбардовања, СDЩШ 
lюсебно, али З<ЈТО сии, напустили Београд и прво ~peMe СК.l0НИЛИ се 110 шумарцима 
испод Анале, а затим, полако, премееТI1ЛИ преClоницу у CellojHO, близу Ужица. 

Пушан Симопић бf10 је у IIИПI1JII!ОМ o.:\eJIY. МИСJlИМ да је то (јI1ЛlJ сасвим на СIIОМ 
мес1)', јер је 011, щ)(:ле iШllитулације, стнарно [lpeCTao д11 (јуде начслник врховнс коман
де, и да му јс- још једино доликовало i\Il нос-и ЦИВI1ЛИО одело. Богољуб Илић, Мl1нистар 
војни 11 Iюмоhннк врховнО!' команданта fil10 је у "rlOxoDHoj" 1 енераЈЈској )'ЈшфОР\1И. 
Од Срћана БУll.исав.ъевића дознао C~M ]!Д ће те ве~ери Влада решаыlТИ u томе: ко 
може и ко ће биlИ нримљеlJ Д!I се пребаци у Африку. Ilиr.lО је ~eHe: ЖСЛI1М ЛI1 да 
идем)' АфРI1КУ, да би ме увсли у тај СIIИСШС Рекао сам да хоћу, јер не мислим да 
чекам Немце у АТI1НИ. Али сам га МО.1ИО да у тај списак уведе и про'\)' Серафима 
Крстиhа. Он 11[Ю'\)' Серафима Hlfje IPIJCO, јер, MI1CJII-IM, да је o~aj некада био члан 
CaMocтa.llle демократске Сl'Ранке, ]ш их јс послс напустио и пришао Љуби Давидо· 
вићу, а носле јс и Лавидовића Н3!IУ<:ТИО. Молио сам CpђuH3 Будисзвљеflића да, по 
свду цену, и њега уведе у СШlсак, Јер иrщк нема смисла да он остане шще, а 10 

не жели ни у ком С.JI)чају. Тако је Ја остало. Дознао сам да ћс краљ са Симоаићсм 
СУ1]ЈадаЈј рано авионом ОТIJутовати у Палсстину. 

Ми смо се вр<!тилн, у свој хотел и ту ноћ см[) преllоћИЛI1. Сутрадан, OIlCT смо 
ОТI1ШЈ[И У nOC.laHCТBO. Али IJОСШIНС1IЮ је већ било опкuљеfЮ од масе наших избеглица. 
Пред избеГЈlИце ИЗl1шао јс Миша Трифуновић, министар, и објаснно избеглицама да 

2 Проблем погибије ярофс~ога В. Ђоровиhа и цео тај цр06дем, o~'Тao је и 110 данас lIe
разјШJlЊСII. О смрти Марк>! Даковића lIо~тоји и .:tpyra верзија, Д>I Г~ је убио саД.],)'к са элатом 
}' ~a"'()M аuиоиу ... 
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ће влада cllaKOMe дати по 1.000 динара, I'оји НОВЩ могу променити у rРЧМј народној 
банци по "Урс)' 1 динар за 5 драхми, па је њеl'ООО мишљење, да тај наро,1 треба да 
се BP~TH своЈим K)'Ii~~a. Не веруЈе да ће Немци чинити "'IKoe репресалије IЈЗД нашим 
Свћ'Ом. Напротио верхје да су Немци добри људи и да је и њима потреб~н радни 
Сllет ... llа, зато би ШIЈбоље било Д1I се они П09НУ враћати кућама. Затим је ПОЧеЈШ 
деоба новца. Кажу да су издаЈЈИ нешто ОКО tleT милиона динара, а остатак од 3О.00),()(Ю 
динара, изгорели су у ruMOM nосланству. Министар финансија био је Jyp<ij Шутеј, 
адвокат из C~p~jeBa. Не знам шта их је руКОВОдило да толике милионе З<lпале, а могли 

су их дати о~им избеl-Јlицам~, којих је било око 5.000 да барсм они, док су У Грчкој, 
не умиру гладни. 

Краљ је већ био отпутовао и послаиство је имало извештај да је краљ са Симо
вићем стиrао,у Палестииу. 1а сам тога данп добио jeД~11 лесе-ll1lсе, улазак у Египат. 
прота Серафим имао је из раније овај пасоw, који је добио у Охриду. Ту сам у послан
ств)' видео и М~ринкопиt\а, југосЛ(шенског КОН3уна У Корчу, који Је щх: нашег доласка 
у Корчу, напустио своје место и дпшао у Атину. Тога вечера опет смо отишли у наш 

xoтe.~, а сутра. К3,1 смо дошли )' посланС1НО затеКЛI-\ смо ПОСЈЈаника Вукчевиhа и би~· 
Iнег посланшш у Бечу Мf'lJlојеnића. Ту Су' r-шм IJОК<]31IJlИ СПИС3К ОНИХ, којима је дозвоље
но да се преfiаце у Египат, и на основу тога списка, могу добити карте за Оllрећена 
мсста у бродовима. Ове I'apre из.;џш~ће енглесl'О IlOеланство у Атини, а посr~дспюм 
посланика Вукчевиhа. 

Влада је тога дана ОIИШЈI~ авиrmима у ЕI'Иllат, где су се СIlУСТИЛИ у Порт Саи;ry. 
Ta~o су (ЩЖIХ БИ.1И ИНТСРllирани зато што ЕГИllаЈ још не бете прекинуо дипломатске 
одн[)се са ОСОIJИНСКИМ силама, 3 влада краља Пе-rpа није била у CIJOjCTBY избеглиШl, 
lIеЬ са правом и д.аљег функuионисаlbl! владс једне суверене државе. TaK~Jj њен шшо
жај еГИlltiI'Сl'И краљ није хтео да ДО!l}'СТИ, Beh су бflЈIИ интернирани у свом хотелу 
у Порт Саиду. а везу са еl'ИIШТСКИМ властима одржавао је југословенски почасни кон
ЗУЛ У Порт Саиду, иначе Србин. Љему је био придодат IШ СЈlужбу I-/ик()ла Марковиh, 
адuокю из Битољ~, ко.ји се неколико дана раније пребauио у Африку. 

У HaweM llOСЈlанетну у АТIIНИ био је састављен СПflсак кога јс, пре еllога onmlc~il 
за I::l'ипат, одобрила влада. И у IOме списку било је 27 лица којИМ1l је од06рсн од.;I1lЗ3К 
У Египат, Посланик ВУКЧСБић био Ј'е овлашћен да 3!l ]11 лица добиЈе карте за енглеске 
бро,юве, који ће их преuести У Египат. У овом списку 6И.10 јс име др Лазе М~ркопић1l, 
који уопште нијt: ни ,Ј.ошао до Атине. Али, 1I,1зда о томе није имала појма, јер је 
знала да је Лаза МаРКОl!иh био на аеродрому у Никшиhу, ШI су сматрали да Је и 
011 Ilримљен у неки транспортни авион, који је имао из Никшића да се Ilребаце у 
Грчку. 

у исl'OМ списку, БИ.1И су YBeaeHf1 Божа МilКСИМОllиh и Крста МИЈЈеl-ић. БИfШIИ 
МИllИсrар, али ORa дпа бивша министра, који су такође дошли у Атину У Офl1ЦИРСКИМ 
униформама, ОЈl1шла су к П)'КI1DlIИКУ Келеру, војном изасланику JYfOCJ11lUflje, да траже 
од њега да их он ~IIIУТИ на место, U':ЩКJII;: се најлакше могу евакуисати некуд преко 
мора. llуковник Ke.~ep YIIYТl10 је оба ова бивша министра на 1 [е.;Юllонез., у мссто. Кала
М31У. РСКU8ШИ им да ће тамо filfТИ многе енглеске лаће, које Ьс YKpuaw све енглеске 
јед:инице, које су се бориле у l'рчкој и Ilр~бщити их на афрички ФРОIfТ, а да IIс, 
тако исто, прихватити и превести llpeKO мора и CBt: јУЈ ОСJlовенске ОфИllИре и војнике. 
Тако је КеЈЈер УllУТИО на Лелопонез еllе официре и војнике, који су се њему јаuщIИ 
и од њсга тражИЈIИ 11O_\юh. У ПРИСТШIиште Каламата није стигао ни један енглески 
брод. Тамо СУ Немци заробили све наше официре и војнике који су се тамо знекли. 
ОСИМ једног МШlог броја, који су УСПС.1И да шн-оде једку TpOlIIII)' грчку лађу, која је 
треп~л[) ЈЩ их превезе до острва КРИlа. У тој групи била су и ова два биuша министра 

Божа МаКСИМОllић и Крста Милетиh. 
Пуковник КеJlер, ношто је о.пак[) "ИСllратио" све оне који су се њему јави_~и, 

испратио је и посланика Нукчевића, 11 он је остао у Атини и Ilpe,130 се Ј[емцима. 
кад су Немци УШJlИ у Атину! ... 

Са Rукчеnићем отишао је у еИГ;lеско послuнство и npoTU СерафиУЈ Крсти!'!. Љем)' 
јс тамо .ЦIШI карта за пас седмо.риuу. Ја еам чекао у посланств)' кад је проrd С~рафим 
дошао са Ј(зртамз из енглсскш- llОСЈlflНСl'ва. Тражио је да одмах, с места, идемо у 
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Пиреј, јер у лађе морамо бити до 1 сат после подне. 1а сам хтео да прво идем у 
хотел, да узмем своје С"ЈВзри и да собом поведем БOI'Ојн СОКОЈЮJlића, који је такође 
био у томе списку и кмета QПШТИНС шrипске за које сам био израдио дозволу. Arти 
Серафнм није хтео да чује за одлазак у ХОтел. дОК СМО се ми овако препирали ОКО 
JiQлас"а, њеГОII 6р!!т Гавра дош:ю је са једним ПIКСИ аутомобилом и пpuта је одмах 
ушао у ауто-такси и рекао ми: "Улази у кола, ако хоћеш! ... Одмах одавде I1tICIIIO у 
Пиреј. Ако хоhеш, ја одох." Карта за лађу бш.а је код њега. Нисам имао ништа друго 
да радим, већ сам ушао у 1I)'ТО-1I1КСII И брзо СМО ОТlIUlЛII доле у Пиреј, где смо затеLlIИ 
нашу лађу, која се на грчком језику звала "Коринто", а Енглези су је изговарали 

"Карантија~. Лађа је била грчка, а.1И у служби енглеског министарства војног. Ту, 
ДО саме лађе, чеКаЈЈа су два мшща Јеврејина, родом из Битоља. Обојица су ме IЮЗНii

вани, као и ја њих, а нарочито њнхове родитеље. Били су браћа и почели су да ме 
моле да их ПРИМИN IШ нашу кар'!)' у лађу. Бојали су се да дочекају Цемце у Ат"ни, 
а "мали су зета и сестру који су били насељени у Палестини. Прота се щютивио 
.да их цримимо на нашу кар1У у лађу. 3.1И ја сам узео на себе тај ризик. И т3I.о су 
И ова два млада Јеврејина уumи у лађу са нама, те тако нас је било сада Ј1еториШl, 
од седморице на I::О.1ИI::О је гласнла карта енглеског посланства. Мало доЦ/шје стигао 

је н Мина Сг:шковиn, родом I'IЗ 3летовз. Он је био раније жзндармеријски капетан, 
а 3аПlМ је био изабран за HapOlIHOI' посланика, С њим је био и један чувар шума 
из сре3а кочаIJСКОГ. Обојнцу СМО примили у ;шђу H~ нашу карту. У лађи је већ био 
н~ш конзул из КОР'lе Марннкоuић, C~ JIlla своја Кflll~З~, ол којих је je!laH П~lгта Реше
тзр, био родом из ce,ll~ Браке, б.1ИЗУ Скrщра. 

Онзј брод "К1Iрюпија", био је испуњсн СНГ.1ССКИМ породицама, које су напуштале 
Атину. Међу њнма било је свега 5-~ мушкарапа, међу којима је био један виши Офи
цир, један ЕНГЈЈез Ilрофесuр теолошког факултета у Атини, који је примио право
славље 11 заNонашио се. Остало су све биле жене са децом од новорођенчади, па 
до 12 година. 

НиСмо били .цобјЮ Ilримљени у овом енглеском друштву. као што нисмо били 
добро примљени код ЕНГ.lеэа ни у самој Атини. Наша капит)'лација изненадила је 
ЕНГ.1езе. Они су !lОСУМЊ~ЛИ У то, да је наша влада УО!lште имала БОЉУ да прнми бо[lбу 
са lIемпима. Јер, одмах после 27. MnpTa, МИlщстар епољнил IЮСЛОВi1 Ею'леске А. Идн 
и l'eHep3!r дил, нuчелник његова империјалног шТаба, који се тада НБШ.1И у А1ИНИ, 
1]ЈUЖИЛИ су дозволу да OДMa~ доliу у Београд и да са Југосл;шијом закључ~ сапе3. Кад 

их I'енерал Симовиh није смео примити у Беоrr~ду, ОIlИ су ТРЗЈКИЈ!I1 ;щ спепијаЛIЮ 
изаслансТlЮ из БеО!-рuда дође у Атину, и да тамо у грчкој престоници закључс савез. 
Симовиh ни ОВО није учинио. Кад је дошао у Атину и K~Д су га Енглези упитали; 
зашто је ЈугослаRија калиryJlир~ла, он им је ОДП)UОРI!О, да је капиryдација ИЭВРIIЈеlЩ 
без њеl'она знања ... Кад '-'У ru упllТ:ЩИ: Шт3 је са југоc.rювенском ф:rотом, 011 "м је 
у једној театралној ПОЈИ одговорио, да је јуroсдовенска флота "сва на окупу" у Бокн 
Которској IIОД jyr-ОСЈlQнеllСКом застаuuм и да чека наредбу да ИСП.10IlИ ИЗ Бококотор
ског залива и да уђе у грчке воде. Али је потребно да ту југословенску Ф,llОТУ "рихвзПl 
једЗl-{ део енглеске флоте. и да је п!хшеllе "IЮЗ Крфски IШНЮI И y~eдe у Јонско море. 
Енглези су ТР<1ЈКИЈIИ да ј)тос.'IUВ~НСЛ'1 краљ lIетар Il потпише je,tЏ3.H T~K3B акт, јер 
се Симониhу НИЈе могло веровати, И кад је један такав акт, са потписом краља Петра 
11, био уручен снглеском амб~садору у Атини, радио Рим је треuпао на clle стране 
света о томе, како се цела југословенска ф.lОта у КотОРСКОМ з~ливу Ilрещшз Иш
лијанима, осим јеДlIUГ разарача кога је посада .цИГЈI3 у ваздух, Италијани су јављали 
да су раскомадана тела двојице наших ОфИ1lира, који су страДaJIИ ол експлозије, коју 
су сами И3азвали, изнађе .. а из воле и Д~ су снечано сахр~њеии сн Н<1јвећим lIоч~сгима 
каква се указују само онима, који су извршили херојска дела, Сви ти jXlД08И Симо
виl\еви, и ње["ове неспретне изјаве, само су И3а1В&lИ гнушање Енг.lез.а, а и rPKiI, према 
lугоспопеllима, а н~ро~ито пре_IШ Србима. TOla данн Немци су бомбардова.~и пирејско 
пристаниште. АЈЈИ наша "Карантија" није била погоћена. У пристаништу смо остали 
до 1] сати увече, Оно је било у потпуном Мр.1ку као и сзм брод. После 11 с~ти IIOl\y, 
HalJI3 лађа ИЗИШЈI~ је из ПРl!станиuгг.! и упуru.~а се на отворено море. 
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Сутралан, кад је Сllануло, а то је био 20. април, већ смо били на отвореном мору. 
Тада сам IIИД~О да се IШШ конвој cacTojlf од пет лађа, од којих с:у дnе ишлс једиа 
с леве а друга с десне ,-'Тране, а друге две IfЗ/l нас. Лаl)a је иuurа у широком цикцаку. 
Ишю је курс .1аl!e био према острву КРIП)', МИ смо тога целога nalJa и Ilеле ноћи 
путовали, а нигде нисам могао да сагледам острво Крит, које ми је било добро lю:щаlO 
по његопу усамљеном положају, по његовој веЛl:lЧИНIf и по њеroвим високим ПЈш

нинама. које сам добро ПОЗЈшвао и могао СВМ их увек познати међу евима ОCl'pllима 
на томе делу Средоземног MOP~, јер су оои IIJЩНИНСКИ врхови ГОТОIЮ до самог месеца 
јуна били под снегом. Немци су тога дана неколико пу Ј3 наД.llета:!If наш конвој и 
бацали бомбе. Тога дана нас су пратила три разарача, којим су бранили прис'!)'п ави
онима и ниједан од БРОдОllа у овом конвоју иије потопљен. Чим је дат сигнал за 
узбуну, КQмаlщант IЩС је све поређао, и сви смо стнвили на себе појасе за спасавање. 
А кад су авиони почели надлетаги н изнад нае, МОРа:ЈН СМО сви сићи До'lе у уну
трашЊОС1' брода, док јс горе остао само капетн са пurpeбним броје", бfЮд'ЬШ особља. 
Наш брод имао је, на 3адњем СВОМ делу, само један топ, ма.l0Г калибра, н на кљуну 
један МИТрйЉез. За све време док је брод био у О/lасности, нисам чуо ЩI је дСјСТRовао 
ни топ нн МИТр:1љез са наше Jlaђe. 

~нглеске жене са својом деllОIll задипили су нас спојом дисциплином И хладно
крвношllу. Нико од ЉИХ није Проl·ОООрИО речи; нико се није заплакао, и нико није 
ПОК3ЗИllао знаке некога cтpuJ(a. Али оно ШТО нису УР!IДИ.:lе енглеске жене н леца, 

урадио је један југословенски генерал, Драl·ан Мирковиh_ који је, ПОС.lе 27. марта, 
постапљеll за упраПllика двора. ОН j~ са собом носио краљевску круну и још некс 
друге K~Љ~BCKe амблеме. Али. кад су ЩIС БIГ:lези натерали да сиђемо ЛО.lе у брод 
генерал Мирковић, рођени брат командаита lIвијације Боре Мирковиhа, загр.пио је 
своју жену и свога сина, коме је тада било 17-t8 година, и почео да се опрашта са 
њима уз тако Пl3сно јецаље, које Је 3а нас предстан:ъало исто 1111(}' срамоту, као и 
капитулаuија или незнање географије од стране његова браm генерала Боре Мир-
ковиhа, команданта авиј;щијс. . 

Лоред Драгана Мирковиllа закукао је и Мина Стпнковиh и протеСТОО1Ю зашru 
нас Енг.1ези иису укрцаЈIИ на неку '!)'рску лађу. која би нас, без опас-нос-ги, однела 
некуд у неко '!)'рско пристаништс, пошто јс Турска неугрална, НеМЦИ не би нападали 
на њих('шу лаliу. Мени није остало ништа друго, веli. дз их укорим И да их упутим 

да I!OCJeJIajy и угледају (е H~ узорюе примере, које су цапа.lе ОБе Епглескиње, а и 
њихова деца ... 

На",а на лађи није НИКО хтео дати хране. А прота Серафим, од страха щ! не ЮI'У

бимо лађу. није ми оставио времена да се снаБЈ\е",о са хрщ!Ом. Конзул Маринковиh 
отишао је к оии'" Енглезима и молио их да му даду неку кутију конзерuи иJlи 3а 
HOBUЦ или онако, бесплатно. Енглези с:у га одбили са неколико иимало пријатних 
речи. И Маринковић, увређен оои.\! поступка", Енглеза, грдио их је, а,lН на српском 
језику! 

Видео сам да се не можемо снабдети граном на тај н~чин, те сам о-rиш~о у кујну, 
гдс се спремала храна за бродску посаду. Кувар је био Грк, као и оста.на IIОСаЦ<l. ИЗ83· 
дио сам две eHf.lecKe златне фунте, а кувар ми је казао. Д!I после вечсре MOry добити 
хлеба и" иеК!l.1I1КО ~утиј~ конзерви рибе и меса. Одмах после вечере, упутио сам у 
кухињу Гавру Крстиhа и Лан'!)' Репетара. те су донели хлеба и коюеРllе, тако да 
нам је било довољно Ја сне време Н~lшег lJутооања до Александрије. Тако сам решио 
питаље наше ИСХpllне на броду ... 

Сутрадан, рано УГ.1едао сам снежне врхове острва Крита. Наши бродови иш.ни 
су у правцу Крита, а лево од нас видео се ЧlПав низ Споратеких DCТpBa. Нсшто севс
розападно. угледuо сам О\..'Трво Uериго, на коме су. од историјских личности, били 
Енеј кад је бежао из Троје и АIIОСТОЛ Павле, кад су га спроводили из lIалестиие 

у Рим. Tora даl~а нису се појавили немачки авиони. Са",о смо једанпут имали узбуну. 
Рекоше нам 1111 j~ примеhенз нека подморница. Никакве пратње нисмо имали. Чим 
је lIао мрак, разарачи су бюlИ враћени, яероватно, да прю;вате пеки другн коивој. 
Uеле иоћи билн смо без праnъе, и тога Щlна до Ilpen uодне. кад смо се приближили 
острву Крю)', пред нас су изишпа опет три разарача и два енглеска авиона. Тако 
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смо са.:щ, уз ову дуплу пратљу, ваздушну и поморску. ДОШЛИ У висину Крита н, 'Ј бли
ЗИНИ његове западне оооле, пловили дуго и дуго ДОК нисмо ухватили курс према ocrp-
ву Кипру. Тако СМО IЈ.:ЮВи.ЈИ ьећ другу ноћ. 

ТОЈ а дана био је пра~ОСЛ~IIНИ yct::pc, к()ји је у лађи UјЮСлављао само онај Енглез, 
који је npHIdHO праJlОСЛЩIЉo:l и МQН3ШКИ ЧИН. ОН је позвао капетана брода, такође 
Грка, и неЈ(ОЛИКО од IIOСЛУГе, која није била на дежурству, па је са њимз отпевао 
једно стотину пута Хриcroс ан«:тн! ... (Христос воскресе!), али је зато у својој юрби, 
имао црвена јаја, па је свакоме од њих дао по једно цроено јаје, а тако исто и некој 
деци од ОНИ~ ЕЩ"ЖСКИlьа, које су с H3-'t3 1l)'lOвале. Сутр.шан, 22. априла, још СМО 
држали курс према Кипру. Али, око 1u ClJТИ, курс је OKpeHyr на југ лрема А.lексаи
дрији. 

Колико смо ишли даље. наша лађа узимада је све више курс нз Јашџ" ОКО 3 
сата после подне. веli смо могли угледати пешчане обале Северне Африке и варош 
АлексаНДpl'lју. Око 6 сат после подне, били смо пред Александријом, lIарочита 
lIатролна лађа водила нас је у огромно у пространо а.1ексаН;ЧЈИјско пристаниште. 
Полако смо пловили 113<1 овог патролног БРОдll, ДОК СМО, најзад, СЈЮ',]И дО са~юг кејв, 
уз који јс присталв наша лвђа. 

Лево од нас били су огромни француски бојни бродови, које r:y ЕНГ.1СЗИ узели 
ОЛ Фpnнпуэа из Бизерте и Ilеких Ј\РУГИХ Фршщуских пристаништа на афричкој об3.1И. 
Наше ла!)е изгледале су према овим колосима, као вршщи према ОРЛU8има. Никада 

lIемци нису успспи да IIOТОI1С ове Јшђе иди да их оштете. Сваки напц:r на љих Енглези 
су сузбија.1И и ове ,lаl)e су до краја рата, остале онакве какве су их ЕНГJlези и узели, 

ЧИМ СМО приспu1И поред ксја, одмах је УШJlа сгипакка полицttја и ЊttХОВИ uарин
ски ~ИНОJlНИЦИ, Ми, Срби нисмо имаЈ[И еЈ'ИН<lТеке визе. ОКО TOГ~ је био читае спор, 
ДОК је Н1ШОСЈIСТКУ дошао чиновник енглеског КОНЗУ.13Т3 из Аllе.ксшщрије Н, носле ду
гог објашњења са егишпском волицијом, ЈЮ!lео нас је у варош, 

Кад смо потпуно ИЗИШ.1И из пристаништа, упутили смо се у једном аутоlltоБИЈIУ 
СВС поред ксја И, nоелс вожњс од 4-5 км били смо уведени у један огроман хоте.l, 
кога су раније држа:rи Ита.пијани, али су га са;щ заузели Енглезн за своје потребе. 
Овај х()те.т био је тако великих сразмера, да ми ни једну зграду у Београду ННСМО 

могли утторсДити са овим хотелом. Горе r:y биле собе н '1lпаВIi аrщртмаllИ 1а стано· 
вање. Доле, у призеМ.ъу, било је неколико велнких трuсзарија 5а обсдовање. Конзул 
Маринковић пrе нас, био је смещтен у јетЈН хотел, зваНIi ~CeHT lIе\1С", а '>iИ смо 
били распоређени у овоме ХОЈе;ЈУ "Никторија", 

Сваки од нас :Јобио је засебну собу. д.1И, пошто је било прош.l0 време !lечери, 

сишли смо доле у једну од тих великю,: ТРl1езарија, Ј'де смо добили енглески чај са 
М.lеком, хлебом и м~рмеладом, И то нам је била вечера. QтИIТUТИ смо сваки у своју 
собу, Још у Iрнезарији, СJlУШШIИ 010 изuеШl"ilје немачког раднја, који је ј~ВЈЫЮ да 
је наш конвој потопљен! .. , Разуме се ,[Ја је 000 била једна неистинв, јер ни једна 
лаћа из овог нашег конвоја није lJотопљсна, lIама је БИJIО забрањено да нзлазимо 
из овога ~отела, где смо били потпуно слободни. Јер, ако би нас еГИlштека ЛОЛИЦИЈа, 
ухватила на УЛlШИ, МОрШIИ бнсмо ЈЈежати у З3IВОРУ, док се наша ствар не би уредила, 

Тако смо осг.ши}' Атексшщрији три д3lШ, Четнршг Д3lШ, рекоше нам да се епре· 

мимо, те смо у Ilраrљи једнl,JГ снглесц)г uфицирз, UТИШЈIИ на СЈаницу, Ј'де су Hal1 
извадили карте 1 к.~ace. Сели СМО у брзи ВОЗ Апександрија-Каиро, у коме је био и 
вагон-ресторан. Сваки од нас имао је удобну фотељу. Путовали смо у Каиро, про
лазећн кроз чувеl1У делт)' Нила, П[ЮJl1в~ћи поред Мlюгобројних канала, Пpe.lЈазећи пре
ко њи.х, нреко мuњих и веnих мостова, а у каналима биле С)' б~6ројlJе јеДРИJlице 
са високо подигнутим једрима, као tt мноштво парних реморкера, 

На многим местима египатски феласи наводњавали су плантажс, 5ассјанс паму

к])м, неке '\iIсф\Не "Укурузом, 3 пиринчана ПО.ъа, стално ПО;1; водом, подсећаJlа су ме 
на исто таК8а lюља, само МНOI-О мања, IЮред i:iабуне, Црне реке и БрегалНИ1lе. Ј-Ја 

је,:rpилицама обично су била по 2-3 човека. Сви су носили дугзчке беле антерије, ~ 
само један, који је седео на кљуну брода, нмао је на себи црну антерију. ОН је само 
седео и ничега се није пrихватао ... оне јеДРИЛИl1е, кад су биле усамљене на неком 
ка113ЛУ, ttlllЛе су бр:ю Kf\O стреле. Једра r:y И\l била тако BttCOK3, да је на тој висини 
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БИЈЮ увек ветра, који су Египћани великом вештином искоришhаВaJlИ да тера њихове 
једрилице у прщщу, у који они то же.l1е. Неколико хиљада година Египћани плове 
овим ЈШН!IЈЈима. И "11] њихова вешntна MO~ пасти у очи скаком кога :>анима да посма

тра са какIЮМ лакоћом они yllp~oљajy једри~а. На јсДlЮМ крају Нила био је велики 
гвоздеии МОСТ. 

КОД Александрије у.тива се само jel\BH крвк реке Нила)' море, и то се нознаје 
чим се уђе У ЗаЈШВ александријски по мутној води реке Нила, која замуliује И мореку 
воду. Стварно, река НИЈЈ, сем овог једног крака, који се улива у Александрији, улива 
се у море између Сид Ел Бара и Порт Саида. 

Предвече смо УШ.1И у станицу Канра. Станица је огромна и сва је покривена као 
она што је у lIешти, само још много већа од ње. Ту нас је на станици 1I0чскао jeД~H 
чиновник енглеског конзулата по народности Рус, и о;хвео нас у "Парк хотел". 

ЗаКУIЈаЦ оаог хотела био је Грк. У Каиру 95% хотела и ресторана држс Грци. 
Овај чиновник наредио је хогелнјеру )J,fI нам из,ца собе и храну и ЩI сне т() ставља 
на ~чун енглеском конзулу. Шта више, РСl(оше нам д~ је cYllpyl·a енглеСl(ОГ конзула 
примила на себе тај издатак за наше издржавањс у o~o~ хотелу. доцније сам сазнао, 
да j~ цео овај рачун IIлатио југословеНСl(И посланик Аuелковић из касе ПОС,IЭНСТllа. 

Сутрадан C~M посетио IЈОС.lаЈЈИКЗ Аuелковиl'lа. Он ми рече да су у хотелу "Кон
тиненталу" одсели ЈОIJЩ\ ЂОIIОDић, уредник МТРI"O~ИНСI(ОГ Г_1асника" из Београда и 

бивши посланик у Тирани. Мафсд Паштро~иh, бивши н~родни lIослаНИI( ИЈ Сплита, 
др ~ипош Тупањанин, :>аменик др МИJlана Га9риловиhа, посланика у Моск~и У свој
ству председника и шефа зеМЉОРЏНИ'lке CTp~HKe у јуroславији, Михаило Констан
тин()вић, министар у оставци, и још двојица. чијих се имена не сећам. IЬих је при
хватио енглески ПОСЛШIИК fЩ беогр~,'1СК{)М I\ПnРУ и како сам дтнао, као СВОЈИМ 
повер:ьивим људима, УСЈУпио им је а9ИОН. којим је требало он да се евакуише, тако, 
да су оии тим ааионом отпутовали у Атину, а поспаник јс остао у Херцеl·-lI080М, 

где се предао Италијанима. 
ЛОlJније C~M саЗfЩО од пу"опника г.мија (шо: I\Р Милош Тупањ:!Нин, у споразуму 

С3 еНПlеским IЮС:13НСПОМ у Г.еогралу, требало је да остане у Јуmславији и 1)' да дигне 
устанак. за овај посао, као предујам, Енгжзи С)' му да:1И 500.000 долара. Посебно је 
добио новац у зла"!)', Јован Ђоновић, који је с њим заједно путовао. [Јри~ао ми је 
ЩI је код Тупањанина видс() lIише зл~та, него IIПО је Тупан.анин сам тежак. Тупања. 
нин је рекао еиглеском lIосланику да иде у Никшић. да исирати свог CHJПI к()ји је 
имао тим авионом еиглеског ПОСJlаНИКlI такође да отпутује; али је и он ушао у авион 
и "продужио даље" ... 

у Пиреју ова шесторица еЮ"леских поверљивих људи, би.1И су укрuани на један 
енглески брод. који је имао НQCиuост 14.000 ТОЈI!!. ЛРУI·ИХ нугиика на томе броду yoll
ште није било! Кад су стигли у Александрију, били су НОд сасвим друl"ИМ уСЈЮlIима. 
него ми остале избеглице. 

Хотел "Континентал" био је други у ран!) од великих хотела у каиру. Прои је 
био хотел "Шеферс". Неколико великих хоте.ш у Каиру, Александрији и у Луксору, 

својина су једног друштва за изградњу хотела у Егюпу. Т!) Др)"пnво основао је један 
Србин, родом из Бака которске. Хотел, у коме см!) ми били, СШl;шо је у пе1)' ипи 
шес1)' категорију, али је био чист и X~Ha је била добра. Хотелијер нас је питао С8аки 
даН шта же..1имо за ручак да нам спреми. 

Југослоненска нлада још је била у П()рт Саиду, а краљ и Симовић би:ЈИ су у Јеру
с:шиму. Југословенски посланик у Каиру добио је задатак да IIШlраuи један ОЈ1ШТИ 
пасош за кра.ъсвску влацу и за све који су тамо са њима, па да тај пасош Шlери еНГ:Iе

скм конзул у Каиру и визиpu за Палестину. пошто је Па.lеспmз била под енглеским 
нротек)"ораюм. Кад је rЈ3СОШ био готов, Auелковиr. ме је 3аМОJlИО ла, заједно са Костом 
Зисиhем, БИIIШИМ CeKpel<IpOM јуп)с.юuенске "'РЈ·овачке коморе у СОЛУНУ, тај тако визи
ран flВСОШ однесемо у норт Саид, и да заједно са владом И,1емо у Палсl;ТИНУ, пошто 
су и иаши пасоши били визирани И уре!)ени. Сели смо на воз и, преко ИсмаИЈЈије, 
кренули у Порт Саид. 

Варош Ис.\Н!и.lија налази се на с.1МОМ Cyel~KoM кана.ЈЈ)'. Лотле лађе иду проко, 
паним каюlЛОМ, а код Исмаилије, улазе у језеро, па ntМ језером lI;юое, ШI онеl улазе 
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у један кратак канал, из кога, онет, уЈlззе у језеро. То растојање из~еђу ова дпа језера 
био је I1УТ, којим је пророк Мојсије извео Јевреје из ЕгИl!ТЗ И увео их у Синајску 
!l)'сmњу. Од Исмзилије до самог Порт Саида 90З иде поред сз),!ог СУСЦЈ(ОГ "знала. 
На ПО]l3 пута, између ИсмаИJlије и Порт Саида на једном месту, t/алззн се ферибот. 
Ту воз пролази помоhу ове скеле Сусцки канал и пруга продужује у ПШIССТННУ. 

Кад CIIIO стигли У Порт U!ИlI, нашао сам [;ошка Јевтића па сам му предао њИ)(ов 
заједнички пасош, са ПОlребном визам за O,Iџшзак у Палестину. Сутрадан ОСП!О сам 
цс.l0Г Д3Иll у Порт Саиду. Ту је, изнад самог Порт Callna, улаз и lIочетак Суецког 
канала. 

Кад је било све ypel\eHo за полазак југословенске владе, а за то је 6И.10 закупљено 
много Сl1апа~их кола, таман ТОЛI1)(О колико J-tХ је 611.10 у Порт Саиду - сели СМ{1 113 
брзи воз и, IIOCJle нешто пише од једног CIIIII 1I0Jllњe, ДОШЈIН СМО до места где се 
прелази Суецки канал. Канал је на томе IIIс(1)' шщюк 7() м, Вода је брза као на K!lKDOM 
планинском потоку. Водз тече из Средоземног мора кроз канал и језера у ЦРllено 
море. Вагони су брзо ПриП.li1чеllИ помоћу ферибота. а IШ Apyrnj СТЈ!3Ни, чекзл~ је .10КО
мотива, која је одвлачила вагоне даље к:! станици, званој КalfГdpa. То је јсдна огромиа 
станица, последња на територији Египта. гле се врше с"е формалности, поqео од пре
гледа Iшсоша, 1][1 до ЈЮС;lедње торбе см нртљш·ом. Оме се пршн днострука контрола: 
311 излаЗ<lК из Египта и за улазак у Палсстнну. кад се изврши сзв преглсд И заврши 
п,,?uедура од стране египатских власти. путници прелззе у другу зграду, I"ne их доче
КУЈУ П!IJlеС!'Иllс"е ШШСШ, и IJроцедура се lЮII~Gља. 

за H~C 'ro нијс било МИОЈ'О тешко, јер емо били Југословени. Али су много ИСIIИ
тиванн многи Пољаuи и Чеси, у које се ОПРЮlДано СУМЊilЛО да су Јенреји и да про
налазе разне н~чине само да y!ђr у Пзлестину, и јЩ Н3 тај н3'1ин, изиграју YТBpђ~HY 
квоту УЛ~СК1"I нових Јеореја, усељеник~. ОВО се нарочию П3ЗИЛD сада, Д1"I не би био 
покварен однос Арапа и Јевреја у Палестини, а до тога је много било стало Енглс

зима, јер је у Ираку беснео устанак, који је тамо И3ЮR30 Раши}\ Алија, како с'ј га 
тадз називали немачки III·ен1'И. Усдед ових uе;IИк.их нрегщ:iЏI, IJ~ roј СЈаЈШЦИ мора 

се чекати дуго, али, кад је спе било готово, воз је ПОIlШО. Целе ноћи нисам заспао, 
6ећ сам седео поред прозора у своме купе)' И, с времена на време, излазио у ХОдIПIК, 

да ПОСМ1"Iтрам Ј]редео кроз који ПРОЈIII]ИЩЈ. Али 11011 је БИ.l~ TaMI!~ и I!ишта се lIије 
могло видети даље него што су осветљавали ЈlроЗОрИ железничких 8аroна, Кад се 
почело сваЊИllати, !lИ!lео сам да IJутујемо кроз пра~у пеСЈ;:ОШ-nу ПУСТИI~У. Ла..lеко на 
заПЩУ У3дИЗШlа се каменита гора Синај, на којој нема ни једног ДРllета, ОСИМ, ваљда 
још неке купине.,., сличне оној која је била запаљена на Мојсијеве очи, која је горела 
а није сагорепа..lа, а ИЈ које је проrоворио Бог, Ј-Ја западу ЗflllМ да је било Средоземно 
море. Али његопу llODрШИНу нисам JlИДео, јер је спе БИЈЮ JlОI<РИJlено песком, ~, до 
средоземног мора, постојала су још без6ројна језера невеликих ПОllршина, 

Кад је добро свануло и ДЗн далеко одмакао, стигли смо у ПРИУ ШL1естинску CT1"I
НИДУ, која се ЗОllе Газа. На !Ој Сf3ници нису uршене никакве IЮI'раничне формал
НОСТИ. Ту сам ВИдео JlРВО јеврејско нассље. подигнуто пос;]е 1922. Уз насеље сам видео 
неке омање, п;шнтаже JlомораflЏИ. Пошто је биЈЮ много P~HO, свет:! И иије 6И.10 на 
желеЗНИЧКОЈ СlflНИЦИ. 

Продужили СМО пут до Јафе. Ту се композиција раздваја и jC;IaH део иде 311 Тен 
Авио и Хаифу, Одатле, из Хаифе, иде се аутомобилеким путем у Бејрут и Триполие, 
3 НЗ Триполисз моторним 110301>1 иде се у Ален, lIеЈIИКУ сиријсч lIарош, која је на 
прузи ЦзриграЈ\-Ан}(~ра-БШ·ДЩI. ДРУЈ'И део ноза иде диренно у ЈеРУСШIИN. 

Кад смо стигли на железничку станицу Јерусалим, ЧJI8нове ВЈшде беше дочекао 
јупх:ловеНСI<И генерални конзул у Јерусалиму Де Ђули. Влада је одмах отишла у место 
Таrпyрк,4 км далеко ОД .Iерусзлима, 11[1 путу Јерусалим-Витлејем, Ово је једзн каТ{1-
.1ИЧКИ N~настир, I<ora с'ј држали Италијани, Како је Ита..lија била у ра1)' са Енглеском, 
Енглези су ове Италијане интернирали, а са.д с'ј у те Jlростране манзстирскс зrраде 
сместили јУГОСЛОА~НСКУ иэбеГЛИЧКУ ВЛЮlу.l1ИВИЈlна ЈIИца, НСVШIIОВИ UJшде. као Ьо.жи
дар ВJlајић и још неl<И други, били су смештсни у lIеликом хотелу ~EдCH", који су 
изroварали на енглески начин, "ИllН". 
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Ја сам са Кастом Зиеићем наш;ю једну собу, у једном мањем хотелу, чији су е()п
ствеНИЦI1 неки Јевреји из Итa.rшје. Мсни је згошю дошао тај хотел што сам се "ТУ 
могао епоразумети Fla иr.IJНtјанском језику, а сва остала послуга, која се састојала 
од c-ryдеНТКl1ња јеруеа.1ИМСКОГ универзитета, били су Јевреји из Пољске, који су сви 
говорили руски. До самог хотела БИЈЈа је берберница, у којој еу ~ЩlЛИ Јеllреји jlOдом 
са руског Кавказа, који су међусобно говорили руски. У иајвећем хотеЈ[У "краљ Да
вид" или како су га Енглези изговарали "Кинг Ла!IИД", тамо беше одсела жена др 
Милан:! ГаВРI1ЛОВl1h:! са Сllојич СИ1!ОМ 11 ћ~pKOM. У хотелу, у Ј;оме сам био одсео, 
било је и неколико југословеснких официра, као hеllсралшт:Јбни пуковник ЖИI!КОllиh, 

потпуковних Поповић, чији је брат ђенералштабни пуковник Жарко био југословен
ски војни изО!сланик у МОСКВИ". После 3-4 дана, дош:Ј3 је и екипа која се еастоја.rш 
из '1.1аНОIl8 југословеНСЈ;е амбасаде из Букурешта. Они су преко ЦариградО! и Анкаре, 
приспели v Јерусалим. 

lТекол·ико дана ДОЦlЈИје, Миши Трифунови~у И Милаиу Грюу, било је допуштено 
да као самци пређу у ~отел "Еден". Ту у једној маЈlOј fuJШЈИ, која није имал~ више 
од 60 метара квадратних, изјутра пре него што би опекло nалестинско L)'Hue, обично 
би седели и водили разговоре о "светскич щ:юб.lемима". Мl1ша ТрИ"фуНОВИћ, Милан 
Грол. ПСТО!Р Жиакuвиh, којн је 11IК(1)о СГЮЮБао у !ом хотелу, Бока Rлајић, а међу 
њима је био и др Гсоргије Лимитров. генералии секретар зсмљоде.1СКОI· l"uјуз.а "Алек

сандар Стаыболијски" из Бугарске. (И он је побегао из Београда. где се нашао измећу 
27. мзрта и 6. априла 1941) . .Iа сам ДОЛa!lИО и слушао разговоре, који ме нису ~HOГO 
занимапи. ]]РБОГ дана, када је Бошко lевтиh. дошао из T~НТ}'pe у Јерусалим, ШI кад 

сам се са ЊИМ нашао, молио сам га, да он юю члан владе, предЛожи Момчилу Нин
Чl1hу, да МИ се нт!! П!\С(ШЈ н ла се вратим у Цариград, одакле се може посчатрати 
шта се ради у земљи, па се, на основу тога може водити HeK~ политика у ИllOсграl!l"ТБУ. 

O~aKO, како смо сада, сви смо одсечени од своје земље, коју смо наПУСlЋJlИ у јсдном 
несавесном трку и у ТО'>! бекстuу нико се није нн осврнуо назад већ је свако гледао 

СIIМО ниnред, IЩ ПI веко ЦРУГII Jle lJpeleK1Je. TaKB01· срО!мнш· fiеКС"Ј·па као што је ово 
наше, не па~ти И"сториј13.. 

Ко је све изашао из земље?! ... Кра.ъ, његова нлад!!, неКОЈЈИКО десетина офиuира, 
већина авијати~ара, који су, CBI1 до једнога напустили c~oje авионе 11 аутомобилима 
и другим превозним CpellCТBI1Ma стиr;lИ ,10 Никшиhа, да би се затим, ТрUНClюртним 
авионима пребанИ.1И Ilреко Грчке у Азију и Африку! ... Било је одвратно слушати 
те официре који су одушенљено IIРИЧШIИ О Dйери. коју су I1мали 5. априла увече, 
уочи недеље У официрскем дому У Топчидеру. Ову Be~epy беш(: ПрИЈ~дио генерал 
Бора МИРЈ;ОRић свим аАијатиq~rским офИЈ~и[шма у Београду 11 Земуну У част венчања 
кhери ђellepa.la Душ~на Симовић8, llреllседника БЈшде, а то је lIеFl'lање требало бити 
обаВЉСI-lО сутра у 8 сати ... Кум на lOMe вснчзњу имао јс бити ЖI1К~ КРСЈ иh, чувеНI1 
из раније по своме богатству, а нарочито У последње време, када је лиферовао З8 
јУГОСЈЮllенеку авијщнју eHf,leCKe авионе и анионеке делове. 

О тој нечерl1 њени учесници су ми иснричали овако. 5. априла увече гене[ЈаЛ Г>ора 
Мирковић, командант јуrocловеli(:КС аQијаuије, позвао јс на банкст све авијатичаре, 

KOjl1 су Со! службом у Београду и Зt\lУli)'. OH~j 5анкет генерал \1ИРКОRl1ћ је llрИредио 
у Ч!lL"Т с)"трашњег венч~ња кћери ђенеРШ1~ СИМОВl1ћа, БИ8шtЈ· команданта llRиј:щије, 
а сада председнИ";;а ВЛ3.11е. Банкет је трајао до 3 сата после пола ноhи, 11 на растанку. 
ђенерал МИ[1Ковић је наредио CBI1Ma ОфI1ЦИРЮ13, у~еСНИЦИ1>13 тога банкета д~ сутра
дан, б. О!ПРИ,lа СВИ" буду У 7 сО!ти ујутру У топчидерској ЦРКDИ, да llрИСУС"ll!УЈУ венчању 
Симовиhеuе ћерке. МИС.1ИМ да је 0.80 један 0.11 разлога, urro је Бсоград снако неспре
ман дочекао б. април ]941. Генерал МI1РКОБић. уместо да Је наредио да СБ!lКИ ави
јати~uр буде lюред свога UllИОН3, Iщредио им је д~ се MU.IlO истреЗl!~, И Д~ СlИlНу У 
ТОllчидерску UРКБУ на венчање! ... А .нису стигли ни на једно. ни иа друго место 
. Својим авиоиима нису СТИГЛI1 зато. шlO су до 4 сата изјутра БИЛI1 на банкету, а 

у ЦрК8У IIИС)' стигли }' 7 сати, јер је 50мf}арЩЈllаlЬе Београда lю~e.r111 у 6 сО!ти. дЈш 
венчање је ипак извршено у Топчидерској цркви, и ~ладенци су оптутовали у 3еницу, 
а цела влада, још тога дана пре подне, беше напус"Шла Београд. 
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По причању Михаила КонстаНТИНQвића, био. министра у 1I.1ади Др.:н'ише Цвет
коnи!'!а, ОН је 6. априла увечер, око пола ноћи, юмећу Косјериhа и У:IIО1Ц3, остао без 
бензина. Када их је један камион стигао, КОНСТЈНТИНQвиlI је молио да им да мало 
бензина, да би МОЈ'ЈЈИ стм!'!и до Уж:нца. lПофеr (')д државног камиона хтео је 113 позајми 
бензин, али официр, који је био у камиону. зuбрUI1ИО је да се бензин lIЗЈ\а, јер у том 
камиону вози радио-станицу врховне команде. И из ОВОГ догађаја UHHH се зщrrТQ је 
цела земља 6. априла остала бе~ икаквих вести кала се runa зна да је радио-станица 
JlрХQШН;: команде, која је би.lа потребна за Пilllање наредби и вести, би.lа ноћу између 
6. и 7. априла, на 11)'1)' Косјсрић-Ужице ... Тако се МОГЛО десити да генерал ЖИВ
КQвић, командант армије, који је тада био у Старој Пазови, 6. априла до 9.30 чаСОllа 
није уопште знао да је Немачка објавила рат Југославији! ... да смо у рату са Не
мачком, дознао је кад су немачки авиони почели бомбардовати железничку станиuy 
Ст. Пазове. 

Рекао сам Јевтићу да краљева !lрокламщија, упућена народу !lpe~o радија из Јеру
салима, није никаква утеха, а нарочито не CP!lCKOM H~POДY, који је изгубио CHnjy сло
боду и нсзависност државну, а још мањс та !lрок.rшмзција може да Оf1раида онако 
нагло бекC"fИО краљевске владе и још не~ОЈ]ИКО људи, који су УГ.'lавном били УЧССНIЩИ 
27. ма[Јта у ономе, што би Х[Јвати рекли, преврату. Зато сам иастојао да се одмзх 
вратим у ЦаРIJград. Бошко 1евтиh је (lВО Jlрихватио и вред.l0ЖИО НЮ.Јчићу који је 
овај пред.l0Г одмах при."Хватио и изнсо га на рсшавање. 

Бшю је решено да пођем у Цариград и да тамо као изаСЈПЦiИ)( CpIJCKO!' UplleHor 
)(рста, останем, да ода1Ј1е посматрам догађаје У Србији и да УСпОСТ311ИМ везу изме1ry 
KpaљellcKe владе и Боограда. Били су ми одредили 400 долара месечно, моме 110моh· 
нику Јовану l'р,щни~ком 200 долара, а Ланти PeUICTapy, који је био гаваз у југосло
венском коизулату у Корчи, 120 долара месечно. 

После неколико дана, почеле су интриге 0)(0 овога мога ОДЛ~СIЩ. Ilрпо ме је наз
вао Богољуб'Илиh, министар војни, и предочио ми је да иема смисла да идем У Uари
град, јер ће у Цариград сигурно ући Немци, јер се сваког часа очекује рат измеhy 
Немачке и Турске. Не МОј'У рећи шrа ме је llише реIJОЈПИ~ЛО: Да ли ТО. тако велико 

незнање шта се .:{Сшава у нашем најG.1нжем суседспу, ИЈIН чињеница да овако огра
ничен човс)(, буде члан једне владе )(оја је оствла бсз својс зсм_ъе и која мора имати 
МfЮГО мудрости и великог такта, па да се једног дана, с краљем заједно врати у земљу. 
ОДГОUОРИQ сам МИНИClру 1J0јном да .се он НИillIn не брине о мени. јер баш и кад 
би С1)'ПЉlа Турска у рат са Немачком, неће ваљда Немци међу милионима Тура)(з, 

да пронађу мене IJ заробе а, друго, рекао сам М) да Турска неће да зарати, јср на 
челу Турске стоје људи који знају шта је држава и учиниће све са С80је стране да 
је O'l)'Bajy, НИlИ ће )lОЗU()ЛИЈИ да jlpaue из5еI'Јlичке владе по туђим земљама. После 

ОВИХ реЧIJ, које су доета lIaJLY ЈJUН~ Богољуба ИJlић~. иззшао сзм из његовог к~БИf1ета. 
који је био У јСДfюј соби југословснс)(ог конзу.lаТII)' Јерусалиму. HeKt>JIi1KO дана nOc,le 
тоl1l, Богољуб Илиh, одредио је потпуковника Поповића, који је био у обавештајној 
служби у главном генералштабу у Београду, да он, I1иколн Кf.Jежеиић, бивши наш 
КОНЗУJl )' lIеШIИ и Јован Гачић, чинорf.JИК јУI'ОСЈюненске амбасаде у Букурешту, 11 не 
знам ЈОШ )(оји са њима, отпугују у Цариград као нека екипа министра BojHor. [[ратив 
мене се дигла бура од оно наших неК(1ЛИКО људи, којн су T~a били у Јерусалиму, 

да ми се не ;Ј;ОП}'СТИ да идем у I.(арflград, јер сам политички човек, а и lIартијски, 
па ћ)" сигурно радити преко Цариграда као партијски човек у Србији. Оnо је било 
доста да сви почн)' Д8 1о!С ОДllраћају од овог ПУТ.! као опасног по мој ЖИВОТ. Чудио 
сам се ОТКУД одједанпут да се толики људи брину за мој живот, а ДOТ.~e се нико није 
упитао како сзм стигао до Јеруса.lнма и од чега .,.ивим у њему, јер сам и последњих 
60.000 динара што сам имао у CPf1CKOM НОИl\У, дао на признаницу др Ј. Шутеју, мини
стру финаНСИЈа, који се бојао да he'>to својим новцем убити ДIlflapy кредит у ино
странству ... У мору ових глупости, и поред најбоље воље нисам могао да нађем I\И 
једно зрнце МУДРОСТИ. 

Uепа ова емиграuија мислила је саМ(1 на то, како ће да бежи што да.ъе! ... А то 
"даље" била је Америка. КаЈ\ С1Ш" једнога дана нашао Момчила Ниттчића, министра 
спољних иОСЈlOоа, ПИТ~О С'.!м га: ШПI је са мојим одласком у Uариград? 011 ми рече, 
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да се стрпим још неки дан, а он је већ почео да "умирује" духове .. Захвалио cm.J 
му се на овоме, И растали смо се. 

Тих лана, мислим да је то било 15. маја, беху ДОШЈЈИ у Јеруса.ним БоЖ!I МIJ""СИ
мовиh и Крста Миле1иh, бинши министри. С !ioима су дошли и I'Jcнсра..1 Ђурашковиh, 
Грга Анђелиновиh и једаи ТiOтпуковник, командант II "ГВОЗденог" пука. Ђенерал 
Ђурашковиh, Грга Ан!)елиновиh и још н~ки ДруГИ са ЉlfМa, укрцали су c~ у Боки 
кoroрској на једну нашу подморницу. И поред све пажње Италиј:з.на, иэзшли су из 
Боке которске, уlШlИ у Јалранско море, срећно прошли Крфски канал и ушли у 10НСКО 
море. Ови су у uцци боље ЈlOЗННВЩЈИ правнц свог пута, него наш командаm авијапије 
и љегов начелник штаба. Они су пристали у Каламати и ту су се искрцали ћенерал 
Ђурашковиh и Грга Анћелиновић, а ПОДМОРИИll,а попrrо је узела неке потребе у Кала
мати, !ЛИшла је днректно на Малту. Ту у Ка..lамати, fПШЈЛИ су Божу Максимоuиhа, 
KJX'i)' Милеrnћа и потпуковника, командшrш П пука, ОВИ су, кал су Вl1делl1 д~ НХ 
је пуковник Келер, јУ1"ОСЈЈопенски појни иэзсланик у Атини преварио рекавши им да 
из Атине иду на JIелопонез у Каламату, где многобројне енглеске лађе чекају да укр

цају енглеске војнике, који су се заједнички борили са Грцима у Епиру против Ита
лијана, те су езда почели да траже неку грчку ЈШђу, која liе ил одuеcrи до Крит!!, 
Ова лаћа Knja је била својина једне l'рчке компаније бl1да је 1Ј!ОШ}Щ и није ил могла 
одвести до Крит!!, већ само до острва Uерига, Како су они провс..1И на острву ilсриry, 
то Сам већ раније описао. Успели су ипак да доћу на острво Крит. Тамо је био грчки 
краљ и грчка влада, а Криliани су ове наше избегдице лепо дочеКаЈlИ. 

Ко зна докле би ови остали на Криту, и ко зна како би се све спршило, да се 
на Криту није ДОГОIlИn један ИН\Јидент.lеДНОЈiI дана, ка,ца су ОЈЈИ наши избегли офи
цири шета.1Н н УЖИВRlЈИ у ;Д:ПОМ априлском времену, у близини Канеје, ГЛа!IНОГ града 

острва Крита, љима је у сусрет ишао један грчки генерал. Поред тог генерала ишао 
је један обичан граћанин, Крићанин и IIИ1ао га: је ли ои био комаНЈ\ант једне критске 
дивизије. кад му је генерал одговори!) да је он то главом, тад је овај, обичан Кри
hанин, уnнтао Г~Hepana: А Ј'де су криrщни, тј. војници, којима је OIшј генерал коман
донао! Још генерал није стигао да одговори, а овај оБИЧIIИ Криliании, извади из свог 

ШI1РОКОГ Jlојаса револвер и сасу шсст метака у гр~ди генералове. Овај догаћај, који 
се одиграо пред ОЧИJ\lа иаших офиuира, О,1Мах им Је покварио дотле тако добро рас
положење, и вероватно, од С1Ј!ЮШ да c~ не нађе неко да и љима упути такпо ЈЈитање, 
одмах су потражили препnщо среДСТ80, да буду Ј]р~бачени у Палестину. Тако су се 

нашли у JepYC!IJJI1MY, Божа Максимовиh, Крста Милстић, поmyковник командант II 
псш. пука и још неки њихови другови. А:IИ сада. с ТОМ раз.1ИК(']М, ппо су били без 
официрске униформе, НОСИ.1И су на сеfiи HajKpllhe Щlнт~лоне што су се MOl'.'Je зами
слити са дугачким чаранаМII и плитким летљим ципелама, Овај инцидент на Криту 

није им се допао, па нису хтели ни да носе да.ЪС официрску униФОрму. 
Чекајуhи да се реши мој одлазак у ЦapHгpaд~ а био сам се реJUио да по сваку 

цену одем у Ц~ригра.д и нисам вероп!!о да ћу се ЈОШ једаЮЈ)'I' нратити )' Јерусалим, 
хтео CIIJ\I да обиђем извесна loIecтa како у Јерусалиму, т8ко и У његовој околини. Прво 
је БИ.10 да посетим Христов гроб, Она иајвеliа хришћанска светиња налази се у чистn 
арапском крају. Стотиие улиuа, које су толико тесне да се једва и :"уди у љима рю· 
МИJ\lоилазе, треба да се про!ie, п~ ла се стигне до цркне СuеЮЈ' Гроба. Пре него што 
се човек спуст са једне lТопречне улице, доле неколико десетина меыра ниж~, већ 
су дућани, у којима се продају снеће, кретони, иконице, бројанице и вюднн Koj~K!lKBНX 
~итнипа, које људи куну ју Ја успомену. Сама црква Христова гроба подигнута је на 
Je.ЦtlOM мlI.Iюм платоу, а десно од ље, само иеколико десетина метара, уздиже се, сва 

од тссаног камена, uамија СУЈГГЈна Ала Ед Дина. 
Сутрадан, позвао ме је у јУl'ОСЈювеЈЈСКИ КОl!3vлат председник влаце ДуШllН Симо

вић. Душан Симовиh ме је унитао: колико дивизија наше војске има у Грчкој, Одго· 
ворио сам му да о неким цивизијама уопште не може бити речи, У Грчку су прешле 
пограничне страже, жандарм~рија, железничко особље и остало ЧИНОВIlИШТВО јУЖIЩ 
од Скопља. Рекао сам му ,!Щ је Ј·еиерa.rт JOHIIH Наумовиh, између 8. и 11. априла био 
у Охриду али да није било никаквих 1Ј!упа. Била је једна трупа западно од Струге, 
коју су Италијани потпуно разбили, благодарећи једној ЗЈЈочиначкој несмотрености, 
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јер је у "уковском штабу био ЛИМlприје ЂУЗСJlDвић, нент бугарске владе, познат 
из оне щдснтске афере ю Скопља, а тој афери је био I<IIНIЦИЈатор, а.ТИ је брзо 
добио ПОМИ.I0вање, па је lIостарљен за наставника ГИМFlазије у Свилајиuy, а кад 
је мобилисан, дали су му место у пуковском штабу l[p~Ma ИтаЈЈијанима, у близини 
Пафа Сане. Ћузеловић је брзо дошао у везу са Италијанима и таЈНИМ телефоном 
IIзвештапао о спнм припремама које је наша војска '!111-1Ила за иаrlад на Италијане 
на том фРОНТ)'. То своје дело Ђузе:ЮВl1ћ је Д{Щllије опширно описао и штампао 
у софијском лис!)' "Зора". 

Кад сам ово испричао Симовићу, ОН се наљутио МНОГО 11, ПОШТО је на рачун 
ђенерала НаУМQЕића У!Ј}'ТИО једну КРУННУ llСОВКУ, допао је још и ово: "Шта ће гене
рал НаУМО6ић у Охриду?! Он је 110 распореду, треШIJlО да буде на ОRчем пољу, 
а не у Охриду ... " Видео сам да се генерал Симовић много заборамио, [IR да бих 
га упео у cтnapHOCT, ОДГQJЮI)ИХ му: ~A зар је [ю војном распоре;ry, Вама било место 
овде у ЈСРУСIIJ1ИМУ? .. Сви сте ВИ измислили своја места ... И ... ДlЖ сте се ви рю" 
мештали, Србија је пала у ропство! ... ~ На овај наЧИ<l разговор измеl)y Me<lC и гсне .. 
ра.'Та био је прекинут. 

Оцмах сутрадан, отишао сам у Тюпур, да тамо нађем министра Нинчића и да 
видим шта је учии,ено са тим мојим Jlу!Оваи,ем у Цариград. КМ сам 'Тамо отишао, 

нашао сам Нинчића, шетао се 110 простраНОIII ДDОрИШ1)'. Чим ме јс tlриметио. позвао 
ме је на раЗГОIЮр. У разговору ми каже да ће Немци све дотле побећивати, док EHг.~e
зи .и сами не буlГi имшти онакву и ОIlОЛИКУ ратну О!lрему КЗ0 ШIО је имају Немци 
3 кад то буду имшти Енглези, СИ1)'зuијз ће бити измењена иа свим фроюовим<r! ... 
На m сам га упитао: шта МИС!ЈИ а](о би дошло до рата између Русије и Немачке, 
да ли Ье се у том случају, изменИТ1I СИ1)'ација на фроН1)'. НИI!ЧИЬ ми је и IЩ то JlИI'ан,е 
одтоворио овако: "А](о дође до рата између Русије и Немачке, Русија ће бити Ilpe .. 
IЋжеl-Ш најлаље за \1есец ДalШ, на I~r.; у l\Оuнијем rrеrио;:ty времена, Руси се могу при .. 
кулљати ТliMO негде иза Ура.llа ... " Знао сам за ову причу о русији, али у њу нисам 
веровао, па ](ажем Нинчићу; ~Просторно је HeMOll'hHO да Немци за месец дана оку
пирају Русију до Волге. Ат Руси уђу у рат, ситуација се мора И1менити. 

Ја и Нинчи~ разroваРШIИ с.\ю мало I'Јi3сније, јер I-JИН'Iић није могао добро да 
чује, па нам у тај разговор упаде Д)шан СнмовиЬ који се. исто тако. на другој стрпни 

овога дворишта шетао са неким другим министрима. Кад је дошао до нас, ушrпlO 
је I1инчи~а о чему смо разговара"~и. Нинчић му је изнео укратко цео наш разговор. 
На m ми се окрете СИМОБић речима: "Ово је тачно! Русија 'Iе може да издржн IIHwe 
од један месец дана! ... " Ове речи Симовић је изговорио са таким тном и гестовима, 
](ао да је то већ би.13 готовз ствар, па о 10ме само крајње исзна.lице не знај}, ништз. 

Али ии ОВОМ nрили](ом нисам остао дужан Симовићу, већ сам му одговорио: 'Tocno" 
дине llредседниче, Ви I!ИСте к()мпетентан да гшюрите О в()јllИМ стварима. Ви сте цосле 

немачке војске, најбољу војску упропасти.llИ за десет даиn! Би сте мобилисали српски 
народ и тако сте га мобилисаног преДiL1И )' руке Немци'!з! ... У ропству код Немаца 
нема внше ЩI Хрвата. IШ Македонща, Hi1 ЦрнО! ораца. Сни су ОНИ nyппени из pon .. 
ства! У ропству је остао само српски народ'!! ... Ето, колико се ви разумете у војним 
стварима!" 

Ово је БИ.10 довољно да СимовиЬ од љугине изађе из такта и да ми одмах 1)', 
на месту. ЗЩ1ре"lИ да ће од Енглеза тражити,ца ме yxallce! Нисам баш МИОI'И веровао 
да ће Енглези послушати Симовиhа, али нисам био ни сигуран. јср сам знао за енгле .. 
СКУ тактику: ако неко некога другога оглаСIf кrщ ЕНГЛЕ:.1а К30 СУМЊIfНОГ, Енглези такву 

ЛИЧIIOСТ одмах зашоре 11 ношшьу У је;щн од МНOI'обројних својих концентр.щионю: 
.10гора, и 1)' има да остане до краја рата, у](олико остане жив. Енглези му дају мало 
чаја, мармелa:tе и хлеба. Али то само у ПЈликој мери колико да не умре гладан. Имао 
сам разлога да се бојим [ога. 

С друге стране, Јован Ђоновиh испричао је мајору Бсј.~ију који је, у то време 
био шеф обавештајне с.1y;t;:бе за Средњи и Блис](и исток, да сам и ја решио да идем 
у lЈ,ариград и ла дођем у везу tЋ Србијом, а ако будем добио ма кзкве МОL'У~НОСТИ, 

,1.13 ћу нрећи и у Србију. Мајор Бејли бсше се заинтерссовао за овај мој пут и јсднога 
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дана по.зв:1О ме је у једну кућу, која је била сно.јина неко.г бега арапског - На!l1имбени, 
на разгово.р. 

у близини те куЬе преда ме је изашао мој стари познаник И3 Deorpaдa, Џон Бенет 
и снн лорда Амсрија, онда МИНИlOТpа за ко;тоније. Овај младиh говорио је српски врло 
добро и за његова oua кажу да је исто тако добро говорио српски. Они су имали 
и једну породичну трагедију. Старији лсрдов син живео је у Берлину, и сваки дан, 
по неКОЈЈИКО IЈУ ПЈ, гаворио на немачком рацију и по.ЭИR30 Еиглезе да се помире са 

Немцима, и да закључс мир. 
кад сам био уведен у ову куЬу, која је била опкољена ЗИДОМ, али је имала добру 

башТ}' са много ЈЈИМУН~ и нсморанuи, уае;IИ су ме код Беј.тија ... Бис је то. млад чсвек, 
мо.жда HelUТO преко 35 година и, Јlре рата радис је као инжењер у Трепчи. Српски 
је говорио беспрекорно. ПОС-Iе Kfllihel· раЗI·щюра, БејJlИ ми је СПlUио конкретно пи
тањс: да ли ја намеравам.Ца идем у царигрм, и чиме ћу тамо да се бавим? ОДI·СllUриа 
сам му да сигурно желим да одем у Царигр<щ, <1, кад будем веЬ у Царигр3U)', Т<lМО 
hy упозна1И разне могуhноети, па ћу пссле да дсносим д;;љу сдлуку. Кад ме Је упитао: 
да ли бих пристао да се вратим у земљу, ОЮ·()Н()РИО сам му, да а томе 11ИТању сада 

нс можемо разговарати, j~p "Јек у Ц!lРИl-Р<щ'V им~м да дснесем решење, пошто прпо 
добро будем одмсрис евс штете, I(ac и све ксристи I(oje бi\ могле настати услед мога 
()BaKII~ пута. Беј;1И се задово.љио мајим сдговороМ и рекао ми је да ће потrlOмо.hи 
овпј мој ПУ1 У Цариград. Ја сам, иначе, имаn roтrш пасош са ТYPCI(CM ВИ30М i\ фран
цуском IIреко Сl1рије, иако је онда отпочео рат у СИРi\ји између Де Гсла и Енглеза, 
с једне стране, и француских трупа које су остале верне вишиекој влади и маршаЈIУ 
Петену с друге стране. 

CyrpaдaH, био сам Оl]ет Iюзват код Беј.тиј!!) и ТОМ приликом он мс јс п~тас; да 
.1И жеЈIИМ да се измирим, каl(О он то рече, са ЈугоС-lовенском владом, а сн Је ГflТOB 

да Jlосредује. Ощ·овориu сам му 1ш нема ШЈа д~ ме мири са јуп>Слопенском D.lIIJ\OM. 
јер нисам са IIелом владом ни и~tао IЈеки конфликт, веЬ само сп генера:юм СЮ\О
вићсм. Бсјли ме јс питао колико. је мени потребно сваког" месеца З<I мо.је издржавање 

у цариграду. Одгсворио сам да је југословенска влада MeHI1 одредила 400 долара мс
сечно. Али је после ова сума снижена на 350 долара. што је меНI1 апсслутна до.всљно. 
за ЖИЕОЈ, а у СЈIУЧ.:Јју ако би ми ПЈЈада ускраТИЈlа аllај НОБЩ, видеЬ} у Uapl1fpallY како 
стоје СТllари за живот, па Ьу сс према томе и управ.љнти. БсјЈш ми јс рекна д!l у Uap* 
граду њега заСТ)'Jlа неки ГОСПСДИlI TO~11COH (ОЈЈет једно лажно име), и да ћу се имати 

јuвити Тсмпсону ЧЮI о.дем у ЦаРИI-рад и за СВ~I(И мој изда·IШ\. ко.ји ми буде Jlотребан, 
да успоставим везу измеl'lу Цариграда и Србије, само да кнжсм ТОМIIСОНУ, И ОН ћ!;: 

ми дати новац. Тако сам, у неку руку, био сигуран од гоњења СимовићСllа, али нс 
110I1lУНО, јер сзм смырао., зко СИМОЈ!ић буде HaeToj~o ла ме Енглсзи ухапсе. можда 

Ье uни, ЈЩ крају крајшщ, пристати на то, иако щ нијl:l било. МЈ!ОЈ·С З3 верооање, јер, 
у о.всм СЈIУЧilју, ИЈI~К C~M :щ Енг.~езе, више прt:Дt;:lJ о.д Симовиh!l. 

Нисам хтео ипак да ризикујем ништа. Зато сам сео нп ауто.мобил. узео. са собом 

једно.г свсг ]Iријатеља Iiео.грађанина Јована Грдзничког, и упугили смо сс у Хаифу. 
Пут од Јерусалима до Хаифе био је сав асфаЈПиран, те је, у ТОЛЮЮ путовање бюlO 
uријашије. ПРUО смо lIреШ.ЈИ онај! рt;:бен, на КОМ!;: је ЈЮСЈ"3вљеи Јеруса.1ИМ 11 упутили 
се на Исток, II~ К;ЈД СМО с!;: ~JlУL-ТИЈЈИ caCUi\M до..lе, ДОШјЈИ смо у 1.:lари ЈРНД Самарију, 
где се јсШlН пут одваја и идс на сеЕер, у Хаифу, а други на Гснизарстско језеро. 

Нашао сам на Кармелу неколико јсврејских породида, које су билс родом из Но
вог Сада. Један, J),l њих кnји је би!) инжењер, имао је сестру, која је lIећ десет година 
БИЛ<l учитс.IЬИца у јенрејскџј школи у Хаl1фИ. Ј1нжењер је имао свој технички биро 
у самој вароши. Ксд кућс су говорили српски. Било му јс нарочито мило. што. се ту 
упознас са иама, али није био МНОГ() зздовс.ъаи свсјим животом и својом зарадом 

у Хаифi\. 
Ту, у близини Хаl1фе, у аGлuсти Галижје, нма МНоЈ·О дссе,ьеllика Јевреја, који 

ес баве зсмљорадњом. ту има колхоза, који су уреhсни IIО руском Сl1стему, а има 

юr и таквих У којима је уведен живот на бази "СII1ЈЈТежића". ОНИ имају добре краве 
и добре кскошије фарме. Свако јаје са ,их фарми мора да има прописну тежииу 
од б5-б8 I рзма и ellaKo ИМ~ своју ОЗIJаку. УОJlште, сви НРОИЈВСДИ 08И:>; колхоза прво-
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класни су и HapO'JIiTO цењени H~ IIHj3Ц~M3 У Јерусалиму, Тел Аuиву и овде у 
Хаифи.3 

30 км јужио од ХllИфе IПIJШЗИ се flJiЩ Назарет. Ова nаpuш, у којој нема ни јеДIМ" 
Јеврејина, подигнута је у једном KaMeЊllpy, али има довољно воде за пипе. Ту постоји 
православна митрOlТО.lија I1азаретска, а у самој вароши има Арапа хришћана, Иlltа 
и православних и католика. У ПРZШ(ICлзвној цркви служи се с.ТЈУжба на арапском јези-
<ј. 

СIIOМС новом познанику у Хаифи био сам препоручио да се распига за неки мало 
веhи моторни чамац, Хтео сам да, преко Средоземног мора, а не сувим, одем у Турску. 
Нисам хтео да ризикујем ~uентуалll<! ма.Лре1'ирања ии од стране СИМQвића, а НИ ОД 
стране Енглеза. Напослетку, хтео сам и Енглезима дОl(азати да и за ОР,еме рата, кад 
су строги IIРОЈЈИСИ, MOry да IIЗићем из њихове об.lасти, а да они Ht знаЈУ ни кад сам 
оrnшао, ни куд. 

у Хаифи. готово сои Арапи I·Oiюре ryрски. ТО ми jt била ЗI·Одна "РШlИка Д<l и 
преко Арапа МОЈ)' да ПОТрilЖИМ иеки ч~мац. НШЮСЛСТКУ, мој ПРI.фпељ HOBOCII!\aHlIH 
рекао ми је да један његов познаник Јеврејин имз једну моторну јмрилиuy од 30 
тонз. Том једрилицом управља један Турчии, родом са острва Родоса. Нашао сам се 
са тим Јеврејином и rюmдио се 1\3 му Д3М 1[)() VШ111ИХ фуlrти да ме од Хаflфе пребщи 
У ПрlIО турско пристаниште Мерсин. Он ми је ово обеhао, а и ја сам тражио да нађем 

и човек~ који управља том моторном јСДРИJlИЦОМ. Кал сам се нзшао са ПIМ Турчином, 
брзо сам се са њим споразумео на 1)'РСIШМ језику, да те ноћи Дотера чамац у jtднy 
малу увалу, испод Кармелске горе, гдt l'I.у га ја чекати; а одатле;щ поljeмо даље. 06е
l'I.ао сам му 40 златних фунти као бакшиш, што ће да ме прокријумчари. 

Тих Д~Ha оеТРIlО Крит било јс окупирано од странс Немаца, а не~шчки авиони 
одлаЗИ.1И су са Крита у Сирију, где су се водиле борбt између једНе и друте француске 
војске и још }щље, у Ирак, где је Р3шид АlJија водио борбу IlјЮrив Е11ГЈЈеза. I-Iоћ 
је била без месечине. Ја и мој ДРУI Грданички сачекали смо нашег "капстана~ и ушли 
у чамаu. 

док смо бюи у заливу, море није било тако узнемирено. Али кад смо изишли 
на отворено море, таласи r:y били ужзсни. Целе ноћи наш се "каllетан" борио са 
та.lасима, да одржи правац према острву Киllру. У ouoj борби са стихијОNl, ипак је 
успео. Сутрадан, око 9 сати били смо већ у висини острва Кипра, а тзласи су билн 
маЊll. Острво КlIпар, иако нема ~исоких llЈlанина као Крит - llајВИШll иие му је 280 
м - ипак заЈ(лаl-f,.!J мореllЛOIще од удара великих таласа. 

МИСЈlНМ да СМО били од острва Кипра удаљеИ!-I око 30 км fI онда је наш чамau 
узео курс све поред острва. Ишли смо брзином од 4-7 км на сат. Али, кад смо дошли 
до близу манастира Св. Андрије, ТЈ смо се приближили острву 300--400 ~. Обичај jt 
да, чим нека лађа ИЛИ лађица дође у близину овО!· манастира, о;.qедаинут ночиу Д<I 
ЗRоне спа ЗUОllа са манастирске звона ре, а лађе истакну заставу барем, тако је учинио 
наш "капетан". Он је истакао rypcкy заставу. Кад сам га упитао зашто је истакао 
турску заставу, он ми је објаснио да је то ·најСИГУРНlIја застапа, јер, ако би П3ИШ.1И 
немачки аRИОНИ, а исто тако, енглески бродови, кад виде ТЈрску заставу, нсће да 

МИlршьирају и ЩI бацају бомбе. Што се Пlчt енглеских бродова, ако би нас негде 
и задржа.1И, ја и Грданички имали смо југословенске IНLсоше са уредннм виза ма. Што 
нисмо имали уреДIlУ визу за излаз из хаифског пристаништа, ми би се нскако и31"о
~ар:ЈЛИ IШ нашег "капетана", а ~KaHeTaHY" ситруно ово није била nРllииа. 

Тако смо оставили острво Кипар 11 његов чувени манастир СВ. Андрије Прво
званог, који је постао защтитник овог острва, кад су Кипарити примили хrИlllћ~нcтnо, 
а ОН је прnи ,'\Оl1lао међу њих да lIM проповеда ~ришflанство. 

Интересантно је д~ H~ томе острву не постоје дивље звери. Тамо нема ни вука 
ни Лllсице. Манастир Ct налази на једном краку овог острва и ту смо видели гомиле 
манастирске стоке, нарочито много говеда, која је била без пастира. :'Капетан" наше 

з Трбиh овде описује Изpi!еnске КИБУUlo:, а то је нека врста Ko:,e.'1tHa сличиа соијеТС~ИJd 
КОJl)l()Зима, али и БIПIIО успеllllшја и осмишљснпја. 
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"ла~" говорио Har.l је, да цео .-ај крај llрИllада манасl'ИРУ СВ. Андрије и да стоку 
нико не чува. По веровању Г.lчошњег свста, Св. Андрија штити чак и стоку свога 

чанастира. 

Источно од овог манастира, виде се две стене, ваљда, некада део овог острва. 

И ШШЈ "капетан" управи "Урс и ми, ПОСЈ1е извесНОl' времена, прођемо између те Al!e 

стене, које су биле 4-500 м далеко једна од друге, али су издалека изгледа.1е као 
да су то иека врата, кроз која се не може тако .1ако проћи. Курс је непрестано био 
управљен у правцу североистока. 

Кад се већ смрк:ю, Уl'ледали смо једну светлост у даљини. Мис.1ИЛИ смо да је 
то Мерсин. Нисам МОl'аО сазна!"!:l Iде се 1'а свеТ!юст показује. На целом путу, нисмо 

срели ии једне лађе. А и било је време кад је свако избегавао да звшюви запа,цно 
од Кипра и да уће у овај простор источног Средоземног мора, где су постоја.lе мо
гуhности да се неко сретне или са енглеском флотом или са немачком авијацијом. 

А ни једно, ни друго, није било пријатно. 
Наш "канеl'ан", кзко је IЮ.1ЈЈ1lао lУРСКУ заставу код манастира Св. Андрије, није 

је више СIlУШlЋО. Мишо НУlа ЧУЈIИ смо У ваздуху како лете авиоии у пр~вцу север-југ 
и обратно, аЈ)1I ми ИХ иисмо видели или због њихове веЈЈике висине, на којој су .1етели, 
или зато, што смо били као пијани на овој нашој "лаћи", која се иепрестано љуљала 
и онда KlЏI уопште HJ.lje било талас~ H~ мору. У (;Гlшри, ООи смо изаfiрtl.Jlи да путујемо 
источним делом Средоземног мора у оно време, кад на томе делу има иајмаfМ~ буре. 
То иисмо УЧИНI1.1И по неком иашсм нарочитом избору, всћ онако, то је дошло само 
по себи. по стицају осталих ПРJ.lлика. 

После 70 сати rryтDoaњa, стигли СмО у пристаниште Мерсин. Оцо Ilристаниште, 
пре з.аузимања AleKcrtlЏl.peтe, 1\0 сrюразуму између Турске и Фp<tицуске, беше 1I0000ед
ње ryPCKO IIристаницпе на ОВОМС делу Срсдоземног Mupa, и служидо је као извозно 
мссто богпој области Лдана, коју 0/ област Италијани сматрали као објекат свога 
пр!iOг заузимања нових об.1асти. КеЈ је био сав иаправљен од дрвета, као и прилаз 
кеју. Море је овде било плитко и велике лаnе морале су доста далеко од обале да 
се укотве. Наи1а "пађа~ ишла је праЕО на кеј, а пошто је носила турску заставу, била 
је радосно ДО'lекана од OHU неколико ryрских царинскнх '1иновниrш и Једног KOMecrtpa 
rypcKe полиције. Имали смо исправне ПRСОШС. а иисмо са собом носили ИlIкаквс нове 
ствари. Уосталом, Турци нису НИ вршl1.llИ никакав IIpeтpec над нама. Био је забрањсн 

увоз турског HODlIa из tlHOCTpaHcT9a, а ].ј ми смо га ималн само у JlOIl)'lIrreHoj количини, 

Оll.о 40 турских ЈIИра. ОашЈИ Н11Ш новац био је сав У ЗЈШLУ и цо,шрима. 
у Мерсииу је била Отомаи·банка, која је једино била овлашhена да мења стране 

валуте. Око 9 сати пре подне, отишли смо у Отоман-банку. Тамо само разменили 
НОВЩ и У полне селн на ВОЗ, 1I0ји IIде МеРСЮI-Ллнна. ОПО растојан.е ИЗIIОСИ свега 
50 км. 

lIосле цпа сата Dожње. стигли смо у варош Адану . .ца не би вукли своје ствари 
по хотелима, однели смо их право на железиичк)' станицу, да их предамо у гардеробу. 
На самој станици сам разговарао са Грдани'lКИМ на СРllеком језику. Кад пред нас 
изађе један од носача и упита нас, исто ПIКО лепим српским језиком којим смо и 

ми говорили: "Шта же.lите, господо"? Ми рекосмо да тражимо стани'lНУ гаР:lСРобу. 
Одвео нас је тамо и обеhао да ће нас утоварити у воз такозвани "Торос-скспрсс". 

То је чувеии воз који је веза БеРЛllи-цариград-Ликара-Адана-А.пеп-Багдад. Овај вQ.з 
саобраћа на овој lIРУЗИ JJBaUYT недељно. Торос се Јове зато, што су Немци савладали 
све преllреке и кроз Таурску IЏЈаНИНУ !1ЗIIСЈIИ И ову IlРУI'У са високе мшюазијске IIИСО
равни у п..~одну долину средоземног мора, а одатле, преко Снрије, у Багда,1. Таурус 
IUЈаНИНУ, тако познаry 110 својој дивљини, а и из ратова које су водили l'имљани у 
Малој Азији, - Турци су просто прозвали Торос, те је тако и овај воз добио назив 

'TOPOC-СКСllрес". 
Насле два дана че1l\lЊU у Адщш, добили смо место у Сllанаћим КQJ1ИМIJ 1 класе 

иа овом експресном возу. 

Метр д'отел, У хот~лу где смо ми одсели, био је један млад и образован Турчин, 
родом из Скоп:ъа. Он нам је рекао да од А.цане до Царнграда, свуда ћ~MO сретати 

СРllСКИ језик, јер свуда има насе.љених Босанзца; зиим ИМ3 маса чиновниК1l и трл)вацз 
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и:> Македоније, а !ю возовима кондуктери)' вагонима З3 спавање, као и они по pecro
ран-вагонима, ИСКЉУЧfJВО су мух~џири, ТО јест, добеГ!lИ!lе нз Босне и из ОСЛ\ЛIIX t;pa
јеиа БаШШIККЩ' ш.џуострпџ, t;:оји r:y HU Ilед:Ј.ШШ ПРИlШД~]И ЧfХ:КОМ Ц~PCjJlY. 

Воз је долазио из ьш'дада Н<I станицу Адана у 2 сшn носле подне. МИ смо пећ 
били на Сlаници и наш нријаге:ь који нам је обећilО унети с-ruари у вагон, чекао 

нас је. И ОН је био родом из Босне и донесен је у Лаану пре 40 година. кад смо 
га эаПИТ,1J1II K"I'O није ЗI1боравио "боС<lНСКИ", он нас је ПОГ.lеl!аО са чуђење:ц, давши 
нам одговор, да се не може М[fJСРЊИ језик заборавити, јер они и у кући ДруГИМ језиком 
не ,'оворе, а исто тако, и у међусuБЩЈМ c<loGpahajy. Ht;: жt:Ј!t се ОUИМ НОЈЈуараllкама, 
већ caJ,lO Бос~нкама. И тако чувају свој матсрњи језик. 

Сели смо у воз и, поспс једног сата вожње, пењуhи се све серпентинама, дошлн 
смо на прву станнцу иенод IIланине Тауруса а одатле неколнко сати воз се nробијао 

кроз тунеле, ЮI)IRиј~о се над страховнте урвине, док је, НВЈад, изипraо [Нl најнижу 

внооранан ТаУРУС8, и OiIarJle, разннм усецима, ДОШJlИ смо до СГ<lнице зване УJlукишла. 
Кишла је на турском језику каеарна, али означцва и паеиuпе за стоку. Ово место 
можда је имало и Једно и друго значење. 

Око подне 5. јуна 194]. г. воз је стигао пред јсдну велику и потпуно модерно 
уређену станицу. Била је то Анкара. И1И1ТШИ смо из А():)а, у:>ели к()ла и п()шли у ВЈ[ЮШ 

свеПI 1 км У1\8љену од cruнице. II0ред саме СЈ8нице, био је ]]О;1И] иу Ј веЈЈИКИ И ЈЮТlIУНО 
модеран хоте.l са ресторацијом, која је имала широке всравде на сое стране. На самом 
уласку у варош, с Jlеве стране, била је једна Kyha саграћена у чисто турском стнлу. 
Граheвина је била од тврдог материја.lа, велика 1)'[1ска lастаиа на caMoi зград~, ла 
и натпис. говорио је да j~ то зграда ОС.lике Народне СКУПIIIТИЈ]~ Т)'[1ске. То c~ турски 
зове Бујук Меџлиси Турк Џумухуријети, 

Ми смо одсели у једном олет модерном хотслу. у Анкари гдс сам нашао ЛОС.1Уry, 
који су биди родом из Прилсла. Ту сам био и срдачно дочекаи и најбоље ус.lужен. 
Ови млади људи ЈКалили су што је llрнлеп опет постао бугарски, а они су БИJlИ вољни 
да се ускоро врате у При.тел, јер, 110 ЊИХОllУ П[Ји'!аЈ~У, тамо су много бпље живелн 
не]'о цпо овде живе 

П() ЦМIН1ИСЧЖlинној lIодеJlИ, наpuш Аllкара IIредстав.ъал~ је јеДЩI вилајет, исто 
кзо и ЦЛрl1l рад. НаЈЈију, Koj.r је у нпо време и председник општинс. као и цсо одбор, 
поставља влада. У то време, aHK~peKH !lалнја бно је опет родом Босанau, један од 
приих lЈОЛИТИЧКИХ савеш.rка Исмет И\tеl!ија. Ilредседннка Туреке Републике, бlfDшег 
начеJlника штаба Ксмал Ататурка, коме се прнписује у заСлуl)' велика битка на реци 
Сахарнји, у којој су Турци О,Ј.НеЈ[И веЈ!ИК)' победу над грчком војском и чн.iе су после· 
дице БИ.lе наiтежс за модерну гp~Ky ДРЖI!UУ. По УЈ-ОПОРУ о мирј', Грци су МОрШIИ 
да се иселе ~З свнх меСПI из M~JJ~ Азије и д~ у будуhе ии једаи Грк нс може никада 
и..,ши ннкакву непокрсrnу својину у Малој Азији. Богате и напредне грчке општине 
из целе Мале Азијt MOplL~C су бити затворене. Лепе цркве често од велике <lрхитек, 

TOIiCKe вредности. са чијих су кубета И30<lђени К[1СПJIIИ, п()сnџе су, у наiбољем с.пу'!~ју, 
магацнни за !lојну спрему. 8 по селнма у љим~ су биле ОПlIJтинске СУДНИ!lе. 

01\ма)(, још ИС'ЈОЈ' д;:ша, ЈIOШ:Ш ~"'П у југослоиенску амбасаду. Ам&!сидор је био 
И.1ИЈа Шуменковић, раНИЈИ министар трговине а за време др ВОЈе Маривковића, кад 
је овај постао МИf-!ИСтар спољних послова, 1929. за време одсустоовзња др Маринко· 
вића, које је бwю често и дуго, ШумеНК()Rнћ је ПI.JЏI редовно био зас1)'nНИК MHH~CTpa 
спољпих ПОСЛО8~. 

Ј·Јова АПКII[1U састојн се из једнО! ширtжог и и~колико KILI10MCT~pa дуга'!ког булс
lIapu. По средини булеварв, засаћсно је дрвсћс, в с једне и друге стране, води широк 
lIут, сав у асфаЛ1)'. Тротоори су такође шнрrжи и у асф~лту. Овај булевар даје утисак 
нечега ултра..,одерп()г. С ,lecнe СТ[1зне, према СЈаНИЦI1 ЈУ је унинерзюег. Затим ДОJlази 
владина ]Ј~Jlата и IJИ) других државннх установа. Нећ НfI крају овога булевара, иалази 
се ЗЈ-рада Југосщ]вснекс амООсаде. 

Турска влада беше ДОПУСТИЈЈа }Ја свако посланство или страна а"fбасада, може 
доБН11t ДО l.5fЮ ",2 зеМ.ЪИIlIта, ахо же.1И да сама и о свом ]р()шку ЈЮДИЈЈЈС ЗЈ'раде 
пос.l~нства. ЈУГОСЈЈаПИЈ<f се кориt,ила овом nовластицом и саградила Је себи две ве.1и· 
ке куће. Обе ове K)'he су прос.транс н на два СЈlрата. У јеДlюј ~ући, до C~Me улице. 
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нешто повученој УНУ'Јра, налази се зграда, У Ј(()јој СУ "анцеларија амбасаде и простран 
стан за амбасадора. У дру! оЈ ЗI·рШ.\И, Koj~ је liOпише ове Пl1ве, а удаљена је од Оllе 
око 200 м опет је друга зrpма исто тако на два cllpaTa, у којој су станnпи за чинопнике. 
Јер у вараши Анкарн, старој Анroри, тешко се M011' наhн КQ.JIИКО-ТОЈIИКО удобни ста
нови за стаиовање. Ова стара фригијска варош, изграћсна је око једне високе камеле 
купе. у њој су већином куће од слабог матеРflјала, а саобраћај је могућаи само помоhу 
топарие стоке. Само једна УЛИllа, на најнижем де..1У ове купе, има nyr за кола, а.1И 
нема ни једна друга. AHKB[I1I је, У то време, имала свега око 20.000 станоuиика и у 
једној г.ll1вној улици старе вароши, која је ИШЛII од јУIЋ IJa сеоер, ка једном делу 
старе анrnчке вароши, била су ПО,1игиуга 2~3 модерна хотела и разне Јрп)вине. Таква 
је изгледала Анкара У време, кад сам ја стигао у њу. 

Ј:шиtJ сам се амбасадору Шуменковићу, који ме је тога дана задржао на РУЧКУ 
код себе, пuказујући нарочиIЏ ингересовање због мога лоласка. РеКЗО сам Шумен, 
ковиhу да идсм У Uариград и да ћу УСПОС"Пl8ИТ11 пезу са Србијом. Он ме је посматрао 
са неверицом, јер је ваљда, и он сма1ЈЩО да је за све Југословене у иностранстuу 
ЛОПО.ЪИQ то, што су краљ и влада побегли из Југослuвије и што се неколико десетина 
мидиона долара у злату и СТР.1НИМ денизама нюази у иностранству. Кад сам почео 
објашњаваrn Шуменковиhу да ми Срби у Турској и~амо тако пе.:IИки број Турака, 
који су родом из српске Макезоније; да увек мећу тим Турцима мuжемо наhи .ьуде, 

који !1)тем ПИСМ~ 011 својих пријатеља, могу да нас обавсштавају о свему ономе, што 
се дешава у Бугарској, а то је већ знаЧI1ЛО нешто. Зати.VI, има Македонаца у самој 
Софији, а БУlари држе JlP)'I)' софију-Ниш, иако је Ниш у Србији. и IЩ се, IJa тај 
начин, може УСIIОСТdВИТИ t-ТdЛна и сигурна пиемеН!i веза са Србијом. ПОСЈЈе опих обја
шњсња, Шумснковиh ми је дао :J.!I право, Али сам J.I њему реК1\О исто онако, као и 
влади у Јерусалиму, да је срамотз што је немачко-бугарском ОКУlJаuијом, прекинут 
сваки контакт са Србијом, као да смо ми. који смо 1l0бег.~и из земље СВЕ, а они 
"оји су у lI.ој осг~ли, а ro су ми.шони нашега народа, Л~ они НJ.lСУ НИШТА! ... Нисам 
крио од Шумен~оuића С80је мишљење да српски нлрод неће моhи заборавиrn опакпо 
ИЗДАЈСТВО, какво је према земљи учинио Душаи Симовиh са Cllojo~ владом. Тад 
ми јс Шумсиковић рскао да се у Аюruри још налази генера.lштабни пуковник Савић. 
кога је Симовиh Ilосл.ао овамо у Анкару, да закључи САВЕЗ са Турском.! Турuи, разуме 
се, иису хтели д1! чуЈУ ништа о томе, IЩ закључуЈу сапез са неким КОЈИ нема ништа. 

СЮЮ8ић је С80ЈОМ краткотрајном владавином упропастио Југославију као Др:АЩUУ! 
а српски народ изложио најстрашнијим гоњењима. 3.а тих неколико дана НИЈе смео 
д1! прихваПI саuе.з са Енглеском, који му је EHГ.~eCKa Ilудила кцо и nе[Юватну МО

гућност lювла'lСfьа срнске војске у Грчку И стварање новог Солунског фронта, а с 
друге стране, није могао да увери Хитлера да је 27. март дело унутрашње политике, 
где се радило о томе, 11.3 краљ IleTap II заузме престо који је био угрожеи од стране 
принца Павла. У тој СЕојој неОДЛУчнt1СТ1!, OIЈ је [ЮС.пао једну своју мисију у Петроград, 

а другу у Анкару. Ни јеДl1а од ових двеју мисија није успела, што j~ еамо знак неlIРИ
јатељства у др:жавној политиии, коју су водили неколико дана ДуШ!lН СИМQuиh, Бuр.1 
Мирковић, који је још у Београду, пре 6. априла тврдио на све стране да је он творац 
27. марта, коме се СИМОЕић ПРИДРУЖИО кад је дело било готово. Као резултат исле 
те ПОЛlПике, било је lIелt1 з.аузимања српске Мзкедоније од стране Бугареке, стварање 
Независне Држа8е Хрввтске, којој су llрипојили це..l)1 Босну и Херцеговину, као зем

љу, која је ужа отаџбина Анте Паllелића. За резултат такве политике, није био потре
бан ни Симовиh ни Бора Мирковић. Љу је тако могао извести ~a ко са београдске 
улице. 

Спе ово С(ЈМ ИЗI(}IIОРИО ШумеНКОБићу, иако c~"I знао добро да он све моје речи 
мора ДОСТ3ВИТИ министру спољних послова и краљу преко министра двора. НВ ОВО 

сам се решио зато щто сзм имао у nепу готових 420 фунти стеРЈЈинга у 3-1а1)', што 
је юносило по тадан.ем курсу измећу Вј И 14.000 1)'рских папирлих лирн, а према 
саЗ\illЊУ које ми је IIружено IlpeKo мојих 1I0ЗНЕника и пријатеља у Анкари,)' ЦарИl'РЮIY 
сам могао да живим 5-6 година. 

Шуменковић ми је рекао да је добио телеграм да се Милан Гавриловиh наш 
посланик у Москви, врзhа у Туре"у са целИ\! осоп."]'ем посланства. Њима су Руси, 



186 ВДСИЛИЈ" ТРБИЋ 

на захтев 1-lеМ3Ц1>, БИ.lИ QТКЮЦЛIJ ГОСТОJlРИ\tCТ"О и ТР~ЖИЛII да се уклоне из Русије. 
Tu IJuсле ЩIДIЈС ШумеНКQвиh ме је био !lООШЮ да одем са љим 11 км северно од ЛНlЩ
ре, где је саграћено вештачко језеро, које цаје ВРЈю добру воду за nиhе целој Анкари 
и које је ОМОf)'hило подизаље НСllеJlИКИХ шума у QКо.тини Анкаре, па и 1Iе.Ј1ИКИ булевар 
у Анкари, а раније се тврдило да је немогућно овде одгајити дрво. Јер, од Анкаре, 
па до близине УЛУКИШЈIС, која се налази на јужним обронцима планине Тауруса, Нl'Iтщ: 
нема ни је,mюг IIРПетн, Щј лепо ни десно 011 пруге. на целоме томе П)'IY од Анкаре 
до УЛУКИШJlС колико ОКО путника може да догледа из воза са једне и са друге crpаис. 
То је та чувена Малоазијска висораван, у којој, углавном, В.тада оскудица у гории)'. 
Зато се наши исе;ьеНfЩИ из Маке,l{шије rrису нигде З<1држцли rщ O~OJ висораяни, ве!'! 
су се насељ~шщrи између U~ригрa,.:rn и АИК<lре, нарочlffO око вароши Ескишехер (стара 

в~рош), С'пrри грчки Лоpocrолиум, који је богат водом, а има и неколико минералних 
ИЗIIОра. Пошао сам са Шуменковиhем да прегледам ово језеро. Ово је, у сваком слу
чају, била јеДЈЈа знатна тековина Кемала Ататурка, КОЈИ је :пео овој [lрастарој фри
гијској rrреcтnиици ла доведе тако ЈЈоrребну осду и да јсј да нов подстрек за lьен 
fiудући ра_зоој. 

ВраТI\Л1Ј C!liO се пре,! ca!lio вече у ЛИкару. Ја сам отишао у свој хотел, а Шумен
кuвиh у свој стзн У југослоnенској а!liбасаДI\. Сутрадан, чекали смо долазак "Ерзерум 
експреса." У овоме возу такође су биле двоја спапаћа кола и 1IВ3 реСТОРЩ-IЩГОI1а. 
Воз је из Анкаре rrpuo ишао llpauo ЈШ југ и rlрслазис поред вароши Сиваса, која се 
налази 113 СИR3СКОМ језеру. Изн~д свега језсра уздиже ес високо горс Арарат, а у 
самом језеру. на jellHoM OC"IPUY, био јс paJ-!ијс Вi;..lИКИ јсрмснеки манастир, у коме је 
стщювао врховни стареШИНIl јСРМСIJСКС цркве који је имао званичан назив "Католи

кос" (СвеОflШТИ). Одат.lе се воз 11ење K~ Ерзеf1YМУ, тrролазеhи кроз разне урвине и 
камене протrасти, Щ)К [{~ дође,1(1 Rрзерума, тrоследње JlР~СЈОнице ЈермеНСКОl цapcf1!a. 

После заузећа цеЈЈе ЈермеlIије, Јермени су се разбегли по целом свету, отварајући 
своје трговачке КОlПоаре на 1arI31l)', нарочито у Италији, особито у Венецији, где се 
развилз обилна јерменска књижевност. 

Јермени су !Iржа.1И многе Вllжне llO.южаје у Турској држuви, као: лекuри, финан, 
сијери и држ:авни ЧИИОНllИЦИ на високим положајима уопште. У нашој новијОЈ исто
рији, може се честu срести нско јерменско име мећу високим држзвним достојан. 
ственицима Турске_ 

Неко је 1896. п(Нка:1аО султану АБДУJl Хамиду l\Il Јермени CJ1peM~jy устанак. Кад 
је за ово сазнао, А6л.ул Хамид нареllИ UllШТИ nокољ Јсрмсиа у Цариграду. Кажу да 
их је, том приликом, погинуло више од Ш,ООО, који су сви побац~ни У море. Прво 
је nuчело чишћење у двору и после редом. 

Сутрадан, очекујуliи 1100 којим је треба.ЈЮ да CПlПlе Милан Гuвриловић са особљем 
посланства, Ш}менковић ме је упитао: да ЈН\ сам uидео крџ.а у ЈеРУСiIЛЮIУ; јесам 
_lИ рззгоиарзо са њим и какао је ~'тисак краљ учинио на мене_ 

Одговорио сам му. д11 сам БJlЮ одарећи P~дojy Кнсжсвићу, био примљен код кра:ъз 
Петра у Јерусалиму, ОД СВОГ стуrlања на престо кобног 27. марта, краљ је одржао 
свега једну седницу министарског савета DOll ЈОбожњим њеl'ОШ·\М nредсеДfЈИWТВОN. 
После тога, ни је,lан од МИНИС"I"ара није MOГ~O видети краља, осим Радоја Кнежевића, 
његооа МИЈЈирра двора и Џушана Симовиl1а, IIPC:ICclIНJtKa владе. Кад сам пошао краљу 

у аудијснuију, краљ је бvю на своме занимању, које је кажу упражњаRао eB:lKO јутро. 
Он је пomyно го, само у јеJl!IИМ КрiПким 1 аћИlЏlМ~, 1Јрао свој аутомобил! Чим сам 
ово видео, Дошла ми је пред очи СЈ1ИКВ Нејаког Уроша, еии краља А.nександра, оног 
з.аИС1"а rшметllОГ, интелигентног краља, који је имао и носио у себи велике концепције 
о једној снаЖfюј Југославији, за чије је еНllжење ишао на Лунав код краља Каролз, 
на црно Марс код краља Бориса, у Царигр~ш KOll KeMa.la Ататурка, и све те велике 
идеје пале су Н3 плеl\а да их изиоди овај СlfГни и иеразвијени дечак, поред Радоја 
Кнежевиhа, Чl\је ми амбиције нису биле познате. и Душаиа Симовиhа, чије су амби
ције биле безграничне, што ми јс било познато. Краљевску владу сачињавали су мини
стри, представници свих полиrnчких rraртија у Србији, а Хрвате један крњи одломак 
ве_lике Мачскове странке, коју r:y OflДе IIредстаuља.ЈЈИ др Шутеј, МИНИСПlР финансија, 
Милан Мартиновић, љегов начелник и Јурица Крњс-виh, јсдаи ОД првака Хрвзтске 
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сељачке странке. Ова влада била је "рња и по свом саставу и по свом угледу. Њимв 
се беше ПРИllружио и ДР Шубашић. бан Хрватске баиовине из споразума llBCТXO
внћ-Мачек. Сасвим нова личност у влади је био као потпредседник Слободан Јова
новић, пензионисани професор универзитета и чуве]]и српски lIисац ноне политичке 

иcroрије Србије. др Мачек беше остао у земљи и радио је свој посао. Тамо је држао 
на ути Ату Павелића, а овде су његоuи људи ,1ржали за узду и реп исо део српске 
В.1зде, која се беше склонила овде у Јерусалиму. 

Стан краља Петра или како су га разни трабанти ЗRaJJИ двор, био је у близини 
југословенскО!" ј"еliера.IJНОГ конзулата, мало даље од пута Јерусалим-Rит.lејем. Чекао 
сам НСКОЛИЈО минута док је краљ променио мокре гаћице и обукао суве, а преко 
тога, на слабо тело, беше обукао једну скромну мајицу. Кад сам угледао краља у ова
квом cтatbv, дубоко сам се з.;шлакао над судбином његовом и свих нас. Рачуиао сам 
да ћемо сё ми ипак некако изоуhи из свих шыиruчких незгода, б.lагодарећи живој 
CBeent СРПСJl;ОГ нароД:Ј.. АJlИ сам IIIХ1'м]ьао у JЬel"OB lIовратак, јер он није био у околини 
паметних ПОЛИТИЧJl;ИХ људи. Били су ту око њен! само самm;валисавци, који L)" непре
стано истицалн своје заслуге, што је он Петар П краљ ЈУГОС,13вије, а нико му није 
хтео признати свој yДl:o и кривице :ш пропаст Југосл~вије. 

Краљу беху донели његов доручак. Бнло је то једна Jl;ифла са мало путера и шоља 

беле кафе. УПlПао сам краља: како се осећа и као је прошао од Београда на до Јеру
салима. Краљ ми је рекао да је цео тај пуг Bp1IO лепо провсо, да ее никад. за време 
пута. није ни од чега )lмашио, али је своје министре, све одреда, назвао страШЉИDИМ 
кукавицама, који су целог пута само дрхтали од C1lJaxa, а сада траже да се што пре 
иде у Ломон. Рекзо ми је ш! не верује у немачку ИI-!Вюију Палестине, јер тп не би 
I\ОВСЈЮ ни 1\0 каквз циља. Литщ са", га где "'у се налазе "'ши и браhа, и он мн је 
одговорио, ;щ сс налазе у Лон,:юну и да су ;IOHCJUle, Ta?110 обе3бећсни. Краљ мс је 
даље питао: шта ја даље намеравам! Одговорио сам му отворено, да мене не инте· 
JЭfсује нн .10НДОН, ни Америка, а још мање Јерусалим, већ да сам се решио да идем 
у Ццригрuд, где ћу 1pi!жити пута и начина дз дођем у везу са Србијом. После ОВОIЋ 

краљ је устао, што је био :llIак да је аудијенција Сllршена. ПОJl;ЛОНИО сам се краљу 
и изишао од њега. 

Кад сам после те аудијенције код краља, нашао Петра Живmвиhа и Бошка Јев
тиhа, испричзо сам НIII целу ову сцену са краљем Пегром II и МОЛИО сам их да они. 
као IJријатељи династије Кнрађuрђсвића и Jl;Pa.ТЫI Петра ли~но учине све штu им до 
руке стоји, да краља изведу из ове бедне средине, у мју је он, по својој нссрећи 
запао и да га пошаљу у Лондон, да ВИ)lИ како тамо живи кра.ъ и каква изгледа ОКО

ЛИ]Ја енглеског краља. Тад ",и обојица одговорише, да ни један од њих дотлс није 
видео краља Петра, осим на оној првој седници у Ьеограду, кад су му се сви министри 
представили и да Душаи Симовиh љубоморно чува сваки додир краља Петра II са 
осталим светом, уколико тај свет није Душан Симовиh и Рацоје Кнежевиll. 

Том приликом сам још, К;]О илустрацију Симовићева шспртљансТlш, ИЗ]leQ и оора
Ba~ II)'ковни~а Cuвиhа у АНJI;ари. Jl;оји је још непрестано обијао прагове разних 1)'рскнх 

lIржавних установа. )' уверењу да може задобити TYPJl;e за HeJl;aкaB нови савез. Тај 
посао могао је у сваком случају, aJl;o не да сврши, а оно бар да увиди моryhности 
да ли се може или не може, 

у томе р.1З]"QUОРУ на станици aHlWpCJI;oj, јавише за долазаJl; вuза. Ту су бнли Милан 
Гавриловић, југословенски посланик у Москви. Станоје Симић, за Jl;ora не знам да 
ли је тада заузимао какав П01l0жај у томе lюсланству, много других 'Iиновника, а међу 
њима ђенералштаб]iИ пуковник ЖаРJl;О Поповиh, Божић ceJl;peтap ПOC1lанства, Коста 
Крајшумовиh, аташе за штампу, и један од главних Божин Симић, бивши пуковник 
l.-"[1IlСке UOjCKtJ, ЦЈји је у Русији, У она мутиа времена Руске револуције, по I1ричању 
ДРУГИХ, пришао Руској рсволуцији, а затим дошао у Париз, где је живео 20 година 
и тамо се оженио. Министарство СIЮЈЫiИХ rЮСJlОВ3 Кра.ъсоиие Југос..1зпије ИМ31IО је 
о њему податке да ОН има у Фrаfщус~ој спеuијални задатак Jl;оји му је наменlUI3 
КОМИНIерна. Њеl"ова се<:тра ]lИсала је молбу Jl;paљy. Д:Ј. помилујс Божина Симиhа. Ја 
са", 1)' молбу потписао н ЩIO својим многобројним ]Iријатељима, народним ]IOС:l3ни
цима да је потnишу. Сматрао сам, ие зн~јући НИJl;акву позадину о њeГOBO~ живо1)' 
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у Паризу, да ми је ДУЖНОСТ да. по могућflOСТИ, учиним нешто са сноје стрнне, K~KO 
би се овај бивши срнски официр пратио у Отаџбину. После, ваљда три месеца од 
Оllо.-а МОгll и мојих дјЈ'Ј'гова потписа, 6110 сам П030llТ у МИНИСТllpcr!!О спољних послова, 
где ми је показан досије БоЖИНII Симића, из кога са" DИI\е<Ј }ЏI је ОН ОСУМlf,ичеff 1130 

човек који р<1ДИ за Коминтерну, и да молба :1<1 љегов повратак у БеOl-Рад једино има 
тај ЦИЉ. }ЏI И оме IЈРОДУЖИ онај ПОСIIО, КОЈИ је већ ДОТ.те радио у llаризу. Иако CIIM 
видео онај лосије. нисам му Ј!ОЈ(ЈЮЮЮ много вере, И, после смрти краља Александра, 
кад ми је његова сестра ПОНОВО поднела на потпис молбу за њеЈ'ОВ повратак, опет 
сам са мнОПIМ посланиuима ту молбу поткрепио. Кад је његов брю др Симић Јребао 
бити премештен из Врњачке Баље за неко друго месю, fuel'OBa је c~,-"Тpa Онет дошла 
са молбом за ишерuснцију, да се не премешта из врњачкс Бањс. И ја сам опет, са 
неко:шко 1I0СЩlника, интервенисао. 

Једног!! дана Божин Симиh дошао је у Београд. Петар Живковиh иаредио је од
мах да га )'хапсс ШЈ да прво IIQчне да издржава казну, 1111 затим да се на љега примеllИ 
помидовање. Тако је и учињеН!1. Од т()га доба Симић је живео у БеOl'Р~ДУ, а.1И његова 
породица стално је БОР:lRила у lIаризу. 

Одмах после 27. март!! Душан Симовиh позвао је Божииа Симиhа и ставио му 
у за,'ЏIтак 1Iа иде у Русију и да TdMO закључи одбрамбени савез. Какве су разговоре 

имали ова два човска пре Симиhева ПО.lаска у Москву, мени није nи.lО ПQJ1ЩТО, Али, 
кад сам се сетио онога досијеа о Бnжину Си.чиhу из министар,-"Тиа спољних послова, 

C/llaTp<lo сам за ве:IИКУ погреlZ1~У СИМО8ићеву, шю је Бс.IЖИIНI Симиhа послао у Москву 
као главног прегопарача. Јер, ако је М3 шта истина у оном досијеу о Gожину Симићу, 
онда llије могло бити речи да Божин Симић може представљати неки ауторитет пред 

Стаљином и Молотовом. Одмах се и покюа:ю колико је I'a ~омБИlЦlЦиј~ на брзу руку 
била qовршна. llушан Симовић одбио је IЮИ)').IJ' да за~ључи савсз са Енглсском, који 
му је нуђеи, а Iражи JlU ззкључи савез са РУСИЈО\! и Турском, које о ТЗКIJОМ саl1езу 
уопшrе нису хтелс да чују! ... Наместо же.ъеног савеза у коме би Русија била днга
жована, она је нзпраВИ.lа са Југославијом неки пакт, ~оји, у ствари, није био "ни 
боза, ни лимунада~, и који је више изпrедао на КШ{ВУ шарену играч")', која се дајс 
деци ДI се заfuше, него на неку об~8езу у с..ччuју рата. Такви пактови о ненападању 

сви су били пропали. Али УОПlllте паКI о неНШl1lдању измсhy Русије и Јуr'ослзвије, 
која је бипа у fllОllији, кац не би била жалосна ствар, коју су Н3ВОДН;lИ неспрстни 
"државници" од 27. марта. била је згодна :w. општи смех. 

Поздравио сам се са свом ГОСП!1Ј\ОМ, по релу како су llРИJl3ЗИ.1И Шумснковиhу, 
а..1И СдМ чекао да L)'rрадан разговарам са Миланом Гавриловићем и са Косroм Крај
ШУМ08ићем. Крајшумовиh је на глави носио један бео ~ач~ет пнзкзя, кзкав смо видели 

на разним с"lикама на глави Јосифа 8исарионовиhа Стаљина. ГаВРИЈюнић ми је ЗUК3-
зао састанак за сутрадан у амfiасџи, а са Косroм КјЈ<1јШУМ!1вићсм договорио сам се 
да те нечери ззједно. lJеч~рамо у веЛИКОЈ ресторацији желсзничкс станице у Анкари. 
МИСЈrио сам да је Коста КрајШУМ06иh могао и у Мос~яи створити неке новинарско 

ДРУШТ6о-другарство, као што га беше етвщЈИО у Спфији, и да се, на [-ај начин, МОI'ИО 
обавестити о СИ-I)'ацнји у Русији боље неп) неки другн странап. 

Кад сам сео за печеру еа КОСјОМ Крајшумовиhсм, њему сам иснричао о нашој 
енакуацији, о краљу и влади, која је тада бнла у Јерусалиму, и још о неким СИТНИllа~щ 
које су Крзјшумовића интересовапе. 

О Рvсији је он мени углавном исприча!) (шо. I(ела наша делеј-ација-IЮС:ШlrСТВQ 

У Москви, била је рђаво раСПО.l0жеиа IlpeMa Русији и њеном режим)'. СI1И обакештења 
о руским стварима ГаВРИЛОВf1ћ је дООшщu од сер Страфорда КрИIIСВ, енглеског амба
Ca)lopa у РуСИЈИ. ГаВРИЛО8иh је 8ИДСО Стаљина сиега двапут на великом пријему УОЧИ 
нове године и оном прюиком кц су пmпиеивали Olblj пакт о ненапад~њу између 
Русије и Југославије. Целу кампању која је била изведена 27, марта у Deorpaдy, Руси 
су осуђивали као убита'IIIУ и нису били ни мало вољни, нити са симпатијама гледали 
уздн:w.ње официра lIа uисоке државне ПОi]ожајс и узимање државне крме у СБоје руке, 
јер су И~ сматрали незоp<lСЛИМ да воде држапни fiJX1l\ у садањим приликама. То је, 
углавном и био IIOВОд да Руси отхажу ГОСТОПРИМСТ80 јуr"Ослоuе[]скuм lюслаНСllJУ у 
Мос~ви, али су због тога, rюреl\ п~с, настрада.ЈlИ и Чеси. 
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Костз ми је ИСIJричао и јелку ружну ствар, која се одигра.lа на граници руско
rypeKUj. Ж~ркu ПО]lI)lJ.ић, ђене~лштабни пуконник и војни И31lсланик, није био добро 
виhен у средини, где је имао да jlреДСПIВ.ъа снагу сноје земље, јер је .свуда отворено 
испољавао одвратноCl 'Iрема свему оно."е, што је видео и запажао у живоry садан.е 
Русије. Кретао се углавном у друштву Немаца и немачких официра тако. да су га 
у Москви више сматрали као агеlПа војног изасланика Немачке, неп) као нредстап

ника југословенске војске у Москви. Таквим својим ПОС'I)'пuима, затворио Је себи сва 
врата у високим војllИМ КРУI"OIшма Мосхве. Али кад су дorЩIИ на руско-турску гра

ницу, док су их још ђ!си, KOjl-l су I-IX ИСIЈраliа.JIИ, IЈосмаТРЗЈIIi, Л)'КОПIlIfК Жарко Попови!'! 
и секретар Божиh, на очиглед свију ПрИСУТIiИХ Руса, демонстраТИВ!ЈО, измокршш су 
се на руско земљиште! ... Кад сам ово чуо, нисам могао да дођем к себи како су људ" 
на ПIКО ВliСОКИМ положајима, а сада са тако мало најобичнијег nOMahe]< васпктања ... 
Они нису били У Москви IJредставници сваки c~oje COIlCTBeHe личности, веl'l су би.1И 
прсдставници Југославије. И мржн.у и одвратност, УКОЛИКО су у себи НОСИJlИ, нрема 
Русији и њеl-!ОМ режиму, нису смели ИСIЮЉИТИ на један ПОТIlУНО цигаliСКИ начин. 

О војној спреми Русије КрајШУМОвић мн је рекао да Је она велика; да војске има 
много, али да Hlije СП(Јшбнз ЈЩ рађ'је. То је било уопште укорењеliО миwљење код 
СDИХ оних који су посмюрали оргarшзauију руске војске, било у самој Русији ИШI 
су је посматрали кроз многобројне lJубликације, које су говориле о руекој војсци. 

Говорио је о Москви да је тамо велика СКУlJоliа. нарочито у магщин}, из КОПI 
се Сliабдевају страни ДИlLllOмати, али да на пијаци 1-1 у самој Москви и на многобројним 
стаНИlщма од москnе до Тифлиса, свуда је било изиошеllО на продају хлеба, IЈУтера 
и јаја. Крајшумовиl'I је сматрао да су Руси својим уређењем КОЈ1ХОза )тлавном OCIi· 
гурали дрЖl1ВУ за свако време које би могло lIаСТУПИТI-I, са довољно хране. 

После ових раЗГОDора, више lIисаlll !ЈИ ИМ110 ИIJ1"ереса да се о нсчсм даљем рас· 
пиryјСIII код КрајШУМОВlihа. У разГО80РУ са н.юt, дознао сам да данашн.е водеће дру
ШТD(Ј у Москв" Helll;) јасну преl1ставу О самој ЈУl'ОС.lавији, сматрајући је као једну 
наСНЈIIIИ~КУ ·IJlоре~ину cpllcKe ,lинастнје и српске Н(Јјске. 

СутраД31i сам оrишзо .\1нлзну ГаuрИЛОJlнћу у југослонснску а\1басаду. ()н lIIe је 
IlРИWЮ JlРЈЮ љубазно н нарочиЈО му је UИЈЮ ми.1О КаЈЈ је ..10знао да су његони другови 
МI-IЛОШ Тупањанин и Бранко ЧуБРИJlо~ић живи и здрави стигли у Јерусалим. Рекао 
сам му ла сам тамо ВИ,lео ГОСП(ЈIi)' Гаври.'ювиh са hepK(JIII, али да MI-I се није ДОШlЛО 
што млада 10Сlюliица ['аНРИЈIQJlић и сувише испољава Clloj комунизам у 1ерусалиVJУ. 
ГаВР1-l.10~иh ми је одговорио, да је таква ;щнашња омладина, која је узела погрешан 

пут. Али, кал би они знали стварност, каква је у Русијli, морали би нагло променити 
своје мишљен.е, баш с обзИЈХ1М на то, ШlO теорија са праксом, у КОМУIIИСТИ'lкој Русији, 
нигде не иде упоредо. Замерио С3.l1 ГаВРliловиhу, што он није барсм своју децу вас· 
питао у једном строго националном духу, у каквом је Ii он цео свој живот провео. 
И, цо CnlpoM IЮЗН3НИКУ И пријатељу, рекао сам му, како он може заМIiСЛИТИ да ће 
један велики део СРIlСКОГ ImРОЈ\3 вероnаТI1 љему и lюhи за н,им као шефом странке, 
кад он није био у стању да своју децу убеди у исправност своје 110ЛlПике. О асТdЛliМ 
стварима у Русији, ГаВРИЛОRиh Hl1je ми рекао ништа више од Касте Крајшумовнhа. 
За Стаљина додао је само ТОЛliКО, да је он nopeK.loM Грузнн, али је данас само један 
велИl:;И Рус. 

И он ме је запитао какав је утисак на мене учинио IIIлади KpilЉ. И њему сам 
ОДl·онорио, да ј!: ОН на мене у~инио утисак зароfirьеliе тице, слабе и нејаке. став.ъене 
у кавез са несигурним рсшсткама, а око кавеза се непрестано шетају ДIIa велика мачо
ра, готови да flгюгут~ју OТlY flПЈЧИЦУ. Знао је да се то односи на Симови!iа и Ралоја 
Кнежевића. 

При изласку liЗ (Јве собе, у којој сам раЗГОllарџu са ГаlJРИJlовиl'lе.'II, наишао сам 
на Божина Симића. Он ми рече: "Чуо сам за тној долазак овамо, као и за IIске твоје 
намере. Али, молим те, немој да радиш ништа партијски, него онако \iационално!" 
Нисам д:щ IlИкакзu 1I0ВlJД за онакву ВрсlУ разговора. З:по сам одсеЧFЮ (щmворио 

Божину Симиl'lу: "1а нисам дошао овамо кџо Ilартијски човек, нећ сам дошао као 
СрБИII, да помогнем ако се иеurrо може помоћи". Он ми на то одговори: "Пази добро, 
јер овде Руси хватају наше .ъуде са великим парама, па желе да и~ стане себи у слу-
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жбу". ОВО је већ била једна увреда 33 мене, па сам 1013,10 љутито одroворио: "ИИКО 
у свету нема пара да мене купи, 3 ја сам готов да и овога пута за народну ствар 

жртву јем све, .као што сам пећ жртпошlO све (lHf)oijfГO сам имао у Прилепу, а то је 
био резултат мога дугогодишњег јХ\да". 

Растао сам се са Божином Симиl'lем и отишuо сам горе, у apyry кућ), да нађем 
БраНllслава Грујића, !lI1сара амбасаде, CIiHa мога од.lИЧНОГ пријатеља Гвоздена Грујиhа 
с ким сам се растао у школи у којој је његова кћи учитељица. Знао сам да ће то 
нарочито интереСОВ31li њеГОЈјОГ сина, щ\ зна где му се отщ налазио у тренутку уласка 

Немаца у ОХРИ.Ј. Грујиh је био М.l!Щ 'IИНОЕНН", i;l:1И щ:ћ ожењен једном БеограђаНКОМ. 
И ОН мс је задржао код себе на ру'!ку. Испричао сам му СВС О њсговом оцу И о мом 

последњем сусрету са ЊИМ. Али, сам му, исто тако, испричао у каквој сам ситуацији 
оставио своју по[Юдицу К(ЈД ПРИЛlOпа. ОН ми је одмах пре;ЏlОжио д.а се у име југо
словенске амбасаде, IШПИШС нота амбасми Сједин.еfJl'!Х Америчкl'!Х Лржава, и да се 
УМОЛИ за тачно обавештење где се моја породица на.тази, пошто су Американци још 
ИМШlи своје посланство у Бугарској. 

После тога сам нацисао још један телеграм Борису Крапчеву, уреднику софијског 

листа ''Зара'', који је ииаче родом из Прилспа, » з.амол»о га да директио, преко његова 
сестрића Димmpија Крст»ћа, браI\lН~РСКОГ трговца у Прилепу, сазна где је таЧШl моја 
lIородица, и да ме телеграфски извеСlli. Телеграфски одговор био ruM платио унапред 
и нисам сумњао да ћу добити тачан ОДГОIlОр. 

Тога дана, KO:I Грујиhа био је на ручку и саветник посланства Томазец Са својом 
госпоtюм. 3<! време ручка, између оспuюга испричао сам својим домаћинима да су 
иајвсћу ПQметн.у, у 10ку TOHI КрЮКОI· рата У"СЈIИ и ИЗJIСJlИ ООШ ђt:нераЈlштзбни IIИШИ 
официри. Нанео С3М Ilример П~НСРll..lа, КlJмандшпа Битољске дивизије, који је по Н1IГО
вору свога начелника штаба, ћснсралштабног пуковника Штимеца, обузст Тдквом 
паником, да је главом без обзира напустио Битољ, заједно са Штимецом, и ако су 
Немци у то време били око 110 км далеко од Битоља, то јест, тачно су БИ.flИ на левој 
обали Варлард, ксд Велеса, а з.а то нреме, наши жеJl\~Зllичари су раСllранљаJlИ Hpyl"}' 
и УК.JIањаJlИ изгореле вагоне на страну, да би могли пропустити во:юве у Солуи и 

Битuљ ... 08е МОЈС рсчи пале су као врео метеор у коду. Скн су поче;1И доказивати 
: да је MoryhHO да ГQСIЮДИН Штимец, тако елегаmаи офИlШР, који је чииио част својој 
држави у свим са.1I0нима, I·ne се СКУПЉ!l..10 демократско :IРУШТВО, да он поспте куК3-
вица! ... Ја сам их уверавао да је тај господин Штимец одувек и био само кукавица, 
да то и није могао ОСПlТи у последњем тренутку ... АлИ, за ИГ}Xlње по дипломатским 
салонима, 10 није T;lKO тешка ствар. Ту "Јј:leба бити окретан, а не храбар. 

Мој гопор, на овом ручку, останио је ненријатан утисак н1l све присутне, јер сам 
баш његова познаника и општсг љубимца Штимца означио као je,'lНOГ од пстоко,.10-
наша, који је снгурно био "паличар", како би се Руси изразили. Остатак ручка про
текао је као на гробљу. Видео сам л.а нисам ЗЩЮRО!hИО очеКИЈШlf,а Сllојих Домаћина, 
!l..1И сам им рекао да сутра полазим у I~агиград. 

Око подне "Торос-.екснрес" стигао је у Анкару. УШЈIO сам у воз, у коме сам имаО 
унанред з.аЧIЈљен крсвет, али сам се пре тога опростио са својим пријатељима, који 
су били родом из Прилеnа, Битољ~ и Охрида. Узео сам адресе за неке наше заједннчке 
Iюзнанике у Нагиграду и пошао сам на ПУТ. 

Још за дана С1И1"ЈIИ смо у Јеиищер, стару 8изантијеку варош KOjU је T~Koђe сази
дана на још ст~ријим темељима неке фригијске вароши. Сва ова места, заједно са 
Анкаром, НОСИ.lа су у себи je,'lНY стару јешиеку културу. На место њих, ДОЩ.1Н су 

ба.lкански муслимани и) Грчке, српске Македоније, нешто из Бугарске, а много ВИlпе 
из Босне. l-ыпQJI~~ култура БИЈШ је )ЏIлско ИСI!ОД оне, коју су у гим мссгимз им~ли 

ОНИ КОЈИ су би.ти пре њих. То се IlOзнавало (ЈО лепJ.lМ се.lима ееа дивним кућама, оки
hеним пенuерли-балкоиима, од којих је 9О'Њ било разлупано, IlПО се могло добро рас
познати и ГОЈ\им оком, ~ било је јасно уочљиво кроз доглед. 

у Ескишехиру, сгаром Дуриостолу, снет је ДО:I3ЗИО да се лечи у тзмошњим ТОП.1ИМ 
изворима, а мајс"fOРИ су израђиншlИ дивне ст~uри ~ao ;IIУШТИКJlе, ].ј томе слично од 
једног мског камена, који се лако дао израђиваТI\, и I(ога ови зову MOPCIGI пена, И.1И 
још лаl(ше, денис тзщ щто llOC-lовuе значи морски камен. 
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у сам мрак дошли смо на историјску станипу која се сада зове Инени. Овдс је 
био штаб генера;Ја Кемал-п~ше у ~lНoMe момеН1У, кад је наредио ОlllUПI Hallaд tlB 
грчку војску ту, на оближњој реци Сахарији. T~ ЈЈобеда донела је дефиниrnвно осло-
6ођење Мале Азије од ГPK~, а и коначан слuм једне еЮ'Јlеске политике, коју је водио 
еl-lглески држапник Лојц ЏОРЏ. који је 01lмах [IOС.1С ове кзrnстрофе, оставио Грчку 
C~MY себи, c~ својим lIобедиоцем Турском. 

ТуРЦИ су хтели да цела Мала Азија, која се налюила у турским граннцама, буде 
етнички турска. Зно су све з.аОСТflле Јермене 1I0КЛали, а од Грка тражили исе.1ење 
из свих места М. Азије, које је тешко погодило овај грчки свет, који овде живи преко 
3.000 година; у чијИJ<l је рукама била мала трговина по гралоаима у унутрашњоcrи 
и свв ве;Јика увозна и извозна 'Трговина, која се најбоље развила у СIоIllРНИ. Све је 
сада пропало. Морали су напуштати своје домове само са бошчама у рукама они, који 
су дс јуче овде били имуhни и .они који еу били богати. Уговор о миру који су Грци 
мора.1И закључити, присталW су да ни једаи Грк с оне сгране Босфора, lIa на целој 
'Територији 1)'РСКС МaJlе Азије, не можс купити, ни поседопати зиратног зеЫЉИlUта 

ни 3а једну саксију. У IIариграду допустили су да остане само 60.000 Грка, али у 
Тракији СПlње је оснuю ненромењено. Из те покрајИltе ниј~ нико померан ни са грчк~ 
ни са турске странс. Кемал-паша хтео је да ИЗllOди своје реформе OIшко, како је он 
то сматрао за lIо'Требно. без обзира и на жеље (oIли протестс неких сила из Западне 
Еuропе. Он је завео недељу као ОНШПI празник за све. Тога дана све су радље морале 
бити заТ1l0рене, без обзира на ре.lигију њеног СОl1ственика. Али, тако исто, радље 
имају би-rи отоорене на сваки други rЈраЗI-IИК, ако 01-1 случајно I-Iије [[ао у недељу. 

Сиеtuтеничко одеЈЮ свима без РЮЈЈике било Је забрањеио носити на улици. 3ВII
нwчио цркосно одело могао је да носи само ШеИК-УЛ-ИСЩIМ, UрХОUIIИ ПОГЈШВИI~а 

Мухамедове вере у целом свету. Исто тако, звзнично одело било је доlI)'uпсно да 
нос» православни Васељенск» патријарх и JlPX06HW Рабtш у име свих JeJlpeja у Турској. 
Саи остали, морали су да се оБJlаче у СЈlужбсне одежде само у IIрКIIИ, односно uамији 
или синагоги. Од ЦрЮIС до I·робља. бина је ззбраљена свака црквеllа мнн"феСТВI\wја, 
а на самом гробу дот"чни СВС!lПеник могао је сло(юдн() да ОДСJlУЖИ uоследњу служfiу 
умрломе, и да 1)', на самом 'Томе гробу, одмах сх"не СJlужбено одело. Фсс је 6"0 сма
тран као неllријатељска К311а. И, према шме, СТЈ)()го забрањен. Ову капу сматрали 
су као !-p~кy. И 3[Ј10 је нису ДОllуштапи, fI;1И су зато МI-IOГО стављали на главе шешире, 

али највећа всhина НОСИ.lа јс на г:rаnи качкете са ШТilТом окренугим према поrn:ъку. 
Кад сам их УПЮilО: ЗЗllПО 'Јако носе ове качкете рекоше ми: да се само тако могу, 

по з~кону, под капом клаll,~Ш. Јер, кал би IЮСИЈ\И ДРУГУ капу, морали б", као Јаури, 
да буду гологлави. То је био једаl! мали "IIIIТ према великим КеМ3Јюuим реформам~, 
које је он извео у Турској. 

Причају зз један случај у Цариграду, који се десио за време боравка Мустафе 
Кемала у Цариграду. Сви ДИЈЈломатски представнипи, обично у јуну и jyJiY, долазе 
на Босфор, да ту, У свој"'" бuгuтим Јlетњиковцима IЈРОВСДУ )ЈЈlOмесечни леТЊIf одмор. 
Мустафа Кемал одседео је у палВ'Ти Полма Бахче, коју јс сагралwо султан АБДУJl Мед
зид, да у њој дочека своју гошћу, фрзнuуску изрицу Евгснију, жену НапQ.1СОНВ III, 
императора Фrанцуске. Турски СУЛiан био је одушевљен лепотом и !Је.тим шарr.lОМ 
опе фр~нr!уске цар"[[е и ХТcfl је да нешТ1), слично Тиљеријама, и он изгради на Бос
фору. Тако је почело зидзње ове величанствене ПU.lзте, у чије се детаље њене !lр;>:И
тсктуре нисам никада УПУШТ'dО, али која даје Иlщозантан "згле.1 ономе, који пролази 
Босфором, или ко може да сврати У њену б.тиз"иу. Ова lIелика палаra подељена је 
на два дела: u:ело њено лево КРИJIо, гледајући фронта.1НО према Босфору, IIРИI\ада 
председнику вс-тике Ч'рске народне СКУЈЈШПlНе, а JIeCI-IU крило при нада државном 
поглавару. Али Мустафа-паша Н"Је волео увек да седи у овој па.13ТИ и Д!l Iюсма-Iра 
одблесак разних палата с ове стране Босфора, као и одблесак аелнчанствене палЗ'ТС 
Беглер Беј ПаЈщса С друге cIJXIlle Босфора, као и осталИJI: многобројних зграда на 
оној страни Босфuра, иа Н!lјленшсм месту у L'т!l"1болу ностоји Mecro. које се зове Так
СИМ. Ту је скупљена ВС-lика КО.1ИЧШlа воде. која долази из такозване Београдске шуме, 

удаљене са:чо неколико киломе;ара ОП: босфорских 1I0да И Црног МЩ)iI. Услсд тога 
свога места, OlЮ се зове Таксим и одатле се дели вода I-I!I не,,(')лико С1рана Uариграда. 
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Овде су некад биле чувене султзнове касарне, КЗ0 најближе Илзиз-Киоску, сталној 
резилеНlшји CYJIТ3H3 Абд]'л Хамида. Пf) приме~ Француза који су уништили своју 
Бастиљу, као легло зла и националног yгњ~aBaњa, Кемал ATB'rypK је нnредио да се 
поруше све ове касарне на Таксиlttу, На место ТИ~ каСllрНИ и СМрДЉИВОГ војничког 
двор~шта, ту је подигнут величанствен парк и у средини тога парка ВСЛИЧ3iiствена 
кафаиа, која је има.13 и свој ноli.ни бар, који се звао ирна мачка. Једне вечери, кад 
је Кемал био много раСllOiюжен, о.:.\је.Ј.НОМ је УМУКЈЈа музик~. Ке~аJl је одмах позвао 
Једног CТJXlHua, КВnС.lНика те музике и запитао га: зашто ЈС' ОЦlсданпут прсспю са 

Свирком. 

ОН му је одговорио, да је то морао учинити, јер је у оближњој џамнји почела 
да се чита јаuија. То је МУСЈlиманска вечера, слична код хришћана повечерју, а.1И се 
повечерје одржава само у ое;шким светогорским манастирима. Међутим, 33 мусли
мане, јщија је обавезна МОЈIИТII<I. КЩ је ouo С<lЗI130 МУСГЈфti Кемз.н, не l"Овореliи нико
ме ниш Щ су lp<ln~H је нuредио ЩI се ова lIа\fија до темеља ПОРУ1UИ, ti неколико ДННН 
доциије, изишао је закон, да читање молитве по минаретима, нс може обуставнти 

никаКlI.о народно весеље или игранке. Ето, тако .ie Кемал УШ)JIИО спnје рефnрме. 
И Ја сам сзда [)длази[) У I{~ригрдд таЈ вечftтн конгломерат, у коме су clle лржапе 

СllрОЩкt: и nalleoporrcKe, представљене са много више људи, него што је то случај 
у Анкари. ПРIIО, овде су огромне зr'раде, p<l3He амбасаде, ОI1l(Qљене.nрдим зидовима, 
Шl се увек могу бранити щж им не би дошла у помоћ артиљерија са неке њихове 
стзционерке 1)' на Босфору, или чак и пешадија са ових лађа. Лруго, Анкара је била 

далеко ад c~aKOГ лраВОI' саобраћаја MetjYllapoJ.ЏlOl· зшч~ја осим "руге ЦарИI'рџ-Анк~ 
ра. Само, 08а IIРУI'3 ДОЈlаЗИЈlа је из цeН"lpa EBPOn~. а СЕИ њени КР<lКОНИ З3НРШШШJlИ 
су се, или у мочвщXl".Ш Еуфраl"а кал Багда;:щ, или у голим стенама варОIllИ Ерэерума. 
МеђуТИМ, иарцград J~ био во;щна спона Истока и Запада. Сва трговина из велике 
и прОcrp<lне Русије, долазила је из Азонског MOP~, чија се вода кроз керчански кана.1 

улиоа у Црно море; ту Ilрисгиже c~a 1рП.l8И1Ја која се врши Лунuпом из исле Цсн
IрШlне ЕпрОllе и ОН3 кој" ДОIЮСИ река IIњспар и Буг. про..~азсћи кроз боr31У Украјину. 
С npYI'e стрзне, lIелики поморски бродови, који плове из Тихог и Индијског оксана, 
користе сс Ееликим делом ФраНllуза Лесеrrса и про:rазе водом секући Сиt-rајску ПУ· 
стињу и одатле, или преко Аlсксанлрије, или дирекню кроз Ларданеле ДО.lюе са 

робом и ЈЬУДИМ3 Hti ОIl(ll"РЖИШТС, пуно c~cгa и свачсп!, али и с~ију и евакага. П()ли
ТИЧКИ сс оријентисати у Цариграду, значи имати велику IЮ.1ИТИЧКУ ШКОIlУ, један здрав 
смисао, искористити еве и свакога, а не пасти у паукове М[Јеже. 

У праскозорје воз је приЛflЗИП НИК();lие,~ијском зяливу, KOГ~ ТУРI1И ПРОСТl1 зову 
ИЗМИТ. Стару НИКu.lиедију, у којој дuнас нема ни једне грчке куће, престониu~ ВlПи
нијс, старс државе, Турuи су rlpacTO прозна.1И Иэмит, пз према томе и овај ве.1ИЈ(И 
залив, у коме ста.1НО стаци(}Нира целокупна турска флrпа. На почетку стварања I1B()ra 
за.1ИВ3, налаз~ се група [)" 7 оСТрТЩ, Koj~ се зо~е OCTPB~ Пр~нкипи (пр~нче~~). 

Воз је СIИl'ао 1Iа Ci"<lIIИЦУ 1"3'1110 у 9 сити. Онд ~таН~ЩI, ОДUК.lе ПО.1ази 11р)'Г<l сое 
до Бuгд~да, и на другој страни до Ерзерума, не:тика је као и њен значај што је ве.1ики, 
односно зннај IIpyl'e, која одатле полази. Возови улазе У огроман покривен хол, и 
ту се ПУТНИI\И исчщ~в~ју. Спољна фасџ~ ове Сlанице сва је у зе.lеном фајансу. Овај 

ф~јзнс, који се израliује у кутахији, У Мщroј Азији, K~O И)' (.'нрој Никеји, коју Турци 
зову Изник, - Iюзнат је свуда у УМСllJИ'lКОМ свеТ)' као најбољи и досад недостижан 
у други,", местима . 

. Ту је близу паробродска станицз Кади Чој (К31Iино село). Станица је мзла. али 
вр..l0 укусна, а брОI\~ВИ прист~ју YJIJ сам кеј. јер је овде вода ДOCT~ дубок~. Одаllле 
свако IIWI~ с:ЈТИ ПО један пароброд 01lJl3ЗИ у U~риград. ВожlЫl до Цариграда највише, 
КClД је м()ре узбуркана, може да траје 30 минута. 

За ТО врсме посматрате из Јшђе цео огроман Стамбол од Сан Стефана, па све 
до свршетка Босфора и њеrt1ПI1Г cnilj~lf,~ сд Црним морем. Лужин~ ове вароши износи 
57 км. И спе се то лепо види из лађе, IШО и цео снри Стамбо!l, I'де су БИ!lе СУЈП<lноuе 
ПIIлuте, ml све горе до Једренских врата, или, како то Турuи зову Едирнс Капу, па 
доnе до CT~PC В.lахсрне (двор послед.њих византијских парева). И, на другој страни 
Златног Рога, Галату, l1анкалту и ИЈнал Галате, огромну кулу, коју су снрадили 
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Ћсновљани још у 13 н. ЈЈађа пристаје изнад Cnlolora моста, који иде преко Златног 
Рога, и спаја обадва ДеЈТа Цариграда. 

Мене је још на азијској страни, на жсљезничкој станици дочекао прота Петар 
АјДУКnНИh и терџуман посланства Декак, кога сам познавао још из БИТО.ТЫlllре 1912, 
а кnји је био у СЈЈужби генерала Ле Ђорђи Паше, команданта Рсформаторске жан
дармерије у европској Турској. K~д смо сишли из лађе у Цариград, отишли смо на 
станицу подзсмнс ЖCJIсзницс, па смо, за кратко време, нећ били горе на врху, изнад 
ђенанљанске куле, на мес'!)' које се означава као Беј Олу. Ову двојицу који су ме 
дочекали беше послао конзул Југославнје у Цариграду, јер му је о моме доласку телс
графирао ам(Щсадор Шуменкониh из Анкаре, 

Ја сам тражио да идемо одмах у такозвани стари српскн хотел, али мн рекошс 
да тамо нема места. Зато смо отишли 6люу до ~Псра Паласа". И 1)' смо нашли Mecro 
у хотелу "()ријеит", kоји су држали Грци. Тражио сам да ми се нађе приватан стан, 
пп М(1гућству са храном, а таквих места било је доста у Цариграду. То су такозвани 

паНСИОIШ, где се може доБИТI1 стан и xpalla. Обеhаше ми да ће се з.аузети у једном 
пансиону, који држс две ссстре JcpMCHl(e, персијске ЈlOданице, 

у том пансиону ранијс је становао конзул Шчербина, онај чувеЮl :шnпитник сроо 
у КОСООСlCој МИТРОВИЦИ из бурних времена 1903. и 1904. годиие. 

Кад с:у ме пеh ooal(O IЮЛУЗ[Јанично дочекали, бно је ред да се први јавим jy~ 
словенском генералном I(ОН3)'ЛУ у llариграду. T~j ЈЮJlожај, у то време, з.аузимао је 
Љубо Хаuи-Ђорћсвић, раније новинар београдски и дуго годинз бивши уредник бео
граДС1(nГ нечерњсг листа "Новости". Iirш!'одареhи сродничким вез.ама његове госпође 
са I'ОСПОf)oм Лоз.анић, старом ДDОРСI(ОМ дамом, Хаuи-Ћорђеllиli је једнога дана напу
стио место слабо плаhено!' уредника "Новости", па је постао југослопеНСI(И 1(0llЗУЈЈ 
у Аустрији, а одатле је аваНЗ0вао з.а генерална!' I(OH3)',13 у Цариграду, гдс га јс и 
рат затеl(ао. Имао је двоје деце, сина и hepl(Y. Син му је учио VП р. немачке гимназије 
у Ц~рИl'рад,v и морао је свако јутро и !Јосле Ј\Одне, К;Щ улази у шишу, Д~ у школи 

lIодигне дссну PYl(y увис Н викне 'Хајл Хитлер"! ... 
Чим сам се нанщо са Хаuи-Ћорђевићем. 31130 сам да му мој допазаl( није пријатан, 

јер је он сматрао да. кад је већ у Uариграду, и кад је он генерални 1(0ЈЈ3УЛ, да нико 
у цариграду не може учинити ниuпа више, него што може он, и да ћс СВаЈ(И, 1(0 

буде ралио поред њега, ~ без њеl'а, сама штетити његаоnм )Тледу. После најобичнијих 
питања, Хаuи-ЋОРћениli мс је упитао: "Молим Вас, да ми кажете искрено: зашто cre 
Ви дошли у цариград?~ ... Ја сам му peKan, проо у ШЗЈЈИ: "Ја сам у Цариград дошао 
ДИ са сuаl(ИМ раЗГQварам лено. Али ни с КЈ1М искрено. Tal(o је, рекох му, Оl(арапсрисао 
"Никац од Ровина" Николу Пашића. Кад су га П11Тали у црној Гори: "Богати Никад. 
а како је Пашнћ?" Он им је на то одrоворио: "Е, Пашиh ви је браhо, са свакијем 
.1ијеIlО, али !ЈИ с I(им искрен! .. -'4 

Носле овог OДl'OBOpa, да бих зашорио друга преК.lапања, nдговорио сам Хаџи
Ћорћениhу: "Ја сам овамо дошао да успоставим везу са Србијом и, al(o МОЈ)', и са 
Hel(OM другом покрајином, I(oje су сада окупиране од нашег иепријаТСJbll. Мој посао 
нема Ј1Иl(акве везе са краљевском lШадом. Неhу никакав извештај слати "раљевској 
влади, а ништа од њс и I{е ЧXlЖI1М. Вама нећу ништа сметаги, али с Вама нећу ни 
сараћивати. ВИ сте OpidH владе, на ~ијем се челу налази један фаТdЛан ~оиек, 3 то 
је Лушан Симовиh, I(оји непрестано скаче у маглу, а не може да види где је равно, 
л гле није. Најперооашије да ће јеДЈШ н.егова екипа YCl(opo да дође овамо, 113 ћете, 
према томе, сзми оценити у којој hl:пе мери сарађиваТII са њом .. " Хаuи-Ћорђепиh на 
то ми рече: "Ја сам добио налог да Вама издајем llЛату 3[)() долара ме~с'lНО. Овај 
акт и налог за ИCIIЈЈЗ1У потписао је лично министар спољних послова господин НИН
чић ... " Ја сзм му IШ то ОДЈ-ОDОрио, да НИI(31'па ЈЈЈЈ3Т3 не може променити мој став 
према једном амбициОЗНОМ Ј-енералу, који је у својој IIpeтepaHnj амбllцији, ИСl(nпао 
гроб Југаславији, а I(ад јс сос то учинио, сео је на авион, побегао преко границе 

4 Овај "Никац 011 Ровииа" је надимак посланику радикалу из ДYPMIIТOPC1(OГ краја МилуПIII}' 
Томиhу. 
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без имало гриже савести, увек надувен ЮlО ДII је уоећао ЈУI'ОСЈшвију. Никада му не 
могу заборавити његов одлазак у Аман, где су били о"уrrљсни 8вија-rички официри, 
и кал је он дошао пред њихов строј, одржао им је овакав rOllop: "Господо официри! 
Једва ми се дала прилика да вас видим 11 да вам се лично :I1I:Xвалнм за све ОНО, што 
сте ВИ учинили од 27. марта до данас ... Да 1-II1]е било вас, ваше храбрости и одлуч· 
ностн, ја не бих био данас 080 ШТО сам!" (А он је тада био само ГРОБЛР Југославије 
и наместо, што би рекао наш народ, да се покрије ушима и пути, он се хвали да 
је он заиста нешто). Тај његов говор доказао је свима који још дотле нису знали 
ко је Душан Симовић, да је ОН само rpoбар Југославије и поставља се само још једно 
!Јитање: КОЈIИЈЮ је ОН lај 11'fЮ Јупх:!шпији КQIШО 110 спаја] ЈЈИчној иницијативи или 
]]0 наредби НЕКОГ другог. 

ПOCJlе ових речи XaUIl-Ђор~вић ИIIје имао шта да ме пtтl и да"'lI каже, опростио 
се са мном, али ме је IIОЗБ30 сутра код њсгове куће на ручак. ТИМ својим држањем, 
осигурао сам себи с.10б0ду aKuнje, али ме је изненадило да ни Љ)i)а ХЗIIН·Ћорђевиh 
није се ДОТ.1е сетио да треба успоставити ве:!)' са Србијом. 

Интересантан је менаталитет тих наших ДИП.l0матскИЈ[ '1иновника, којll су сма
ТЈХши као глаuно да је нонзц др .... аllни и H~pOдHe банке СШlшен у иностранству; да 
је ЈЈазареВНћ д06риuоје, последњи председник општине београдске, постаыьен 27. 
марта на тај поло .... ај, сада, иа преЈ\Лог министра ф\1l-щнсија, краљевим YKa:)nM постао 
председник упраll1ЮГ одбора народне банке, не чији ће IIOТПИС моћи "лаш) да диже 
новац народне мнке, јер су им то Енглези ускраПIЈЈИ, llOШТО је то био новац народне 
6<шке, и Енглези су траЖИ.1И да само члан управе нnpoДHe банке може да издаје нало
ге д3 се новац подиже из депозита. кал је тај "велики" посао свршен. наша 1IИШЈО
маuија је била задовољна јер у Србији је могло све да ПРОП3llне, па и ПОСЈЈедњн сиро
тињски грош, 1IaT на ште1lЊУ, то ЊIЦ није ни мало нерuирало, јер они су морали 
бити према СВИJ.lа ДQГolђајима "хладни". РlIЗуме се, та хладноћа не би БИ.1(i T~~O уочљи
ва, да ЗЈШГО и деllизе јУГОСЛЏDенс~е народне банке, нису били осиryрани у иностран
~y. 

После овог разговора, остало ми је 1Ia тражим ТОМlIсона. 13 њега нисам имао 
никаква писма, нити какве препоруке. Треба само да одем у енглескн конзулат у 
Цариграду, да дам спој псеудоним и да потражим Томпсона. ЕIiГЈIСС,Ш конзулат, бив
ше енџеско ЈЈОС.lаНl'ТОО у Uариграду, налазио се на самом Таксиму. Тај конзулат ~e 
заузимао један огроман простор, ограћен високим )идом, а спољн~ врата, кри КОЈа 
се У.1азило, била су мала. Прпз згрэ...гщ, на коју се наилазило, била је 1IBOcnpaJHa, доста 
дугачка и без симетрије. Ту су биле ~аНl1еЈЈарије ['енерНЈЈНОГ КQНЗVЈШТII. Тражиџ сам 
ко је 1)1 cel(peTap. Кад сам њему био IIриј:ЈUЈьен, рекао сам му СВОЈ пееудоним. Рскао 
сам да ме је послао Бејли и да тражим lOMllcoHa. После ових речи, које је изговорио 
мој друг ГрдаНИЧl(И на француском језику, секретар се учтиво П()К.10НИО и замолио 
ме да дођем сутра у 10 сат. Једна "О.lа којll ће ме чекати у I(ОНЗУЛ31)1, 01lвешће ме 
'Ю1l Томпсона. ОН је Д0311~O 3<1 мој долазак у АНlШРУ и сваки дан очекује моју ПОСС1)'. 

Сутрадан, тачно у OДPC~HO време, био сам у еиглеском конзула1)l, где ме је чекао 
је1lаи млад господин, с којим смо сели у Ко.1а ја и Грданички. Одвео НIIС је у једну 
куЬу, на месту Нишан Таш. У продужењу ове улице, идући ка Шишаклији, стали 
смо пред једн)' велику зграду и ушли уну '-ра. Ollaj МЈЈади l'ОСlЮДИН, који је ишно с 
нама, имао је кључеве, ушли смо, сели у лифт и отишли на V спрат. Ту је наш нови 
познаник зазвонио, и једна госпоl)a отаорила нам је врата, и пустила нас унутра. У 
јсдном пространом салОНУ, богато намештеном, с прозорима, кроз које су се видела 
Принчева остраа у Мраморном мору, И једни део Босфора, у соби богато намештеној, 
у једнОј фотељи, са ногама IIОДИПlУТИМ на сro, седео је један млцц човек, мождu cт~
рији од 40 '-ОДИlia, али 1I06po нсгован. Давао је утисак човека између 30 и 35 година. 
Наредио сам Грдаиичком да говори. Рекао сам му: "Кажи овоме uеfП.lмену да сам 
ја тај и тај, који сам дошао ОQде по препоруци г. Бејлија и lЮ СlЮразуму са њим, 
имам ла сарађујем с овим цеНТJlменом. Ја ћу, у иајкрађс BpcMC-, да успоставим всзу, 
са Софијом, са СКОПЉСМ И са Вииковцима. Кад бу1lем успоставио ове везе, оида ћу 
доћи овамо да с њим договорим даље, и 113 ми се каже шта овога uентлмена инте
ресује. Према аранжману са Бејлијем, ја имам ca1la задатак да успоставим ове везе. 
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Али, аха би џ~tПЛМ~Н сматрао да ја могу да послужим и у другом правцу, нека се 

слободно обрати IШ Mell~, 
После ових речи ТОМПСОИ j~ СllУСГИО ноге са стола, уста!} иа ноге, срда'lНО се 

руковао еа мном и заХ!lа.тио ми на мојој ГОТО!lОСТИ за сарадњу са њим. Питао ме је 
одмах колико мени новаца треба да успоставим ову везу. Рекао сам му да то не кошта 
НИllrrа. Ја ћу само да пиш~м својим пријатељима, и то посреДСТВОN других ЉУДИ. Оба
вестиhу их да сам у Uариграду и тражиhу да ми се јаве и да су готови да и даље 
одржзоамо везе, Према юме, ту нема никаквих и:щ,зтзка, које ја не бих могао момен
щно лично .ЦЗ 1l0.Цнесем. 

Мој ГОllOр је био кратак и концизан, а успостављање веэе сасвим llрасl'O и јед
ноставно. Тако да нисам оставио ни најман.е сумњс код овогв иеНТ)1мена да је дошао 
у везу са човеком, који није НОII у пословима и који има разrpанаry везу. Кад ме 
је упитао: зар ја могу имати везу и са Софијом, ја сам му тада рекао да сам у Софију 
већ послао један телеflXlМ и чекам ОДI'ОООР и 10 од уредника једног софијског Ј!иcrа, 
Томпсон ме УЩoIта: да ли верујем да ћу добити одговор. Ја сам му објаснио да сам 
то учинио да сазнам шта је са мојом tЮРОДИЦОМ у Прилепу и апеолyrно Bepyj~M да 
ћу на 10 добити одговор. Али, :>а }IPYГ~ ПОС1Јоне, на ту се адресу не бих могао обратити. 
Тако сам се р~сТ1Ю са TOMnCOHOM. дао ми је обапештење како нај.такше могу доhи 
до њсга, а да се више не обраћам у њихов коизулат. 

Истога дана, имао сам ручак код Хаџи-Ћорћевиhа, али нисам допустио да ми М8-

кар једна реч више изађе из уста, иако ме је :>ашrrкивао који су ми пријатељи у Бео
граду; како ја могу доhи до ЊЮ:, кад је граница херметички затворена, и како ни 
j~ДHa вест tle ~оже д8 прође ни овамо, ни тамо, На CIIе то, ја сам му одговорио да 
са'Ф jli преко 35 ГОI1ИIШ био јаВllИ рцник и да за мене не llOcroje никакве сметње 
за успостављаље lIезе уз потребну обазривоcr да од тога и од те везе ни јадан мој 
пријатељ не страда. 

Тако сам се растао са Хаџи-Ћорl\eвиhем. Вндео сам и осстио да ћу У 01101.1 човеку 
имати јСI1НnГ СП\JlНОГ непријате.,-ъа, IlПО бих могао избеhи само нз тај начин ако бих 
почео да сарађујем са њим. А.IlИ ооу MOl)'fiHOCТ сам одбацио од себе. То је био један 
човек са сuима особина~!I ЈеднО!· IIОЈlицијскш- шента, КОЈИ је волео да слуша интриге, 
а и сам да их развија. Нисам био склои за такае ПОCJIове, нити сам за то био способан, 
Зато сам ставио себи у задатак да од Љубе Хапи-ЋорheвићЗ, уосталом као и од свих 
оcrалих, кријем све своје радље и резу.rrraте. Нарочито сам се морзn Тр)'дити да ми 
се не дозна нн једна личност сп којом capnђyjeM у Југославији. Ати, ово није важИЈЮ 

само за Љубу Хаllи-Ћорlieвиhа, 8ећ и за ТОМlIсона, Сматрао сам да немам апсолутно 
никаква права да ДOB~дeM у несигурност ~гзистенцију ма кога мога пријатеља, ма где 
се ОН IШ.lШЗНО у ЈУlос;ta~ији. Знао сам К1lKO је 10 Јешко. Морао сам бити у положају 
ЧОllека који то осећа, а не у lIоложају хвзлисавца, који је снгуран у 1)'ђој земљи, и 
да би осигурао да му корита бvде испред њега увек пуно, да заборави на животе 
оних, од којих се траже услуге, 'а као еквивалент за то и~ се не може готово ниппа 
дати. Јер новац којн би се дао као нека награда тим људима, ни У "ом случају, не 
може llОСJlужиrи као еК8ИUаЈlеи[ за онај ризик који они примају на себе за опу са
радњу. Напослстку, имао сам породицу за коју нисам ЗНIIO где је - у llрилепу или 
Београду. Моја ПОРОДИ1\а НИЈе дужна да осети иа себи ннкзкве последице мога pl\дa 
у иностранству. Зато сам био повучен и нерадо сам разговарао, управо, нисам никanа 
ни разговарао ни с ким у Цари грану о ономе о чему радим и о чему намеравам да 

радим. НаllРОПШ, л)ворио само о ономе на ч~му нисам никад МИС,lИО да ралим. 
После нсколико дана, добио аЈМ два извсштаја, Оба извештаја би.llИ су из Софије 

и односили су се на моју породицу. Један је био извештај америчког ПОс'lанства у 
Софији, "ао ОI\I'ОООР на НОЈУ јУЛ)С.1l0uенске амбасаl\е у Анкари, у коме америчко 
посланство одговара, да има званичан извеШТ<lј б)таРСl<ОI' министаРС-IIШ С!lOљних 
послова, да се породица Василија Трбића налази у селу Браилову код При.тепа. дрУги 
из~еlUтај био је директни телегrам Ланила Кrзпчеиа, уредника "Зоре" из СОФИЈе, у 
коме ме извештава ЩI је моја породица отишла из IIРИ.llеllа, и да су сви живи и здрави 
стигли у Бсоград. Ову разлику измсl'ty садржинс ова два телеl-рuма, llраТУМflЧИО сам 
на тај начин, што је извештај амсричког ПОС.lанства мало задоциио, јер, док су они 
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доБЊ1И извеuпај од бугарске l!Ладе док су га посmlЛИ, и док сам га ја примио, прошло 
је више дана. Оероватно, у ТОМ међувремену, моја породица је Н31!устила Приле!! н 
дошла у Београд. Нисам нимало сумњао у телеграм Данила Крапчева. Овај телеграм 
ОД Краrrчева однео сам Томпсону. Био је доста изненаЬен кад је видео један теле
графски О,1ЏUВОР директора једног ШОDИНИСТНЧКОГ Лlfста из Софије. 

После 2-3 дана имао сам писмо из с.юпља, имао сам писмо из 8инковвца И jenliD 
IIИCNО ИЗ Вуковара. Показао сам оба писма TOMIIOOHY и тражио од Њй3 да ми каже 
какве извештаје жели да има из Македоније, из Хрватске и из Србије? Одмах ми 
је ставио у задатак да тражИМ какве знакове носи нсмачка војска у Македонији и 
Србији; какве знакове носи војска !(Оја пролази "руго'" Београд-Скопље-Солун и 
omрилике КQJlИКИ су КОНТИГСНТИ који су прошли и нр(,шазе ТОМ нруroм у Грчку. одмах 
сам сео и написао писмо у Прилеп и Скопљс. Сад сам могао слобсдно писати у IIри
леп, јер моја породица није више БН.1а тамо. Тражио сам ова обавештсња која су 
заннмала Томпсона. Преко једног свог пријатеља и1 Сtxj:Jије, који је био железнички 
СЈЈужбеиик бугарске држаПIJе же.lе3IJИI!,е, послао Cijlol писмо у Београд. Бугари су држа
ли ж:елезничку пругу Цариград-Ниш и l-lиш-Солун. Према томе YlleK је један буЛIР-
ски гр~анин могао доhи у Ниш и да баци ПИСIIIО у српску поШ1У У Нишу. Пuшта 
у Срб!!ји И У унутрашњсм саобраhају радила је донекле нормално, и ја сам знао да 
ће моје писмо С1'иhи адресаюу у Београд. 

Али, пре него шro сам добио ова писма, односно одговоре на Olla моја пнема, 
наступио је један нов моменат од светског ист{)ријског значаја догаћај. 22. јуна теле
графске агенције објаRИЈЈе су вест iЩ је HeMa~Ka објаuила рат Русији и дц је немачка 
оојска почела да рази у Русију. Њ: . .'то тако, И румунска војска, IЈрешло је реку Прут 
и ушла у Бесарабију. Био сам необично радостан тога дана. Отишао сам у јуroсло
оенCI!;И клуб у Uариграду. Југос.rюненски клуб у ЦаригрЗЈ\)' био је иа најлепшем месту 
у близиии Гa.rШlа Сараја, у једној, ИСlина, СJlоредној УЈЈИЦИ, aJJi1 У близини Г,lавпе 
улице у Пери, која ее зове Истиклэ,l Uадсси, од којс ее и одвајала ова улица, у којој 
Је био наш клуб. Била је то чhа врло велика са неколико епратова. Југословенски 
клуб заузимао је цео први сврат те велике куЬе. Имао је неколико великих санона, 
богато намештених и једно одељсње за коцкање, У једном малом {)дељењу становала 
је ПОс'1уга, која је ту за себе имала две собе и кујну. У спако доба у клубу је било 
наших људи, lУЈ"ослопеиска КОЈЈOI-1Ија у Цар!!граду састојала се, нн nРВОIII месту, од 
Срба-црногораца, којих је било доста у Цариграду, од којих су неки били банкарски 
чнновници. Нико ])Д наших људн IJије имз]) своју трговину, алl1 их је било на леПI1М 
положајима, од којих је један Дубров'!/}иин био дирекroр хо.'ШlJдске баике у Uaри. 
граду. 

Било је католика из бившег аустријског приморја, из Сутомора и осталих места, 
између Будве и Бара, који еу били сви каmлици, а нису добро знали да ли су Хрвати 
или Срби. У сваком случају, МОГЛI1 су бити" тамо и 00ЗМО. Један од њих, неки Папn
внl\, НОШТО се оженио једном ЕIJглеСIШЊОМ, постао је чииовник у енглеској амбасади 

у Анкари. Било је Срба из Гр6ља, међу њима и бивши дописник ~ВpeMeHa~, Ђорђе 
БукИJlИIlЗ. Најзад била је велика колонија Срба из Горље Реке у гостиварском ерезу. 
Ови људи ДРЈКзли су млекаре, а у ту браншу улазио је сла~олед, сутлнјаш, све врсте 
млечних произв{)дз и обавезно у тим paдњ!lMa морана је увек да има кокошија чорба 
и куване кокошке. Норед тога су били и хлебари. То су углавном били они наши 

људи, који су, у владичком питању, а нарочито у питању Велешко-де6арске егзархије 
ОДIIГР;ЏЩ врло значајну УЛОГУ у самом Цариграду. Па1JlијаЈд Варнзоа, као сuештеник 
српски у Цариграду, био је у најбољем пријатељству са овим људима тако, да 11 данас 
међу млађим људима имате многе, који су доБИ,lИ име Варнава. 

Они који су Х,lебари, жиое у старом Истанбулу, а млекари имају своје радње у 
Галаrn и Панкалти. Они, који су нзјооље пласирани, имају cuoje Р<ЩЈье у улици Исти
КЈЈЗЛ Џадеси и око Таксима. Сви су били чланоои ОНОI' К;Јуба так{), да је, са њихоuим 
прилозима и члаЈЈСКИМ улазима, било МОl)hности да се llJЈаl'Jз доста висока кирија 

за овај JUlуб, IIредседник клуба био је иеки Василије, родом из Подгорице, "наче 
чииовник Отоман банке у цариграду. Један од главню; чланова у управи био је прота 
Петар ХајдукониЬ, наш СRCштеник у Цариграду. Прота је био родом 11.1 Бара у црној 
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Горн, а његова жена била је рођена братаннца БИDшег црногорског митрополита 
Ннтрофана Бана, који је и сам родом из Гр5ља. 

KIЏI сам тога дана дошао у к.nyб, затеkао сам доста велики број људи, кал сам 
их поздравио, сви су очекивали шта ћу да кажем н какву прогнозу да дам за овај 
лајновији ДОГ"dliaј. Ја сам им рекао: "Да знате да ће lIемачка сиryрно бити побеђена. 
није у Ј]итању време, нкти ја МОI)' да одредим кала ће Немачка бити побеђена. Сва 
немачка снага биhс аигажов.ана У Русијн, а з.а то време имаhе моryhности Енглеска 
да се и она спреми како са војним материјалом, тако исто, да спреми и људCПIО. 
Без овог ангажмана немачке војске и његове целокупне ратие спреме, никада не би 
енглези имали могуhности да се спреl\lе до те мере да се могу упоредити са Немцима, 
било у људству било У материјалу." 

Тај клуб у Uариграду поссhивали су н неки муслимани Босанци, међу којима је 
био најзначајнији Хамзз-бег Вербас. ТО је стари "кучиh", из Бања Лукс, али, кад је 
по новој Кемаловој реформи сваки морао себи узети једно презиме, и да m презиме 
у6удуliе буде стално породично, Хамза је себи узео као IIОРОдично презиме Врбас. 
Али, како ТО но турском правопису на 101(1)' два сугласннка да дођу један иза другога, 
то је постало презиме Вербас, 110 реци Нрб.1С. 

Тако је Кемал-паша успео да стварно ТУРЦИЗИJm сва презимена и да, !Ја тај начин, 
У!ЈифицИJm све муслимане који су из разних земаља дошли у Турску и ту се настанили, 
да БJ.f заборавили c~oje порекло и место oдaк..~e су ДОШГIи и да постану ПрдВИ Турци. 

Одмах 1)', у блИЗИlЩ југослопенског клуба, била је једна велика аllотеll:а. Апотека 
је била турска, али у њој је бнло осам [lOмоhникз мушких н женских, свршеJlИХ фар
мацеута, који су говорили нсто тако лепо српски, као и они у некој београдској апо
те!јИ. Сви су били г.осанЦИ, али кроз један дужи низ ГОДИ!Ја, иова презимена која 
су им заменида стара, неће и~ више унуhипаrи на њи~ово порекло. Одмах после оног 
noral\llja, дошла је јсдан екипа Срба и) Јерусалима. БwНЈ. је ro мнсија коју је, ОЈ\ стране 
војске, предводио потпуковник Поповиh, БJmТ Жарка Поповиhа, пуковннка, који је 
био војни изасланик у Русији. Као цивилни воћ био је Никола Кнсжевнh, јУГОСЈЮ
венски конзул, РОћени брат ('адаја и Живана, коме је сада било одређено меето у 
Царнграду. 

Боpfu нзмеђу СИМОllи~а и БоЈ"Ољуба И.1иhа с једне, 11 бra~е Кнежевиhа е друге 
етране, lIеli је била ОТJlочеЈЈа. Нису МО1·Ј!И ДО!ЈУСЈИТИ да Обе стане у опој мисији не 
буду потпуно заступљене. Потпуковник Поповиh казао је да је служио у Београду у 
обавештајllој СЈlуж.би ГЈШВНОЈ· ђенералштаОО. Не знам какве је способности имао у 
томе послу, а.1И, углавном, у Uариграду од свога доласка, није се однајао од КОЦ
карског стола. 

Њихов до.lазак објаwъен је са великом помпом и самим Т1IM био је искључен сваки 
па.l!етан и користан посао. Оии су хтели да добију одмах везу са Београдом на тај 
начин, што liе одмах ПОСЈЮТИ једног чопека у Београд. И нашли су га. Био је то Мах
муз Сафаhурдија, који је имао велику продавницу персијских ћили~юва у Београду. 
Њих је било три брата: Махмуд и најмлађи брат, ожењен неком руском племиhком, 
седели су у Цариграду, а средњи брат остао је у Беоrpaдy. Славко Сингер, директор 
н YlЈравник једне оонке у БеОЈ"(ЈаЈ.\у, која се налаЗИЈЈа у Кнез-Михаилоној УЛИ!IИ, био 
је аНГ1lжован преко енглеског капнтзла ОД 5.000.000 лнра да КУlJује сае оне артикле 
који су потребни IIемцима у Југославији и да их извози у земље одакле их не могу 
Немци користити, или да их уииппе у cal\loj Јуroс.lзвијн. УОЧI1 саме објаве раТ1I ОН 
је у Цари!·рuд)' КУIJИО робу за Југославију. 

Ову робу натоварио на јецну мађарску лађу и требала је бити иетопаретш у Бео· 
rpa!lY. М:Јђарска је у то време имала четири лађе нарочитог титта. Ове су лаt,;: ПЈюаИЈЈе 
ОД БУДИМllеште, па сне до ушhа дуН1Јва у Црио море, а одатле су Црним морем, додн
рујуhи Констанцу, Варну и Бургас, долазиле у Царитрад. Ту су иетоваривале робу 
и утовзривале нову. Једну од I"ИХ ЈШ/ја беше ззкунио Сингер и нзтоварио робом за 
Београд. А1И, кад је лз~а била у српским водама ДуНЩlа, отпочео је JmТ упадом Не
мачке у Београд. Роба у овој лађи имала је као српска бити заплељена. да би сачувао 
робу од заплене, Сингер Шlllрави једну траИC<lкuију са Махмудом Сафиhурдијом дота
Д31l.ИМ својим ОР-Јаком иа овај начин: обојиц~ су отишли на rypcKY берзу. Ту је Сингер, 
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јУГОСЈlOвtнски IЮЩlНиlt, IlpO.ЦaO сиу робу у лађи Махмуду Сафићурдијll као турском 
поданику за 2.500.000 ш~ајцарских франака. Кад су тако IfЗмењали између себе IРI1)
вачка писма, Сафиhурдија оде у мађарски конзулат у Uариграду и тражи да мађарски 
конзулат, преко Будимпепm:, изради тој мађарској лађи да продужи пут у БудимпеШl)' 
и pofuJ liе се тамо IIРОЩПИ. Овз роба, щц је стигла у Пешту, праДIIПI је и Махмуд 
Сафићурдија одједюшут је зарадио око 2.000.000 швзјцарских франака. СИflгеРО8l\ 
банка у Београду, као јеврејска. била је одмах заузета од l{емща и Немци су ту П()С"[30 
вили за еаота комесара Милована lанковића, сина ижењерског пуковника Миће Јан

ковиhа. Ово је била једна од старих српских поpuдиuа, ЧУllеll8 у историји ОД 1815. 
ца до сада, а Мнлован је њен последњи изданак, у ствари био немачки ШПИЈУН и 
члан не знам тамо које колонс. 

Један од чланова Yl1paBHOr одбора те Сингерове банке био је и драгомир Ракиh, 
инжењер по струци, СИН Ilиколе Ракића, диреl'Тора гимназије. ОН је, у исто време, 
био и управник акщюнарског друштва, које Је имало фабрику Ilзкова у МладеНОНIlУ. 
Милован lанк{)виh ДОСтшш Немцима да та јеврејска банка, која сада пrипџа Jlем
цима, а у којој је он комесар, има једно гютраЖl1рање 011, неколико МИЛИОIШ шnај, 
царских франака, које дугује :-.1ахмуд Сзфиl\урдија од робе која је I1родата у Будим
пешти, а која је својина те банке. Немци да би дошли до неколико милиона здраве 
вапуте, ДaJI)' l1аоош Миловану Јанковићу и дrтroмиру Ракићу, да могу с тим пасошем 
доhи у Царигр~1д и узети паре од Сафиhурдије. 

у томе међувремену, моје прво rlИСМО било је стигло у Geоград. И онда се десио 
овакав један догађај. Једнога дана, )" чувени бифе Милановић, код Кнеж:ева CI10Me, 
ннка у Београду ушао је Длександ;lр (Аца) Мишић, СИН пок. lIOјводе Живојина Миши, 
ћа. Он је Гlришао Лрагат-ту Ракићу и рекао му оно: "Кад О)Јеш у Царигрщ, (амо hеlП 
на сваки наЧИ!I, да пmражиш и да нађеш Василија Трбића. Ои сада живи у Uнри

гриду, КаЖИ њему да се један број еРllСКИХ официра није хтео предати, већ се одмет
IiYO у шуму И признао себи за стареши.ну ПУКО6liика дражу Ми~аиловића. МИ I!емо 
оргаliИЗОвати целу Србију и У датом МQмеrпy дићи је целу на устанак, Алli ми xoћe~o 
да се IlOвежемо са Енглези ма. IIикакве I1реговоре са BJlaдOM Душана Симовића нећемо 
да имам!). Хоћемо }lИрекпЈО да сарађујемо са Енr'JltЗимu и l·ражимtJ 01\ Трби1'lа да 
нам ту везу успосшви." 

у Uариграду сам ангзжовао једног свог старог пријатеља из Ве,lеса, KOjl'Г је био 
комесар у ВОЗУ на путу Uаригрџ-Јелрене-СDфија. Он је имао сuакш·а дана, Кад дође 
с пута,да МИ донесе списак путника, који долазе и:! ИНОСlранс"IВ3; одаК.llе је ко дош~о 

и l·"е Је ко одсео у Цариграду. Гако с.ам имао могућrlOСТИ да пратим крстањс свих 
путиика, а нарочито Немаца и Чеха КОЈИ су били ве1'lином у служби Гестшюа, разуме 
се, ових који су ДОЛ~ЗИJlИ У Uариград, На тај Н1!ЧИН осигурао сам да из Београда, 
или уолnпе ИЗ СрБИЈе, rrико не може д01'lи у Царю'Рад, ии l!роћи к:роз lcЬeJ·a, а да 
ја о томе нисам ООавештеf1. Мој пријате.ъ који "IИ је ове )'СЈI)'ГС чинио, f1ијс се ии 
Ma.110 огрешио о своју државу, јер 'ГО нису биле иикакве тајнс за турску државу к() 
долази н ко пролази кроз Цариград. Јер, тај исти KOMeCilp, ист такав списак преllзиао 
је JV одељењу полиuијске Yllpaue у цариграду, а то одељење које је f1ОСИ.lО 1Урски 
иазив Дар Дун Uи'(.'у6с,си, било је одељење политичке ПОilнције. ОВО одељење поред 
осталих, примало је и ове извештаје. Територија града llариграла била је подељена 
на 27 срезова. Од ових 27 срезова, у 14 бил!! су комесари сви родом из Лрилепа. 
Све ове људе познавао сам добро, као и они меие. У нојном погле}\у, Uариграл је 
чинио једну војну 06.1110 и И\lа() c~oj засебан ђенера:Јштаб. У ro време у Uариг·ра11У 
је бюю опсадно "-ТIII~е. Комесар обавештајне служ.бе за цариградски г·енсраЩIЈтаб. 
онеЈ је био јс;urи Прилепчанац, СИ}! једног мог омичног пријатеља Ибрахима Ћатзла. 
нисам трзжио од ових СВОЈИХ позианика НИКIIквих услуга 110 само ТQ,lИКО да воде рачу
на и да разб!!јају сваку июриry која би била 8eJ;jll~ 3.1 моје име. Свима (;зм љима 
дао на знаlhе да "е турска пол!!тика УОllШlе не занима. Рекао сам им да ИИКllда иећу 

питати о турском НЗ0РУЖЗЊУ, распорс,])' њеие војске, УОП!lпе, нећу се интересовати 
ни о чему, што се тиче Турске. 

Сви ови људи знюи су да ја гопорим истину, и ЈЈ,а моје држаЈLе Heћ~ биги ии 
мало на шreти Турске. У C11.\lOM ЦаРИl·раilУ живеЈl<l L')' 'lНОјИlЩ људи, бивши 1J()(·'lаници 
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у југословенској Народној скупштини, обојl!lIа ИЗ Битоља - Ћенал Зија-бег 11 Садуш
ага. Ћенал 3ија-бег ВОЦИО је пореlU10, по мајци, од чувеног Али-паше Тспелснлије, 
царског одмеТI!lIка и IIYгогодишњег господара Јањине н Епира. Садуш-ага био је 
господар jeIIHol' читавног сеШI СРПIIII, у блИ1ИНИ Црне реке, у ерезу битољском. Оба 
ова Турчина ПрИllадали су lIощатој верској орпшизauији Uемијйу. Исто тако у Цари
граду се налазио велики број MOjllX ЛИЧНИХ пријатеља, мсђј којима ИбраИIII llедебал 
(Дедебал 110 селу, где је имао имање у битољском округу), зет мога суседа у IIрилеll)', 
Хамди-бега, чији је најмлаhи син Хусни, био У полицији У Дор Дунuил оделењу: Ње
гов ст~рији брат био је судија у вароши Махнсзији или, како су је Турци називали, 
Маниса. Овај судија раније је био кмеНlравник у битољској ОШЈIТННИ. Али, испред 
свих ових у llариграду је био јсдан од мојих наЈстаријих пријатеља - најnоузданијих 
ИЗ Прилеnа, Хафус Асан Усеиновнh. Хафус је имао два сина, од којих је јеШlН био 
турски ЧИНОВIЩК У Родосу, на евроцској страни Дардаисла. А Ћенан Зија-бег имао 
је једно имање, састављено оц њива, ",аСЛllњака и винограда на острву Мармара, које 
ЗiIТвара улаз из Мраморног мора у Дарданеле. 0"0 велико имање, Ћенан Зија-бег 
добио је lIa рачун његова села llетине, које је било на грчкој теригорнјl! у срезу 
леринском. Грци су га експрописали н населил!! својим сународницима са Кавказа. 
На 000101 имаљу водио се као неки Уl!равнте.ъ мој пријатељ Хафус Асан Усеиновић, 
КОјll је још из детињства биодруг Ћенан Зија-Gегу. 

Тако сам у Царигрџу 0JlJelI~H1JY1' имtЮ све Nогућности за ofiавештајну службу, 
Ћенан-бсгов син био је ЧИНОВНIIК тypcK01- IIОСЈшнства у Сскрији, а Хафуса Усеиновиhа 
брат, бивши турски вапија, који је погинуо од једнога атентатора, био ожењен ис 
једне велике туреке породице, чију су шураllИ, њих двојица, бнли народни посланиuи 
ЧЛ31ЩDИ Велике tшрrщне скупштине у Анкарн, у llариграду био је и Иемаил Ефенди. 
ја, син Расти-беЈЋ ДесоваЈЈИје., Он је био Јюеле Првог соетског рата неколико година 
у Ощ:си, где је и~шо lleт СВОЈИХ кућа, КУllЈЬених за време реполуције. Зfюг њеГОDЮ 
великих послова око валуте. Руси су га затворИ.1И и једва су га ТУРЦII успе!ЈН да OC.l(} 

боде после ГОДИНУ дана, проведених У руском затвору У Одеси. И он је био ожењеf 
из богате породице, чији је један турак био турски посланик на страни, а један еталtН 
посланик Велике народне СКУ"UlТине у Анкари. Исмаил је живео на великој нози 
јер је имао н велику своју кућу у Цuриграду, који му је доносила неколико етотиНf 

.1ира месечно прихода. Кад ме једнога дана Исмаил Ефендија позвао H~ ручак, у једн( 
купатило које се зове Саба Упија, далеко 21 км на малоазијској страни. То је биле 
потуно модерно ,"юрско купаПIJЮ, c~ великим ХЈЛеЈЮМ и рестораном, својина једНОЈ 
БИRшег 1Урског ПУКОRника, чија је жсна била Немица. У ово куnа·rнло ДОЩlзила ј! 
само турска еЛИГd из Ц~риграда. Кад сам, по Исметовом позиву, дошао на ручак 
СС!ЈИ смо да PY~3MO ја и ИсмаИЈЈ и његова жена, која је била само у купаћем костиму 
За време ручка, ја кажем Иемаилу; "Шта МИСЈ1ИШ кад би од некуд изишао твој отат 
Расим·бег, па кад би видсо да твоја жена седи овако c~ мном у кунвћеlЧ КОСrl!МУ 
Шта мислиlU кога би прво гаћао из револвера?~ Рече ми; "МИСЛIIМ да би прво гаlщ 
моју жену!, .. " Ова је знала савршено фраНll)'СКИ и понешто енгжски. Беше одрасш 
у Е~РОl1И. 

Тако сам ја, им~јући Nнопюројне IIриј:НеЈЬе, па и на најпншим ПQ.l0жајима у Тур 
ској, јер је нредседник Кllсације Турс)(е РеIJуб.lике, Qших-бег био сиповац мога при 
јатеља Хафуса Хашима Мемишаroвића из Прилепа, чије сам имање у Браилову купи( 
од њих, а баш тим новцем Сали~·беl)' беше створена могућнocr да заврши правн( 
науке на универзитету у Париграду. 

ьио CilM обавешп~н о сеему што се догађа у Бугарској, зајеДlЮ са оним делш 
наше земље, који су Бугари били окупирали 1941. Знао сам ТИЧЕН puc!lopen бу1'ар 
еке војске које су БИЈЈе- распорећене у Грчкој, Јер, у целој Македонији и Тракији 
биле су само бугарске (lКУЩЩИОlJе трупе, а они су држа.1И и острво Тасос у Хер 
сонско-Кавалском заливу, тврдећll како су на ово острво, које је п~но и IJрепун( 
античких "рсдмета који потичу још из Тројанског рата, ипак установили да су ~ 
живели Бугари. 

Спе ОБе изоепmтје предаоао сам ТОIIIПСОНУ, који је био невероватно задовољан 
Једнога дана Томпсон ме је упитао: да ли би~ МОЈЋО,'lа му успоставим пезу са Бу"у 
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рештом. Овај uентлмен провео је дуге године, као шеф јешIOГ пстролејског енглеског 
друшrnа које је СКСlIЛоатисало румунску наф1)' И имало своју рафинсрију у ПлоеШТl1ју, 
а.ЈЈИ хад је ШlПус']ио РУМУIЈИју, УЧИlIИО је Т(} -тко IШI'ЛО, да је забораВИО,'ја узме адресу 
макар кога свог пријатеља у БукуреШIУ. Обећао сам му 1)' услугу и !IPBON JlРИJlИКОМ 
кад је ишао курир турског министарства СЈЮ.ЪНИХ послова, однео је jen1iO моје 11И(МО 
у Букурешт. OIyда ми је донео одговор и једну хрпу букурсшких новина. Кад сам 
то сие донео Томпсону, (Јнај је био изненађен, и кад ме је питао: Колико сам утрошио 

на 1)' везу, па кад ruM му ја каЗ110 јелну СНСВНМ СК[ЮМllУ суму још lIише се изненадио. 
ЗаТИМ сам га УII()знао са начином како сам дошао до те везе, те је од тада О!lај иСIl
тдмен био у сталној вези са Румунијом. 

Југословенска званнчна МНСНЈа, CacтaBљeJia од потпуковника Ilоповиhа и конзула 
Кнежевиhа, оmочела је да се измећу себе ,!),жака, док најпосле, ПОТП)'КОВJiJiК 110пооиh 
ннје опозван)' Каира, а H~ његово место беще [!Остављен t]енералштабни мајор 8.1а
днмнр ПерНћ, ролом нз једног места у Боснн н зет 1ieне(XIла н БНRшег мнннстра војllОГ 
'Ја владе Ппрц ЖИDковића. Овај мајор, мнслим да је био друг Жив!!!!у Кнежеои!'!у, 
бсше постављсн у конзушпу у Uариграду у рангу конзула. Тако су ПОЧС-1Н да p~дe 
поново Периh и Кнежекиh, а њима је био ПРН1Юдат и Јооан Гачиh, есстриЬ Бошка 
lевтиhа, који је дотле био ЧНIIОВIIИК У југословеllској амбасади у Букурешry. Не ссћам 
се ко беше тај амбаса.~ор, само знам из ПРНЧЩhД 10пmщ Гдчиhа 11 овога мајора Перића, 
којн је rd/;ође из БСО!]Јада побегао у Букурешт, па се после заједlЮ са амбасадом, 
повукао у Царнград, да је амбасадор негодовао што се иде на Uаригра.1, јер је то 
сматрао као опаСl1О Mecro, које lIемци могу сваког часа заузети, ве!'! је I1редлагао да 
иду у Одесу ... , па преко Москве и Иркугска да иду у Владивосток ... , а одатле I1раво 
у AMepIiКY ... Осталом особљу lIије се i\oll!l.дao ooaKall КРУЖIIН "ут око соета, па су 
је).ща скониJltI СIIOI' IIмбаСШlOра да рнзикујс и да за нсколико ени, ю К\Јнстанце сти]'не 
у цариград. 11 одаТ.1С у Јсруса.1ИМ. 

у ТJXlжењу таква чооека "ојll би дошао у Београд, 110чели су да сале!'!у IЖО Мах
муда Сафићурлије. Али изгледа да JiИСУ ималll тоднко но~ща, барем у 1"0 преме, коли
ко је бидо потребно да се IlЛати пут до Београда Сафићурдији. 

у lОме, једнога дана, мој I1pHj~тeљ KOMeCi!p по.·lнције дође и јавн мн, ЈЩ је у I~~PH
ryщц С111гао југословенски К1шетзн у резерlIИ 1'01l0тец. ИН!I~е ЧИНОННИК Иi!родне оон"е 
и реч!.' ми хоте.1 где је одсео. УСI1УТ, он јс ИСI1РИ'lао овоме комесару да долази директно 
И3 Београда. Имао је редован југос..10nеиски паеош, са којим је дошао до Софије. 
Ту је успео да на тај пасош добије ~изу ТУРСКОГ If(}сланства у Софији за прелаз у 
Турску. Успу'г му је ИСllри~ао да је у Србији lIо~е:щ реВОJl)'цнја; да су lIочеЈlе да се 
llMe Оllштинске ЗГРllде са свима списковима и уопште Iюказао се I1рВИ акт нспослу
шности У Србији. Одмах СЗ!ll ОТИшаО код Ропотеuа, кога сам затекао у Xaтe.1Y "Европи" 
и почео сам разговор са њим. ћшотец ми је рекао да ову реоолуцију у Србији изводс 
комунисти. Зна и за један ПО"Рет, Јоме стоји на челу Драгољуб Мю,~иловић, ~IIC
ралшrnfiни ПУКОRНIIК. Али да он ннје MOI ао ца ухuа]и всзу са Ibима, ишю је то тражио. 
Рекао ми је да ће бити страшне реnрсеuлије од стране Немаца како за свакн акт 
саботаже, тако нсто и за свако трупно нли поједнначно убиство НС_lIачкнх војника. 
за Слове.-mју ми је рекао да у њој lIије био, јер је од 6. аllРИ1Ја СТ1lJIIЮ остао у Србији, 
КЗ0 И сви осталн Сл{)ВСIЩII "оји су се тад!! наllJ~IИ у Београду 11 Србији. Pe~ao ми 
~e да је ('JlonellHja 110lleЛoelJa између Италије и Нем~чке и д~ ће, у e~3KOM случају, 
најгоре llраћи онн Словенци, који се буду нашли ЈIOД немачком Уllравом. Т1ща сам 
му рекао да сам у Палестини на Мртвом мору, међу lIојницнма француске Crpаначке 
легије, нашао сюш др Н~тлачеIJ1I, којн је пио lюслеl\lhИ n~1I Лр:шске nаноnине у 
Љубљани а љегов СИl1 бно сержак )' Оllој фраНII)'ској Сгра]Ш'lкnј лсгији. Роп,пец мн 
је реlUЮ да је то Ibel"Oll ШКО;IСКН друг и Д~ 3IЩ да је 011 ЩНШ<lU (ЈД кућс, 1I.IIИ IIИКО 

од његових НИЈе знао где се 1111.111:»1. 
Роuотец ме је упитао на којн начин може доhи до јУГОС_10вснеliе Dладе у ИIIO

страисmу. Рекао сам му да је то веома тешко, јер је ILП3да већ отишла у Лондон, 
а Једаи њен доо у Америку, I\ОК је СШIО МИIIIIСТ:ЈР lIojllH геllерзл И.lић ()стш) у јеру
салиму. Али, IlеlЦI иде у југослоnенеки КОНЗУЖН у иapНl раДЈ, Ille ће 1l0бюи детаљна 
о&!веШТСlЬа како може да СТlII"не 1\0 ЈеРУСа.ЈIИМД. А да ли ће негде моћи ,1а сшгне 
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и јУI1ХЛОUI:НСКУ u;шду, У то нисам веРОllао да ће му моћи дати обавештења ни гене
рални КОНЗУЛ, ни амбвсндор У Анкари. 

Отишао сам до Томпсона, коме, кад сам испричао да је устанак у Србl!ји ОПlOчео, 
почео је као дете да СIШче од радости ... и рече ми да ће одмах, најхитније телеграфски 
да обавести Белија. 

Није Пf'ЮlПло 7-.8 ,1ана, а у цариград су стигли Бели, Јован Ђоновић, прота Сера
фим Крсти!'!, његов брат Гавра Крсти!'!, Мина Сrаllковић, Никола Марковић, Михаило 
Константиновиh, Милош Тупањанин и Панта Решетар. Кад сам сазнао 111 дола1llК 
ОВОЈ1ИКО ЈlИЧНОСТИ, био сам прилично изнеиађеи, јер нисам знао "шта се иза брда 
ваља". Дознао сам ОД'IШХ ДЗ проl)' Серафима Крстића шал.е мииистар војни Богољуб 
Њlиh, а сви остани ДОIIIЛИ су ПО позину Geлија, шефа ИНТeJlиuенса сервиса 111 Средњи 
и Блиски исток. Чи,", сам се наш;ю са БеЈщјем, ИI:IIРИ'lао сам му 0110 што сам знаО. 
али они су убрзо почели да раЗ['ОВJlрају лично са Ропотецом, и ја се дa..'loe нисам мешао 
у те разговоре, јер је Ропотец сигурно знао више да им објасни, нсго што сам то 
МОГJlО ја учинити. 

Моја uеэа са С{)фllјом и са Скопљем функци{)нисала је савршено, а исто тако, 
сваки дан имао C~M извештаје () томе ко ДОЈШЗИ из иностраНСТRа у цариград. 

у току тих ШНiа, а то је био крај јуда меееца, мој пријатељ известио ме је, да 
су дошла двојица GeorpabaHa, од којих се један :юве ЈаНКОRић, директор банке из 
Беш-рада. н други Ракић, ОIIСТ неки банкар. Пошто сам био извештен за долазак ових 
љу,~И, Iшсам хте{) са љима да се tlaneM У самом Цариграду, а онн су били одсели у 
најлуксузнијсм хотелу у Цариграду, на Ђксиму. Пор}чио сам и ... да дођу на мшю
азијску страну у Халкидон. на место које сс зове Фснср Бахче-(Ђ. СУТР<Щ1\Н бнu сам 
у Фснер Бзхче, где има МН(ЈГО отмених хотела и јсдно пристанишrе, nOTII)'Ho ].IIклоње
но од иетроаа, које је сада 1I0СnIЛО једно модерно морско купатила. 

Ту, у старом ХаЛКИДШ-I)', У Фенер Бакче---еи, дочекао сам МИ.l0llана Јанковиhа и 
Дрщ'Омира Ракића. Јанковић ми се одмах 110ЧОО ХН3.ЈИТИ кзко је (Јн комесар у ранијој 
СингеРОllој бшщи; Jlричао ми је како је JlреЈЈlIЗИО Ilреко ClIlIe код СкеЈlе, ,[111 Iюзива 
ј lемце, да што пре уђу )' Србију; ПРИЧ1l0 ми је да му је мати Нсмица и да се он oceha 
као lIемщ. Молио ме је да пред њим ништа не говорим против Немаца, јер он то 
не може да 1рНИ и дошао би због 'ЈОЈа у су"об са мном, К30 И са свиким, који би 
lJокушао да I-ОНОри нротиu Немаца. PCl(ao ми је да је С3 Ракићем дошао да наплзти 
неке милионе швај11арских франака од Махмуда Сафиliурдија; Шl је Ракића узсо собом 
зато, што Ракић, као члан УПр1!II~ те банке из раније, зна цело ПОСЛОRањ~ банке које 
је б~нка НМ(IJ]а са СафићуР;J.l1јО:ll и ОСЈ'ШIНМ3. Једва сам МШ',Ю да ТРlЈИМ 01101 однратног 
и прљавог типа. Знао сам му 011а као пошrена и исправна српског официра: знао 
сам да је то јелна стара српска породица, чије је у~ешhе у живоty Србије познато 
и сал, одједанпут. нашао се из те и таке породице један одвратан издајиик. Рекао 
C~M МУ да тl треба да схвати да се налази у Царнграду, а Jle у Београду, и I\a ту 
не треба никоме да се ХВl1ЛИ да је готов да се бије, ако наиђе да неког отвореног 

непријатеља IIемща, јер их баш у Цариграду има толико много, да би пре њега Оllде 

распарчiUlИ, него што би се он нек{)ме ОСllетио! Био сам ПОРУЧИQ ручак, који је овај 
најновији Немац халаЈ1ЉИЦU прих~атио и неуморно јео и пио, а кад је почео ЈЩ дремз, 

наредио сам 113 га одведу У једну собу, да се испава. 
Кад сам остао сам са Ракиliем, овај ми је нспричао, да је он више дошао у Цари

грал да мени донесе поруку ОД мајора Александра :\1ишића }' lIези његова рала са 
дражом Михаил(]~ићем и тражио од мене да ЊИХ(]R)' IЮРУКУ доставим Енглезима. 
a.1H да ПI Iюрука 8FJ.ЖИ само за Ј::нглезе, FJ. не н :1.1 BJll1iIY Душана Симопн~а. Испричао 
сам да овде има једна енглеска екипа, која има задата" да С1)'nи у везу са Сllаким 
ОНИМ, који устане проп'IВ Немаца и који се покаже као њихов отворен непријатељ. 
Питао сам га: колико дана они могу остати у Uзриграду. Рекао ми је да њихова 
llиза ~ажи соега 15 даlll1 у мсс1)', и да 011 Ilе би желео ма 1111 који на~ин Д3 тражи 
проД)'жење те визе. 

1 !асле овог разговора са Ракиhем, прешао сам у Uариград, где сам нашао Бслија 
и испричао му целу ствар. Бели је 080 саопшrnо Ђоновиhу, 11 Ђоновић Љуби Ха
џи-Ђорђевићу, који j~ Ћононићу, као ДС-ЈеЈ"а']), јУЈ ОСЈlOпенске владе 111 Средњи И Бли-
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СКИ исток, УС1)'ПИО једну кућу у б.аШТИ генераmlOГ конзулата, гле је наместио ТPIJ 
собе - једну за Ћоноuиhа, ,цру!-у З<l !Ји"олу Марковићз, а трећу за Паmy Решетара. 
Ова кум НрИlllџщла је југословенском генералном конзула'!)' и уживала је екстери
торијалност, коју су Турци стриктно ПОllГГOвали. 

Не знам шта је Бели даље радио, али !юсле једно 3-4 дана, пећ СМО имали једну 
кnнфереflllију, којој су IlрИСУСТВQШ\ЈЩ Бели и ЏОН Бенет као и млађи син енглеског 
лорда .. , који је тада био министар колонија у енглеској влади, али чији је старији 
снн био У Берлину и СВШЮДНСВНQ преко берлинског радија тражио измнрење Енгле
ске и Немачке. Као нова .1ичtlOСТ на овој конференцији, бно је и један Р"је, који 
се просто звао Николајев. Па овој конференцији Бели H1'IM је саопштио да је добио 
налог директно од ЧеРЧl'lла да се oд~ax унути НОllЧШШ помоћ. ДраЖII МихаllЛОРиhу, 
као знак па га Енглези ПРlIхватају и да снремимо једну екипу од три Србина, а они 

. he дати једног Енглеза официра, који ћ~ управљати са радио-паницом, па, кад то 
буде готово, да се тражи MOryttHOcr да та екипа отпутује У Србију, а са Михаиловићем 
да се одреди Mecro за сусрет са том екнп(]м. Лругц јелна екиrЈа, од најмање шест 
официра, од којих сви треба да буду цnијатнчари, треба да ице у Русију. Ону еКИllУ 
за Русију l-pe&t да !IOди Душан l'адовиh, ђенералштабни и авијати'!ки пуковник, који 
је до ире неколико дана, био један од директора фабрике у Зеници, а пре тога био 
је директор фабрике авиона у Краљеву. Са Тупањанином беше дошао и овај пуковник 
Радовић. На другом И:ЈИ трећем састанку учеСЈНОU.ю је и РЦДОllић, или јц flисам допу
штао да, осим Јована l'юновнћа, долази ма ко од Оllе ЊИXQве велике екипе на ове 
седнице. 

Кад је С8е БИJlО утврђено, цео план био је послат у ЛОIQОН. После неКОЈIИКО дана, 
!lлан је био у целини одобрен како из Лондона, тако и И1 МОС~lIе. Руси су тр3жили 
да и један њихов представннк, поред Енглеза, дође у штаб Драже МихаИ!lовића. Тако 
је онда Оllај ПЈЩН дефИНИIИUНО YT~pђeH онако: код драже Михаиловића имају одмах 
да ИДУ дпа Србина, ЈеД<lН Ещ·лез и јсдаН Рус, а у ryсију пет авијаТИ'lарских офиuира 
и С њима Душан Радоuић. За РаДОllића инсистирао Је Милош Тупањанин IJреко мајора 

Белија. 
Ова ствар са по~ретом Лраже МНХ3ЮОIIнhа није могла lIYI·O OCГ~TH у тајlЮСТИ 

мсћу нашим људима у Цариграду. Прпп је о 10Me НСllричао ЈОЕ3Н Ћоновиh Љуби 
Хаuи-Ћорђевиhу. Шlа је clle Хаuи-Ћорђевић јавио својој влади у Jlондону, мени није 
1I0знато; а.ЈlИ IIОСЛС неколико даll<l, дошла је једна нова наредба IIЗ Лондона, да се 
ствар има поново проверити, јер влада у Лондону тврди ла никаЮl8 Дрш·ољуб Миха

ИЈlOвиli, II)'ковиик југосrЮRенске војске и би~ши војни изас.1аник у ьугарској, нс посто
ји у Србији. Овај човек заро6Љl;Ђ је од стране Италијана и налази се као заробљеник 
у Италији. Кад ми је ово саопштио Бели, само сам га погледао и упитао I а: Како 
може поверовати извештају Лушана СИМ08иhа. Душ~н Симониli УОllште нема појма 
где је ко зароб.-..ен, или l"Де се ко од заробљених јУl"(х:.IJОВСНСКИХ офиuира иалази. 
Он само зна за оно неколико десетина ОфИl1ира, углавном, завереника од 27. марта, 
који су успели да побегну прво до I-Iикшиliа, а з~тим од Пикшића у l'рчК)' и lJа:Је
стину. Казао сам да је извештај који сам дооио из Србије аутентичзн. А шта даље 
намеравају Енглези или Руси, ја о томе Hchy да водим бригу. Потврда и телеграм 
дз се Лража Мих:ш;ювиh ИU.13ЗИ на планини Маљену и да тамо 'lа~ има израћсн и 
ј~ЈЩI! IIРИМИIИван асродорм, што је без сумње истина. Шта liе даље Енглези у том 
IIfЩВЈIУ пре.!lузеl-И, то има да одлучи Черчил. 

Опет је прошло неколико дана. И од ЧеР'lила се I\обио један телеграм ца код 
Драже МихаИЛОRиliа треба -lfl oТl1flyjy ДEII СpfiИllа и један радиотелеграфнстu Енглез, 
али никако у тој еКИllН не сме да будс један ђ'С. Што се тиче друге екипе која треба 

да идс у Русију l:нглези се за то не интересују. БИ.l0 Је нзређ~liO да ја и JeH~H мој 
друг, а за то сам узео Јована Грданичког, оД,ltах брзим !I030м идемо у Алеп, у Сирију, 
где liемо добити јелан Л3~И 1I0јl1И бомбардер и одатле отиhи у Јерусалим, да се јз~имо 
ГЛIIRнокомандујуliем енглеске војске на Срсдњем истоку, генералу Кенингсму, чији 
је брат био познати енглески адмирал и командант eHfJleCKe фJlоге у Средuземног 
мору. Али, у ову нашу екипу, ушао је и дУШ'Ш Радuонh. Он је иосио пешnдијску 
nyковничку униформу, а да би изгледао што СЕ~чанији, носио је и сабљу ... Кад СмО 
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стигли у Алеп, 1)' смо одмах ОТИШ.1И на аеродром. где нае је чекао један енглески 
лаки бомfiардер, lIа СМО се на њега [lOпели 11, предоођени СИНОМ лорда .... отишли емо, 
јот истог шша, у Лидо, где је био lIелики енглески аеродром, а одатле смо ауто

мобилом ОТЈНIIЛИ У Јеруса.1ИМ. 
Сутрадан, ЛОрДОII еин отишао је I еиера,lУ Кеl1ингему, а после изм је саопштио 

д3 Енглези немају сада аllИОН који би нам МОГЛII стаuи!И на расположење, ueh да 
CI;I ИЗllесио време претрпимо, па ЧИN ЕНГ.(lези бу.!!)' ИМ!l.IIИ аuионе CТnllи!'!е нам на рзс
пnложење да се Nожемо пребацити у Србију. Одмах после овог саоllштења 1\30 с3м 
да ми се IIИЗИР3 пасош 3а Цариград, јер сам тамо замолио Ракиhа да ме, на сваки 
начин, чска док п: не uраПIМ из Пзлестине. Дао сам И пасош Душана Р3)l0ви!'!а. Оти
шао сам у југословенски конзулат, где сам затекао Богољуба Илића, министра ,ојн()г. 
Кад ме је угледао, генерал Илиh, без великог 06јашњења и увод1\, рекао ми је: "Ја 
еам чуо и ЗIIOiМ да еи ти веЛIl1'И противиик мој и nредсеДЮIка влзде гснсрала Симо
ви!'!а. Знам да окриuљујеш нас као гробаre Југославије. Али поред свега тога, ХОћу 
да те питам: Који је то дража Мюшилори!'!, гt:неРаЈIШЈ·абни IIYКОIIНИК, кога си ти 

измислио Ј13 се налази у Србији на челу не1'е групе официра и војник.n." Ја ~M одго
ворио Илићу, 113 ја нисам измислио ни једног југослоuенског официра, па ни Оllога 
пукорник~ Михаиловића. Тај IIУКО~НИК МихаИЛОllић рекох му, знам само ТОЈ[ИКО да 
је био југословенски Dојнн нзас.nаfJИК у Сnфији. Ланас се налази у Србији негде око 
Ма.ъсна. А норуку о љему послuо ми је IШIЬИЧКИ мајор A.rlеКСЩ·lдзr Мишић, син покој

ног аојооде Мишиhu. "Па тај Драгољуб Михаиловнh", УЗUИКН)I Илић, ~наЛа1И се 1'ао 
заробљеник у ИтаJlији! Ево, ја имам његову слику из зароб;ьеништва ... И заш [·0 ви 
обмањујете Енглезе? .. " Ја сам му одгоuорио '<lирно: "Можда има неки МихаИЛОllиh 
и у ИТfl.1ијанском ропству. Јер сте Би и Лушан Симоuи!'! тако rаспореди.;IИ нашу војску. 
па побегли из земље, да r:y је МОГ.1И заробљавати сви од реда. Али ()Iшј Дrагољуб 
Михаиловић о Ko~e ја имам исцршIН извсштај из Србије, није био ни од кога заро· 
бљен, н заиста је C~l\a у Србији .. ." На то ми .или!'! рече: "Немам ништа против тога 
да ти идеш) Србију. Али ти гаrшпујем да Ј.ушан Рановић неће видети РУСИЈС. Ни 
један офИЩlР оданл.е не може п()hи са њим, а и њему је 3абрањен повратак у Uари· 
град". Видео сам да се југословенска влада, OIIlIlJCl1U I енераЈЈ Симовиh, nРОТИIIИ сваком 
веровању да је у Србији остало људи који нису ПОПI)'.lИ [·)130У IIред немачким оку. 
пат()ром. Он ми на то рече да су добили дозволу од Енглеза да оБИђу све њихове 
заробљеничке логоре и I де Јшђу Слоuенце, да их упишу у ПрВИ батаљон Краљеаске 
гарде, који ће се основати у Јерусалиму, а он је нећ КОМ!lлетирао цело осооље ~ 
ИНСТрУ"lеllте за му.1Ику Краљеве гарде!?. 

Кад [вм OllO чуо, било ми је тешко, шm су, п()ред толико паметних људи, Koj~ 
су хтели и требали да изађу из зем.ье, осшли у земљи, 3 изишли СУ опаквн кво штс 
је Богољуб Илић, који смнра да наша земља нема пречеl' [ЮСЈШ и њенв RЛ1l}Џ! У ИlЮ 
странству него да оргаНИЗУЈУ музику Краљеве гарде од раЗliих Јевреја, бивших чехо 
СJlовачких држанљана, којих је IIYна П1Lllестина, али немају коме да свираЈУ. 

Кад сам ИЗИIШЮ из КОlIЗулата, нашао сам душаН1! РаДОВI1!'!а и рекао сам му: "в.1М! 
је заб(Щњен и3лв3ак из ПалеС·lИне! .. " Душан ме очајно погледао и рече >,(и: "Симовиl 
је против менс. Сад сам му ШIO У шаке да ми се светн. Ко ЗlЫ каква ми је судбию 
и ШТО ме чека ... : Погрешио сам што сам се вратио у Палестину, јер С1ЈМ МИСЈIИ( 
да реч Мшюша Туп~њанина нешто више вреди." Кад еам видео овако очајно ЛИЩ 
и ~"ТBњe .ilушаllOi Радо~ића, рекао сам му: "0,1 данас, 1Iа док не nређемо у Турску 
имате да hутите~ Само да СJlушапiJ! Али ништа да нс питзте! Поп таким УСЛОВИМ1 
гараН1ујем вам прелазак У Турску. Јп имам новаца доста. И за новац не брините нишп 
Чекајте Д1lЉe нарсђсњс! ... " 

Нашао сам ГрдаIIИ'IКОГ и рекао сам му: "Имаш да останеш у Јерусалиму сам( 
један дан. Сутра седи на аутобус. I1ucow ти је [(!ТОП и пизиран. Одавде иди nраНI 
у Триполис. Из Триполиса возом у A:IC1l. Ту дочскај 'Торос експрес", ин СН њим ираu( 
у Uариград. У Цариг(Щду кажи Ракићу !!а ме чека. И даље .... нико~е ниuпа!.:' 

Кад сам тако свршио са Грданиqки~, потражио сам један ауто са шофсром, кој. 

има П~lIеСТИIlСку, lIибаllОНСКУ и сиријску визу. Ка!! сам таКII()Г нашзо, рекао сам M~ 
да !'!е мс возити!!о Триполиса, 113 1'ЗД т,!мо С"lигнемо, кюаћу му КУда heMo и!'!и JЏlљe 
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Питзо сам ["а К{).lИКQ Тr~"'И НО ТриrЮЛl{са. ПmраЖИQ ми је 2n П3.1естински)[ фуНТИ. 
Позвао сам ДУUlща Радовића, сео C1I ЊИМ У ауто и JOI11 ИСТОГ~ Л3fШ увече били смо 
у Трилолису. Ово је Dоследњз либшшнскз лука, 11 одатле поди пут, све поред мора, 
до Јlаудикије на СредозсмНОм мору. коју Турци и Арапи зову Jlатакија. Рекао сам 
шоферу да одмах из ТРИЈЈолиса тера у ЛатаКllју. 

Била је ноћ. Кад сам ушао у Латакију. И овде су Французи, rюкрај малог IIPIf
станишm, rЮДИl'ЛIi леп и модеран хоrел, царНllарницу, и још не"е друге з.рџе у 
ellpolJCKOM стил)'. 11tкушIЦ хотеJlIl 6140 је неки ]срмеюiН. l bCI"1I С8М питао K!lJ(a~ је пут 
од Jlатакије до АНТИОХliјс, коју су Турuи опет I1р03Нали наЩНIКО Анта~ија. Рече ми 
да је до турске гран"!це щ"lIе~о 4()-5() КМ, а исто ТОЛИli:O И до Антио~ије; ДiI иа 1)'!Хкој 
граници нема никаКIIИХ IlреDОЗНИХ средстава, али да. он има могућности, ако му дам 

I1eT палестинских фуши, Д3 ми осигура да ће ме сутра турски зуm И1 Аllтиохије чека
lИ на I-Р~НИЦИ турско-сиријској. дао сам му новац без речи. Ту смо вечерали и Јlегли 
да спавамо. 

Cyrpшщн је била недеља. Био сам обавештен да енглески официр, који контро· 
пише Гp<lницу, седи у једног ВИЛИ, 'Ј боровој шуми, 10 км удаљен од Гp<lиице. Знао 
Сам да недељом Енглези не врше никuкну дужност, и ца су Iill 1-p<lНИЦИ само сирнјски 

чииовници који немnју никакног разлога, ако им се да пристојан бакшиш, да раз
гш:д:!ју визе и шта све пише у пасошу. 

Сутра рано, за још другнх 10 фунти стер..lинга, возили смо се једним uо~бастим 
планинским путем на турско-сиријској граflИЦIi, која се нал~зи на ОIИlМ СТ'ЈРОМ путу, 
ШТО води из Антиохије у Латахију на Среil\"lземном мпру. Кал смп стигли на саму 
грающу, она је била [)бележеIШ ЈШ Т'Јј ШI'IИН, што је једна велика раМIЈа била CI]yJllтeHa 
Јlа путу, а са обе стране границе биле су Иl1ске, призсмне кyhc пограннчне аДМИIiИ
стр;щијс. Еliглески офшЈИР, IЮШТО је била недеља, нијt дошао у канцеларију, а бес
послени ЧИIiОDНИЦН у OIюј пустињи бранили се од мува. То су РШЈИли И на једној 
и на другој етp<lНИ границе. 

Ја н Ра!\о~ић одмах смо IЈОДНе.ЈЈИ с!!Оје Jlасоше jJ{Jj-Р~НИЧНОМ чино~нику, који је 

гопорно саБршено француски, а узим~о б~Ј\ШИЈU араПСЈ\И. Предао сам сав иовац који 
ми јс стајао у пасошу 114 сам га пренео iiЗ Турске у Сирију и Палестину. Било је 
liешто око I.()(Ю !lолар~ и 40 фУНI'И П3.Јестинских и 1.000 :!Ира ·]урских. 

Шпфера смо отпустили OДMa~, а кроз кратко llpe",e видесмо да се на ryPCKOj СЈ1Ја
жарниuи пријавио шофер са луксузним аутомобилом, који јс дошао из Антиохијс. 
Знали смо да је то аутомобил за ]I3С. 4ИНОЕНИК оне nограничне станице у СИРl1ји 
ст~вио H~M је IIримедбу да немамо визу геlfералног гупеРliера из Бејрута да можемо 
liапустиlИ Сирију. KtIД ЈЩМ је ОВО обј~шњав[ю, у исто време глеДiЮ је у гомилу мојих 

Дo.l~ра. Рекао сам РtIДовићу који је добро знао фраицуски, да каже овом сиријск:ом 
чиновнику да смо ми nРf!бзвили СIiС потребе визе, али 1iIТ0 немамо визу гунернера 
Сиријс из Бсјрута, то је 11расто зага, ШТО ИИСМО зна.1И да је, поред редооних низа, 
које за ПЈ издају нщщеЖIЈе власти, потребна још и ОАа низа гувернеронз. После дугог 
ршгонора, а HeIJpeCT<lHO сам се бојао ЩЈ можс сваки час доћи снглсски офиuир, који 
!'Је сигурно вратити пуковника Радоuиhu liатраг, рскао сам Радовиhу да каже овом 
пограничном ЧИНОUIiИКУ, да Ш!М дозволи прелаз IIРСКО граниuе, а ои нека ~аuржи као 

"успомену" на наш пролаз 150 DO.lapa. 
Чим је чуо за овако lIелихи б3КШИIII, peJ\UO нам ј~ .. .щ је сасвим право ца му дамо 

барем још 50 долара ... уз обј~шњење, да би ннс много скуn.ъе стајало да се одавде 
~p<lhaMO чак у Бсјрут, пн 1)' да чекамо низу, а ~ !'Је нам учин!Пи О.lакшицу. што ће 
нас одмах ПУCТl!ти преко границе. На то сам ]IРИСТ30. 011 је СТШЈИО ~нзу на пасоше, 
В[Ј.3тиn нам сап НОН8Ц нюраг IJЛИ, за СIIUКИ СЈlуч~ј, Д!I ct: ми Ile бисмо нешгп предо
МИСЛI1ЛИ, задржао Је 200 цо..шра за ссбс. Кад је све ово би.l0 готово. да би и на другој 
страflИ, тј. својим TypeKI\M друговима nок~зао колико смо ми цењени путииц\{, узео 
је два наща иелика кофера у руке 11 донео их до саме рампе. Ту је p<lМЩЈ полигнута, 
па смо се срдачно rуковали с опим ЧИflOВНИКОМ н тако, ЈШКЩИ 33 2lJlJ ;.1wшра, прешли 
смо у Турску. 

РЦ(Јвиh је био спасен. Али смо на турској страни Н31\ЩЈIИ на јСдну заборављсну 
ОКОЈЈНОСГ. ТУРСКИ новац било је строго забрањено уносити са стране. Свега је БН!lО 
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допуштено унети 50 лира у хартијама, а сав остали ryрски иовац оставља се 1)' у 
денозит, lla се на Тflј НОЕац добија уредна признаница и може се подићи приликом 
поновног преласка граниuс, то јс,:т, ако се будеЈе враћали у неку ;{ругу држ:шу. Crpa
ни новац било је слободно унети у Турску у неограннченим КOJIичинама. али страну 

~aJ!Y"I)' смела је јЩ мења само турска Н<l[ЮДl!а банка. Нико вам, ни за какаву услугу, 
нс би смео узети страну валуту. И могли сте да имате IIУШ! торбе злата и CТj:»lHe 
валуте, а да не можете купити ни једно КИ.10 хлеба. Мени су на турској l'раниuи 
задржали 1.O()() 1)'рских .1ИfJll И лали ми уредну признаницу, а злато и доларе вратили 
су ми. Свакоме од нас враТИ.1И r:j 110 50 турских дира, колико смо по закону имали 
право да зздржимо. Срећом, имао сам још нешто ryреких .1Ира, које нисам пријавио. 
И то нам је БНЈЮ ПIман довољно Шl П.lаl11МО lIюфера lI:оји је изншао пред lIас до 
наше послеllње lачке путовања аутомобилом - АлексаlШJ1ете, 

Пошто смо обавили све послове код uарlolНСКИХ ryрских власти, који су се чудили 
да људи са толиким н()ннсм п[Юла3е кроз овај пусти крај, кад aeh постоји железничка 
пруга, која везује Баl'д~д иреко Сирије са Анкарам. ПОШ.1И смо У Антиохију. 

Од Антиохије води потпуно модеран пут, саграђен на ЧНЈХТој [[ОДЛОЗИ, сав аефал· 
тирзн и иде из велике сиријске вароши Алепа (Халепа) у пристаништс Алеl;сандре"Iy. 

Пут води уз високу планину, а кад се пређе !-ребен ове !LfIаиине, на источној стра· 
ни, окренутој [JpeM~ за.IJИВУ А.ЈЈександреlе нодигнути су сзнаmријуми, летн.иковци и 
хотели за франuуске чиновнике и њи~овс пuродице, I;uje се служило у нетривим 
местима СloIрије, да би овде МОГ.1И провести годишњи одмор усред !LfIаНИIIС, са водом 
хладном као лед. ОД OBOI' "еета, између Лнтиохије и Александрете, почиње п)'т да 
сс спушта ка АлексаНДРСТI1. 

Било је 2 С<l1а после подие, кад смо стигли у Алсксандрсту. Имали смо чрског 
HOBua lаман ТОЛИКО fЏl платимо ножњу од турске границе до АпександреlС. Отишли 
смо у ц~ринарниuy, да TUMO видимо да ли бисмо могли размеllИТИ страну валу1У, 
пошто с\ю сззнали да у @ом мес]у Отоман банка нема своје филија,lе. 

Кад смо ()lИЩ1И у llНрИНlIрlIИIIУ, тамо смо затекли уrlр3вника, који је био родом 
ИЈ !.iосие и Ј'ОНОрио СРIIСКИ K~O И ја и Радопиl'l, 0)[ [[ас је уперио да нема никакве 

могућнск:ти Шl ту размснимо IЮВЩ, веl'l да те вечери седнемо у воз, који из Алск· 
саидрете иде у Алану, а ОШlтле, пошто 101 ПIМО не постоји филијала Отоман банкс, 
ШI одемо У Мерсин ;щ разменимо иовац. Кад нам је речено колико оаје подеоз до 
Адане, видели смо да имамо ТOJIико турскога новШI, з.'IИ зато tJeMUMo новаца да ру'Шмо 

у А.:гексаидрети, ни да всчерамо)' Адаии, већ тек сутрадан можемо ручати у Мерсину, 
пошто б)'дем II(:IO.'II:НИО страНУ НадУ"Ју У банци, и кад се будем снабдео турских нощем. 
Растали смо се са управником даринарниuе, који тога дана није ништа ни радио, 
јер је БИ.lf1 HeдeJЫI и кuннсларије, као и све rщщ,е, БИЈlе су .1апюрене. 

Увече смо сели на воз и ОТПУТОВЏII У АДШIУ, Ј'де смо отишли у хотел и 1""<11110 
сам рекао да немамо 1)"рекш' кооца.ца платимо стан и храну, веЬ hy сутра да Оlllр)'јем 
у Mepellll, гш да тамо промегщм новац. Молио сам хоте..~ијера да му оставим нешто 
страие naJIYTC, 11\1 ;щ МИ он да !«јО позајмицу 1Урског новца до мог повр,пкu из Мер· 
сина. Али хотелијер то иије смео примити. 

Пошто смо 1)' преlюћили, сутрал;щ у понедељак нађем јсдан ауто-такси и погодим 
га до Мере-ина. Шофер је био Турчин из Нугареке који, кад је чуо V~Зl'ОПОР између 

менс и Радовиhа, иако није могао разумети шта говоримо, ослови нас: "Ви говорите 
руски, а ја сам Бугарин". МII му рекосмо да смо Срби. И тако смо до Мерсина могли 
да нодимо разгоноре на српско-бугарском језику. 

Пут је био дугачак 50 км, али т0..1ИКО искварен, да се човек више умори у КUJlИма, 
flего да иде пеШl;е. Више од три сна требало нам је да стигнемо до Мерсина. Али 

смо ИМа.ЈlИ Ю nреимуl'lство, IIIТО пол~оз нисмо морнли плашти унапред, а да путујемо 
возом, нисмо имали новаца за карту. 

у Мерсюry сам одмах отишао у банку и разменио неколико стотина долара, да 
имамо досш за llYl до U<tрш·ра,!м. ПЈШТИЛИ смо нашем 11I0феру, па смо сели на В03 
и отишли У Адану, али смо се прeu;одно добро наРУЧЩIИ У једној ма.ЈОј рестораuији 
у Мерсину. 
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Из А,:щне отпутовали смо диреКТltо У UарИIРа,ц, (1 нисмо се ни заЈ\ржан.али у АIllGI

р'. 
РаДОАиh је био угланн()м спасен. Беше изашао из онога домена, где су га могли 

до миле поље ШИКilнираЈ'И генерали Симовић Ii Илиh. 
кад СМО стигли у Ц~ригр;щ, ООНQнић, БеЈш, а и Хrши-Ђорђепић генерални конзул, 

прилично су били зачућенн појаnом Р3,!lовића, јер су СНН били извеuпени да се Ра,цОDиh 
не може uраппи из Пa.rН~Сlине. Руси еу били страшно љути што се цела ова кам
бинаllија о ОiIJIВСКУ Дражи МихаЮ!QВИhy и једне скине у Русију, била ПQКRарила. Иако 
је та комбинација била KOHaQHO одобрена у ЛОНДОНУ и у Москви. Рус Николајев само 
је стегао зубе н flеппо ПО руски ОПС()Rао и мислим да се псовка односила на це,,1У 
српско-еНГ.lеску коалицију. 

Мене је Ракиh још чекао у Uариграду. Чуо сам да је у ТОМ MeђynpCMCIIY, док 
сам био у Палестинн, долазио једанпут тајно у југословенски конзулат и тамо поновио 
све што је мени раније реако. Бели ми је рекао да питам Ракиhа да ли би хтео да 
1l0Hece новац Дражи МИХЛИЛОRиhу. Он би хтео да, по одобрењу енглеске владе, 
поша.ъе Дражи 1.()(Ю.{)О[) динара. Кад CI!M ово предложио Ракиl'lу, он је припао а.ни 
с тим да му тај новац обрачунамо у ·typCKe лире, које су биле њему потребне за нску 
кауцију кад суда, где је он, односно Мl1л()~ан lш!кrшиli, поднео тужбу С'Ј!Еј пратиоу 
Махмуда Сафиhурдије и морао јс по l)'PCKOM :WKOнy депоновати одређену суму нов.ща 
као l)'Жl1лац-странщ. Опа сума нов:ща ИЗНОСИЈlа је нешто око 13.00 l)'рских дира. 
Тај нооац сам примио од Белија и предао га ћкиhу, који, кажу одмах тај новац депо
нов!ю. И, ПОЛПО су му путне исправе бнле )'peI'leHC, одмах је !..1'!Р~).ЩН ОIllУ1'Ооао, зајед
но са Јанковићем у Београд. Меl1И је обећао да ћс, на сваки начин, УС.1СД спора са 
Махмуд Сафићурдијам, морзrи 1IOIIOBO доћи у ЦаРШ'рад, а привремено њеП1R)' ствар 
по спору прсдао јс нском бившсм аустријском барону Родиhу, који је р;шије био неки 
чиновник у аустријском посланству у Uapl1fpaдy, а кад је ,ЮС,lЈаНСТ~О укинуто, Родић 
је остао без службе у Uари!"раду и, llOШЈО је имао велико познанство у lIариграду, 

всроватно је могао посрсДовати у неким парничним стварима. 
После 7-8 дана чуо сам да је Душан Радовиh добио руску визу и Щ! је ОТПУТОВIЮ 

у Русију. ОВОJ.l придиком је отишао С<Јм, јер ~y нису ДОllуштали да узме никога од 

јуmcловенских оФициr~, кnји се Н!!.131ИЛИ у Пa.!J..tстини, а у Турској их уопште није 
БИЈЮ. CBI1 су сада седеди на щ:ким Ј!ОН(1РИК~М~ које је Hel"Дe у Србији брао Др.1Ж~ 
Михаиловић, за кога се веровало да ће једним замахом избрисати сав ОН1\ј гежак ути
сак и CpaMOl)' :т онако брзу каПИ1улацију Југославије и љене ИОјске. коју је !lрИредио 
генерал Симооић, KOjl1 је С!!М себе произвео :w Јlредседника југословенске В.1а.llС, а 
чим су Немци напали на Беогрnд, посгави{) је сам себе и :т начелника штаба врхооне 
команде југословенске војске. Све је то требало да избрише покрет Лраже Михзи

ловиhа па признаљу других ,1ица, али не и Душана Симовиhа и Богољуба И.ll1hа, 
који су тврдили или барем ХТеЈШ доказати да такво име уоuште и не постоји у редо
вима Срба - југословснских офИUl1рз. Меhутим, прс него што јс Ракиh СТИГЩ1 у 1>ео
град и предао новац за Дражу Михаиnовића, ја сам преко својих ~e:w успоставио 
директну везу са Беш радом. Изнештаји које сам добно из БеШ'рада, БИЛI1 су такви, 

да сам добио утисак да су комунисти Срби одмах IJOCJle немачког напада на Русију, 
ОДЛУЧI1ЛИ да днгну устанак у Србији, да би показали солидарност са нападнутим совје
тима и IЏ! се Дража Михаиловиh споразумео са њима :т З<!јеДНI1ЧКУ Iш~ију. 

Супротно мишљењу генерала Симовиhа, остали чланови владе у Лондону, покрет 
Дражс Михаиnовиhа примили су као неко олакшање, које је јсдино могло да изGрнше 

онај тежак: утисак, који је на Енглезе уЧИНИЈЈа К311Иl)'.lащtја и сви доцнији ПОСТУПllИ 
"енерала Симовиl'lа. 

А нико од љих нијс имао појма да С)' Србијом почели да команду ју КОМУНЈ1(;тичке 

воl'Ie и да је у њој грађански рат на прагу. Прво што ми је дошло до руке, то је 
Пећанчеll<l сарадља С<l Немцим<Ј.. Друго, да је ИЈ!ија БИРЧ<l!!ИJI са Јевђеиићем и Рад
МИ.l0М Грђићсм пришао Италијанима; да се Бирчанин снашао код Италијана, који 

r:y, то5оже, узели у одбрану СРПСКI1 народ, који је почео немилосрдно да убија ПавеЛl1ћ 
са својом бmщом)' HOBocт~opelloj НДХ. По извешгајима које сам побио, ова су уfiиства 
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тако у маса~ш Dршена, да је Jlостојала бојазан onruтer истреб.љења Срба изван старих 
граница Србије. 

Група Кнежевиh успела је да наговори Мах муда Сафиhурдију да тражи пасош 
:1а Београд. да ли су га баш они наговорили, или је он то саи желео, није ми познато. 
Али, пре њеГОПII ЛQЛнскн, МИЈЮШ ТУllањанин често је одлазио њему и всћ је Сафи
hурдија био познат као курир Туп~њанина и Николе Кнсжевиl'iа, Давали су му разно
врсне lIоруке за Београд и сви су били задовољни кад је он отпутовао из Царигр.IД~, 
мислеhи да ће им он ускоро ЈЮСШiТИ обавештења о свему што је њих интересовало 
и да l'iе им извршити порукс. 

СафићУРДИЈа, чим јс' дошао у Београд, био је ухаllшен и дуго времена Јlежао неЈ'де 
у заIВОРУ, IШ су га на крају иа T)'(lCKy ИНТfРВfнцију, НfМЦИ пустили, али он, HaMfCТO 
да ef прати у Цариград, lюшао jf у ШlJuјlЈареку, И мислим да су га Немци поново 
:1атворИ.1И, jfP није имао дозволу да из Рајха прелази у Шиајцарску. 

Читава два месеца ови у Uариграду нису знали шта је са Сафићурдијом. Кад 
су о томе дозна.1Н, IЈрогласили су Драгомира Ракиhа као кривца за хапшењс Сафи
ћурднјево, зато што је ои био у СЈЈОРУ са Сафићурдијом. Не знам да ЈIИ је 1)' шта 
MO,dO да Иllтсрвенише Ракић, али знам да је T)'IJaњaНl1Н са осталима толико јаНIJО 
говорио у Uариграду о споме куриру кога ша.ъу у Београд, да је то било довољно 
познато и немачким агентима у UаРИI'раду, да Сафнћурдији IIрl1преме затпор чим пре
I!е српско-бугарску грЗtlИЦУ. 

Поиово сам добио позин преко Бе,ЈЈија да ollMax отпyryјем у Па.lCС'ГИНУ и даље 
у Егигщг, јер ћемо добиги аUИОII за одлазак у Србију. Са МихаИ:lОнићем н~прзвио 

сам споразум да Ьу доl'iи 110 спуштању авиона у Чачак и 1)' ћу се јавити "ОД Гавровиrш, 
који је био раније председник општине у Чачку. Михаиловнћ је требао да упути Гавро
lIиhу у Чачак јеДЈЈога човека који би ме одвео у штаб МихаИЛОDиl'iа. 

ОlJег сам собом узео Јоизнз ГрдаНИЧЈ;ОГ, се.ЈЈИ смо у "Торос експрес" и стигли 

}' Адану. 
Покрај мора, дуж целога пута, од Бејрута па докле држи Лиfiаион, подигнуте су, 

управо, ископане су и уграђене у бетон мале солане од 50-200 1.12 свака. Ту се доБН!щ 
морска со за домаћу llOтроШЉУ Сирије и Либанона. ПСЩlm је Сирија .'\Зузеrd и преШJlа 
из руку вишинске В.lадс, а.1И само фиктивно, у руке Дс ГО.lа, !::нглези су почели 
да поднжу пругу IJОРМ~ЛНОГ колосека Триполис-Бејрут-Хаифа, а од Хаифе постоји 
пруга спе до Каира. 

Кад се проl)e Тир, nyr се пење мало напише и 1)' се доћс на границу Либанона. 
Пошго се обане цари неки ПОС.IJОUИ, улази се у један тунел и на крају тога 1)'нела, 

улазите у палестинску uаринарницу. Кад 1)' обавите uаринскс послове, којн су много 
стражи него они при уласку у СНРИЈУ или Либанона, јер овде се јако строго води 
рачуна да се не би нрокријумчарили некн Јеврејн, а то би И3аЗПIlЛО пропаст Арапа 

у Палестини и може бlПИ неко комешање, што су Енгле)и, на сваки Wlчин. избе
гава.,и. 

Ol\aT_~e се пут мало удаљује од Средоземног мора и ви ocтallЉaтe северно од пута 
варош Акру, чувено старо шшестинеко пристаниште, које је еада готово без ИКIIКliе 

ваЖfIQСТИ, поllПO је направљено MOllepliQ пристаниште у Хаифи, где су подигнуте 
рафинерије, које прерађују нафту, коју са обала Тигра у Ираку, преко щ:ле Месо

ШЛlIмије, доводи једаН OГPOM~H нафтовод. Тај иафroпод се у Сирији ;[(,ли на дпа наф
ТОБода - један води у либанонску варош ТРИIIОЛИС, где су га ЈХ\нијс искоришћавали 
ФраНllYЗИ за !lотребе сноје средоземноморске флоте и остале потребе, а Ј\РУГИ долази 
у Хаифу, где су подигнуте огроине рафинерије. На тај начин Акра је, поред оног 

зиачајног пристаништа у Хаифи, постала као нека сиромашна страћара поред неке 
велИl<е па.Ј31е. Одаџе до Хаифе, као и до Хзифе до Тел Auива, подиже се обала 

од самог чистог песка. Мислим да јс то дuло IIОВОда пророку Исаији који није ни 
могао знати каква је обала на другим морима, па је, описујуl'iи чуда "оја је Бог стuорио, 
рекао и ово: "Ти си загрэ.дио море песком". Јер, заиста, ова пешчанз ofuла простире 
се све до ~a.l0Г и Великог Сирта, у Триполитамији, а то јс више од 3.000 км, гдс 
је заиста море заГР:lђен() C:lM() песком. 
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с нама је путовао све до Цариграда ио!! БСIJСТ. Он нам је 1I01olarao да 1(0lI разних 
царинских власти брзо свршавамо све формалности, које нису ни тамо мзлобројне. 
Ауто СМО имали дирекпю Бејрут-Хаифа-На5лус-ЈерусroНIМ. Кал. СМО стигли у Јеру
салим, ЏОН Бенет је отишао ТIIМО да пријави наш долазак. Али, Кад се вр!пио, са01l
штио нам је да морамо одмах Д3 идемо)' Канро. Тамо hCMQ добити упутства и авион 
за Србију. l()ш истог дана аутом смо отишли у Лида где нас је чекао један лаки 
бомбардер, на који СМО сеJlИ и OдaТJIC отишли у Канро. 

Прво СМО лете.ТИ изнад Средоземног мора, па онда измећу групе неких језера на 
Синајском полуострву, али б.1ИЗУ до Средоземног мора, дпк нисмо УГЛС;1,аЛИ сјајну 
пругу Суецког кана.1В. Затим, кроз неКQlИКО МI1НУЩ видеЈЈИ СМО lшрамиде, Каи~ку 
umаделу и СПУCТlШИ се на велики аеродром у Каиру. Пошто нисмо имали египатску 

ВИЗУ. морали смо добити војне енглеске аутомобиле. И тако смо изишли из круга 
аеродрома, који је сав био ограђен високом огра,'lnМ од щжолико метара и дп неко
лико редова бодљикаве жице. 

Па юлазним вратима биле су две страже: унутрашња стража била је еиглеска, 
а спољна египатска. Та египатска стража била је зато да не би H~KO, без ypeДH~ ~ги

патеке визе, улазио у опај енглески аеродром, нити из њеl"а из.назио. А.IlИ, нош 10 су 
ЕНГ.lези свакога, кога су хтели да nребаlJе у Египат, nрсбаПИВ!l..1И својим војним ави
оиима, а при Иlllаску из a~poдf)()Ma, опет Сlюјим војним аутомобилима, ова египатска 
стража. барем на ономе аеродрому, би:ш је само фюураН18на. Ауюм смо llРОШЈЈИ 
норед ове египатске страже и кроз Каиро упутили се право на ",ост, који преко Пила 
води у 3амалек, где смо одмах отишпи у једну Ilfтоспратниu:y, до самог енглеског 
хиподрома. Овај хиподrом, на коме се обављају трке, има преко 1.000.0(1) м2 сав је 
пр<:ТПОрен у енглески нарк, а на једном крају је лепа кућа, у којој су просторије к.1уба 
и један ве:ЈИКИ ресторан. 

Ми смо и",али и непријатност. Прве вечери кад смо стиглJ.i у овај стан у КaJ.ipy. 
беше дошла немачка 30J.ijaUJ.ija и юпrlllила С'Јрахониl"O бомбардоваЊf на еНГЈЈески 
аеродром "џд Каира и на неке војне ",агацине, којих је била пуна околина Каира, 
а у CUMOM Каиру би.nи су немачки и италијански посланици са огромним бројем свога 
особља. На тај начин, Енглези су рпо~а.1И у Егиюу, а у исю llре",е били су са сuих 
страна обllllжени, јер су Немци и Италијани има.1И масу својих људи, а и један 6С.1ИК 
број Егнпћана био је у њиховој служби. Енглези нису могли ништа ла С!lКРИју у Егип
ту, а да то Немци и Италијани ие сазнају_ Италијана је било много У Егиmy, али 
иарочито у АлексаНЈqжји, где су они са Грпимз чинили веliину ст:э.ИОВНИIIггва. У Каи
ру било је нешто мање Италијана; али су сви били Уllисани као фашисти и МОГЈIИ 
су корисно да цослуже у својој обавештајној служби своме послаиству. Та",о су, почев 
од парадног кочијаша на позлаћеним краљевим кочијама, па до електричара и кино
оператора, сне били Ита.lијани. Снс сo(i;]рице у Двору биле су, истина, Словенке, 
али италијанске lюдзнице из околине Гориuе. Тако је з.а Италијане, а и за I1емце, 
било лако да сазнају све што се ради у ЕгиП1)'; које и какве лађе пролазе кроз Суецки 
канал; какав се материјал иcmн~ра, и у КОЈИМ КОЛИЧИШlма и где. 

Зато ово бомбардован,е, које је те ноћи uршено на каирски аеродром и иа многе 
магацине, Немци су ВРШИ.1И успешно, јер су ТdЧНО знали, и били обавештени о свему 
оно",е, што их је интересов1UlO, а њих је интересовало све оно, што су ЕНЈ'Јlези радили 
у Еги(1)' или су орши:ЈИ неке llрипреме за рад. Бомбардооање је било страшно, 3.1И 
ја нисам изищао IШКУД из своје собе, иако се куЬа тресла као да није од камена, 
всЬ као да је праllљена од карата и остављена на ветру. 

Сутрадан дошао је ЏОН Г>fНП и донео ми Cl!Ollllпење да одпле из Каира треба 
да се пребацимо на Мал1)', а одатле добиће",о ЦОдмОрниuy, да Ьемо, са још једном 
групом Срба официра и са једним Енглезом који ће и",ати Р!IJIио-станиау, да идемо 
у Србију. Кад са", 000 чуо, рекао сам Бенery 1111 сам поручио да ме човек Драже Миха
идооиhа чека у Чачку. А колико зна", географију, подморнице нс мо!)' да иду у Чачак. 
На то IIIИ је Бенет ПРИlllетио, да мени стоји на расnоложењу ла ја лам правац под
МОрниuи, где да нас искrца у IIрној Гори, У Далмацији или на далмати неким остр
вима. 
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у такоом IIpeMeнy, доhи сз подморницом ДО Ц. Горе, ИЛI! ма где I-\a далмаrnнско 
приморје, у чијl1ј r:y позадИI1И беснеJtи Павелићеои раэбојници, нисам сматрао за 
паметно, јер lIисам нероово да УОIIШте могу доћи JlО СрБИЈе. 

MeHIi је био циљ и задатак да идемо у Србију; да дођем до пуковника Драже 
Михаи.товиhа If да ПlМО видим И на ЈЈИЦУ места проценим у коме правцу треба окре
нути народно неРЗСllОЈ1Ожење према окупатору. разуме се, целу СИ1)'ацију и њен развој 
трудио бих се да ДОАедем у склад ис!оьучиво са интересима српског народа, без обзира 
на 1.111 чије npyr"e интересе, а нарочиТ(] с обзиром на то, што сам добро познавао све 
слабости и недостатке енглеске војске, не само с оооиром ШI њено бројно стање, већ 
и Ifa њену материјалну спрему. Знао сам вредност еИГ.lеског војника, нарочито Аустра
лијанаца. Канађана, Н080зеланћана и индијских дивизија. Али, сва њwюва храброст 
и пожрпюпање нису могпи да замене J1IKO очигледан недостатак њихове материјалне 
спреме. C~MO један III!I.гщ IЈример. ПРИЛИl>ОМ ул~ска у лаки војни fi.oмбардер у Лиду, 
треба.l0 нам јс да прсгледамо 50 сшщ)ваних IЈадобрана, 113 да нађемо само j~дaH испра· 
ван за спуштање. То ми се исто ДССИ-10 И на аеродрому у Исмаилији. То је само мала 
појеЈлtЈЈОСТ али она "oj~ много говори О енглеској материја.1ној спреми за рат. 

Реч је о TOM~; ако будем отишао у Србију, а био C~M аољан само тамо да идсм, 
хтео сам да УПОЗIКI/II Дражу МихаИЈЈUDића и сое оне који r::j са њим, за какву се стварну 
помоћ може ослонити на ЕНГ.1ССКУ; шта свс од њс може добити и у коме IIpeMe1fY, 
па, само на основу тога, и на сп!ње материјала који већ постоје у Србији. може се 
правиrn ПЈШН за борбу IЈРОТИII Нсмаца. 

Један извештзј који сам добио од мајор3 Мишића, гласио је овако: ~ Ако то Енглс-
3и )[оће, ми спе Немце можемо протерзти из Србије у року за 14 дана ... " Нисам веро
вао да оtш мОЈ)' !lроrер~IИ Немце у томе року. Знао сам да Немаца нема много у 

Србији. Али сам знао и да има много Бугара у Буг~рској. Знао сам какво раСIЮПОЈкеље 
влада код Храата I1рема Србији, јер сам имао извештаје из Винковаца и Осијека. И 
био сам свестан юt би једна таква акција дове:ш IIeMue дотле да Србију, оиако малу 
какну су је сщщ БИЈIН осташ\пи, могу да поделе и да је даду на уништење Павелнћевој 
Хрватској и Кобуршкој Бугарској. Зато сам овај ИЈпеШТ"Јј из Србије, чим сам прочитао 
одмах бацио у ватру, да нс бих дошао у нском тренутку до неког искушења или сла
бости ,~~ тај извештај предам И.1И Енглезима или Ђоновићу, што би значило то исто, 
јер сам се бојао да l1еко може TaK~B јеЈ\I!Н рад да одобри и да га још и подстакне. 
Хтео СаМ или одмах Д3 идем у Србију, или OIIMUX да се врзтим у UaРИlрад. Мислио 
сам 08ако. Ако одем у Србију, објаснићу тамо људима како ИЗГ.lеда војна и полиmчка 
ситуација сп().ъа, па ће се, на ОСIЮВУ тога, створити IlЛан за даљи рац. Мислио сам 
да ћ~MO успети да ОГКJlUНИМО све оне НOI'решне радње које би могле биm од штете 
CPIICКUM наpuду. Али, ако не будем )СJlео Д1l одем у Србију, хтео сам одмах да се 

вратим)' UаРИI-рад, да rdMU држим У својим рукамз све конце обавеlНтајне службе 
из Југославије, да бих могilO Енглсзима дати само оно, и оне податке ,из Србије, које 
ја будем нашао за потребно 1111 лам, а исто тако, да у Србију шаљем само оне rтopyKe, 
за које будем смаЈрао да нису штетне по српски народ. 

Зато сам, H~ сва наваљиваЊ1l ЏOH~ Бенещ осшо )'IЮРШЈ да нећу да идем H~ Мату 
и са подморницом у црну Гору. Тражио сам да изврше својс обећање, да ми Д1lју 
авион, с којим ћу, или за неколико Сати сrnћи у Србију, И.1И ћу се негде с авионом 
з~јеДI!О сурвати и ЈЮI'ИЈIУТИ, а:1И никако нисам хтео Д3, у најсрећниј~м СЛУЧl!ју, пуryјем 
најмањс месец и по дана до Србије, а 1~ то време они 'Iреко Царю-рaщr могу да СТАОре 
ТlIКВУ СИl)'ацију. ца би мој ОДЛJl3ак био и)лишан 

у Каиру била јс и госпођа Рибникар, која је би.та удата, 3.1И се разве . .lа од свога 
мужа и сал је Иl!мерзвала да се уда за Џона Бенета. Љу су бипи послали да ме она, 
као СРIlкиња, убеди да 'Јреба да идем на МШЈ'ЈУ и lIaJhe ПО,~МОРАИЦОМ у црну Гору, 
јер је то жсља господина Черчила, који је обавештен (Ј мени и који жели да ја лично 
учествујем у овој експедицији. Одговорио сl!м овој гослођи као и свима остаЛИМll, 
да нећу да идем. Тражио сам авион, па да одмах пођем без икаква размишљањз. АлJ.l 
да идем IIO,1МОрницом у 1(. Гору, ~iIП~lоrички с:ам огказао. Кад су виде..1и да ме не 
могу скпонити на овај пут, узе.1И r::j једног;! пуковника, који је имао да остане на 
Малти и да тамо прима извештаје преко ра:Iио-crЈНИЦС, коју ће ОВ3 СКИll1l да носи 
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собом, а 90ћа екипе био је мајор Остојиh. Свега их је бl1JЮ шест. Седми је БJlO један 
Енглез, који је био ћручњак за радио-телеграфију. 

Ззтраж:ио сам да се одмах вратнм у Uариград. Сели СМО на ауто и требали СМС 
зутом ла идемо све до Јерусзлима, Хаифе и Бејрута, до ТРИП01lиса, а одатле моторним 
ВОЗОМ дО Алепа и даље ''Торос експресам" до Цариграда. 

кад СМО дошли у Исмаилију, и треба.1И скслом да пре!'leМQ СуеЦl>И канал, еги
патска полиција заrpажи нам пасоше. Ја и Грданички имали СМО пасошс а.1И HIICMO 

имали ни излазну, па ни улазну египатску визу! Египатска ПQлищt-ја, на тај начин, 
и из тих узрока, није хтела да нас [ЈУСТИ да пређемо Суеuки К3f/ал. ВИI]IС ОЛ два сата 
трајан8 су објашњеЊII између Џона Бенета и С'-Иlш-гске IЮД\lције, али безуспеШНQ, 
Египћаии нису ДОЗВОЉВIIЗ.JIИ да пређемо канал. 

Вратили смо се на еНГ;ЈССКИ аеродром у ,Исмамији. Те ноћи овај аеродром је 
био снажно бомбардован од немачке авијације. Сва места, где су пале жртве, била 
су посута свежим nycтињским песком, а жртве су биле УJU10њене. Многе бараке биле 
су изгореJlе, али су се lюзнавв.;Ј3 места, [.де су БИЈ[е, иако је цеЈIII та штета била каму

фJlирана IШСИllllњем свежеl· песка. 000 УlUШЊllње и маск'Ч",ње uпете, нанесене 
непријатељским бомбардовањем, било је врло згодно да се отклони иэа:lИвање паннке, 

која може да наCl)'ПИ.код људи слабих живаца, јер су штете нанесене оваквим бом-
б.ардовањем биле скоро увек ВеЈlИКИХ размера. -

За сат чекања, добили смо 1111 оном аеролрому лцки еl-1глесt:i1 бомб~рдср и зајед· 
но еа Џон Бенетом, С!ЈУСIИJiИ се у ПалеСТИIlУ на зеродром у Лида. ОД<lIЈlе смо 
отишли у Јерусалим, Ј·де нам j~ сутрадзн до ЩЈДне Бенет юраДИQ потребне вюе. 
Али тога дана морали смо још остати у Јерусалиму, па смо тек сутрадан узели 

ауто и из Јерусалима, опет преко Наб,1уса 1{ Хаифе, ОТИНlли у Бејрут и ТРИПOJlI{С, 
гле смо узе.111 спаваћа кола у којима смо СТИГЈlИ у Ален, где су и та кола укопчана 

у "Торос експрес", и тако смо опет Ilрешли турс"у границу и преко Адане и Анкаре 
стигли у Цариград. 

у ЦаРllграду сам затекао ЂоНОВIlЬа, Бепија и Тупањанина. Испричао сам Ђоно
виЬу иелу ствар како сам требао па l1..1ем кроз Црну Гору, 1111 даље преко Санпака 

у Србију, али на 10 ннсам IlрИСПЮ јер МI{ је у Царигрщry peKU(J БеЛI1, да ћу добlПI1 
~виои, а не 110ДМОРНИЦУ. 

кад CUM се састао са Белијем, он је био веома срдит што нисзм учинио онако, 
како је то било тражено оп мене. Меl\yтим, она екипа која је отишла на МалЈ)', стра
дала је негде у Црној Гори и чуо сам да се од њих спасао само мајор Остојић, а 
сви су изгинули [нто би свакојако и мене IlОСТИ1·ЈЮ, да сам тим [Iутем ношао. 

Поеле IlOораткз у цариград. писао сам својим пријатељима у Београд, да ли 
би они некако могли да удесе ствар, да из Цариграда дођем у Београд, али тако 
дз будем сигуран да ме у Бугарској негде ие скину с воза. Из Београда сам добио 
извештај, да ће се на тој ствари радИ1И, али неш ro доцније, јер је ClInз о томе 
рано да се говори. 

Одржавао сам ве:м: са Србијом и са Макеnонијом; добио сам једно писмо из 
Пећи и оnржавао сам сталну IЈрепис"у са БИНКОЩlима и Осијеком, јер је турска ПOlIl1"3 
примала писма з.а Паllелићеоу Хрnатску. Имао сам обаllеШ'lење о убиствима, која су 
ИЗllршенз над српским ЩIРОДОМ У Павелићевој Хрватској, као и о оној пустоши, коју 

су Немии учинили у Мачви и Поцериии. 
Крајем октобра мој ПРl{јзтељ, комесар ПOJlииије са пруге Царигрзп-Једрене, 

јави ми па је из Србије дошао неки пр Секулић, који је директно из Београда 
дошао у цариград. др СеКУI1ић дошао је одмах у јУГQСЛQоеllСКИ КQНЗУЛ;ЈТ, ту се 

пријавио и састао се са КОНЗУJlОМ ЋоНОJlиhем и Тупањанином. Кад сам се иашао 
са њим, 01-1 је био изнеШlђен кад је RИДео да ја боље познајем ситуацију код Драже 
Михаиловиhа иего он. Он је испричао овима како је то, тај Дражин устанак, на 
првом месту, дело Глзвног олбора Земљорадвичке странке, и како Ј\елим (lНИМ 
покретом руководи ГлаllНИ одбор Њ[.јхове странке и како је он послат од стране 
Драже МихаИЈIOИ[.јћа са нарочнтом поруком з.а југословенску владу у Љшдону, И 
траж[.јО је па му се створи могуыlст да оде у Лондон и да ту поруку одиесе тамо. 
Кад су га упита.ilИ: шта је било са Махмудом Сафићурдијом, преко кога су они, 
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тобож, требали да y~Baтe везу са Дражом Михзиловићем, он им о томе није могао 
рећи ништа, јер и е<!м није ништа знао. Пола3llК др Секулића у Цариград, и његова 
обавештсња о покрету Драже Михаиловића, била су сва скроз неиcrИНИТd, ан" су 
унем )3буну, а и извесно задовољство мећу српским и југословенским круговима у 
цариграду. 1I0крет 'цраже Мнхаиловиl'ш IlpeДCTaBJЬeH је, не као наllИОНални устанак, 
веЬ КЗ0 неко партијско разрачунзвање и не покрет против Немаца, веli IЮКрет. уперен 
против радикала. СПlзрало се једно расположење, по Секулиhевом причању, као да 
су радикали криви за елом државе, а не они који за 10 стварно били криви. 

После десетодневног бављења у Цариграду, др Секриh је отишао у Палестипу, 
а одзтж преко Каира у Лондон. У својој мега.,10манији и он је преко лондонског 
радија обавестио српски народ како је, после BYI'Of размишљања, шта l'Iе бити боље 
)3 српски иарод да .1И да остане у земљи или да оде у Лондон, "решио се", да оле 
у Лондон, јер ће "то" бити "корисније" по српски народ. Прзжа Михаиловић neM!Hi
ТОВ11О је 080!'а др Секулићз и рекао да није истина да га је он послао у Uaриград 
и у Енглеску, а још мање да је преко њега послао неку поруку влади душанз Симо
виl'lз.5 

Енглезlt су саЈ\а хтели, lIа сваки начин да они дођу у директну везу са Дражом 
Мнхnиловиl'lем, дп та веза више не иде преко мене, јер су ЗШ!ЈIИ д3 јз 1У везу кон
тpo.nишем и ШI нм не ДOCТ3ВJbl1M ништа, ШТО би МОГ.10 да буде штетно ПО инrерссе 
српског народа, било да такзп ПjlClIЛог шаље Дража Енглезима, или Енглези Дражи. 
Пошто се сазНUJlо д!l је Мш:муд Спфићурдија УХ31lшен. од .. шх је из Цариградз ПОВУ'lен 
Никола Кнсжевиh и Јован Гачић с њим. А тако исто, напустио је Цариград и Јован 
Ћоиовић и ОТИШЗ0 У К~иро, ШIИ су претходно успоставили ращщ-станицу у Јеруса

.1ИМУ, јер то ииеу могли на еГЮЈатској територији. И преко те радио-станице Енглези 
су, преко Јована ЋОНОRића, давали llредавања, а и упутства шra и како у Србији треба 
да се ради. Ова станица довала је јед:шпут неде.ъно емисије и била је ДОСl'а јака, 
тако су, њене емисије ~югле ЩI се чују у Србији. 

директна веза прс~о радио-crаниlШ још не беше успостављена изме!iy Дражс 
Михаи.ловића и Енглеза. Кад је Секулић био у I.laригр,щу, на моје питање: да ли 
постоји комунистички покрет у Србији, и ТупаIЬШIИ[( и СеКУЈшћ реКJlИ су да такав 

покрет не постоји, већ све борбе у Србији воде се само од стране чланова 3смљо
радничке странке и под њиховом Г.ll1ВИОМ управо~. 

Кад сам им рекао да имам извешпје, који сасвим другојачије гласе, то јест, да 
комунисти, ако не више, !I.1И исro roлико К01lИКО и Дража Михаиловиh, управљају 
устанком, !I нарочиlO у 3шшдној Србији, оuи ми обојица рекоше да маји извеlllтаји 
нису тачни, и да на тај начин само уносим забуиу, јер Енглези MOry помис..1ИfИ да 
у ЈУГОСЈ1ЗRијlt, OJIIIOCHO) Сpfiији, )3иста има комуниста, који су јачи од земљорадника 
и који мимо њих могу да спроводе YCT~H~K. Тако смо дочекали 1942. 

у почетку 1942. Uариград је изгледао ОН3[(0. У њему је било много света из 
сnих земаља Европе, то јест, из Пољске, Немачке, Чехоеловачке, Мађарске, Руму

није, ИТUJlије и Југославије. Од стрине Руса били су само они, који су I1ријављени 
турским властима као разни функционери у сонјетс1'ОМ конзулату у Цариграду. 
Ова варош била је једини ПРОЗОР. кроз који се могло пидети у Европу и разазнати 

шта се у појединим деловима света рзди. Француска колонија. тако исто, била 
је многобројна, од којих је веhина ФР<lнцуза припадала покрету Дс Гола, а само 
једна незнатна мањина припадала је RИlIIиској nЛЦИ. ОКО mra прозора, кроз који 
се могло нешто назрети у Европи, тиска.1И r:y се сви који су хтели кроз њега Д~ 
гледају. И тако сте могли у неколиким цариградским локалима, нарочито увече, 
да ВИДИiе како за појединим столовима седе Немци, Французи, по неки Еиглез, 
Срби. Мађари, PYM}'Нlt, доста Пољака и Чеха ... О свима тим људима морала је 
да води брИl)' цаРИГР<lдска турска I10лиција ... 

5 Др Сскулића је у ствари послала српска црква. [пи је и Недиh био уппзнат сп њеГrlRО\( 
миtИЈО". !lраља није у IOм~ имао YlleJlII, К<lJIИКО С3.)IШIIЊИ юиори казују. 
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у тој ГОМИ.IJИ, нарочито је бршьирао НОВИ југословенск;и конзул Владимир Перић. 
за "ога су CJlH 3ЖlЛИ да је ђенер,џщпабни мајор И).ЏI је ту дошао да врши обавештајну 
службу. Он се упознао са lIерветићем, директором ХOJlвндске оонке, који је био 
ДуБРОО'l.знин, ПО вери ОШlичан католик, н стајао је добро са једним ЈСВ.ТОЛИЧКНМ биску
пом У ЦариграДУ, који је био по народности Италијан. Преко овога бискупа сервирали 
r:y Периhу којекакве вести, које нису имале НИlшкве везе са ИСТИНИТИМ сгањем у нашој 
земљи. Један ФРUНЦУСЈЩ uроф~сор који је llреДШ130 у једном француском лицеју у 
Uаригрвду, а пре свога доласка у Цариград, био је у Краљеву наставник оној фран
цуској деuи, чији су роДИТСЉи били запослени у фабрици авиона и вагона у Краљеву, 
имао је везе са неким француским калу/)ернuама, КОЈе су живеле у неком К3ТОЈ1ИЧКQМ 
манастиру у Земуну. Из писма тих калуђерица, које је добивао овај француски про
фесор, 10101')10 се ИII3К иешто са:JlJаrn о стању у Беш'раду, уколико је тај професор 
хтео да та писма покаже Перветићу. 

Имао сам nOTII)'HO тачно и објективне извештаје 1UIKO из Београда, тако исто и 
из Павелиliсве Хрватске. Пораз комуииста у Ужицу, њихово наll)'штање Ужица, као 

и љихов прелазак даље у Босну и Саиuак, био мн је достављен пре него што су они 
и стигли у Босну; али, тако исто, сазнао calll на време и З3 одлазак Драже Михаи
ловића у Црну 1'01')'. О томе сам добио извештај нз КосОllCке Мнтровнце; IIИСМО је 
ДО1урено у Скопље, па је из Скопља бугарском f!ОШТОМ дошпо мени у llариград. 

Саршетак 1941. имао је два највећа догађаја у ИйОрији Другог светског рата, а 
то је, uпо су Јапанци напали на IIмеричку флo-ry у Перл Хар6уру и тиме увукли Аме
рику у p1IT против сила осовнне. И друго, што су Немци претрпе.пи два пораза на 
руском фроfПУ. Први lюраз биu је кад су Руси IlреfiацИЈIИ Helllue на десну обалу дана 
и повратили Ростов на Пану и друго, разбијање немачке армије код Москве и осло
бођење Москве од опсаде. 

Та два догађаја добро су била осмотрена од свих људи који су се бавили оба
неuпајном службом у ЦаРИf11аду. Једна велика сила еа дотле невиђеним могућностима 
за IЮђење рата, Сјелињене Амернчке Пржзве, УШJlе су отворено у рат и изјmmле да 
сва своја огромна средства стављају на раСПО.l0жење својим сав~зницима Енглеској 
и Русији. А друго, прои пут у историји Другог светског ращ Немци који су се спре
мали за улаз.ак у МОСКОУ и донели пред Москву неко.ТИКО вагона нарочито спремље
них медаља које су требали раздати трупама које npBe буду уwле у МОСКОУ, били 
су тако етращно потуч~ни на 25 км пред Москвом, да су немачки генерали са гене
ралом Браухичем на челу, тражили од Хитлера напуuпање целокупне Русије и своје 
ПОlIЛачеље у Пољску. Због ове велике руске победе, дошао је и британски министар 
спољних наслова идн у Москву, и КIIД је видео какав су пораз ту Ilретрпe.r1И 1-lемци, 
био је изненађеи lIогиfiијОIll великих размера, што јс јавно признао llOUHl-lје у бри
танском парламею)" по своме повратку из Москве. 

ИСТО тако, као ваЖIIН llOrd1)aj, о коме је писала сва штампа у англосаксонским 
зем.ъама, био је устанак у Србији. Тај YCI'aHaK, једини IЮКрет међу поробљеним наро
дима)' Европи, изазвао је див:ьење у цс-томе свсту аиглосаксонском. Капи ryлација 
Југославије, изоршена у априлу 1941, почела је да се з.аборавља пред овим новим дог!!
ћајима, који су се одиграли у Србији. Крагујевачки покољ, који су извршили Немци, 
поред све своје суровости, rюка1l!О је свету IIIIIOrO пише немачку слабост II~ГO IbellY 
Cllary. 

у Uариграду сам се хранио у п!!нсиону, где сам и становао, али сам увек вече
равао у разн~м ресторанимау Пери. Само, никад нисам ишао на.вечеру у ресторану 
Таксим, где Је било много бучно И где су били заступљени ШllИЈУНИ саих наЦИЈа, и 
оних које ратују, а н ОНИХ које нису у рату. Једне uечери бно сам у ресторану хотела 
"Ново-ши". СОIII..'твеник овога ХОТС--11I био је Чсх, који јс своје презиме дао своме хоте
лу-ресторану. Он је, и после з.аузећа Чеwке од стране lIемачке остао чешки држа
иљанин. Сваки Чех који је дош3Q у Цариград, гледзо је да добије место у хотелу 
"Новотни", а.пи a~o 1(1 није могао, ОН1Щ је o&iвезно долазио у ресюран, где је могао 
бити услужен истим оиим јели.ма, као усред Прага у пр~ратно време, сем што се 
више није могло добити шrзенско пиво. Седећи тако једне вечери у простраНОIII ресто
рану "lIоватии" одакле се гледао један део Златног Рога и она страна Стамбола, 
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на којој је била подигнута uамија и маузолеј Мехмеда П Фатиха, освајача Uариграда, 
а која је била подиГlo/Г.! на ономе месЈУ, на којем је бюта чувена саборна црква светих 
шrocroлз у Цариграду, у којој је црква била гробница свих византијских царева од 
Консгантина Великог, па до уласка крсташа у Uариград. Креташи су све ковчеге са 
мртвим ц~ревима, пошто су их опљачкали, вукли и ра:mлзчили по Uариграду, а саму 
цркву демолнра.1Н, пощто су је претходно онљачкали. 

Седеhи тако у том pccтo~нy, rlришао мн је један господин и, на доста коректном 
српском језику, представио ми се као трговац из Чешке, који је добио нарочmy )IOЗВо. 
ЈЈУ од немачких власти да може доhи у Цариград, где закључује ве.1ике послове за 
куповину сланих и сувих црем за прераду меса. Рекао ми је ла је CB~ћao у Београд. 
Квзао ми је неколико чсшких имена оних људи који су радили у Бајлоновој пивари 
у Београду. Понудио ми се ако имам нешто да поша.ъем у Београд, и ЩI Ье ми он 
ту услугу учиннти уз извесну провизију, као што би то неки други учинио. Могао 
сам утврдити да је био Чех по народности, али да ми приhe овако и да ми укаже 

готовост за извесне ус.1)'ге, дало ми је онраодаи IЮВОД за сумњу. Питао сам га колнко 
ће лаиа још остати у Цариграду. Одroворио ми јс још осам дана. Рекао сам му да 
ћу за 10 време видети да ли бих имао што да пошаљем у Београд, па. ако се будем 
на ТО решио, наћи ћу се са њим опет овде у ресторану на вечери. Сутрадан, отишао 
сам ТОМIIСОНУ и испричао му цео овај сусрет. Молио сам га да он провери који је 
овај човек, јер су Енглези у својој с.1ужби имали велики број Чеха и Пољака. После 
з-4 дана, ТОМIIСОН ми је саопштио да могу послати писма или што будем хтео [Iреко 
овог човека. јер је добио обаоештење да се њему могу такве ствари lIоверити. lIре 
доласка овог Чеха, дао сам му извссну суму новца и једно кратко писмо. Новац и 
писмо било j~ уnyћено мојој пnродици у Београду те, према томе, није могло бити 
комнромнтирајуhе, баш и у случају да буде предато Н~мr(Има у руке. У најгорем слу
чају, Немци МО!)' новщ задржати, а ол писма не могу направити I!ИК3"ВУ корисf!Y 

ствар по себе, јер у писму је БИЈЮ само неколико најобичнијих речи и поздрава, без 
икаквих питзња и упитника. 

Моја преписка са Београдом ИШЛ3 је сасвим другим путем, те нисам имао пспрООу 
од HeKol' ДРУГОI- Iюсредника за разна обзuештења о Србији. Али, ако овај човек буде 
хтео да и дlии носи новац и ствари у Београд, МОI-ао сам да га користим на тј начин, 
што ће ми моhи увек да пренесе у Београд неке ствари, као што су одело, обућа и 
томе СЈIИ'IIЮ, IЮШТО је моја кућа, са свим С'ЈЋаримз које сам имао у Пrил<~пу била 
потпуно ОП.'Ыlчкана. н моја породица није имa.rш ни Н!Jjlютребније одело и обyhy. 

Овај човек отишао је преко Београда у Праг, и rюсле месец дана', вратио се у 
Цариград и донео ми потврду да је новац предао мојој породици. Истина, није јој 
преillЮ пи злато, ни Ј\ОЛНре. пећ j~ све то променио 110 "њеГОВОм" курсу ... н мојој 
породици дао новац у Неilићевим lI.IIнарима. 

Такву ми је "услугу". нешто раrlИје учинио и Ми:юван Ја1Јковиh. Само, њеroв 
"курс" био је још много нижи, него курс овOI'З Чеха. У том IЮI'леду Оllај Чех, према 
Јанковиliу, био је исправнији за сuих 75%! ... Али, тзко је то. Много пута се пошаље 
IЈешто, па уопште не стигне, а овако, ако H~ стигне Сllе, оио барем стигне нешто 
мало. 

Једнога дана позове ме Рус Николајев. са Русима нисам имао никакве оезе за 
све време док је био у Uариграду Ђоновиh који је једино општио са Русима, а кад 
је пошао из Цариграда, рекао је мени да пролужим да одржавам везу са њима. Нисам 
хтео Љ1 тражим 1)' везу и чекаС) сам да они потраже мене. 

Кад ме је овај Рус позuаu, отишаu сам на састанак код њеl'3. Он ми је саопппио 
да има извештај из Москве. да јс Душан Симовиh, председник југословенске IIJraдe, 

тражио дозволу да иде у Русију, да се тамо састане са Стаљином, МОЛОТОвом и оста
.1НМ руским држаНlIицима. Он је, по налогу из МОС1(ве, тражио од мене да му дам 

податкс о Душану Симовиliу, који би !lОСЛУЖИЈЈН за даље реl)'лисање тога питаља 
о olL1acKY СИМODиhа у Москву, и њсговог пријема тамо. С обзиром на велику у.1011' 
Русије у овоме р31)', нисам хтео да дајем никакво своје специјално мишљење о Душаlђ' 
СИМОDиh)'. Рекао сам само J-IИК()Ј1ај~ву, да је СИМ(lвиh председник југослооенске владе 
и Kal\ је тражио да му се допусти ОlL13З<1К у Москву, )щ је Т(I учннио ПО договору 
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и Qдобрењу Cl!ога КРДЈЫI и да ОН, у ОВОМ конкретном слу~ају, са пуним ауторюетом, 
може да говори у Москви у име Југославије, која Је, ИСТИllа, сад ОКУПИРДН9, али И!;ГО 
такО окупирана је и огромна територија европске Русије, а за то НИКО нс може QГЮI
зати компетентност Стаљину или Молотову да не говоре у име целе Совјетс.:е Русије. 
На сва остала НШIа.ъипзња НI1Ј(олајева, да даМ неке појединости о Душану Симовићу, 
одбио сам то категорички. 

Кратко време после тога, добио сам ПИСМО ОД Ђонови!'\а, у коме ме и он извешг.ша 
о иамеРIf Душана СI\МОВиhз да иде у Москву. ЋОt!овиh ми је [Јисао да код Руса изне
сем све сто, 1I1ТО знам о СИМQвићу 1a1::O, да би Руси били добгю обавешт~ни са каквим 
човеком ће раЗГОВl1раrn. Све сам то одбио и остао при свом ПРВО!ll решељу да у ово" 
случају будем ПОТЈЈуНО коректан, јер није реч о Лушану Симовићу, већ о будућим одно
сима Краљевине Југославије са Русијом. 

Баш тих дана, десио се један велики догађај у Анкари. Тамо је на глаuном буле
вару нове Анкаре извршен атектат на немачког ПОСШIНJiка Фон Папена. Атентат н.,је 
УСl1ео, али је атентатар извршио самоубиство. Овај догађај унео је читаву забуну у 
све КРУГОJlе чрске и стране, и то, мною више у lЏIриграду, него и у самој Анкари 
где се догађај одиr·рао. 110 ОJlштем признању турске полиције, атентатор је био Турчин 
И турски држављзнин. ТУРЦЈј су, меl'lуПlМ ТВРДJiЛJi да је атектзтор најамљен од Руса. 
И тако су два РУСЈ\а ЧИJiОВНИЈ\а, који су припадали руској амбасади у Анкари, одмах 
ПРЮ1l0рени н задржани у истражн{)м заТR{)РУ у AH~apy .. , ПО оnој стизри сам преузео 
за свој p<lЧУН истраry, да бих утврдио ш-rа је оllде 110 среди, да ЛИ су Руси спремаJlИ 
ОВl'Iј 1'Il'ентзт, или су 13 спремали Турци, ИЈIИ га јс спремао сам ФОН Љщен. Ооај не· 
мачки ДИП.10щпа, бивши воћа немачког ~атоличког центра у Рајху, био је један од 
најпрепреденијих HeMa'lIl.HX ДИПJlо>.tата. С<I таквим Сlюјстпимз, б.,о је постављен за не· 
мач~ог амбасадора у Турској у момент)' када је треб:џо сасвим Одl\Oјити Турску од 
ЕНЈ"леске, а el!!'Jlecko,-.урски УГОЕОР о с~везу ставити "миидере алт 'н-дз" (испод мин· 
деРЛУl\а). 

И Фон Папен је тај посао извршио cj~jHO. Можда не само због своје високе спо· 
собности, всli више зато што је тако било и турско гледиште на своје сопствене инте
ресе, да се тај уговор о саве1у нигде пише не СПОМJiње. Сада је билn потребнn fiацити 
угарак између Турске и РуСЈјје. Дп тог момеlпа, уколико ТИ односи НИСУ БИЛJi много 
пријатељски, били су апсолутно ~оректни. Ранији Р)'С~О--турски однос који је успо
стављен за време Кемала АТ31урка, ~оји је био пријатељскн и срдачан, аЈШ је ту cpJJa'l
ност одржавао Кемал Атачрк својим темперамеЈIТnМ. ()ДMa~ после њепшс СМРТЈј, 
КемалОRИ П{}ЈЈИ!ИЧКИ наСJlеДlШLЏ1, IIЈјСУ UИJlИ T~KO МЈIОГО ОДУШСIlЉeI!И пријатељством 
са Русијом, већ су се ЈЈОЧС,lИ вр~ћtrги Н<I 1lJадиционалио прtlјатс.:ЪС11l0 СНГЛСС~О'турско, 
да би се најпослс претворило у прнјатс,'ЪСтно немачко,l)'РСКО, које ИСТИН<I, није тако 
старо као пријатељство са Еиглеском. Турци нису могли заборавити да су од 1914. 
па до краја 1918. били са~езници Нt;:мачке, а да су им Русија и Еllглеска биле Ilепри· 
јатељи. Из КJlУJlЧСIЋ ових замршt;:НИХ односа, требало јс наhи истину о атентату на 
ФОн Папена. Једно јс било несумњиво: једаН ТУРЧИН је пуцао у Анкари на Фон П~пе
на. Није га I!ОГОДИО, алJi му је одело било !жрзнуто. фон Папен је 11<10 на земљу 
колико је био дуг. Брзо 1атим стигла је тypCII.i! IlОЈlиција ~ 31еншюр Је био мргао. 
Вико није ЗI!~Q да ли је i!TeHTaтOp извршио СII"fоубиство Ka~o је то твр;:щ;щ aHKapc~a 
ПОЛИLЏ1ЈII и званични увиђај, или су сами rЮЛИШlјllИ убили aтeHTilтopa, као што се 
то тврдило са друге cтp~He. РУСИ су категори'lКИ одбаllивали 011 себе CB~KY сумњу 
;rз су оии ТО учини.1И, докззујућИ да се ОНЈј т.аКIIИМ метl\1ЈМ;Ј не служе, а са I\руге 

стране, било је јасно Љ1 је свако JiOJ-оршање ОДlюс~ из~tеђу Турске и Русије, у caдalНњoj 
ситуацији, МQ\'ЛО ићи C~MO иll штету Русије. 

МОЈ3 анкета била је свсстрана и ја сам ;:ЮШIl0 до о~их резултата. Тобожњи атентат 
на ФОН Папена организовао је један од главних згената Гсстапnа, блиски рођак спе

моћног ХИМ.lера. Он је у Uариграду целу СТlШJl СВJlШИО, Ilе ппјап.чјући се ника~n 
у Анкари. Да ли је то учинио у СЈЈОрюуму С<l Фон Љш~ном, није ми било познато, 
то јест, ту ОКОЈЈНОСI ниса1,f могао утврдити. АlИ су МИ моји пр.,јатељи из 1)'рске 11O.1И· 
тич~е tlОЈЈицијс у Цариграду и из оба~ещтајlJОГ бироа ~ОРllУСНOl" штаба у llаригаду 
дали ПIКВС доказе, који нису ПОЛ .. ·lсжа.1И ни~аквој С)'м'ьи, 1\11 ће т()БОЖ]],Ji uте,пат на 
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ФОН Папена ОРГf1Низован од HeMaЦ1l. Моји нријшељи у ЦаРИЈ'раду нису МИ пеlЈН 
признати; једну С111а.р, да је турска полиција убила атентатора. док су еве остале ОКОЛ-
иости потврђивале ову претпоставку. . 

Тих дана дошао је у Цариград пуковник Душан РадОDИI'i. који је ДОТ,lе био у 

Русији. lЬeгa је прогонио Пушан Симовић и IJреко југословенског посланства у Мо
скви rp<Iжио категорнчки да се РuДовиl'i нстера из Русије. Руси су BepoB1IТHo очеки
НаЈlИ долазак Душаиа Симовиl'iа у Русију. нису могли, а н нису хтели да Душан Радо

внћ буде нека еметња у овој Снмовиhевој посети. Када је Радовиh дошао, примио 
сам га и сместио у онај део конзулатске зграде, у коме је дотле становао Јован Ћоно
вић пре свог повратка у Каиро. Како су кључеllН од тог oдeљefЫI били К()Д мене, 
који сам сада био у ран!)' заС1)'пника делегата краљевске владе за Средњи н Блиски 
исток, са ссдиштсм у Цариграду. Смештај Радовиhев у то одељење конзулата, није 
ни мало био по вољи конзула Хаuи-ЋорtJевиtJа, и еи ме је једног дана позове да га 
у канцеларији посетим. Кад сам га посетио, питао ме је: да лн ја знам побро кога 
сам пустио да стаиује у згради конзулата, и }Щ лн ми је познато да код Турака постоје 
озбиљна сумња да је и Радовиh умеrпан са руске стране на атеlШlТ Фон ГlШ1ена. Ова
коа тврдња југос.l0венског генералног конзула, нзненадила ме је. Па, гледајући право 
у очи Хаuи.Ћорђевиhа, упитах га: "Да ли Ви, господине Хаuи.Ћор1'leвнhу, верујете 
да су Руси извршили атентат на Фон Папена?" Он ми рече, да у то верује. Тада сам 
му рекао: Ако су сва његава обаllе!llт~ња, I(oja шаље свом министру у Лондон овако 
проверена, као Оllај случај са атентзтом на Фон lIa!Jeffil, онда је ]"1} жалосно. Alш 

је још жалосније, да један IIреДСтавник Југославнје меша једног југословенског пуков, 
ника у Једну такву аферу, када је њсму добро познато да Душан Радониh долази npallO 
из Русије у Uариград, и да се бавио свега један дан у Анкари. даље сам ~ рекао 
да Ьу РаД08ића задржати 1)' Clle док он себи ЈЈе ~шђе стан, а вероватно и запосли 
се. Тако је Радовић оеЈао у том oneљelbY конзулата. а ја сам био обавештен од турске 
lIолиције, да НИiЦlква сумња није пала на Dушана l'адовића, и да оии знају коме ее 
та идеја родила у глави. 

Др Михаило КоНС1!!нтиновиh 11Iкоl)e се вратио у Каира. Његово држање у Uaри
граду било је потуно коректно и онолико колик() сам мог:ю о томе да сззнам, он 
је био само посматрач људи и догађаја, који су се збияали у Цариграду. 

МИ.l0Ш ТУlJањанин често је о;uшзио у Каиро и враћао се натраг. Водио је трго
нину на велико. IIошто је имао дипломатски пасош купонао је у Каиру велике и мале 
брилијанте. Iш, пошто на њих није П.lаћ;ю никакву царину у Турској, продавао их 
је преко неког бугарског Јеврејина Пинкаса, који је са женом живео у Цариграду. 
Али да би "завагио трошков~", Тупањанин је у Uариграду куповао фотографске апа· 
рате немачке марке "Лајка~ и 're ЗIЩХlте, који се више нису продавали ни у Немачкој, 
всћ су СЛУЖИ1lИ за И)IIОЗ из lIемачке у Бугарску. а и) Бугарске су их дооозиnи. I(ao 
ретку ДРШ'оценост у Турску, КУПОП~О и носио их у Каиро, ['де еу се IIродаоалн три· 

четири пуп! cKYn.loC него што су куповани у UаРИI·Рад,v. У својој лаlШМНОСТИ за што 
веl'iом добити, Тупањанин добије визу за свог ортака Пинкаса. да може иhи у Сирију 
и Палестину, јер су Ј.юзна.~и да ';"ј брилијаити у дамаску мног]) јефтинији од оних 
у Каиру. Али, кад је Пинкас веЬ отишао у Палестин)', тамо је брзо рапшен од еl[гле-
ских IIJlасти. Кџ је то сазн~ла његова жена, дотрчаJlа је као без душе у I"енерални 
I(ОНзrлзт југословенски 11 llOчела да Н!lШlДа Туrтањанина, прстсhи Хаuи.Ћорl)eвићу, 
ако ЈОЈ се "'УЖ што IЈре не врати, да ћс она изнети све оно што су Тупањанин и 
Пиикас радили, али то he реhи Енг.lезима, а не Србима. Не знам како су ТУllањаннн 
и Хаuи.Ћор!ieвић умирили ORY Јсврејку. Само знам TOJIНKO, да је ПИIIкас до краја 
paTd остао у затвору у П~леетини. МИJlОШ ТУllзњанин је и дa.rъe водио исту трговину, 
аЈШ IШ 011 сам, а ни преко ЈЬубе Хаuи·Ћор!ieвића, није могао да добије директну 
везу са Београдом. 

Душан РадОJlић, уз моју личну гар~нцију. постао је неки мапи '1ИIIООIIИК у 1IMe
ричком I(ОНЗУЛ3l)' у Цариграl\У. Тај КОНЗ)'lЈаТ био је у једној леној IЈалати у Пери. а 
у близини хотел "lIера llшше". Генер<UJНИ конзул Америке био је неки Самјуел Хоие-
кер, бивши JlМ~РИ~КИ конзул У Нсмачкој, где је у Лрездену провео шест година, а 
ПОСЖ тorJl био је у Хонг КоНЈ'У, на крајљем Истоку. Он је доста добро говерио фран-
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uуски. И кад је Пушан Радовић већ постао њихов ЧИНОВНИК, ДOJlЗЗИО је к мени у 
ланенон и ту смо се заједно хранили. 

Овом америчком конзулу ДВВВ(Ј сам \lllOте податке о стању у Југославији као и 
на целом БШIКШI)'. IЬеГОАИ I1ЗнеТlIтнјн које је углавном доБИlЦIO од мене, били !.:у Т'dI;:ПИ, 
да су у МЩiИСТdРСТВУ СПОЉНИХ посповu у ВUШИНГIOН оцењени као наЈбољи, а сам Хоне
кер, после десет месеци, премештен је из Uариграда у &!WИНГfOН, где је постао шеф 
једнога департмана за Блиски исток. На основу тих услуга, које сам му чинио, а које 
Mel-le нису 1\О_стале ништа, он је добио јасну С.)ЈИК}, о Србији и СРIIСКОМ народу и 
ДИВИО се ње['ону херојСЈП)" и С:1I1O своме Щ'Jliипарству исцр"не извештuје о i\ОПlћајима 
у Југославији. 

lеllнога јщна дође к мени у ,;r<iH МilЛОШ Тупањанин. После дугачког увода, запита 
ме да ли бих могао неке стоари његове да поwаљем у Београд и да ~y CТIIорим МО
!)'ћност да, истина преко мене, добије директну везу са Београдом? Усто да му кажем: 
Колико ће то да IЮШПI. Оlfај Чех до тога времена трИIlУТ је долазио у Uариград и 
враћао се у Праг. Позовем еебl1 Челn и У"И!ЂМ I'а: liи јЈИ хтео да буде IJОСредник 
између јеДlfога Лl'ща у Uариграду и извесног .1ИlЏl у Београду. Чех ме је питао која 

је то личност у цариграду и ја сам му рекао да то није за њега важно, али мо!)' 
да му кажем, да то није министар, да није амбасадор и да уопште није '1иновник 
јуrocлонеlJске државе. Најпосле еам их обојицу УIJОЗН30. Ани сам унщорио ТУ"3IЬа
нина да имам убећење да је OB~J Чсх у служби l-IСМЮЈа. И према томе. нека добро 
отворн очи ПП3 буде са њю! даље радио. На ову м6ју опомену, Тупањании ми је 
овако рекао: "Ја баш хоћу да то буде немачки агент, јер то ми је једина гаранаија 
да може lfеСМlпаlJО да носи моју преIlИСКУ, а ја ћу створити 'ГЈ.кву шифру;ro је Немци 

не могу дешифгнрати, баш ишш им нвдне у руке, в овога Чсха ћу добро платити, 
да не може да се ЈЈожали на мене с материјалне cтp~HC." У својој пого;rби утврдили 
су да 'lli сваки одлазак у Бсогрa:r и долазак из Беогрw у Царигрa.:r, Т)'пањанин ће 
му ПЛllћати 600 турских ЈЈира, ОДIJОСНО 1.200 'lli ОЩШ3аК и повратак, и ца му IIлаћа 
же.лезнJoIЧК)' кар1)' од Uариграда до Софије. 

Тако је Тупањанин дошао до прое пе1е са Г>Соградом. Он је предао Чеху мноштво 
ствари за његову сестру и за IleKe друге у Бе()граду. 1I0СЈlао Је једно IJИС'lО МilТИ 
РIIсковиhу, једном Дубров~аfJИНУ, чиновнику Нllродне банке у '-'ещ·раду. Послао је, 
мислим, 20-30 комада брИЛИЈаната, али од којих су најкрупнији примерuи једва имаШI 
ПD.lа карата. 

Није прошло ни IрИ щ:деље, Чех се вратио из оеограда, донео му 11ОТОРД)' 
да је БРИJlијанте уредно предао, као и све оста:1е ствари, послате из Uариграда. 
ДоБJolО је и једно писмо од своје сестре која га је известила да су њена два синчића, 
један од ]5 година, JOI други ОД 12 I·ОДИlШ убијеlJJoI негде у околини Београда и 
страшно измгu~арени. Кориm; је cooг~ брата овим речима: "Зllft сте ви земљорад
инuи та1(О ваСllИIднаЈIИ ~eЉBKe, да буду без Бога и без душе.! Све лепе ствари 
и С1(упе пренете су из lieorpaJIa у ссло и то за мало масти, за мало CJ-lpa и пројин~ 
брашна. IIикакво дружељубље HJ-I чоне1(ољубље овај сељак, 1(ОI'а СЈе ви васнитн
вали, нема у себи!" Мислим )щ је ово било довољно j3~HO ТУlшњанину колико 
је велики Јај I~ИХ(ЈВ упщај на догађаје у Србијl:l, чиме су сс они хвалили од Uари
града, вреКО Каир~, па све до Лондона. ЈеДI:IН() је још Америка имала праву слику 
о догаhајима у Југославији. 

Своју преписку преко овога Чеха, Т)'lIзњаl1ИII је и ЛН,'hе наставио. Чех је био 
према мени лојалан и показивао ми jt: сваку cт~ap и сав НОIIЩ, као и остале дра
гоцености које је Ту"аЊ~I:IИН упућивао у Београд. О свему овоме сам извештавао 
Јована Ђоновића. Али сам био у вс.1Икој неПРИЛИllИ са Хаllи·Ђор~евићем и мајо
ром Псрићем. који је, по мил(Јсти Живанз Кlfежепића, бl:lО конзул У Царш'раЈЈ,у. 

Поред ТОl\lпсона, у Цариграду је живео и eHГ~1ecKI1 llрофесор liep. Он је био ШКОЛ
ски друг са Черчилом, И.\\зо је ранг професора неког колеuа у ЕНI·леСКОј, а у војСIlИ 
чин ЈЈотпуковника. llpe онога рата, провео је у Сибиру три године, Pj~ Iсhи на својим 
научним стварима. По њсгову причању, посебно и дирсктним путем СЈШО је обаве
штења ЧерqиЈЈ)' о догаћајима и њююоим УЗРОI1И\Щ 0113KO како их је МОI,IO 8идt:ти. 
Бера сам познаваn јотп из СОЛУН~ JIJ uprMC IlrBor светског рата, кад је био капстЈ.Н 
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Бер. Говорио је добро српски, можда боље него многи други Енглези који су гово
рили нашим језиком. Апи, K~O lIlеф об.1вештајне с.·lужбе У Цариграду, беше ,10111:10 
(иmв В:IТCOH млађи, еин чу~еНОI' щюфееора В.шсона, који је Лllюђе I\обро !"О!lОрИО 
српски, али је чесro, за Иli3Т нама, волео да говори хрватски. Он ми је непрестано 
!'Оворио да треба да ее измирим еа Љубом Хаuи·Ћорђевићем и ВЈIЗДИМИРОМ lIерићем, 
с КОЈИМ нисам био У завади. али нисам хтео с њима сарађивати. Овај притисак наро
чито је чнњен на Mefie после пр[)меl1е jyfOC,lOnCHCKe владе у Лондону. 

Тако је извршенu промена, јер на место Душана Симовића. за председника владе 
постављен Слободан Јонановић, а на место генерала Илића, постављен је дража 
Мюши.nовић, који је у једно исто време, произведен за армијског генерала. ПО његовог 
ПОСТ:Ш.ыња је !I()IIIJIO Н3 Т;Јј на~ин. ШIО је Симоииli Ol\\lax, по еDојој ое]',шци. ijXIЖИО 
телеграфски ОД геllеrал~ Боре Мирко~ића, KUO и оДlенерuml ЬОiољуб~ ИЈlI1liа и 0).( 

осталих 8ИШИХ офИl(ира, на које су треБШIИ ови 1't:нерш!И да УЈflЧУ. да се нико не 
IlрflМИ за МИlIШ;ТfЩ војног. Тако је дошло до поспшљања генерала МихаИЛОllиhа за 

мииистра војног. Ово име било је тада НОfiУЈШРНО у ЕнглеСКОЈ и )' Америци и није 
било ник~ква pa~10гa да се то ие IIРИМИ добро У свима аиглосаксонским круговима. 
На онај Н<IЧИН, и југословеиској R_~ЯЛИ у Лондону ско~ио је )'I'Ј]ед, јер је бflО IIРlюборац 
пrr)Типу ] feмачкс у окупираној ЕВРОIIИ, био ч.шн те ВШlДе кuји је имао хр~брости да 
се први дигне против)' нсм~чког окупатора и да цео српски народ поведе у ту борбу. 

О њему је ПJ.lсала сва саВСЗНJ.lчка штампа. не сам() као о херо]у CPllCKOr народu, пеli 
уопште као једном хер(}ју, Н3 је и У АмерИI\И бил~ приређена янкета са питањем: ко 
је већи јунак: ,lР1lжа \4и~аИ.lОRиh или Ј'енеРШЈ MaKapl)op, који је бранио ОИРВQ Jlузон 
IШ ФИ.'IИПИlJl1МU ОД lапанща, и који се у '[оЈ боГЮи liрОС.rщuио IЩZl је к<ю послсдњи 
напустио ОСТРВО .1узон, У Једном моторн()м чамцу само са евојОI\l женом и сином. Ље
гов ПОЈ.ВИГ слаВНЛfl је цеЈШ А~tерика, па глаеање о томе ко је оећи јунак од њих доо
јние, доказ је како је д(}оор глас УЖИRао Ј1рнжа МИЦИ.10RИ~ у САД. АJlИ. не само 
то. Четрнаест Р~]I1ИХ лржа~а меliy САд узеЈЈИ су K~O свој национшlНИ liр~ЗНИК Лан 
Драже Ми.\аИ.IOuић<t. 

I-I~ Iај IШЧИН. HOJj~ југословенска влада, не С;}МО ШI'О Ilије flЩUТЈ изгубила, што 
није у тој влци био ни Боroљ}б ИJlиh, ни Бора Миршвић, "хероји" од 27. марта, 
веli је I>IНО['О д06И.lа. и углед јој се подигао због љеног НОООГ МИlшстr~ војlЮГ. Али, 
Лража Мих~иповић је у II()laд скри~ејј[)М своме Ilеllриј~тсљу flYUJUHY Симови~у, добио 
отворена неIIРИЈЈтеЉ<l, КОЈИ му н,егоа успон није могао заборавити никада. 

Тако су СIUUрИ у томе ПjXIвцу одјелаНllУТ измењене и јУГОСЈювеНСК1! ЯЈlзда у ЛОН
дону дошла је наједном KaO!lJ је УМИRСН~ од оне пр.'Ыlвштине која је била на њеном 
обра.1у од 27, марта. П3 до пада Душана СИМОЕиli~. ин.ј'ерес~нтно је како је I\ОЩ:ЈО 
дО овога nnn<l. На [IРII(}М месту, борба између генерала Симо~иliа и његоаи)\ пријатеља 
с једке, и браће Кнежевнliа с друге стране, поче.lа је још у Јерусалиму, а није никако 
ттрекидана ни у Лондону. И јеДIМ и ДP}'Г~ CТP~H~, служила се Н11јоfiичнијим интрип)ма. 
АlИ, према он()ме како сам (јио 06.ше1Тпен. интриге llушана Симовиliа IlреШ\ЗИilе су 
уоfiичајСllе ГРЩШllе. Пред Ьнглезима је НШlЗдuо свога министра Милана Грола као 
Нсмцз. коме су и отац и мати '!истокрвни Немци. Крњевиhа Је напада() да ништа 
није бо.l.и од Паослиliа, а Момчила Нинчићз НЗilадао је као отвореног италијщофилн. 
Најlюсле, ЛУШilИ СЮ.lОRИ~ се трудио iI<t СЕоју UJIUI\Y нреДСIЋUИ код ЕI1ГJlCЗ~ K~O вецпо 
lI~јllесигуrl1ИЈС, Кllоједну најЈ'ОРу н нuјнеlJоузд;,нију Ј'РУПУ која је успсл~ д~ се сва
куише из ЈугослаВИЈе. 

Какао је био циљ опим интрига'ш? У Лондону је Т3Д~ био flOЉСКИ генера,1 Сико
рски. Оlј је у то ~peMe вршно дужност IЈредседника Пољске Републике, пио је глан
НОКОМ3Н"Ујући пољске lI()јске, кој11 је БИ.~а ОрП!lшзоозна из~ан ] ]ОЈЬске. и K[)j~ се xp<t
бро БОРИЈlа у СевеРJlој Африци заједно са Ј::нrлеЗf!ма протио ИI'алијаIlСКИХ ТР}IIЗ, које 
~y тамо би.lC поп командом италијанског маршалз Гр;щијаниј<l. Једном речју. Сикор. , 
СКИ је био једини преДСТ<lUIlИК целе Пољске. Такав је ПОЛОЖ<lј желео д~ има и Душан 
Сим()нић, м [)]ј ГJy,~e је!lИНИ предста~НI1К ЈУЈ'ОСЈlаније, <1 Kp<Lh Пt:ыр и I'~K() је био 
у засенку, и УIIi)Јрсбљаван је на. тај начин, што је један енглески држаННИI< о разним 
краљеllИIo\ задацима, рекао МОМ~I1ЈIУ ]-]Иli~ићу ооо: ''Ви сте од вашег краља направили 
првог секретара ваше амбасаде!" Па је посп!гао 08ај IIИЉ, Пушан Симови~ Једним 
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3амахом ОПРОСтtЮ би се, рюуме се, и ГРО!13 И Нинчића, Крљеоића, али и браhе Кне
жеuића. Меl'lутиr.t, ова интрига НИЈе успела. 

Кад су министри бщш дозна.lИ како СВС интригира проти!! СВИХ ЊИХ заједнn и 
код свакога посебно, ОН" се договоре да поnнееу останку и да ни под којим условима 
нс уђу у 8.1апу, коју би поново образовао Душан Сим()оић, а 1111 у малу, у којој би 
СИМОВl1ћ био минис-raр. Тако је дошло до слома генерала ДУшана СНМQвића и до 
тријумфа браhе Кнежевиhа, 

Снс ове С1Ћари имале су и C80ГII oдjct::a у Uариграду. Падом СИМQвића Фрнстио 
се Владимир ПериЬ и јавно се истицао као днректни помоћник Жинана Кнежевнћа, 
који је био шеф војног кабинета новог предсеДНИl<а маде Слободана Јо~ановића: 
Љуба Хаuи-ЂОрђениh је опет, у овоме СимnннhеUlJМ ЮЩУ, lIидео да се подиже утицаЈ 
рођака његоое ЖС!Је госпође ЈlозаlJиh, која је могла и њега да штити и да му мало 
диже УГ;Јед код МЩIДQГ краља. Само се по себи разуме да су све ове ствари БИ.те 
и сувише ди'! •• с, да су оне имале за циљ само личну корист, али општа ствар имала 
је само штете, јер су се на разапешм телу отаuбине њени несавесни синови играли 
коцк:е: 1\0 ће шта више да добије за себе,--с~аки је Ј'ледао себе и р3дJolо само за себе. 
О СТОllрИ~1а )' Југославији нису имали пој",а, и пред јсдном новом појавом, врло зна
чајном, З<lТЦ<lРали су очи и кри;1И од Енглеза оно. што се није емело КРИ"Jl1, јер су 
Ј::нглези И Американци ю министарстоа сrюљних послова Турск:е већ могли бити 110-
бро обавештени, Ч;IК и у 1I0јеДИ!Ј()СТЮ,ш, 0.'1 ОНОЈ'а ШЈU се зБИIШ)' Југоелџвији. 

Била је то друга ГР)'ЈШ, или кюш Д~ је нюовем, ДР}Т3 СТр<llШ ycт:.tHK:.t, коју 
је водила Компартија Југославије. Тој групи беше пришио ђенералштабни пуков
ник Саво ОРОЕић, ђенералшrаriliИ мајори: Арсо ЈоваН01lић, Михаило АпQCТОЛСКИ 
и још неКОЈЈИКО ћСНGpилштабних официра бивше југословенске lюјске. Прилаз.ак 
ове групс југослоненски~ ћснералштабни~ офИЈlнра щ: би био по себи зиачајан, 
али је било 3Ha~ajHO ТО, ЈI110 су БЛаЈ од~реhи зверствима lIавелиhсвим, сви Срби 
из Лике, КОРДУllll и Босанске крајине, који нису могли бити на превару по~ватани 
и ЈЈоубиј<ЈIIИ, а на претњу Анте Ilзвслиhа да ће од Gан.а Луке непр3ВИТИ престо
ницу ХРВlIп:ке, овај српски народ oд~eTHYO се у шуму и IIРИДј1}'ЖИО се nOKpery 
којим j~ руководила Ко~шартиј<Ј ЈУГОСЈЈ~вије, која је, УСЈ!ед ОШIКО великога број;! 
Срба. који нису има:lИ никакве идејне везе e~ комунис"]и'!ком партиЈом, проl'лаСИ.lа 
је цео тај п()крет наРОДНООСЈюБОДИЛil'lКИ. 

ЉихОllа паРОЈЈа БИЈЈа је: борба против ОКУllзтора за оt..тобоl)eње и за уједињеље 
Јуroел~вије. Јединство Jyrot..TaBHje у њеним ранијим границама яећ је 611.10 3<1јамчено 
оп Енглеске, Америке и Русије. Уласком Русије и Америке у рат. ис~од рата могао 
се добро С3ГЈЈедзти. lIикакве сумње није било да Нсмачка и овај други рат мора ИЗ!)'
битJol. 

Једнога дана дошао је к мсни један Рус, који ми се представио КЗ0 руски зташе 

за штамву. lIије 6И_10 важно каКIIfI ће ми име реhи, јер е:!М добро знао да нико своје 
враво име ни од Енгле:1.il, ~ још мање од РуС3, није казао. Према томе, да ли се неко 
представљао "Нико.lајев" или "Наумов", И.1И неко друго име ако вам каже, то није 
има.;ю никзкс важности, аЈ1)ol је и~ало важности OHI"J, ]!Пf) ће од B~e eBeHyryaJlIJO Ј"ра

ЖИ"Jl1, О ~eMy ће вас питати и шта liе кап компензщију ЈЮНУДИ1·И. Ово је БИ(1 једини 
начин да сазнате ко је Т".!ј с КИМ Ј оuорит~. И на основу тих разговора, једино можете 
закључити кога ОН у томе MOMeНl)" прсдстаВ.ъа. 

ОВ<Јј мој нови руски Јюзнаник заМО.1ИО ме је да ее са њим H~ђeM У месту званом 
БОСТШЈUИК, 20 км на малоазијској страни, поред lIнкомидијског заливз. До Tf)rз места 
води трамвај од К<lди-Uаја. кад са", отишао на уговорено место, ооај Рус ме је упитао: 
ко 1I0ДИ рат против lIeMaua у Југославији. Рекао сам му ).\11 је то др3жа Михаилооиh, 
који је пОСТflO воћ побуњеЈЈИХ Срба противу немачког окупатора. Објnснио сам му 
да је ).\0 ТО['а устанка дошло зато, што је СРIЈСКИ народ слободан у својој земљи више 
од Ј 20 година; да га је једна В.1зда издала, побегла из земље, в Н8роД оставила иа 
u:едилу. У своме реощrту Љl ЈЮ8Р~ТИ изгубљену слободу, народ се дl!ГЗО на оружје 
и до сад.1 [юказзо ОКУПIIТОРУ .ца П! нико У тој земљи не жели и да ће ее измећу оку

пат()ра и поробљенOI' народи водити рат до ис1"pllге. Рус је пажљиво слушао моја И3Ј1а
гшъа, па ме напослетку опет з.апитао: "А да ли Ви знате, Д1I јmп [1еко Ј\[ryги води 



КАЗИВАЉА И ЈlOЖfJllЉАЈИВОЈВОДЕ БЕЛЕШКОГ (1~12_191R. 1'14]_1946) 219 

рат у ЈУГОСЛlIвији против Немаца? А I(оји r;y то?''6 Ја ca~ му pel(IIO: да је оо вођство 
1(0МУИИСТИЧI(е странке у Јуroс.1авији. Али ДII је Комнаргијll ЈуroслаВl1је таК(I М3.10-
бројна у Југославији, да би њеИ<I побуна и њен отпор према НеМЦИМII у ЈугослаВИЈИ 
био потпуtю неосетан и непримеhен. да им се није придружио у мас" СРIIСКИ народ 
из онога де-ш XpH~II;Ke који је био одрећеи да буде ПО1llУНО уништен од стране упра
вљача нове хрватске државе. 

ТОМС покре1)' придружиле r:y се одмlIX и Срби из 01101' де-Iа Босне, који се rраничи 
са nвим Србима и1 Хрватске, а и томе делу Босне, који је у својој великој uеhини 
био српски, од стране хр1lllтске државе исто тако било Је предодређено коначно уии
штсњс. Та околност дала је MOf1'I'IHOCТ КомпартијJl ЈУГОСЈllluије да се афJlрмира 11 да 
о њој, као непријатељу, поведу озбиљна рачуна немачки окупатори. 

Кад с:3м све ово изложио, Рус ми је ставио једаи конкретан пред.l0r од речи до 
речи ооако: "Совјетски Савез жели да помогне устаничку акцију геиерала Михаи
ловића, ја сам послат до Вас, Дll ми Ви дате јеДШl IЦшкреlан пре1l,.10Г, на којll начии 
бисмо могли ука:шти помоћ генералу Михаиловиhу. Морам Вам одмах рећи, да доста
Вљ<Јње оружја ие Ј.IOЛЗЗИ у обзир, збоr велике даљине између места, одаклс би Руси 
10 МОI'ЈIИ Јюслати и Србије, гле се налази Дража МихаИЈlOllиh. На ово ПИПlње нисам 
могао одмах ОJlГОlЮРИТИ, а мој саговорник Рус оставио мн је рок од три дана, и зака
зали смо састанак на такозваном меС1)' Бујук: Ада (HajBel'le острво у l11Уl1И Принчевих 
острва). 

Посне три дана, кад смо се нашли, почео ca~ износити иеколико ааријзната uпа 
би требало УЧИlШТИ да то буде 1I0моћ генералу Михаиловићу. Рус ми је одмах рекао 
да је добио наредбу да ми саопшти )]:1 ја све то напишем као j~дaH Оllсежан експозе 
о свему шта се ради иа територији Југославије, а они ће тај мој СЛllборат IЮСЈlаfН 
у М[)скву, па ће се тамо Ilре]'ледати и, или ће се 01l0БРИllf или одбацити. Како су 
ми прилике на територији ueJle ЈУlОСJlШlИје БИ.lе доС"Та добро 1103<lте, јер с:3М, осим 
Босне и ирне Горе, и из сних ОСТ:lЛих места имао дирсктнс извештаче, то С<ЈМ сео 

и написао један о[]шнран еКСIIОЗС [) СIIИМ г]риликама у подсљсној ЈуroСЛlIвији. износеhи 
сее тешкоhе на које наилази окуп~тор у окупирзној земљи, ади, исто тако, и cтpaдllњa 
Koj~ IР]IИ Њ1рОД физи~ки, морално и материјално од окупатора. 

СlIеција.ЈIНО сам се задржао на Н.шди Милана Недиl'lа, за кој)' сам написао да је 
то била јсдна погрсшка; да j~ бllла срамота да нико од политичких личности У Србији 
ЈЈије хтео ла пrJlМИ на сеБе 1)' улогу, а један генерал бивши министар оојни, I1РИМИО 
се Ie уЈюге. 

Што се тиче ПО'>lоhи дражи МнхаИЛОRИl'lу, то сам (Ј1ЩКО формуЈlисао: за сада Дра
жи Михаиловићу, а и ц~юм српском народу. нарочито Србији, прсти опасносг од 
Буг~ра, БУГIlРС:К3 п(]јСКII ангаж()паllа је у Србији да чува железничке пруге, као и јаllНИ 
ред и 1I0peД~K на великом деЈIУ Србије. Бугари су roТОRИ да ПОЧИllе, као и за време 
Првоr светскО]' p:lTa, масу безакоња и злочина. Руси би могли, пошто имају СIIОl'а 
lюслаиика у Софији, преко земљодеЛСI>;ОГ савеза и русофИJlCке народие странкс, да 
утичу да зем.ъоделски савез и наРОllна странка као русофилска, развију ПЈЮпаrанду 
код буrарских официра и lI(1јl1ИК~, да Ile ЧИIJ~ IIИК~КUО ЗJlО У Србији, веl'l да CHoie 
кретање саобразе тактици генерала МИХIIИЛОRиh~ и иаместо д~ буду у немачкој (21)1-
жби, да постану стоарни сарадници и помоћюН!и српског народа у његовој борби 
IIрОIИВ oKyllaTopa. Ћенерал МихаИЛОRић fiио ie iугосл(]иеиски војни изасланик у 
Софији. 1"<11010 је добро познат у uисtJКим UlЈјllИМ 6УIЋРСКИМ КРУГ08има. 08~KBa јелна 
акuија са руске С1ране била би од највеће I(ОРИСТИ, а нарочито ако се стани до знања 
fiуга[ICКИМ офИI{ирима да ће r.1K!lO њихов~ држање утицати на будућнОС1 Бугарске 
по завршетку РIlТII JI да ће ти Једино MOhi\ },IИЦ3ТИ на Бугарска не буле онако строго 
к.ажњена како је то заслужила по свима својим досаДIIШЊИМ ПОС'У1щима. Сматрао 
сам да би такав рад Руса једиио могао донсти стн~рис користи народном покреry 

у сptiији, п[)што већ о некој помоћи у оружју ИИЈе могло бити речн. 

Ii Cn~KaKI) IЏI Т[lfiиh није .м()т ЗН<lIИ <JIЮ 11110 је знао Рус, а чиста пропаганда је .на западу 
славила 21. Михаило~иhа као Јединог вођу чстника. 
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Предао сам овај експозе и раL'Тао се са СQојим СЩ"ОDОрником Русо",. ПОllНJ.lје МИ 
је саОl1штено да је мој експозе 11римљен у Москви; да се тамо на наДJlСЖНОМ месту 
о њему llИскутовало и да је у Це,ЈЈИИН примљен И прихваhен као један озбиљан доку
менат н умесан пред.тог, и да ће и руска flpxOUHa команда и њсна днnломација уЧИНИТИ 
све са своје стране да се тај цид. постигне. 

у то време Љуба Хаuи-ЋорђеRић беше аигзжовfЮ Сафет Љутић-бега Ресулбе
говића да иде у Немачку у једној мисији, која је сигурно би.1а потребна ИЛII југо
слоаснској влаДI1, што је мало ВС!ХIllЗТНО, или енглеској обавсщтајиој служби, што 
је врло вероватно. Сафет--бег Расулбеговиh провео је целу 1940. у Југославији. наро
ЧИТО у Војводини, куlI)'јући коње за ЈУреку артиљерију. С њим је био и Хам:>а-бег 
из Бања Луке. Обојиuа су БНЈЈИ 1)'РСКИ држављани. НС ЗНUМ да ЩI им је КУПО8ИНU 
коња био једини задатак у ЈУГОСЈТавији; а.1И је имао много препорука од Љубе Ха
uи-Ђорl'leвиhu Н!! њсroве пријатеље у Београду, који су требали Сафст-бсгу да олак
шuју њеroву 1pfовину коњима у Југославији, а вероватно је да се Ресулбеговиl\ обlLlIНО 
користио овим препорукама у Београду. 

Кад је био ангвжован од стране Љубе Хаuи-Ђорђевић~ да иле у Немачку, Русел
беговићев рођени сестрић био је 'ryрски амбщЏ\ор у БеРЈIИИУ. Та ОКЩIНОСТ ОМОI)'IIИЈIВ 
је Сафет-бегу да одмах l\ооије ЈЈасош и немачку визу ~ OдJJa~K у Немачку. Не знам 
да ли се Сафет-бег задржао у Београду, а.1И се задржао неколико дана у БулимпеШllf. 
И тај њеroв боравак у Мађарској престоници, био је довољан да га Гecrапо ухвати 
у Пешти и затпори. Рвши суд осудио г~ је на СМ[П. што је било довољно да се поверује 
да је он био у некој важној миснји. Његов ссстрић заложио се сав у Берлину код 
Фон Рибентропа да његов ујак Сафет-бег буде ПОМlLIюван. Помилован је и снижена 
му је казна на 11 година 1атвора_ Заm је њег['[в сестриll ту ИllтерпеНlIију плати['[ својим 
Пl)..'южајем. На He!ltii'lKO ]"р~жење, 'lypCKfI B;I~JIfl одмах] а је ОlеIШЈЈа, и он је био IleH
ЗЈЮllисан. За Сllе нре\1е рага није био ни ~ K~K~oj државној служби, нити му је била 
поверена нека званичнв МИСИЈ!!. 

После TOI'a догађаја_ једнога дана позвао ме је Љуба Хаuи-Ћорћевиh на разговор 
у конзулат. IIаши односи нису били нимало срда.чни те C~M се чудИО 080ме позиву. 
Кад сам се одаЗВВQ томе позиву и отишао на разговор, Хаuи-Ћорђевиh ме је питао; 
10101)' ли наhи неко _lице ~oje би одмах МОГЛО да оде у Београд и да однесе једну 
в~жну поруку !)енера_1У МихаИЈЮUИћу. Кад сам му PCK~O да то могу УЧИНИТИ за нај
краliе време, он ми је рекао да је ТО lюру~а краљевске југословенске маде из Лондона, 
која се мора IlIТО пре доставити ге!lеРШlу Михаилоuићу_ Хаџи-Ъорђеhић ми је оGјаснио 
ту ствар "На овај начин: ёНlлези су тражили од Драже Михаиловиhа да он нареди 
да се у Србији највсће IЮВРШИIiС обрадивог зсмљиштв остаЕС незассјане: да се засеје 
само нешто мало колико да се народ прехрани, али да не буде ништа више, што 

би Немци могли ~оrистити у нашој 'ЈеМЉИ. Југословенска П.lца не слаже се са том 
поруком енглеском, јер се боји да lIе Немци реквирирати све шlO буде роди.ю, а 
да 1'1<1 народ ОСТ1ПИ гладан. Међ)'тим, ако се буду засејалс c~c обрадивс lТовршинс, 
онда ће Немци можда нешто узети, и са малом КОЛИЧИНОМ се заДО80ЉИТИ, али ће 
зато иарод имати довољно хране за своју прехрану. 

Кал св\! саслушао ова И]Ј!Ю ~њa Хаuи-ЂорђепићеЕа, само сам KOllCТIITOuao КЩII\КО 
су сви од реда нерtuлнн. И нисам се чудио што сс: показали нсреални Енглези, који 

ипак нису МOI'IIИ да схаате да српском сељаку IiИКО не може ца нареди да он нсllПО 

на свом эемљиш1)' засеје или нс засеје, односно. таква наредба може се издати, али 
ни у ком С;lучају неће бити извrlllена. Чудио сам се јУI'ос;ювенској В;lаЈ\И у Лондоиу 
што Је и она поверовала да lIе ђеllерал Михаилrшић 1аку наредбу из}щти и 113 ће неко 
у Србији 110 тој наредби ПОС1)'ПИТИ_ А.:IИ,·I!ОШТО је Хаuи-ЂорћСЕиh на овој ствари 
инсистирао, и то стављао у прве патриотске "подвиге", нашао сам човека, који је 
ову мисију извршио. 

Милаи Тунањанин већ је имао релопиу препис~у са својим пrијате.ъима у Бео
граду. Чех му је Оi\IiОСИО шнфрована Iшсма, новзц и БРИ:lИјанте, а из Бео]'РilД!l ~paliuo 
шифроваП(l и нешифровзиа писма. 

у то време. десио се један велики преокрет у војној авијаuији_ Лондонски радио, 
ја~ио је да су 1.(}()() еНГ.lеских авиона детели изнад Келна и да је Ке.1Н бомбардован 
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и великим ДеЈlOМ порушен. Ово је ИЈаЗВало код СВИХ немачких неПРlfјатељ;t велико 
одушевљење, а код нсмачких пријатеља велико Зilllрепашhење. Ош.шх сУlра.'1ДН по ОВО
ме догађају, дошао је код мене онај нсти Рус, коме сам предао у рукс онај свој експозе 
о прИЛИКilма )' Југославији и о начину руске сарilдње са генералом Мих!!иловиhем. 
Чим је дошао до мене, без некш' lIеЈlИIШГ увода, запитао ме је: да ли имам човека 

који би могао да добије вюу за IiемзчlI.У и да СIЈеЦИЈално посети Келн, па да утврди 
какву су стварну Штel)' учинили /::нглези Келl1)', ПРИЈЈИКОМ бомб~рдовања. Рекао MIf 
је да новац није у питању. Платиhе се колико год се тражи, IIЩI је потребно да се 
то изврши што пре. Имао сам човека који је могао најдаље за шест дана да отпуryје 
у Берлин, а таме је имао приј;пеља у lYPCKOj ТРГflвачкој делегацији која је могла 
да обилази Немачку, јер су баш ОFЏЩ вођени нови преговори о размени робе између 
НемаЧl(е и Турске. Имао сам добра пријате.ъа, Ибрахима Леде(щла, жена му је била 
Ьерка мога суседа Хамди-беја, I(оји је био са својом куЬом мени сусед)' IIрилеny и 
.. оја ни у flрилепу није 110 турском закону од мене сакривала ЛИllе, јер су ме у њеroвој 
кући упеl( њеГОllа деца ЗВ!I.IIИ "стриц". Ибрахим је свршио ПОЈЪОпривредlђ' школу У 
Будимпешти. Знао је добро мађарски и прилично немачки. Имао је ве.lике пријатеље 
у Анкари. Кад сам му предложио оваЈ пут, прихватио га је без речи, разуме се 
110 тако високу цену да се, после тога пута, могао Ml1pHO одмарати у Цариграду, 
не радећи нищта б~р две Г(щине. Нисам се хтео са њим цеЊl(ати. Само сам га 

ЗIIМОЛl10 да гледа и пронз~е IШЧИН ла се сврати на неки дан 11 у Београд и да 
посети моју 1ЈОРОДИЦУ. 

Имао Је да путује са својом женом, да би II}ТI1ИЦИ који ('У ЈЈуюнаllИ I1з Турске 
ИЛI1 Бугарске у Маћарску или lIемачку, ИЛI1 у Хрватску, могли да сс задрже у Бt:о
граду, била је потребна Сl1еlll1јална дозвола од немачких власти, коју је било тсшко 
д05IfТИ. Зато сам нарочито молио свога пријатеља Ибрахима, да он са своје стране 
учини све шro може, да таку дозволу дOOl1je. После осам Щlна. ИБР~ХI1М је имао уредзн 
турски пасош за себе и за своју жену, урсдне визе маћарсч и немзчку, а ја сам му 
дао потребан новац за пут, с тим. да, кад се врати, и обави посао у IIемачкој, добије 
још 10\Ю турских лира у ",ширу. 

Тшю сtшбдеоен, Ибрахим је са женом отпутовао 1111300 у Берлин. Из Берлина 
је са спојим пријатељем који је био У 1)'pcl(oj -rpГОllИ1lској lIеЈЈегацији, отишао у Келн 
и rdMo видсо оно што јс Mordo да види. У Немачкој се з<шржае 1u дана, а на повратку 
"опасно се разбожо" и поведен у беогр3ДСКу болницу. ИЗ беогр:щске болнице, у којој 
је Ilровео три ДаЈlа, отишао Је } мој стан 11 тамо IlOсеlИО моју породицу. 

км се uршио у ЦаРИЈ'рад, дао ми је усмено сна обаuешгења која је IJrl1б.1U110 
у Немачкој. И кад сам ова обавештсња дао Русима, они су БЮ1l1 потпуно зnдовољни. 
Једна је СТRзр БЮlа интересантна. Кад су ми Руси тражили човека за Немачку, рекли 
су ми да то не сме да буде онај Чех, који ради са Тупањаl1ИНОМ. Са ЊI1М неће да 
сар<Јђују 11 никаку ус.IlУ!)' од ње/1l неЬе ДП приме. 

Моја породица, Ilосле уласка Немзив и Бугара у Прилеп прошла је онако. Нај
crарији сиl1 Миливоје није уопште допустио да буде заро6Јъен, веЬ је дошао својој 
куhи у село Браилово. После песетак Щlн~, кад су га БугаРI1 потраЖI1.1И, сео је у воз 
са CBOjl1M млаl)и.м братом Брзнком, С1)'денюм веlерине, и кријући се помоћу пријатеља 
желеЗНIIЧКИХ СЈlуж(ieНl1ка, срећно IJрОlЦJlИ "роз ВеЈlес и Скопље и дошли у БеОЈ-рад. 

Моју кућу У lIрилепу Бугари су зваНI1ЧНО оnљачка.1И. Изнели су све покућанство 
и свс што сс могло диhи, натоварили у нагон и посла.1И у Бугарску. Поред осталога, 
ту је била врло добро урећеl1а бибилиотека са доста КЊI1l-а, све укоричено у тврдом 
повезу, као и неКО,lИКО умеТIIИ'IЏIХ СЈ1I1К3. Све је то ОТИШ.l0 у Бугарску. 

Моју .жену, кад је пошла из села, одвели су прво у Нри.lеп 11 ПIМО д)'ГО мучили 
да им каже где је сакривено злато. Пошто нисмо има.1И ни сакривена, ни от"ривена 
3.113Т3, ПУСТИЛI1 су је да дође у Бооград. Од СТ8ари су јој ДОЗВОЛI1ЛИ да узме само оно
ЈЈИКО, КОЈII1КО је могло ,!Щ сшне у један ручни кофер. Све друго с)' узели, као и С8Ь 
живи инвентар који сам имао у селу. 

Мој брат Никола отишао јс право у Краr;rјевзu, гдс га је прихватио Алскса Обра
Довиh, тадаЊI1 председник општине крш)јсвачке и H3MCCТl10 га да буде ЧИНОВI1ИК у 
ОПlIIтинској ТРОl1lаРИ1-ЈИ. Ово је учинио с юга, што је хтео да му ОМОlуllи ЖИDOЈ У 
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Kparyjcaцy, D И ја сам се добро поон~вао са A.fICI(COM, јер је 011 једно време био народ,НИ 
IIОСЈЈВНИК. Међутим, кад је било оно масовно СЧЈсљањс у Kpal1'jeoцy, мој брuт Никола 
био је стрељан међу 11рвима. lIошто је био на трошарннској стаНИЦИ, тамо су га ухва
ТШIИ и сутрадан стре.љ.аnи. 

Старији син Миливоје, Кад је видео да се у Крагујевцу изводе људи из кућа, а 
ОН је тада случајно био у Kparyjcou)', УС!1СО је да се извуче из немачког обруча н 
пошао према ]IIГUДИНИ. Ани су за љим ИШЈЈИ немачки тенкови, који су пуцџи ЛСЈИ) 

и десно из I.IIfI]Jаљсза, који су бил!! постнuљени У "ЈСНКОВИМ3. Кадје видео да ће ПQГИ
нуrn уклонио се с пута, легао је llOТрбушке, р8ШИрllО руке и Немци прођу поред њега, 
мисnеhи да је мртав. Кад су lIемци прошли, ОН окрене пут и оде у )Јапово. Одатле 
дође у Београд и 1)' исприча С(lојЩ,1a КОД ~yћe спе ШГd је IIИДео у KparyjeBЦY н рекао 
да ће бежати у шуму, да неће дозвошrrи да га Немци ноде на клаmщу ка!) сroку, 

као, што су му одвсли његова стрица Николу. Одат.lе се дигао и отишао Haтpuг у 
Макешшнју да се бори против бугарског окупатора у земљи, у којој је пало више 
од пола милиона најбољих синова Србије, а у тој су земљи пали и многи Срби који 
су рођени изпан Србије. за сна време окупације борио се lJРОl'ИО Бугара и T~MO је 

са својом чегом крстnрио у веJlешком и ПРШlеlЈСЈЮМ срезу, у целом 1I0речу, п~ је пре· 
Jlазио И у кичевски срез који је бljО под Албанијом. где је имао један сукоб са а..~бан
ском жаНllармеријом. У борОи против Бугара, био је рањен у HOrr, али је !ЮЦНИЈе 
од ране оздравио, али му је куршум остао у нозн. lЬеГОll3 чеТd била Је прпа устаничка 
чета у Македонији. Он је IIРОН ОШLlIИО II)'ШКУ на бугарског окупатора у Македонији 
и сое'ЈНО се БУI'арима. 

у проој fЮЈlOlIИНИ месеца јУJlа, мој IЈријшељ Хонекер, генерални конзул СМ у 
lliриграду, рече ми да мора иhи у Анкару, куда га зове њихов амбасадор Штајнхарт, 
јер је дошао у Анкару неки специјални изасланик председника Рузве.lта, који је про
вео више од шест месе!!и у Русији, и 1\оји је донео тачан ищештај О спему ономе 
шта се дешава у Русији и о сшњу у 1I)ј земљи. Кид се пuвраТИU, Хонекер ми је ИСllрИ' 
чао ово. lIремз изв~шт!!ју тога сггецијштнuг повеРСllика председник!! Рузвелта, Русија 
сс нштззи на издисају. [ШIд влада у земљи, Јер су бога1'е житнице Украјине у немачким 
рукама. Ва В'ерујем да је овај ваш спецИЈални ИЗ<lсланик могао З<I шест месеци да 
проучи Русију и да З<lкључи 1\ако је она у агонији. H~ Т(Јме се опај мој разг()вор са 
ХОllекеРОIII спршио. 

Руси су хтели да пошаљем, olleT jeJIHol' нарочитог човека, који ће да иде у MaKe~ 
донију, и да тамо, на лиuy места, види кретање возова, кретање бугарске војске. њено 
бројно стање као и кретање неМllчке војске "РУЈ'ОМ НИШ·СКОlUье.Солун. Нашао сам 
човека, који је добио lIaCOUI и добио визу 3!1 Бугарску. Али, кад је дошао у llирот, 
тамо је био задржат у затвору 24 саТ:I и BJXlheH натраг у Софију, јер Бугари нису 
дозвољавали никоме са стране да може иhи у Македонију. Када се вратио у Uариград 

ја саlll то саопштио Русима. 
у исто време рекао сам им да З<I јеДШI такап изпештај није IlOтребаll наРОЧИI' 

чоuек да се шаље у CKUIIJbe, јер п!кве изuсштаје потпуно прецизне и истините, ја 
MOry добити од својих пријатсља из Скопља, ПР!Lflспа И БlПOЉа. Успео сам да убедим 
Русе да би било опасно flOИО!Ю IlOкушати да се п[)ша.ъе човек директно у Македонију, 

јер би Бугари 1IIОГ.1И 01\ тога Д3 Нilпраnе питање преко Немща .код -турске II.lnде, што 
бн нам дuнело више Ш1'ете него користи. Руси су се са овим СЛОЖ!LflИ н извештај 
који сам добио из СКОllља, При.lспа и Бигоља, потrryно су их задово.ЪИ.1R. 

У Палестини већ је био образован једаи јУI'ословеиски бата;ъон кра.ъеве гарде. 
То су, углавном, били Словенци БИВIIIИ кгалијански војници, заробљени од Енглеза. 
БИЈЮ је и неКQJIИl\U Iщш!-tх ДРжuвљuна, који су узети са свог посла у UарИl'Раду, Кuиру 
и Александрији. Словенце су окупљали др ЂоВ<lНИ Марио ЧОК, БИВШII \iOђa истарских 
и тршhанских Словенща у БеоГjXlДУ, од којих су неки били насељени на Вардару, 
а једна ГРУlJа изме~у Ва.1андош! и Лорјl1НСКОГ језера. Поред др Чока, 1)' мисију је 
вршио један слопсначки професор. којн се звао Рудолфа. Они су издапали један лист 
за те војнике на словеначком језику. Овај &!та.љон био је упуhен у северну Африку 
и иа.lазио се негде И3I11Сћу Аламсјиа и Марса Матруха за време ПО'!е1Ха неlllачке офЈн
зине ПОll командом немачког маршала Ромела. 
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33 ово I-НlfЈIO ПО~Шlчt:lLе O~OI" бапuьnна, знзло се само ТОЈIИIШ, да је то учињено 
из страха да неки од ови~ БИ8ШИХ италијански~ војника не П3Дtlе поново у руке Ита
лијанима, који би их за и:шајство одмах осудили на смрт, по италијаНСК01>l обичају, 
Стрељ1!ње1>l у леђа. У тим тешким моменТИ1>lа, које су прежив"ъавали Енглези у Афри
ци. да би спасила ситуација, јер су Е]-ипћани у не.1икој нећини били за lIемце, под 
притиском Енглеза, египатски краљ Фару~ морОО је довести и предати в.паст Мустафи 
E.l-Нахас-паIllИ в(1fjи егидатске етр<!нке независности, којн је потписао аНГ.10-египат
ски уговор 1936. и који је, одмах 110 доласку на В.lаС'I, прекинуо односе са осовинским 
силама, чији су преДСГdВНИЦИ морали одмах напустити ЕГИЈЈат, а сви италијани, ст
рији од 18 ["одина као и Неl>lЦИ којих није било тако много, били су интернирани 
и то већином у Синајску пустињу, недалеко од Суецког К1ШШlа. 

Милош Тупањанин, је З8 све ово ареме. имао коресподенцију нреко оног Че~а 
са Србијом и у исто време водио трговину са Египтом, уносећи у ЕгишlТ неконтро
лисщlО и без цаРИЈlе ствари KYlllЬeHe у Турској и исто тако увозио у Uариград без 
царине ствари КYllЉe1Je у Еl"ИЈIlУ, које су имале Јlрође у Uариграду, користеhи се сво
јим дипломатским I1зсошем. 

Једне вечери, "ад сам вечерао у ресторану "Новотни", ПРИШ.1а су ми два roСЈЮ

дина. Један је био M.ll!l\, нисrж, лепо развијен, други, нешто сrnрији од њега и растом 
МI10ГО нижи. Обојица елегантно одевени. И, пошто су дошли Ј\а самог СТОЈЈа, за којим 
сам селео сам, У!ЈИГdше: је ли слободно да еедну 311 мој сто. Онај нижи говорио је 
СРПСКI1, а Оl1ај млађи и виши, говорио је немаЧJl;И. ilисам имао никuквог разлога да 
их одбијем, да не седну за мој сто, УГОЛИJl;О [Iре, ш го сам но њи~rlВ(ЈМ лrжању, видео 
да имају неку 1>Iисију ~OJ] мене. После поздpuва, отпочсо је раЗI-080Р. OH~j млађи, 
вишљи, постављао је питзња, а старији је 1)'мачио српски. Ја сам, пре евсга, УЈЈИТdО 
њи~ ко ,:у они, а заТИ1>l, у име К(JI"а говоре. за Немца рекоше ми ла је б_1ИСJl;И рађак 
Химлера, министра унутрашњих делз и cBeMol'lHor шсф~ немачкОЈ· Геl'пшоа. Поред 
роl1ачкI-IX веза, један од његови~ главних помоl'lника. Рекоше ми да менс добро знају, 
да знају, ко сам и дu СШ.I један од веi1ИКИХ IlРОТИ!Јника генерала Душзна Симовића. 
Одговорио сам да се оии нису обратили на праву адресу, јер ја овде HCMUM НИJl;!lКDУ 
фуlIкцију, а био сам пrnгианик генеr~ла Симовиhа за време док је био председник 
владе. Како више нс заузима r~j lЮЈЮЈlшј, нема ника~Бе функције државне, па према 
томе, немам више зашто да му бре~ непријатељ. Мој саговорник одговорио ми је 
да није JJOi-решио ilДpecy н да за сноју мисију није цзабрз{) личн()ст која не би МОГ.1а 
бити нимало позвана да да своје мишљење о ономе, о чему ће ме питати. 

Знали су да сзм дуго година био Ј-ШРОДНИ посланик, Д:I сам често водио orюзицију 
у Наroдној скупштини и. нарочито, до сам био у опозицији Ilрема др Милану Сто
јапиновићу. У нреме те моје опозиције према Стојминовићу, веровали су да сам неки 
еНГ.1ССКИ човек ма из ~ојих раЗдОГ!l, у које они нис}' хтели да у.1юе, али ми је ]Џlтa 
таква карактеристика у Немачкој. Моја опозиuија и отворена борба у иностранству 
l!рОГИВ I'енерала Душана Симовића, створи:ш је код lIемща сасвим друго Г.1еди
ште, то јест, да нисам никuкав енглески човек као што нисам ни иемаЧJl;Н; да сам 

ја само Србин и све што радим, то радим у жељи да корисно !юслужим српском 
народу. 110 ЊИХОJlУ схватању. такав мој стзв заслужује Iюшто~аље и зато је он 
послат и дошао је к мени, да ми упути неколико питања и да чује мој одговор. 
Рекао сам му да му за~вшьујем на његовим ласканим речима () моме салањем раду, 
зли НС 6и~ желео у овој кафзни а пред оним свещм ни да ми он Јюставља питања, 
а још мање да му дам одговор. Он се с мојим одговором сдожио и Ilитао ме: где 

би~ ја желео да се H~ђeM c~ њим и У које Brt:Me. Рекао сам му да бисмо могли да. 
се нађемо llpe~o Босфора у Фенер---Бакче, и то сугра у 9 ени пре подне, биhу испред 
ПШluте једне египатске принцезе, чија је пв.пата позната због свога изuанреД1Юl· Шlрка, 

па ћемо одатле видети камо ћемо даље. да ли је ово IНIЛВТ3 неке египатске принцезе 
или египатског fIРИЮщ, не знам ни Мllас. Али је QI!а једна од најлепших у том делу, 
у близиНи Фснер-Бакче. 

Сутрадан, тачно у одрсћсно врсме, нашао сам се са ова два ноаа познаника. 

Сишли смо на море, узели чамац и пошли на другу страну у Фенер-Бакче. 3аузe.rrи 
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СМО сто у једној пространој бзшти )' кnјој није било никога, јер је било сувише рано 
да се ту све!' окувља било за ручак, било зз rщмор. 

Мој иови JlОЗИВНИК УПУТИО МИ је оваква питања; ''Шта МИСЈIИН: ВИ да би lIемач"а 
требала да учини да се Србија смири; какве су мере за то најuеЛИСХОi\није. јер све 
репресалије које с-:у д()сад чињене, нису донеле никакве користи, а о неком умирсti>У 

не може бffТИ Н" речи. Сад је Jlитање какве су КО1щесије потребне да се даду са 
стране Немачке, па да Србflја буде задовољна?" На ово питање рекао сам да је оно 
тако крупно, а мени је ЈЈОстзвље ... о сасвим изненада, да на њсга не бliX MOI'30 мери
торно одговорити кад би то питање било много мање слажено, но што је данас. Али, 
не само то! Ако бих чак неllПO и предложио, па кад би се то усвојило, а резу.1тати 
не би БИЈIИ добри, можда би Нем[~и опет предузели релреса.lије, а то би би.10 као 
да сам учинио да СРПСlCи j-ЩрОЛ ПOllOllO трпи ОIЮ, што је ТОЛИI.о lIећ трпео, као што 
је онај поко. .. у Крагујевцу, у Мачви и '! ПоцеРИllИ и у Краљео)' ... У Београду постоји 
јсдна српска влада, која је у СПItf>у д!l l;ТВ!lрИ види мнш'о боље него ја олапле. И 
СИ!)о'рно, предлог њен би, кад би се усвојио, био Miioro бољи и ефикаснији. 

Мој сабеседник ми је ОДГОII()РИО: да Шlа влада у Београду или ништа не зна, И.1И 

ништа не вреди. l-Ьене наредбе нико у Србији не слуша. а она је IIeMohH3 да их 
спроведе. Затим мс је упитао: "Шта ви мислите о IIРИНЦУ Ђорђу Карађорђевићу?"' ... 
На то сам му рекао ово: "Принц Ђорће је у ствари престао бити '1.lIaH краљевског 
д()ма . .Iугослопеllска влада, још док је била у Јерусалиму, вероватно је помишљала 
да би ви могли да користите останак nрИfща Ђорћа у Југос:лапији, па је зато, nорел 
кнеэа Пшща, и Ilринца Ђорliа иэбриса.llа из књиге чланова краљевског доми Кар<!. 

I)oрђеоића. А:rи без обзир<! на све то МИС;ЈИМ да ни од тога не би могли им;:пи вслике 
користи, јер би то српски иа!Юд СХllатио као једну врсту подвале са наше CТP~HC. И 
ОН би вам исто тако 1113..10 користио, као што ви сад сзми ПРНзн:lјerе, да вам мало 
користи генерал МИЛ3l1 lIедић". 

Мој са5есе;uЈИК упутио ми је друго питање: "Шта Ви мислите; да ни би БИЈЮ 
Moryhe да ми поставимо краљевске на~еснике, који би УЈlр<!ВЉали земљом до доласка 
Kpa."Ыl Петра". На ово сам договорио да једно такво намесниuпво, које не би имало 
уставиу ПО1Ulоry, не би вредело ништз, а устзану оодлогу могло би имати ако би 
га сам кра.ъ НОСlаuио и ro 1I000тављење обзнаю\О народу lly-rем једне п!Юкламаrrије, 
а све то морало би да буде одштампаtro у "Службеним нонинзма~. За [[[као један 
акт, као што еидите, треба 3IIдобити кра.ъа. А то је апсолутно hemol-уhе у УС.10вима 
у којима се кра.'" caд~ налази. То јест, он је у ЕнгдеСi;ој, и Енглези би сигурно спре· 
чили да се изврши један такав ш\."г". 

Онда ми је постављено треће питање: "Би ли се што могло Јюстиhи ако би се 
поnе.1И преговори са генералом МихаИЛОвићсм~" Одговорио сам да ми је то непо· 
знато. Знам да генерал МихаИ1l08ић ужива велики углед у Србији, као и у страном 
cnery. Али, како би српски народ СХВ[rJИО њеГОII споразум са Вllма, који сте Нови 
Сад дали Мађарима, Сарвјево ХРН[rJима, СКОIJ.ъе I>угарима, Косово Албанији'?! Ви 
сте распарчали не само lугослаnију, lIећ и Србију. И под таквим условима, јслан спо
разум са генералом МихаИЛОDићем, сам[) би донело штете његопу имену, сроз[[о би 
се н.егов УГ.1СД. а ви од тога не би имили никакве користи! .. ." 

После ових мојих одговора, мој СJlбееедник је опет тражио један KOHK~TaH пред· 
лог са моје стране. Катеroрички сам одбио речима: "lIикакав предлог. под данашњим 

условима у којима се НаЈlJlЗИ Србија, не само што је ОК)"ЈIИ(XIна, већ и ЈОШ и 3Ј!то 
што је (XIспарчана, - ја не могу лати! Јер, све што бих рекао, било би сутра деман· 
товано са многих страна. Било би демантовано у земљи, која је луна бораuа: било 
би деМJlнтоиJlНО у иностршк'Тuу I'де живи 3Ј!КQlIИТИ краљ lУГОСЈш.вије и њеГО1l1l нлзда". 
Пос.1С овог!! последњсг мог О,1Говора. мој сабсссдник мс је молио да се добро раз· 
мислим и да му дам јед:1Н IIред,10Г, 3 lIeMaqKJI може не само да усвоји, всћ и да изнедс 
оие ствари, Koj~ мени СаЈЩ изгледају H~Moгyћe. РеКJlО ми је, да ћ~ ме, после 15 дана, 
опет Iштраж нти. 

Кад сам се растао са ови"1 1 [смцем, lю'!ео СJlм да размиш.'blIМ: Шт3 је навело овог 
Немиа Д3 дође к мени, да од меие тражи KOiiKperdH преДЈЮГ како да се емире ствари 
у Србији и да ми ПОСТ'dllИ (Јна три пнтџња. о ПРИН1lУ Ђорђу, о краљеRСКИМ намесницима 
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и о евенryалном споразуму са генералом Михаиловиhем. О свему томе МОЈ'ЈIИ су раз
говарати са Не,lиhем, или са другим rюлитичарюш у Београду, или можда нису хтсли 
са њима о тим стварима да раЗl'он~рају, бојећи се да пред њима не покажу своју сла
бост. Нисам био ОJlЛашhен да ове ствари преноси м другоме, 11 и сам сам се бојао 
да би ми то эамсрили И руси и Енглези, lер не верујем да су ОНН МОЈ'ЈIИ да схвате 
у каквој се СИ1уаuији Немци налазе у Сpl:Jији. Било је Т{) месеца јула 1942. 

После тога, одмах сам 1}тишао у бању Јалова. Ова бања била је нз другој страни 
MpaMoplJor мор8. и била је o,~ Ц<lриграда удаљена два часа вожње ЈЈађом. 

Ја сам се лечио Р3IJије у овој баљи и могу реl\.и Д3 сам се 1)' излечио од реуматизмз. 
Али, овог пуТа, 1)' C<lM дошао нише ради одмора, и да прикупим мислн после оиог 
разговора са оним Немцем lюмоћником и рођако\! свемоћног Хнмлера. 

Одмах сутрадан, ОКО 10 сати увсче, добио снм телефонски позив из цариграда. 
Кад сам се јавио на тt::rеФон, рекли су ми да јс 1)' дошао један комесар војне ПОЛИЦlJје, 
у чин)' наредника и да тражи да одмах дођем у Цариград. ОШ"о~орио сам да не могу 

те ноћи .11<1 Ilутујем у Ц~риград, јер НИК3КЩl лађа из Јалова у Цариград не иде ноћу. 
Cyrpa, чим IJOћc лађа из Јаловс, доћи ћу у ЦаРИf]Јад. 

Размишљао сам миого Э<lшто ме зове војна а не ци~илна полиција. И нарочито, 
зашто ме зоне политичка полиција из ЈУ oдeљeњ~, у чију службу спада иадзор над 
стршшимн. То што 9 ме З~ЮЈН ноћу да се враlИМ иа Јалове, дa.rю ми је повод да 
!Јосумњам у ue:IY CIВ~p, јер је C8~KOMe, који иоле ненЈТО зна у цариграду, било добро 
uознuто Д~ HHКilKB~ i1aIj<l не ~аобр~ћа ноћу ИЈмеђу Јнлоне н Ilариграда. 

Cyrpn, чим се свnнуло, платим рачун у ооњи, узмем ТdКСИ и одем на !Јристаниште 
Јалова, уlieм у лаћу и [rolieм у Цариград. ЮШ сам дошао у Uаригp!lД, оrnшао сам 
одмах у свој СТ1}Н И тамо се обавестио о томе ко ме је тражио. Бојна полщшја имала 
је на левој руци један КОМ1I1\ црвеНОЈ' Шlофа, 11a коме је бип пришипсн ryрски државни 
l'рб, - [[()лумесец са ЗЕеЗДОМ. БИЈШ је Н1l0рУЖllна маузеровим реполверима и фише
клијама за меткс. Свако је могао још издалска да примети ову полицију. Она је И'la.llа 
много посла у Цариграду, који је у то време био у опсадном стању и у комс јс увек 
било ДОСПI војске, не сзмо оне KOj<l је ту стално боравила, већ и из ближе и даље 
Оlюлине Цариград~, где су били пелики појнички логори н утпрђења, а нарочито на 
Босфору. Одатле су ВОЈНИЦИ до;шзили 11<1 oдcycт~o, па је lIојlШ НОЈшциј1l много имала 
посла са њима. 

Кад ми је саопштено ла чекам, јер ће војна полиuија доhи по менс тачно у 12 
сати, одмах сам ПОТlщо у lJолицијс~и кварт у Пери, где је припадао и ~oj стан. Cгd* 
рсшина тога кварта био је родом из IIРИЛСП!l И њему сам иснричао цео ouaj дoгaђ~j. 
Он је узео телефон и тражио шефа обавештајног одсека 1}'РСКОГ l'енеР~"lЛштаба у 
Цариграпу, који је Тdкође био родом из ПРИJleпа, СИIJ јеДfЮГ мог одличног flријатеља, 
неКОЈ' Ибраим-аге Чатале. O~aj му је QДГОВnРИQ ЈЩ ie то нека велика смиuалица и 
нревара ошшљенз на ю 1џ! ме узму нз СJ1lна, д~ уђем С њима у ауто и д!l ме изпаде 

из Цариграда, да мс опљачкају и убију. Рскао је да одмзх одсм у СБој стан, а он ће 
преду3t'ги све што треба. За не~ОЈЈИКО минута десет агената војне полипије, преобу
чени у ЦИПИЈ[НО одело, беху СТИl·ЈlИ У кућу, У којој сам cT3Hollao. ПОЗЈ!али су вратара, 
а ОБИ су вратари сои 6ИЈlИ у службн турске ПОЈlИltије, и наредили ~y да им отпори 

његову собу. K<IД су ушли)' coGy, рсклн су му, чим дође гај "оојнн lfОЛИlшјац" са 
њсговом дружином, нска и~ пусти да уђу у лифт. И чим заТIIОре .1ИфТ, нека прекине 
електричну струју и да их о томс извссти. 

Неколико МИlJута пре 12 сати, појавио се "старешина" војне полипије у рангу 
баш-чnуша (наредника), добро наоружан са јоlП лва ПОЛОфИl!ира, у рангу чnуша (пол
наредника). А ауто са оојном ознаком, стајао Је испред саме куће. У зу1)' су била 
још три војника са униформама 80јне IlUлиuије, сви наоружани РСВО.lвсрима. Портир 
их; је ЛЈ1чек~() и ка!! су га IJИТЯЛИ гле се ја наJlази~, рекао им је да их ја чекам у 
свом стану. Ушли су у лифт. У ТO'f MOM~111)' оспcrљеlье се УЈ'аснло и .ЈИфт није могао 
да крене, у истом момеН1У, 10 прсобучсних агснаТ1\ ИСТРЧil.:rи су из !юршрове сопе 
и, са упереним реВОЈшерима на ону тројииу, наредили су да изађу из лифта. 110тра
Жи.1И су и (шај нм је нредао једну ИСl1раву, као и они .1руl'И. Док је један преглсдао 
исправу, ДРУЈ'И су већ Јюуели Д~ nрше разоружзње 3, :1.1 то време, друга lюлиција је 
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веЬ стиг.та, ОПКОЛИSЈа ауто и ухватила и оне који су били У ауту. Није прошло ни 
10 Ml1нyГ<1 СВИ су били разоружани, добро везани у nанце и спроведени у војну поли
цију. 

Тамо је почело исле~ење, на које CElM лозоат тр'" лана доцније. Један млад ђенс
ра.тштабни мајор, ПОШТО је узео генералије ол мене, извео је преда ме т[]га "баш
чауша~ да га покаже и да ме суочи са ЊИМ, да видим да ЛИ сам га кадroд paflHje 
срео у цариграду. Био је то човек измеhy 25 и 30 годнна, .оста внсок, добро ЈЖзвијен 
са lIотхресаним цриим бр'lићимз. Још на први поглед одавао је тип једног разбојнtlка. 
дотле га НИКад нисам видео. Он је био доста маркаlП3Н, а ја сам водио рачуна да 
добро запазим свако лице, са КQјим се сретнем у царигр3.)Ју_ Имао ca~ много при
jaTe.;J,U у ЦаРИlJlаду и У многим местима у турској, али сам имао, исто тако, и велики 
број неuријаТeJblI, што никада и ни у једном MOMeHry нисам заборављао. 3ато сам 
био uажљиа, кад год сам улазио. у кафану или рееторан, прво сам добро посматрао. 
публику, па сам, тек после добре процене публике а нарочито. турс"е, или 3аузимао 
место у ресторащ И.ТИ кафани, ИЩI сам напушпю лока.т. Ни,,:щ нисам уrютреб..ъавао 
ника"ШI заклон, НО C~M могао у свако доба да будем опрезан и обазрив. Рекао сам 
овоме мајору да тога човека не псзнајсм. Мајор ми је рекао да сам имао среће, јер 
то је једна чувена разбојничка дружина, "оја је неЈШЈrико страиаца успела да ОП:Ыlчка, 
а само два дана раније, ухuатили су једну странкињу даму, изве.1И је у неко. место 
изван вароши, !"аМО је ОllЩIЧКали и силовали и ГЈЈШ оставили. Та жена била ]е сме
штена у америч"у болницу. 

Носле тога, ИСПИТ Јна је Јерменка која је држада паиеион, у коме сам становао. 
и хранно се. Њу је питао мајор каква сам ВII<lдања, ко све дслази к мени и с ким 
се дружим. Она му је рекла да к менн редонно дo.nази један мој пријатељ Турчин, 
родом из Прилепа, кnји ми купује неке ЈЈО!ребе 110 i.lYliанима, а нарочиПЈ ми куну је 
рибу, IlOшrо НС једем месо. Рекла му је да сам анrnалкохоличар и да се редовно храни 
са мном и ~мерички гсиерални конзул. 

После тога саслушања мајор мс јс поново позвао, извинио се за овај случај. 
Поздравио сам се са мајором и изишао. 

О овоме догаћају био је добро упозиат и XOHfKCP генерални. коюул САд, па, 
ЧI1М је завршено ово моје саслушаље у војНОЈ полицији, унитао ме Је: да ли бих нео 
да му нр.ш.им друштво до Брусе, жели да иде у Брусу, и да се попне на малоознјеки 
Олимп, ЧИЈИ се сиежни врхови сваке вечери, при 33Ј1аску сунца, лепо IIИДf из цари
града. Пристао сам без речи. Сутрадаи ХrШfКfР, ја, Лушан Радовиh, сад већ увелико 
чиновник змеРИЧК(ЈГ конзулата и мој друг Грданички, се.:ЈИ смо иа лаћу и, после три 
сата вожње, преко Мрамориог мора. СТИГ.1И СМО У залив и пристаниште Муданија. 

После три дана боравка у Бруси, ОТИШ1Ю сам у Цариград. 
у Цариграду сам затекао др Антона Новачана, БИВШfГ генералног конзула Jyrn· 

славије у Барију (Италија), који је сада Ј10шао из Беш·рнlЏI. Дошао је са великим 
претензијама и рекао је да иде директно у ЈЈондон, јер носи специјалне порукс за 
краљеоску влаl\Y у Лондон. Новачанин ми је ИЗГ.lедао доста з6уњен. Није имас мисгс 
.1ешlX речи за живот у Београду, износеhи да су Беогрзћани готови сви у служби 
Немаца. Оспоравао сам Т3К!IO његовс тврђење, али он је остао при томе. После неко
лико дана бављења у Uариграду, ОJlJуroвао је у Падестину. Заrnм су га Ј::.нглези 33JЋD
рили У Јерусалиму и снровеЈIИ га у Латрум (стари Емаус), ИЗ1>lеIJу Јерусалима и Тел 
Лоивз, где је био ЛОГОР иитсрнираиих. Доцније сам чуо. у Каиру да га је геиерал 
Дража Михаиловић сптужио да су га lIемци послали у епеuија.1НУ МИСИ]У. Ову ствар 
нисам проверавао. И не знам кo.nико је одговар;uю истини, али је Новачанин био 
интерттирщr у овоме еЮ'леском ЈIUГОРУ за инrсрнирце. Пуппен је из тога логора крајем 

1943, или У почетку 1944. на интсрвснцију председника владе IJoжидара Пурића, тада 
у Каиру. 

у Цариграду сам почео. спремати шшн за ОДЈЈазак у Србију. Разтnоор "оји сам 
имао са Химлеровим Щ18ереником дао ми је JlODOД~ да, по сваку цену, нађем начина 
да одем у Србију. Мислио сам да T~MtJ покушам да објасним и еИ1уацију, у соету 
код обадве рюујуhе (.."Транс, и да покушаы с оБЗIlРОМ на сна шro сам '1)'0 од Химлерова 
повереника, да ее све сиаге нашеl' отпора у Југсславији уједине у борби противу оку-
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IlaTopa и да се оиемогући CТB~paњe мишљењз :щ у Југославији комуниcrJ'l раде на 
стварању комунистичког поретка приликом коначне пропасти окупатора. Требало Је 
радити зајелнички и заједнички делити успехе и дати један заједнички лик целом 
покрйу. Имао сам ИЗJIеПIТ~је о САему шm се дешава у Босанској Крајини, као и о 
ономе, што се деШ!lВ3 у llpHoj l'opli. Из тих p<'I1лога, хтео сам да, по сваку цену, 

одем у Србију и да тамо дођем у везу са генералом МихаИJlовићем. 
lедииа могућност за тај пут била је ова: да одем у Смирli)'. у СМliрНИ ,I.ЏI нађем 

један ЧШII(Щ ИЛИ на мomр или на једро, па да се одат;!е Јtре6ацим на острво Мителену, 
које није било lI(l.lel;O од Смирне, Иаl;О су сва I'рчка острnа била О"Упирана од стране 
Пемаца, саобраhај између разних острва у Јегејском мору ипак се одржаllао и ra-1Уме 

се, помоћу једрилица, којима нису потребни ни бензин ни нафта. 
у Смирни сам имао једног пријатеља Мемишсвиhа из Прилспз, који је тамо имао 

добро рюрађену !IIећерџијс"У радњу, са 7-8 помоhника у ра.вњи. Љему сам послао 
пријатеља Хuсшm УсеИНОlIl'!ћ8, такође Прилепчанца, да он тамо види "акве су мо
гуhности 1џl се I'!З Смирне пребацим ма lIа које ГрЧI;О ОС1РВО, Рачунао сам Д~ ћу пос.1е 
моћи са острва да се прсбаuим И.1И "а полуострво Ха.1КИРИI;, ИJlИ у неко место у 

Грчкој на Егејском мору. 0.131Јlе бих, преко ГРЧI;С стигао у Македоиију, која. иако 
је би.l~ окупирана од Бугара, што за мене није представ.ъало сметњу, да одем до Порс. 
ЧВ, а мој најстарији син Милипоје у тn доба већ је увелико чеТОllао у томе делу југо
словенске Македоније. 

Crвари су ~e, међутим, lючеле ДРУI'ојне РЮllијати. Је.д:не ноћи, у једној тесној 
)'ЛИUI1 Uариграда, у KBapry Теле Баши. 1Урска IlOлиција ухuаги Ilуковника Душана 
Радовића у разroНОРУ са једним ЧИИОВНИКОМ руског КОНЗу.1ата, Полиција је Руса одмах 
lIуСТИЈI3, 3ЈIИ Р~.1О0f'lћз су пrинели комесару Вflјие полиције. Комесар (био је родом 
из Ilрюеllа и доб~IР мој пријатељ) З1l"l'!тао је Радовића шта је тражио у тој пустој 
и неосветљеиој улици, и како јс баш ЈУ Iшша() 'J01'a ђca~ Радовић се ИЈговаr~о да 
је случајно 'ЈУ I{ашао ђса. Али, разуме се, није могао убедlПИ овога ТУРСКОI' слу· 
жбеНИl;а, д.а се случајно у тој ),.lИЦI'! нашао. У којој нема ии једне кафанс, ни јсдног 
РССТОјЈ31Ј3, 1'!.1И биос"опа, а исто Т31;0. једва да је нешто мало осветљена једном eJICI;· 
ТРИЧIIОМ сијШIИIIОМ. ћlДоuић је Iюкаэзо сооју легитимацију, из које се могло одмах 
видети, да јс он чнновник uмеРИЧI;ОI' конзулат.l у Uаригр.цу. Комесар му Је IШ то 
одговорио: "Ја знам врло добро ко сте Ви. Али, у овом случају, Ви сте покривени 
Ol/OM КЗIYiOм и леппиманијом да ст!': ЧИНООНI'!К амеРИЧI;ОГ конзулата. Иначе, Ви би 
још вечерас виде.IИ КО,сам ја, и сутра већ не би били у Турској. А1И, за овај Ваш 
испад, платиће tiCI;O други! ... " Тих дана ја сам се био преселио у стан, где је раније 
становао Р31Iовић, lIOШТО је 113НСИQН у коме сам становао био 1aТDOpefl зато, што су 
COnCTBeHMue пансиона бипе псрсијске, а нс турске поданице. Турска ВЈlада, .13 би кон
Тро.lисала "ретање Clpatiaua у Царигралу, беше издала наредбу да ни једаti странац, 
то јест, IIИI;О ко није ryрски држаВ.1~ШИII, lIе сме држати и издавати собе 1а пре
ноhиштс, у вилу нског пансиона. На основу ТО!'!I и те наредбе, нансион, у коме сам 
ја дотле становао, био је затворен. Ја сам се преселио у Радовићев стан, а он је отишао 
у стан код једног француског нрофесора, који је раније ПИО професор француској 
дсци)' КР,I:ЪСВУ. у Србији, чији су род}нељи БИЈJl1 инжењери и консrрукmри у nеЛlIкој 
фабрици аеРОП.lана у Краљеву. 

Опај РадовићеR (Тан имао је дпа улаза: један са улице, з други из једне побочне 
УЈlице, зли, ДII се дође до његовог стана, морало се проhи КР03 2-3 р<!диоиице и I;роЗ 
неКО;ШI;О ћумеЗil. О ОВОМ ДОIЋђfф' с.1 РШlOнићем био сам одмах сутрадан ювештен 
и од стране "турске војне ПОЛИЦИЈе и од самог Радовића, "ад је дошао са америчким 
конзулом XOHel;ePOM код ~jeHe на ручак, јер смо се, и у ОНОМ новом cтali)', опст зајсдио 
хранили. Већ сутрадан овај други, споредни улаз у мој стан био је затворен ... То је 
оећ било једно рђюю IIреДСI;<lзање. У МИНИС1аРСТRУ Yl-lутраlllЊИХ дела у АI-Iкари био 
је М1\Хмуд lIедин, БИЕШИ аДЕо"ат из IIРИJlеIlЭ, начелннк оmпте безбеДIIОcrи з~ 1јСЛУ 
1Урску републику. ДОК је Махмуд Нецин живео у IIрилелу, он се дв:шут ЮШДИДОНЗ0 

за иароДног посланика на такозваној 1Урској, џемнјатској листи. Разуме се да ни један· 
пут НИЈе био изабран. За време наших партијских борби, ми Срби нисмо штедели 
јелщ другога, ако смо били прист~лице Ј\ТЈеју р<!lIIИХ стгшraка, шта се све онда изру· 
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ЧИJlО на адресу овога прилспског Турчина, који је хтео да буде изабран :ш послзник.з 
у При.1еny, које име као престонице Краљевиl\а Марка, знају чак и она српска деца, 
која још нису ПQ1llла ни у ОСЩIDНУ школу. Могао је Турчин бити изабран за посланика 
у Бито.'Ьу, као што су тамо имали два своја ПОСЛIН1НIШ. 

Могао је ТУрчин бюи изабран и у неком другом месту у Македонији. АЈщ да 
буде Турчин изабран у Марковом Прилепу, ТО би наЈтеже одјекнуло у српском народу. 
И зато је борба против Махмуда Недина била МНОГО оштрија, него што је била ма 
према Kot.le ryPCl'OM nОСЛ3НИЧЈШМ кандид::пу у Макеl\онијl1. Најпосле, Махмуд Ведин 
напустио је ЈУПХ:JlIIВИ)У н отишао у Турску. T;tМO Је OJJ,NaJI: добио место у миниcraрству 
уНутр8щн,нх дела, а Један његов брат био је валија у Чахак-Кале, на Дарданелима. 
Овај догаliaј у Uариграду између турске војне полиције и пуковника ДУШ<IН~ Радовића 
и мој прелазак у Радовиhев стан био је довољан да Махмуд Иедин затражи од минн
стра спољних послоаа Сараџоглуа, који је такође пореКЛОМ из Прилепи, да ме одмах 

I]РОТерају и3 Турске K~O човека који сар3ђује са Русима. Сарauоглу је ово одобрио 
и једнога даиа ја Сам био l!Озваи у ПQJII1ТИЧКУ ПQJlицију У Цариград,у. Тамо су ми потра
жили пасощ и, кал сам им пасош предао, питали су ме: где желим да ошуryјем из 
Турске, да ми се визира пасощ за ону .оржаву у коју желим да одем. Остављен ми 
је рок осам дана. А тога дана, кад ми је то саопштено, био је август 5.1942. Рекао 
сам у полицији да желим да идем преко Сирије у Па.1естину. РеlUlИ су ми да идем 
у свој стан, н пасош ће ми бити уручсн. Истога .аана дошао ми је и мој пријатељ 
Хасан Усеиновиh нз Смнрне. Тамо је БИЈЮ све припремљено да будем прсбачсн на 
острво Самос, а одаТ.lе могао сам врло лако да се пребщим у Грчку. Мој пасош био 

је у 1)'рској полиuији. Да пођем без пасоша у Смири)', иисам смео, јер би ме на D)'lY 
ухватили и негде, далеко од Цари] рада, бацили ме у неки затвор, - н ко зна да ли 

бих из њега изишао. Обратио сам се своме пријатељу америчком конзулу Хонекеру. 
ОН је одмах отишао код царнгралског Вl\Jlије, код кога је био акредитован и уз своју 
гаранuију, у саојетву генералног коизула, САд, тражио је да ми се да дозвола за 
даљи боравак у Царигр3ДУ. Балија му је одговорио да он лично није тр3жио да се 
ја УIUIОНИМ из ЦЗРИl'рада и и3 Турске. Али је H~peђeњe СТЮ'јlO из МИНИСТ'djJl;ПЩ уну
трашњlЦ де.ltJ, из одсљсњн јавне безбедности, да, у одређеном року од 8 дана, морам 
напустиПl Турску. Једини је леК' да амерички амбасадор у Аикари тражи, преко минlt
стр3 спољних послова Сараuоглуа.. да се ово решење ][QНИШТИ. 

После таквог одговора, конзул Хонекер решио се ла иде у дllкару и да тамо 
тражи интервенцију змери'lКО]' амбасадора. за то време упутио ме је у америчку бол
ницу у ЦаРИI·РЗДУ. Амсриканuи су у Uариграду имали један свој колеu, који се звао 
"Роберт колеи", и једну савршено мов.ерну болницу. Одмах сам са Хонекером отишао 
у болницу. Тамо CilM био примљен и дата је дијнгноза, )\а не могу за три месеца да 
IIУ1)'јем. МеђуТИМ, турске ]!ОЈ1иuија није се сложила са овом дијагнозом, већ су ПОСЛII.IIИ 
једног професора мсдиuинског фзкултета из Цариграда, који је дошао и детаљно 
мс прегледао и сасвим rюјмљиво, дао извештај да ја могу возом да пyryјем. За то 
време Хонекер је отишао у Анкару, где је, на ЊСI'ООу молбу, амерички амбасадор 
интервенисао код МИНИС"lра сr.ољни~ послова Турске Републике, да се поништи 

рсшењс о мом протериuању и3 Uарнграла. Ни ова интервенuија није ПОМОГ.~а. Све 
што је учињено, би..l0 је само то, да ми се продужи још jl:ДllH дан боравка у Цариrpaлy. 
16. aBI)'CTa изјутра рано ја сам већ био у своме стану, јер сам Нi'шустио бо.1НИЦУ. Беше 
се дигла велика ларма и луnа у моме йзну. ТУРСК3 ПОј[\щија почела је да ломи врата 
и прозоре, да би ушла у мој cтafl! ... 1Iа ту ЛУП)', јз сам изишао и отворио врата и 
у мој стан упао је jeдaij комесар полиuијс са 10 полицајаца и наредио ми јс да oд~ax 
наПУСТИМ йан и да пођем с њима у полнuију. Ја сам имао неколико кофера својих 
ствари, и тражио сам да прво изнесе~ своје ствари, па ћу после и ја ла изиђем. ОВО 
ми је БИЈЮ допуштено. И кал сам И3llео своје стпари, ове су биле емештене у јеJlЩ 
ауто, а у другом ayry ја сам, у пратњи комесара lJD.lицијс И свих оста.1ИХ полиuaјаца 
који су биЛИ једни унутра у ауту, а други напо.,ъу, закачени о Вр3та, - одвезао се с 
њима тако у цеНТРВЛI]У uариграnску полиuију. Ту су ме остаВИ.1И, под јаком стражом 
да чекам у ходнику па, чим је ДОШЈ!О време, онда ca~, у пратњи комесар.1 и 6 ]lOnи
цајаца, пребачен преко Мраморног мора на КадИ Чој, а одатле на станицу, где МИ 
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је извађена желеЗНИ'Iка карта 1 класе за мене и за још два полицајца, који су имали 
дужност да ме OПIрате на ryрско-сиријску границу. На моје задовољство, oБII ова UОЛII
цајца били су родом из Бито.ъа. 

Говорили су српски и ПОЗllавали су ме ЛИЧНО. Зато сам узео три карте I класе 
и, кад је било време, комесар ме је увео у воз и чекао са ОС1'алим [lOлицајцима испред 
воза, док овај није кренуо са СТ<IНИllе. Тако смо путовали све до Аикаре. У Анкари 
наш амбасадор Шуменковић послао је ЧИНОВНИl{а амбасаде БраНИCJIВllа Грујнћа да 
ме дочека на С1'аници и да ми сао[[шrи да никаква интервенција а..ю.асздора Шумен
ковића није могла да измени решење о моме изгианству ИЗ Турске. Не знам ко.:]ИIЮ 
је била озбиљна ова интервенција амбасадора Шуменковиl'iа. али. пошто ннје успела 
интервеlJција америчког амбасuдoра, још мање је могао да успе Шуменков"ћ. Док 
сам био у Цариграду, Хаuи.Ђорђеаиhу нисаМ.се ШI обраhао, јер сам веровао, не без 
ра:шога, да он једва чека да будем уклоњен из Турске, да не бих могао са тога MCC11I 
да деманТ)'јем његове н мајора Пернћа извештаје, који не само што нису бклн исти
инти, већ су били шт:ruи. јер су кра.ъевеку југосло~енску владу у ЛОНДОIlУ заСИ~Јали 
неистинитим извеШТ3Јима тако, да Је влада УКОЛИКО је веровanа њиховим извеШТ3Јима, 

а веrюпала је много зато ило је мајор Перић био експонент ПOПlyковника Живана 
Кн:ежевиhа - само је штеn!JIО ИlIТересима н lУЈ'ОС1Јавнје, а Сl1ецијаЈЈНО Србије. Пре 
мог nротеривања из Цариграда, тамо су из Београда стигли Драгомир Ракиh и Ми;ю
ван Јанковиl'i. Јанковић је стигао мало p<lније, јер су НеМЦII иешто посумњали у Раки
hа н 3(lдf1жа.~и га неколико дана у Бугарској. 

Зuто Раки!'!, чнм је дошао у Цариград. решио се да се внше не IIp<lhа у Београд. 
Али Миловаli Јанковић био је решен да се врати У Београд. Зато сам Миловану Јан
К08иliу дао један сандук, пун одела (11 пари одела), много вешз и других потребних 
ствари, ило је све требало да однесе мојој породици у Београд која је отишла из 
Прилепа такоре!'!и голих руку, Поред тога, дао сам Јанковиhу и 130 иаполеона у звс
чећем 3.1111)" да н то преда мојој породици. Сое ово Милован је задржао за себе и 
мојој ЈЮРОДИ[IJ.f није ЩIO НИЈuта IIИ пд одела, а НИ (},ll[(lBaIIa! ... Тако ми је код Мило· 
вана Јанковиhа пропало све оно, што сам био спремио у Цариграду:ш своју породицу. 

Из Турске је био забрањен извоз штофа. Али један путник могао је собом да понесе 
неко..1ИКО [шри готовог одела, nеша, чараl1а и осталих ситница, којих је у llариграду 
било много, а за које се у Београду могло добити брашно н OCГd..le животне намир
нице. Само за ковчег, у који сам спаковао ове ствари, платио сам у цариграду 50 
1)'!ХЖИХ ПШIИрНИХ лира. д.1И је то Jall~OBHh сое задржао за себе. 

у Аикари, У исти ВОЗ, којим сам ја путоnао, ушла су и два чиновннка совјетске 
амбасаде у Анкари. Један од њих, Михаилов, био је први секретар амбасаде; другоме 
не знам име, али и (Јн је био виши ЧННОllНИК совјетске амбасаде. Они су зван"чно 
путовали за Јерусалим. 1 [аш чиновник Грујић, и сам комуниста, добро се познавао 
с ов"м руским ЧИIIОВlIицима, и пошто ме је упознао са њима, рекао ми је да, ако 
имам нешто што не бих смео да пренесем преко ['ЈЩlIнце, ла то МОЈ)' с.:юбодно дати 
овим Русима, којн имзју ДИl1ломатски l1асощ па ће ми они то пренети. Рекао сам 
Грујићу да ми никаква помоћ није потребна, и надам се да hу се сам боље снаћи 
"а граници, него у ODlJMe руском друштву. Био сам СИЈуран да су код ryрских власти 
били много подозривији ови Руси, него ја. кога Турци протерују из своје државе. 

Тако сам, )' возу са СВОј"м праrnоцима, С1'игао до rypeKe царинарни'пе У близ"ни ryp
ско-сиријске границе. hllагодарећи мојим пратиоцима. који су ме топло препоручили 

царинику, овај ми уопште није прегледао кофере, а 1)' ми је нсплаhено 1.000 ЈЈИра 
на признаницу, коју сам имао од турских царинских власти кад сам, између Латакије 
у Сирији и Антнохије у Турској, прешао границу сд пукопником Душаном Радовићем, 

где сам морао 1)'реким царинскнм влаС1'има предати 1.000 турских лира, које сам пре
нео нз Сигије у Турску. Сад мн j~ тај новац враћ~и. Међутим, кад су Русе ушггали 
да ЛИ носе страну BaJl)'lY, Руси су ПОТ!lРДI1.JЈИ да носе и кад су им потражили дозволу 
турске народне банке, да могу пренсти страну вапу!)' у друl)' земљу, па како Руси 

нису имали ову дозволу, то су сав новац морали да предаду у депозит турским царин

скнм властима на овој царинариници. Тако смо прешли рано ]8. IIщуста 1)'рско-сири-
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јеку границу ја, са свима својим стварима и са целом сумом новаца коју сам носио 

у щ:пу, а Руси без иједне паре у иену. 
Кад смо СТИГЛИ у Алеп, одакле полази воз за Триполис, са овим Русима упознао 

сам се у једној чајuиниuи на станици и ry сам З3 њих платио чај. 01111 Су остани у 
AJleHY да чекају 1\..1 им се ДОСТ3НИ ПОНОВО новац из њиховог послан(;тва ИЗ Анкаре, 
а ја сам IIРОД)'ЖИО пут ВОЗОМ до ТРИIIОЛИСа, а одатле зутом до Бејрута, У Бејруту 
сам ноhио и сутраilllН сам узео један ауто који ме је одвезао ДИРСКП!О за ЈсрусаЛI1М. 

кад сам у Јеруса.1ИМ стигао, видео сам како је припрем.ъен доче1< чиновницима 
руске амбасаде И3 Анкаре. Снс јеврејске улице у Јерусалиму, и оне у центру и оне 

на нериферији, и свака куtш имаш је Црllени нечат, срп и чек.ић l Све је 10 УЧИIЫ::НО 
,",спред очију енглеских власти у Јсрусалиму, и еНГ.1ССКОГ висuког комес!!ра З<I Пале· 
етину, И чове" је могао добити утиса" да су сви Јевреји у Јерусалиму и Палестини 
гра1iaни Совјетског Савеза, а не једног енглеског протектората. У Јерусалиму сам 
се јаоио енглес"ој обавештајној служGи, на чијем чеЈIУ се у то "реме НаЈШЗИ() један 
епглеСКJI II)'КОDНИК. Kojli је с[шршено IОI!ОРИО рус"И, јер се родио у Русији 11 тамо 
одрастао. Он ме је испитивао о приликама у Србији и Југославији и отворено ми 
је рекао да су сви званични извештаји о покрету Праже Михаиловиli.а у Србији скроз 
неистинити. Рекао ми је да се у Србији најавио комунизам у таквим размерама, да 
је он l106ио Уl'исак д3 је Ц~Щl Србија за комущпзм. 

Пишо ме је гдс мJlслим из kрус!!лим!!. Ја сам му рекао да ћу да идем у Каиpu. 

Али он ми је одговорио. да у Каира не мо!}' ићи јср зато немам визу. а египатске 
власти нс дају визу лако. Ја сам му тџа одговорио: "Ако не могу да добијем визу 
за Каиро, ја li.у остати у Палестини". После тoг~ раста() сам се са овим ЕНI'_1езом 

и нисам ПI видео сое JIOTJle, iIOKJle [[осле месец дана. нисюt од његн добио П03И8 
З<Ј саСТ<Јнак, Кад смо се састали, рекао ми је. да му је врховна команда из Каира 
наредила да ми обезбеДJl мссто у једном лаком бомбардеру, који ћс мс одвести 
из Палестине у Каиро. Примио сам ово саопштсњс и ЗЭХВЗ_1ИО се на пажњи коју 
ми ЧИНИ врховна команда из Каира на тај начин, што ми се ставља један лаки 
бомбардер да ме пребаl~JI "J1l Каиро. РеКЗ0 ми је ла будем спре'-lан, П3 чим бом, 
бардер буде ДОllШО на аеродром у Jlидо, IЩ олмах ЈЈоће'-l, а они ће ме својим ilYTOM 
ОДJlести дџ тога аеродрома. 

Пос.1С три Ј1ана добllО сам наредбу да будем гoтo~ за полазак у :lидо. Чим је 
Ј10шао ауто по менс, сео сам у њега и са својим llргљагом OТllyТOBao за Лида. удаљен 
60 км од Јерусалима, Пошто смо IlрелетеЛII Суецки канан. за кратко време CllуС!ИЛИ 
смо се на војни аерОДрШI КОЈ1 Каира 

Чим сам изишао из :шиона, ту ме је чекао један војни енглески ауто. поред 

КШЋ је био и јеДiШ наш JluјllИК, неки Gдш·оје. родом нз Бије.ъипе, кuји Је раније 
имао сноје аутuмоБИ:IСКО предузеће у Бије;Ј.ИНИ, па кад је отпочео рат, МОр30 је 
Д<t пuвезе из Бијељине команданта тамошњс ССК3.lриле и да га довсзе ;10 Никшиhа. 
l:iлагоја су ставили на расположсње Јоuану Ђоновићу, коме су дади ауто на његопу 
личну службу. 

Благоје је сада био ш аеродрому у Кзиру, да бн ме могао отпратитн lIирекш[) 

код Јована ЋОНООllћа. АJlИ ЈЮШIO Ћоновиli.еJl ayтu IЋ lhellЈВИМ шоф~ром није могао 
ући "i круг НОјног аеродрома. то јс Ђоновиh пос.lао Благоја са енглеским војним КОЈlИ
ма. те смо тако прошли еНГЈ!еску, а затим и египатску стражу на из.nазу из овог аеро

дрома, па смо, без икакве сметње, широким булеварима ушли у Каиро и одмах сам 
се одвезао у стан Ђоноuиli.а. 

ЋОНОВllћ је биu ЉУЈ на IЮП)!IМК о момс IIзгнанепу из Турске, Ђоновићу је било 
криво uпо је СВС ово било учињСНО, јер он је преко мсне добијао савршсно тачне 
извештаје о свему uпo се дешава у нашој земљи, н 111 су ИЗЕештаји били вео'>!а раз· 
.1ИЧИТИ од оних, које је ПЈl!ща у Лондону, [)ЛНОСfЮ Жипан Кllсжеnнћ, щеф пnјног 
кабинеЈа HpcдceДHHK~ владе Слободана 10вановиhа добивао од свога прнјuтс.ља и 
1l0вереника M~jop3 Псриhа. Разумљиво јс да ес никаква позитивна ПО.lfJтика ннје мо· 

гла водити на основу нстачних извсштаја. И зато је Јован Ђоновиh био високо цсњен 
у врховној КОМ[lНДИ Енглеске, а сада савезничке војске у К~иру. Он је хтео. по сваку 
нену, да ме JlРНИ натрш' у цаРИI'Р~Д, И, ,.ја Gи то IIОИИI·ао. ЩЈ ми је УЧИllИО да, ЈРИ 
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ДIIHa lЮСЈЈе МОЈ" ДОЈшска у Каира, будем rюстаwЬеН за ЦИDИЛНОГ саветника врховне 

команде савезничке нојск:е у Каиру. 
кад CllM стигао у Каиро, био Је измењен готово цео командни састав, јер је за 

врховног команданта енглеске ВОЈске био постављен генерал Александер, доцнији 
маршал и лорд, а за командаита УIII армије, На место ['енерала Ричија, био је поста
вљен генерал Монтгомери. 

Интересантно је било да је у момеюу, кад је мартпа.1 Ромел гонио енглеску војску 
из Либије, и :шу:ЈеО Тобрук, генера.:! РИ'!и, КОМlJндант VIП ар_\lије, те ноћи играо је 
у једном салону у Каиру, а врховни командант генерал Кенингем, не знајуhи да је 
Тобрук пао у руке HeM<lIIa, теnеграфски је честитао генер;шу Ричију са две речи: "Бра-
110, Ричи!" За ова "б[Ю1IO Ричи" смењеЈlИ су ООојИI13 ... и на њихопа места дошла су 
друга лвојИIШ енглеских генералu, за које је Черчил рекао у ПUРЖlменl)' да су та дпа 
геl!ерала најбољи од свих које Енглеска нма. 

у времс кад је Ромсл дошао до Е.т Аламсјна, сав арапски свет од Бенгазија, па 

до Персијског залива, био је за Немце, а против Енглеза. У самом Егиrпy, Египhаии 
су били т'олико Уз(1)'l)eни И веровали су да је до1пло време да If последњем Енг.lезу 
који се налазио у ErHII1Y, ВИАИ леђа. У тако тешкој ситуацији, енглеска врховна 
комаНда опколила је двор краља Фарухз и натерала краља да доведе на власт Мустафу 
Ел Нахаз-пашу, и да га ПОСТави да, као предсеДНIfК влџе, буде у исто време If војни 
тунернер лелог ErlfnTa. И Енглези, каО и краљ Фарух, ЗНМIf су да је ilахаз-паша 
непријатељ и једној и другој страни. Али, пошто је Нахаз-паша потписао са Еиглезима 
уговор t1 буДУI'lИМ OJ\HOCIfM~ између Енглеске If Еr"ипта, такозвани "Уговор од 1936. 
ГОДlfпе", који је у Егиrн)', у опаквом случају, у ЮIКUОМ су се сада налазили Енr'ЈЈези, 

налапlO извесне обавезе, и l:нглези су били сигурни да је Нахаэ-пзша једини човек 
у Erишу који може умирити узбућене Египhане и пружити Енглезима сиТ)'риост за 
љихове труне и све војне објекте које су Енглези имали у Египту. Сменом еНГ.lеске 
врховне команде и многих ВИIПIfХ ОфИlJира у њој, као и у VПI армији и дооођење 

НаХЮ-lшше на упраu)' Ј::ГИJlта, С:ЈВоренн r:y УСЈЮIlIf lЩји еу омогуhнли ЕнГJlеЗlfма да 
се одрже код Ј::л Аламсјна и да ту .предузму успсшну офанзиву. 

Кад је генерап Вавел (Вевл) почео своју офанзиву из ЕГИffi"а против маршала 
Грацијанија, код утврћења CO.1YM, f-!a граници Египта If Лlfбlfје, К~lIfра па и Алек
сандрија, БИ.1И су препуњени немаЧКО-ИТаЈlијанским ШllИјунюш, јер су сва пос:шнства 
осовинских сила била у Каиру, а повремено и у Александрији, а нсколико стотина 
хиљада Италијана, сви организовани у фашисте, давали су им сва потребна обаве

штења о кретању еНГ.lеске војске. Док су се Енгщ~зи спремалlf :щ оДЛУчну битку "ОД 
ЕJI Анзмејна, M~jop ВЈШДИМIfР Периh, преко Жив~на Кнежевиhа, спремао је од.1УЧНУ 
борбу ЈЈраrиuу мене. Бојеhи сс да ћу j~ Ifпак успсти да се вратим у Цариград, он јс 
шифроваНIfМ телеграмом из Цариграда траЖIfО од ЖИвана Кнежевиhа да одмах бу
дсм ухапшен у Каиру, јер сам имао везе са неким Чехом Крижеком, који је бlfО не· 
мачки шпијун и ДО.тазио често у цариrрад. То је бlto онај Чех, који је носио писма 
и 110031\ МИЛOlrщ Туnањаlllfна у Гзеограll И сва та писма и новац предавао Мати Руско
виhу, банкарском чиновнику. Кад сам питао Ј:::нглсзе у цариrраду да ли смем овом 
Чеху поверити нско писмо, Еиглези су ~И nдrоворИJlИ да j~ тај Чех поуздаи човек 
If да њему МШ) повеРЩIf писмо. Еllгле_11f су имаЛIf у Iwриграll)' у СIIОМ обаnеurraјllОМ 
бироу једног вишег ђенеРШlштабног официра бивше чехословачке војске, који се, да 
би био камуфлиран, звао Гибсои. ОfШ су преко њега утврдили да се ја моту послу
жlfти Са Криж~ком, а сад сам био оmyжеи за еарадњу са њим. Живаи КнежевиЬ 
као шеф војног кабинет" председника 8ШIДе с.l0болана JonaHOBlfha, тражио је теле
графским путем од еНГ.Јеске врховне КОМ3Јlде у Каиру да ме одмах ухапси као "опа· 
сног човек/! по еНГ.lеске војне ИНЈересе". 

И једне вечери,1\). октобра 1942, неколико ЦИВИЛНIfХ агената енглеске врховие 
команде дође у мој стан, да ме лише слободе ... Ја сам се одупирао више ОЈ: четири 
сата овом лишењу слободе. Али, Кад су наПОС.lетку пошли код мене Јован Ђоновиh 

и UOH Бенет, рекли су ми да је то наредба генерала Александера, којој се нико Jre 
може успротивити, и да ја треба да пођем са овим "uентлмеиима", а они ће 1)' ствар 
изнидити, а ја ћу добити сатисфакцију. 
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Добио сам С<Јмо ту 5енефицију ШI не БУl\ем везан. АIИ, кад ca1ll сео у ауто, шест 
револвереких цеви било је уперено на мене. У таквом положају био сам )'пуhен у 

неки војни заТЕОр, западно од Каира, КQји је био сав ограl)eН са неколико редова 
високе преко 4 м жице, која је била стално наелектрисана. Ту сам добио у једној 
бараци собу. У тој соби пронео сам 28 113113. lIисам био никада закључаван, ни дању 
ни ноћу, а један официр имао је дужност да ме сваки дан пита urщ желим З~ јено. 
ту сам провео, као што рекох, 28 дана. 

Али, једнога јутра, био сам изнеиаћен к.ад сам видио у истом З31ЋОРУ, само у другој 
соби, Никодија Богдановиhа, резервног официра, потnуковника, nОПlредседника удру
жења резервних офиuира, присног IIријатеља Боре Миркооића, коме су 27. 'Марта 1941. 
нудИЈЈИ да буде УIIРllUIIИК: гpuм Беогрц;13, али TCrll није хтео да се прими, јер су му 
за време 11рИПрсМС за овај догаћај, "револуционари" били обсhали да ћс постати мики
l-"Т~p унутрашњl1X дела. 

Кад сам ја дошао у Каиро, Бора Мирковиh, због једног инцидента, управо непо· 
с.l)'шносl'и наредбе CBor врховног команданта краља, ОД1llетнуо се од југословенске 
војске, и на интерпе!!I1ију чуненог мајора Мапа.lбек:а, он је постао генерал у raРllИ 
љеГОDОГ британског величанства, а сви офиuири који су били са њим у таКОЗВrlНОМ 
"одмстништву~, постали су, исто тако, официри енглеске краљеве гарде, са једним 

чином мањим него што су га имали. До тога догаћаја дошло је овако. Кад је генерал 
Симовић смењеи као :ЈР~lIС~;1)ШК владе, он је телеграфCl;И известио Бору Мf:lрк:онића 
f:I Богољуба Илиhа, као и пук:овни!UI ЖИI!к:оuиh~, да се ни јеlЩН од њих не IIрИМИ 
33 МИ!lИстра војног у кпбl1неlУ СJlоБЩЩН<1 Јонановић~, Ови су IЈрихва['ИЈIИ ову CYIC
сгију Јђ[еР,IJlа Симовића. Али кад су дознали да је МИНИСТ1ЈР војни У кабин(1)' Сло
бодана 10вановиhа постао ДР<1жа Михаиловић, ови познати војни бегунци, почели 
су јавно да критикују такав ПОС1)'пак Слободана 10вановића и углавном су нападали 
на браћу Киежепиће, ТНРlIсhи 1I~ је то њихово деЈЈО, Генер<1ЈI Бора :\1иркоuић био је 
у то време начелник: ШТrlба нрхонне команде у Каиру_ Он!! ВРХОВН<1 крманда имала 
је сва одељења као да је имала под својом KOMaН1loM једну велику војску. а она ЈС, 
у ствари, имала само један HeHOТ[IYH батаљон такозване "краљевс гарде", састав.ъен 
већином од Словенаца, бl1ВШИХ ита.1ијанских војника, заробљених 01\ стране Енглеза, 
и неколико Јевреја из Палестине, већИlЮМ родом из Чешке, к:оји су бl1JlИ музик~нти 
музике краљеве 1·~pJI~. 

Једнога дана још пре Ромe,rюве офаКЗfiВ~. из Лондона llolJe нар~дба од KP~Љ~ 
Петра да генерал Бора Ml-lрКОвић преда дужност начелника шгаба IЮТПУКОВНИКУ 
Лозиhу. Мирковић 011() није XТe(l л.з у~ини. Али, наместо некО1· JIpyl·O[' JlОСТ)'II1Ш. он 
дигне новац из држаЛl1е касе Koj~ је БИЈШ у врховној команди, деМО.1ИРВ Ц~JlУ зграду 
и са једном групом од 25() или 300 официра и подофиuира, углавном авијатичара, 
јави се Енглсзима и затражи њихову защтlfry ... Ila интервенцију мајора l\1апелбека, 
Енглеска врховна КО)1ШЏ111 ПРИХIШТИ генерала Бору Мирковића, одреди му jelIliO мес1О 
33 логор, да му потрсбщ број шЮ"ора, жицу и коље, да ОЈ·ради свој ЛОГОр. Тако је 
генерал Бора Мирковиh пошто се јсданпут одметнуо од своје Qтаllбине, садз се одмет
иуо и од свог врховног KOMaHдaНla енглеске војске. \4Н(ЈГИ офИЦИрИ И ПОПофИl~ири 

видећи да су направили једну велИКУ п[}грешку, ПQЧСЈ]И су да се BjXlhajy у своју ЈlеЛlJlНУ 
команду. 3<1 команЩ\нщ ОДН()(;IЮ Ја н~челника штаба био је постављен l)eнералштабни 
ПУII:ОРНИК Ракић, бивши први а1'lyтзнт краља Петра, а за ње[·овог помоћltИКl1. ћ~He
рщщггабни пуковник Путиик:, син пок. војводе Р. Путника. 

Да му се не би разБСГ.1а сва војска, и да не би ОС130 сам, ћенерал Мирковиh, 
преко мајора Мапелбека, буде примљен Ја eHr.leCK!1f официра и то у кра.ъевој гарди, 
са тако исто још :ю других ОФицир..1, који су иего I-aкo. IЮСТ3Лf1 официри снглсскс 
краљене гарде, само са једним чином ман.е. У друштву Боре Мирковиhа остало је 
свега ОКС 50 официра и подофИlJира. а сви остали враП1:1И су се назад и изјавили 
да су они у онај логор отишли зато, што их је Б[}ра МИрlI:Оllић та'1О повео као ПOl'[ел
ник штаба врховнс команде. А.ни, к:ад су ОIIИ УllИДС.~И да их је Бора Мирковић довео 
)' такву ситуаЦИЈУ да ћс престати бити јУГОСЈювенс~и официри и ПОДофИllИРИ, они 
су ОТК~Зј'IЛИ да уlJу у eHf.lecкy војску и вратили се у c~ojy ~OMaHДY. СВИ_'111 им је БИJlО 
опроштено. 
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Један од I-ЈШВЩfХ санеТllика ђенерала Боре Мирковића био је ПOnIyковник Ilнко
дије Богдановић, сада мајор енгпеске кршъеве гарде. У Каиру је био и Жика КЈх;тиli, 
син Стеве Крстцћа из Смсд. Паланкс, а зст Б()жидар~ lIурића. Он је c~ Мапелбеком 
радио заједнички и снабдевао јуrЩ:.10ВСНСКО ваздухоuловсТlЮ енглеским авионима и 

аnионским деловима. Углавном, они су радили са !Јором МИРКОDиhсм И "реко Боре 
МИРКОDиhа. Кад је Бора Мирковиli оБЈХ'эоuао свој посебни логор, Жнка Крстиh није 
хтео Д3 му се придружи. Кад је ю примећено Бори Мирковиhу, да његов најбо..ъи 
друг и приј~тсљ Жнка Крстић неће да дође код њега. Бора Мирковић је OIЈсовао 
матер Жики Крстићу и рекао да ће му ударити Једаи шамар и ПЉУН)lТи му IlocpelI 
лииа чим га буде видео. За ове речи дознао је прота Ссрафим Крстиli, који је био 
постављеl! :Ја војнО!- \;uеШlеника jYI-ослоненске војске у Егип-ту н Палестини, јер дру
гог IlOlIa није ни би.lО. П!1 јс јсднога да!!а, у MOM~ присуству, испричао опу претњу 
Gope Мирковића Жикн Крстићу. На овс "ротинс речи, Жика Крсlић увређен, рекао 
је ово: "Генер<tЛ Бора Мирковић могао је, у моме одсуству да ми опсује матер. Али 
ОН не еме да ми У1ЩРИ шю.шр, јер он зна добро ;13 је он крао поверљива акта ИЈ 
јУГОСЈlOпенс~ог г~rl~рз.lшт~ба и све планове оrlеративног одеЈlења давао мени, а ја 
сам давао Ј::нгл~зим~. Из lИХ рUЗЛОI'3, ђенеРШI Мирковиli не сме да дигне руку на 
)је!!е! ... " Стварно јс и Жl1ка Крстић био у с!!глесmј обанеuпнјној служби у К:шру, 
где је могао само да шпијунира Срос, али се разметаО својим богатством, јер Је, нешто 
помоћу Мапелбека, а ~ejXIBaIИo да је нешто добио и за овај посао што је радио са 
Бором Мирковићем, имао у лондо!!), 30.000 фунти стерли!!га у ЗЛЮ)'. 

Кад сам }гледао M~jopa БогдаНОllића у униформи официра енглеске KpaљcllC гэр

де, ПРИЈIИ'!IЮ сам се :Јаqудио и УIIИТUО C~M га Шlа ће у овом заl"ВОр)' официри енглеске 
кршъевс гардс. Богдановић, кога са\! добро познаlJао, одп)ворио ми је са извесне виси
не да је то погрешка и 11<1 о томе НИUЈТd не зна Бора Мирковиh. Али, Бора за то 
~им буле сазнао. он ће одмш:: интеРRrНИСaIl1 и БОГЩlНовиli ће битн пуштен. Рекао 
сзм му на 1"0 ово: ~T~j ~Нl.llески шшtјун који је llPOiЏ1P1l0 своју nтаu5ину, завршио 
је своју каријеру на тај начи!!, што су га Енглези Jlризнали као свога геllерщш и 
дају му пла"!)' као и својима генералима истоr·а p<tHfa. AlIH, пошто Бора МИРКОllић 
не може ~ише да учини никакuе услуге Енглезима. ни његова реч више не вреди 
код Енглеза, а у то ће се уверити и БОГД3110вић. З!!ате ,1И Ви, БогдаlJОВИli.у, да је 
Миркояић за 080 IJlTO је снда добио, ПРШИО нтпијунаж)' за рачун Еиглс"Щ, дајући им 
H08epJbH8~ докуменгз. ШI ч~к И ОJlерациони JlJШН jYl'OCJOHeHCKor генеРШllltтаба?! )1а 
је то Бора Мирковиli радио, чуо сам нспосредно од Жике Крстића, који је био нера
здвојни JIfJ}'r Боре Мнркnвиliа и мајора Мапелбек~. Крстић данас има у енглеским 
банкама у Лондону за.GОО ФУ1П1I ст~рлинга, а f)П Је сам() предава() JIf)Ky'>!eHTa, Ен
Г,lСЗИМ1I. Колико Је овде доби() Бора МаРКОllић, КОЈИ Је та ДOKYMeffГa на нюш непоз!!~т 
начин, узимао из f.la~H()f гснсраЛlUтаоо и предавао Крстићу?! ... " lIа то ми је Бог
даНОllић одгов[)рио: "И ја сам чуо о тој ствари и l1итао сам Бору Мирковића је ЈIИ 
то ИСТИlЩ'·. А Бора Мирковић ми је ОJlГОВОРИО опщо: "Ја сам, ИСТИII~, узимао. управо, 
ја сам крао изuесна документз која су би.та потребна Енглезима ю наШ~I' I'~lI~PUJl

штабu. Ја са'>! та документа предавао Жики Крстићу и '>!оме аћУТЗН1)I Бабићу, Они 
су их предавали ЕнглеЗЮill. Ја сам то '!инио зато ШТО су Енглези fыши са8езници 
и cMaIpao C~M да за њих, као з~ н~ше савезнике, треба дати спе ПОјЩТllе за кnје се 
mtи и!!тер<х-)'ју. AlЈИ ја од I::нглез~ никаЩl нисам )'3~() ни јеД311 динарl Да ли су Жика 
Крстић и мајор Ы1бић узели нешто од њих, то нс знам. Али, ПОЗНRаајући Жику Крсти

ћа као лакомог човека за новац. верујем да Је он те ус.-туге наплаћИВЗ0! .. :· На 0110 
признан.е hогдаНОllиhе~о, то јест, ГIОСjltЩНО nризнан.е Боре Мирковиliа, да је он крао 
D3ЖНi\ ДОКУ_l1еНЈi1 ИЈ Нilшег генералштаб.1, ]Ја и~ посре)Џ1() лостављао Rнглезима, ја 
сам рекао онако ьогдановиhу: ~Бора Мирковић је jeД~H обичан шпијун. Како је он, 

као југословенски генерал смео да КЈХ'де ДOКYMeffГ~. која с)' била стjXIГО повер.ъива, 
а нарочито ОIЈеративни ШIЗНОВИ и како је он смео то да даЈе Жики Крстићу и своме 
ађутан"!)'?! Онкуд је он би(] сигуран да опа д~a ЧОАекз ова ДОКУ\fеlПа дају Енглезима, 
и одкуд је био СИlураr; да и ПI Еm'.lеЈИ нису у некој служби неког "тpeher"? - То 
један савестан ЧUАСК нс можс да Уi><ЩИ. То јс могао да 8рШИ или jeД~H Ilлаћен човек, 
или потпуно неуЈХ'ЧУНЉИВ. На краЈУ, то је цсна. по коју стс ~и добили те енглеске 
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униформе и чинове у енглеској кра.1.евој гарди! Ја да сам на твом месту. а пошто 

еу ти CUecl"UIl да је Бора ~ИРКО!lић био ШllИјУl!, јер Ј'И је он то сам Ilризнао, ја бих 
ту унифuрму скинуо, ПОЦСШIO, нзгазио lюrама онде, npC;L СНЈ";Је(;КИМ официрима и 
војницима. Срамота је за вас, или исто тако срамота је за све нас Србе, да стс ВИ, 
ОДНОСНО ваш шеф Бора Мирковић, э.а своје и:цајство ирема својој отаuбини, добили 
те чинове у енглеској војсuи! ... " Бnгдзновнћ ми је онда одговорио, да је Бора Мир
К(}8ић ИМ!Ю право да то рзди, јер је он пероозо, а ТО се доцније н утврдило, да су 
енглези пријатељи СРПСКОГ народа ... Ја сам му на то одговорио, да је 10 веровање 
њихова лнчна ствар, а:rи тако једно верооање никоме не Д!lje право да краде државна 
документа која су скроз поuерљива и да их IJредаје He~OMe, за кога он сматра да су 
пријатељи. ЗН3 се ~o сме и ~o ИМ3 lJ[Х!оа и кад да ратне планове, или нека друга 
rюверљива документа, саorrштапа rre"oj другој Jlржапи или њеним оплашhеним пред" 
сншrrицима. 

Тако се мој разговор по овој ствари завршио еа nОГДIJНQоиhем ... 
Три дана доцније, Богдаиовиh ее уверио да Бора МИРl'Ювиh не може да га осло

боди из енглеског затвора, јер су четврти Ita!i после његовог хаJlшења, дошли е!iгле
ски полицајци, донели му све њеПЈВе ствари тј. "сфере, и иаредили му да ИЗ својих 
кофера изrшли јУГОСЛОlJенску униформу, па да олuах евуче енглеску и обуче своју 
стару униформу. Кад је то учинио, ёнглези су га одмах везали и отерали негде, у 
неки њихов .10ГОр у Јужну Африку. И тамо је остао до свршеткз рата. 

Мени су као иследника поСЈfЗЛИ једног енглеск()г "апетзнз, који је п() нар()дности 

био Јерменин, а родом из Бугарс"е. ГО8()РИО је l)'РСКИ као спој матерљи језик. а так() 
исто и буr'зpt:КИ. Сrюрuзумe.rrll смо се да ми он fюстаюЫ! питања на бугарском. а ја 
да му одговарам опст на бугарском. Моје ИС.lеl)cње трајало је три даиа. Ја сам изнео 

цео свој рад у Uаригр<1ду Онако како је текао, не кријуhи ништа од иследника, јер 
нисам имао НИlшквог разлог:!. д3 кријем еној рад fЩ ОНИХ, са којима сам у Париграду 
и раДlЮ. Кад је заuршеrro ислеђеље, мој иследник ми је саопштио д1l ће морати сое 
моје IIскаЈе да провери у Uариrраду, а нешто и у самом Каиру, 11 д1l ће у Uариград 
послати епециi~лноr- курнра. 113 мие.ЈИ да ће се резултат сазнати наjшLъе за 10 дана, 
јер ће н,ихов курир авионом отиhи до Адане а исто тако и у rЮвраткУ из Адане до 
Каира путоваћс авионом. ОН JlJ1ЧНО, на основу СIIИХ мојих искаЗа, сматра да сам ПОТ
пуно ненин, да су ОП1)'жбе против мене скроз Јrажне и да ћу бити СИI-УРНО ос.юбођен. 

OB~j Јерменин био је за cuo upt:~le истр~ге врло љубазан и водио је ИПpl!f)' сасвим 
[]равилно, што се видело из свих питаlЫl која ми је IЮСlављао јер никад није хтео 

да ме са нским rlитањсм НЩЮ'lито ,lIоисде у неку забуну, ua да би из ге забуне могао 
сам ла доноси 1<1k.ЈЬучке на мој)' urrc-ry 

Заиста после 10 дана. мени Је СаОflштено да Ја нСмам шта да одговарам код енгле
ских војних власти, јер јс енглеСка обавеШГЈјна служба ~ Ka~o ова у Кзиру. тако ИС'То. 
и она у Uаригpl!ДУ, т() јест УКО.1ИКО су н~ки Ч.lаною\ обапештајне служfi.e, "оји су 
раније били у Uаригралу, сада са СЈIУЖбом у J(uиру, по'[uрЈЈ.ИЛИ све моје исказе у моме 
саСЈЈушању и најНОХD~.lније се изразили о моме рад)' и о ое.1ИКИМ услугама које сам 
ја н,има учинио за време мога бављења у Uариrраду. У исто време саопштено ми 
је, да морам да оС'Танем још неки ;'щн у :>атвору ,Ј.()К они ИЗRесте председника југо
словенске владе у ЛОН110НУ и %1 [а IIИЈ'ају има ЈЈИ он још шrа Jlроrив мене и заш'lO 
је тражио моје хаlJшење. 

Тек 28 дзна О,:Ј; мога хапшења, до.шао је тслеграм од прсдсеШIика владе Слободана 
ЈонаНОllића, у КОмС он јавља, да он није тражио моје хапшење,.И да је изненаћен 
био кад је примио тeJlerpaM, из КОIЋ је оидеr;J да сам у затвору у Каиру. Још је у 
том телеграму навео, да је он протеств()шю преко аufiаС1щора Шумеflковиhа КОД тур
ског министра сrю.ъних rlOелова зашто сам ја протеран из Турске. Чим су ёнглези 

добили овај телсграм, одмах су пос:шли једну луксузну лимузину и једног мајора из 
њиховс обавештаЈне СЈrужбе, који ми се прво извинио за све ово што је према мени 
учињено, окрив.ъујући кабинет председника југословенске в.~aдe и IIскюујући своје 
qуђење да се 1ако нешто мог:ю уопште десити. ПОЗВ1ШИ су мс одмах)' ауто и у пратњи 
енглеског мајора однезли су ме у стан код Јована Ћоновићll, коме се енглсс"и мајор 
исто тако ИЗRИНИО за ПОСТУllак који је учињен према мени, а за који је Јован Ђоновић, 
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као делегат кра:ъевске 9.шде у Канру, одмах lIротестовао. Ја сам одмах поново заузео 
своје раније место ЦИВИJlиег саеетникз ерховне КО,"Шlще савезничке војске у Каиру. 

Почетком мессца децембра дошао је из .10ндона ПОТПУКОШlИк БеЈIИ. Он је био 
одређен illI авионом оде у Прну Гору, где се тада налазио штаб Драже МнхаИЈlOuиrш. 
Зн тај IIOЈlOжај дат му је чин пукоuиика. Па би могао да се спусти падобраном, морНО 
је вршити вежfiе. l-Ьеl'ове су вежбе трајале више ОД 27 дана, па је за то време, при· 
лично омршавео, да би могао што сигур"ије скочити са падООР1ШОМ из авиона. 

24. децембра 110 старом КШlендару (БаllЊИ Д~H) Јопаll ЋОНОDић је у своме стану 
приредио вечеру пуковиику Белију и њеroвој госrюliи, на којој сам био и j~. 

Cyтp~дaH, ПУКО6НИК Бели имао је да отпутује код Праже Мнхаюопиl\а, Ђоновиli 
је НШIИС~О неКОЈIИКО речи Пражи Михаиловићу честитао му Божиli и Нову годину 
и пожелео му уснех. Ја HJ,fCBM пис~о ниlIП~, јер 10 није имало ни смисл~. Д~ му пншем 
политичке СТВ1'Iри, то му Бели не БJ,f о)щео, 11 M~ шт~ ДРУI"I) Д~ му ЈЈишем, то З~ њега 
не би било ни од какве пажности ни користи. CYTP~Д~H, на први дзн Божиl'щ, Бели 
је авионом отишао за Ц. Гору, 

Треliег дана Г>Qжнћа, 27. децембра Бели је 11Ослао преко радио-станице вест да 
је СI'ИГ~О у Ц. ('ору. ,13 је H~ о;.\ређеном мес1)' скочио из авиона, али да је ветар био 
дост1'l јак, који га је занео неколико стотин1'I Meт~pa, IПЈ. је rшдобраll закзчио за јелну 
велику букву. Више од јсщюг сата мучио се док се спустио низ замрзлу букву. Људи 
који су г1'l чекали на одрсћсном месту нису могли H~ оној хладноhи да га дужс чскају, 
п~ j~ морао С;}М 113 ЛУlа кроз Сињајенину планину и да Н<:iиђе после три сата хода, 
газеhи снег и снежне HaMt.oтe, НО! IIPBOI' QOEeK3, који га је Ilрихнатио и одвео у Н1таб 
Драже ~ихаилониhа. Тамо се отхравиu, испоручио МИХ!lИJlовићу НОЗДР1'lве н предао 
Ћоновићево писмо, МихЗИЛОВJ,fћ сс зuхналио Ђоновиhу на његовој честитки. 

Кад је добијен извештај да је Бели отишао код генера:ш Михаиловиl\а K~O сне· 
цијални изасланик Черчилов. а Ђоновић ми је још додао да је однео МНОгО злаТ'd 
и lIOJlapa, ја сам IIримеlИО ЂоНОЕићу да је C~.1a насryпила je,lH~ много озбиљнија СИТ)'· 
аЦИЈ\i, нсго што је бил~ ,\0 ~aдa. OH~ се саС!'ОЈШlа у овоме. Бели Дi1бро зна српски 
језик. Пруга, Бели има своју радио·станицу, Треће, Бели има много HOBaц~. Прем~ 
томе, ниједна се CTB~P не може свршити ни одиграти У штабу ilраже Михаиловиhа, 
а д~ Г.ели о њој lie сюна. Пре него што је постао специјални из.асланик Чер'lИЛО~ 
код l'снерз'lIа МилаИJl()еића. БеЈЈИ је био шеф енглеске обапеrrпајне с.-тужбе у Сје
дињеним Амсричким Пржав~ма. То јс један доказ какве је ИСПИТИВа'!ке обавештајне 
способности И\ЩО пуконник Бели. Ои је постао прна директна спона између В. Чер. 
чил~ ЈЈНЧНО И ['енершш МихаИЛОDића. Сое изnеllrт~је са сцога [!ОЦОГ места Бели је 
имао да шаље директно у кабинет В. Черчила. А тек ОЩIТJ[е, у колико је 10 било 
потребно, Чер'lИЛ Је то све само делимично достављао врховној команди У Каира, 
а само оно што је хтео и како је хтео ДOCTaBЉ~O је председнику југос.10венскс вл~дс 
у Jlондону. Зато сам и ГОDО[1ИО Ћl)НОRИћу да убудуће скрене паж:њу председнику владе 
Слободану ЈОВUНО9ићу, д~ буде обазрив и ,113 добро провери сваки ИЗRеШ'Јзј који буде 
добио из Uариграда, ако би хтео да га употрсби код &['Јlеза, јер они су caд~ добили 
најСИI)'рнију и најбољу всзу са нашом зсмљом. 

Јorн у новембру Meceuy дошао је из Беor'рa:rа Мап Русковиh. Милош Тунањанин 
је зюр~жно од Чеха КРl1жека ла му, 110 сваку т\еIlУ, до~еле из Београд~ Русковића. 
крижек је то учинио. Спремио му је један лажан пасош, ~ печuте је иЗрtlДIЮ jt:ДaH 
Чех из пинаре Бајлони, који је био савршен гравер. Са таквим !Јажним пасошсм Кри
жек је [Iревео Мату Русковиliа преко Србије fI Бугарске fI довео г1'l у иарт·рад. У 
Uариграду није хтео никоме да га представља, већ је отишао у Анкару, где је еНГ,lеска 
амб~с~Д~ већ дuби:ш юпеш[~ј.:l~ Рускuеићу виЗИр~ Ј[~СОШ за ЛОНl\он, те, на тај Н~'1ИИ, 
МОЖС да доl)c и у Книро, јср MOP~ кроз Египат да проћl;; H~ 11)'1)' за Ј10НДОН. Кад је 
дошао Туrшњанин у Каира чуо да сам ја био затворен због тога Чеха Крижска, он 
је О1иш~u одмзх У об~ЕеШ'ј"~јну службу eHI'JI~CKe врхонне Кl)маНЩI у К~иру н тамо 
и.\! рекао да је Крижек један СИI)'ран и Iюверљив ~OBeK, lЩ му нема р@ног, А као 

доказ навео јс овај при\!ср, гдс је Крижск, испред нос1'l и о'!ију Београцског Госпшоа, 
узео Mal)' PYCKOBJ,fIi~, и C~ лажним пасощем га довео у Цариград и предао у рукс 
МИ.1QlUУ ТУIlf1њанину. З~ мене j~ 10 бил~ сдм() јоlП једна потврда више да сам био 



236 ВАСИЛИЈЕ ТfБИЋ 

ЛUЖIIU ОЩУЖСН ОД С'lране мајоfЩ Периliа 11 Љубе Хаџи.ЂорђСllића. Тупањанин је јот 
додао да је целу ову ствар ОКО доласка Мате Py~KOHHћa tЉрочито MOpilO да крије од 
Љубе Хаuи.Ђорl)eвнllа, који није могао да држи никакву тајну код себе, као НIf мајор 
ПеРИћ, који је све достављао IЈернеТИћу, директору холандске банке, с ким је био 
у вези, а Первстиh опет, као ВеЈ]ИКИ католик, са ,.;зтолнчким бискупом У Цариграду, 

кnји је по народности био Италија!!. 
После 7-8 дющ РУС!(ОIlИI'I је ОТПУТОDUО 30lЮllОМ за ЛОНДОН. Ани је ипак у Лондону 

одмю.: стзољен у з.атвор, где је ПPQВСО месец двна, јер су га Псриl'l и Хаџи-Ђорl'lсuић 
Оll1ужили да су му Ј-Јемци ДаЈlИ пасош и посла.п11 га у Емг.1ССКУ. ОВО nрl)eн,е да су 
IIемци дали пасош било је скроз неистинито. Пасuш му је, и то лажни, нашао сам 
Крижек, а потребне печате за пцcnщ и З~ визу израдио је тај Чех из Г>flј.10ИОВf пиваре. 
Месец ДUfШ било је rЮ1Jlсбно Милану ГаВРИЛОllиhу да издејствује код ~нглеског СКО

тланд јарда у Лондону да Мата Русковиh буде пуштен на слободу. 
Какав је извештај Мата r;.rско~иh подне.о југословенској владн у Лондону, није 

МIi rroзнато, као ни то да .1И Је таЈ извеШТUЈ дала влада Енглезимз. 
Међутим, ОДЈmском нуковннка БеJfија, Иllак се це.'JI! сиrуаuија из основа меЊI!!ЈI!, 

а нарочито у Јаме, што убудуће јУГQсловежкu ВЛМU иије бюu никаlЩВ rIOСредник 
између генерала Мl1хаиловића и В. Чсрчила, као што је то досад било, већ је та веза 
сада директно успостављена, а југословенска влада стаВ.'Ј.ена је у положај да од Бели
јевих ИЗllештаја сазна само онолико, КОЈIИКО то ЕНГ.lези буду хre..·ЈИ, а да директну 
везу са дражом Мl{XаИЛОQиhем одржава преко два веома несигурна човека, као што 
били Б..1адимир ПеРl1ћ и Љуба Хаuи-Ђор1):':пић, 011 којих, НI1 један ни ДРУI'И нису ИIl1.а
ЛИ пезе са Дражом Михаиловићем. Једини је МИ!lОШ ТУШЈњанин имао сада СИl)"рне 
везе са Оеоградом, 11 Д1I .1И су његови извештачи ИЗ Београд1l БИЈТИ у вези са Дражом 
Михаюовиhем, у то нисам бflО сигуран, кап што нисам би!) сиryран ни у оојективност 

извештаЈа КОЈИ ДО!Ја.1е из БеоГp<lfЏl, јер. уколико ми је било fюзrr~ro, ни Мата РУСКОRић, 
док Је био ТУII~lbаIlИIIUВ извсштач IiЗ Београда, или није бliО добро упознат са целом 
СИlузцијом у Србији, ИЛИ није намерно давао Ta~Ha об~вештења МИ.lОШУ l)'пањанину. 

у Каиру се на.11mю др Георгије Димитров, генерални секретар 3ем.ъиделског 
савеза "А.lекс.андар Crамбо.~иски". Он је усщо:о да на нреме пnбeгне и ставио се Енгле
зима на раСl1ОЈroжеll.е. дуго времена био је у Uариграду, где су га r:нглези добро 
КРИЛИ, 11 ОН сам се ,'Юбро скривао у Uариграду, јср је Цариград био пун Бугара, М.lадих 
и етарих, Млади БУГ1lРИ С1)'ДИРали су медицину и ветерину у Цариграду, а стари су 
трговали. 

Поред пеликог броја Бугара, који су одавно наС'JI!њени у ЦаРИl·раду шездесетнх 

и седамд~се"јИХ година пpuшлог нека, БУI·ари су у цариграду држали у својим рук!!ма 
зшпну трговину, нарочито са живом стоком, шајаком и гајтаном, који се ИЗp<lћивао 

у ЈЈугарској, у Габрову и по другим местима на Средљем Балкану. Цариградски Бугари 
живо су Пp<lТИJrИ полиrnку rlезаllиtне Бугарске и помагшrи су је колико им је то БИ.10 

МО!)'ћ!: са пером да ће једнога дани оугарска запоседн)'ти тј. заГОСlюдарити у ЦаРI1-
граду. Сваки непријате.ъ бугарске звани~не политике, био је у исто време и непри
јате.ъ свакоме БугаРflНУ, који жини у Цариграду. 

Зато се др Георги ДИМИТРОR К[1И() у r.lаrИГ[1~у и од Турске и ОЈ\ Бу~ра. Тамо 
је има[) лажаrl пасош, лажно им!: и ЈШЖНУ оGрюину. АНI1, У Каиру CB~ је то било 
ощarlQ и он Је 1)' живео С.l0бодно, ИСТИНfI, под својим именом, али опет под енглеском 
заштитом, јер су и бугарс~и поданици били интерниp<lНИ у ЕгиllТ)', од еГИllI!ТСКИХ 
власти исто онако, као што су ТО бнли И Италијани, Немци и Мађари. Често смо 

се састајали, ја, ЂrнЮБиh и др ГеО[1ГИ дИМИ'lроu и раСllраВЉШЈИ смо, на IIРНОМ '.tec-ry, 
СРlIско·БУЈ·~рске односе. Ми смо ОСН08али удружење З!I решење СРПСllо-бугорског пи
тања и Ја сам био председник тога удружења, Др Георги l]имитров пощредседник, 
а Јован ЋoHormh секретар. 

кад смо уснојИ!lИ OHilj СЈюразум, ЈШПИС!L1И га и пО"mИС!L1И, Ч'юкили смо од Еrrглеза 
дозnолу }Щ Ј·а можемо штзмпатн и објавити то. не само путсм штампе, всћ и nYTCM 
радија. Енглези СУ нам отказали, управо, забраНИ.1И публикацију овог нашег спора· 
зума. Коста Тодоро!! тада се налЈ3ИО у Лондону, па је и он са своје етране ИЈПер
венис.ао да се овај споp<lЗ)'М nyмикује у Лондону, кад IIсћ није био дозвољен у Каиру. 
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и у Лондону је о).џ-онорено То;юрону исто онако, K~[) и нама у Каиру - "није сло
боДНО!". 

у ма[П)' месецу 1943. обраТИ ми се CIffOM Rзтсон мла1'iи са једним нреллогом да 
ја нађем једнО!' југословенког официра иди војника који би био члан једне њихnве 
падобраНСl>е еКИllе, која би имала да се спусти у централној М~I>едонији и "Ја ја тачно 
опишем место I'де се има СI\УСI'ИТИ та екипа; да напишем неке преllоруке зэ. њих својим 
Ilријатељима у М~кедонији, 3 Iщрочиm ЮI напишем нисмо моме сину, који је био 
ГЈI3ЩЈа Ј]ИЧНОСТ У борби против OKYllaтopa у центру З311адне Македоније,И који је 
Са својом четом Ilрслазио из оног дсла Македоније која је била окупирана од Бугара 
у онаЈ други део, који је био окупираи од Италијана. Kun ми је ово llред;южено, ја 
сам OB~j преllЛnг прихватио и понудио се да ја .1ИЧIЮ будем члан те екипе. а то liе 
биги најбоља l'аранција за њен успех у Македонији. Мислио сам nu је сашr дошао 
згодан моменат да се ја прсбаuим у Оlзuбину и да ИЗllрШИМ ону Iщмерзв.1НУ мисију, 
за коју сам се спремао јула и августа 1942, а кој:.. је ометена мојим протериuзњем 

из Турске. Нарочито сам желео да се нађем у Србији caдll, када је тамо пуковник 
1:ie.rIH, чије CIIM Сllособlюети н везе орло добро 31-130. На моју жалост, Енглези никако 
нису пристајали да ја идем са овом њиховом екипом. ЊШQCлегку, у ишересу осло
боћења наше земље, rrристао сам ,'UI учиним све оио, што су ми ЕЮ'ЈЈеЗИ тражили 
и да се спреми ова мисија зэ. Македонију. 

Ktla сам на 080 дао Ilристанак, Ситан Ватсон Уlюзнао ме јс са шефом те ШlДо
бранске мисије. Био је то један мој р",нији ПОЗII'-lНИК. ОН је био I{lJЖСњер и Уllравник 
рудника хром ... у Радуши у Шар-планини, нед~леко од Скопља. Сад је био мајор у 
еШ'ЖСl>ој uојсци. добро емо се ПnЗН1I~али. Нисам био ни мало изненађен кад сам 
видео да је мајор. А.IlИ ми је БИЈЮ дрш-о кад CilM видео )Ја је храбар човек и да је 
пристао да буде вођа једне еИl'Jlсске IIздобранксс с~ипс у Македонији. Он је rюзнае;ю 
онај Kp:lj Шар-планин~, око рудника Раду ше и имао је велики број Iюзнаника Арнаута 
из те ОКО.lИне, а мсђу њима, I\tожлџ, ИМШ1 је И неке ЩЈИјатеље. да се СlIYсти тамо, 
у ry ОКО)ЈИНУ љему познаry, његов де.l0КРУГ puдa IIUД саим ДРУI'ИМ y(:J10~f1Ma кал би 
били најGо.ъи, није могао би-ш велики, јер у томе крају нијс бшlO никаквих чета, а 
АРНIIУТИ'СУ БИЈIИ ПРН:IИЧНО задовољни, јер је цео тпј крај IIO"[пао Албанији, а Италиј~ 
је, на P.1'Ij'H и IТпету својих становника, снабдевала свима потребним и у великим 
КOJIичинама uелу А.lбанију. З<!то је \Iлан Ij њеl"ljDОМ СIIУШПЊУ 0)(0 П!аР-lIланине био 
наr]ущтен и требало је да се спусти у t1H~j део Македоније који су лржали Бугари. 
Зато смо се били догоrЮРИЈIИ и УТВрДИ.1Н да се он CII својом екипом спусти у Порече. 
Оно је '-[иеlО СРJiСКИ крај. Тамо је мој СИIJ четО!шо. Немџ у цеJlОМ Поре'lУ ни Турllка 
ни БУГi!J)I!. Нема ни једне 8i1РОШИ. И ту је било најзголније да се спусте. Ту да се 
задрже неКОЈIИКО дана, ДII се оријентишу и добију потребне инфорщщије, ШЈ. Оllда 
да..ъе Д~ Ilредузму llкције. 

08акав n.11lH прихватила је и одоБРИJlll И ЉИХОВII ВрХО8на команда. Почсо сам 
да вртим преПОДllе пrнпр~ме. Olle су БИЈ1е У овоме. Ја нисам CMIITpilO да CB~KOM 
свом IIрИЈllтељу у Македонији IIШlишем Ilиемо, јер свет је непооерљип, а међу тим 
мојим rЈријатељима има много ссљакп који не би ни могли да раз..ЈИкују мој JlYкопис 
од неког другО!', Зато сам 1I0РУЧИО 20 ко"шда hили5i1РСКИХ муштикли. На СDџкој 
МУIIIТИКЛИ био је гю средини један ~Iштан IIрсген, широк 1 С:lIпиметар са иниuијалИМII 
оних ЈЈица, којима је тај поклон HllMell,CII, Они људи И1 rraцобранске екипс кад дођу 
у мссто, гдс ДОТИЧНО Jlиuе ЖИВИ, ИМII УОlено да га пощраве с Mnje СТРШје и да му 
даду ту МУШТИК.1У као поклон и поруку да су ови људи сигурни и шr 'rpеЉ LI<l им 
се ставе на расп()ложење. IJисмо сам шшисао само свом сину и проти Аритону Попu
ниhу, сгнрешини маНilстира Clleтe Боroро,:rИI!С у Поречу. У писму моме сину, рскао 

сам ко су ови људи који долазе код њега и тражио сам од њега јЩ им 011 обезбеди 
њихоно KP~Taњe и да по иену сноје главе, не сме дозволити да ма ко од љих пос-тр<UЏl 
у оној области, у којој ПП чету је. Препоручио сам му да не3llВИСIIQ од нарећења, уко
ЛJ'lко их имп, од CTp~lIe ДРУI'ИХ, њему IlреТlюеIЋ~Јьених, не c~e да се бори ни против 
које друге групе, која се исто тако бори пptпив Б}'I"3ра, без обзира којој идеологији 
та flJупа \lрипада - било да су они комунисти, ИЛИ ЗСМЉОР!l!(lIИЦИ, ИJlИ IlpoclO. Il00YIьe
ни\Ui против бугарс~е ОКУП~I.lИје. Проти Аритону написао сам писмо и препоручио 
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ове људе )(ао изаСJl:шике енглеске npXOUHC ~OMaHдe, ЈШји r:y специј<!IIIIО тамо llOС.llати 
и са Сllецијалним З3Д31ХQМ. НаРО'lIПО сам прспоручио енглеског мајора If вођу (ЈВС 
екипе као доброг српског пријатеља, који је донекле и знао српски јсзик. За сваки 

случај, 3<1 прво кретање, llО~ не дођу до првог мог пријатеља у селу Поречкој БреЗНIilЩ 
које је близу JlО места, где има ,'11 се спусте падобраном, направио сам за c~e њих 
у Каиру rюречко одело, п кад дођу )\0 СИН3!1.ИНn Сајковића у Брезниuy, њему ће пре

дати hилибарску муштик.ну са њеГОIlИМ иницијалима и изручити мој поздраВ. ОН ће 
им pehl1 шта да.'ЬС треба да чине. И он ће их повести у везу са мојим СИНОМ. давао 
сам им сва упутства која су била потребна, а 0,1 југословенске команде био им је 

CТllR.l.eH на расположење, 110 моме llреДЈЮI'У, AJleKCaндap (цане) Таеић-Амбарковић 
авија-rнчки IIОРУЧНИК, родом из IIРИJlенэ. Он је био Џ]КОJlеки дру!' МО!'д сина и то 
је био најбшьи начин да мој син одмах стекне увсрсњс да може да радн са њима. 

Кад Је све било ГОТOlIO, они су спремили две радио-станице; узели су доста новаца 
- око пет МИ.lиона лева, а поред ТОГ'd, још И lПаТd; имали су моја дв!! писма; имали 
су 20 hилибарских цигар.пука са lПil-rним прстењем, на "ојима су били урезани ини· 
ција..1И оних "ојима су бипи ИIIмењени. Био је одређен 5. април за њихов полюак. 
Имали су м се спусте на !!Ј!llНИНУ СОJlУНИЦn, на MeL'ry Боро!!оље, изнад села 1I0речке 
Белиuе. Боропо.ъе је једна lIисораван, дуга не"олико киломer.lра, рамн "ао астал, 
на којој нема ни једнога камена. Ту су треfuши да се спусте. У пеhини где је Орлов 
Извор, рекао сам им да 1)' оставе радио-сганицу и све своје ствари, јер у то време 
!Ш Гюропоље нико не одлази, јер црвета уО!!Шlе HeMil, а не .. ш нн транс да би МОI')Ш 
стока да (Јасе. Обично у то време јоUl има снега. јер _и само БоРОlЈОље се Нз"1азн 
на великој 8ИСиНИ, на којој уопште дрво не расте. Затим сам им ре"ао :щ одатле 
сиђу у Пусто Подово, где има много пећина и ту да се задрже Енглези. а и југо

CJlOReI-JСКИ IЮРУЧНИК Аllе"С~IЩ~Р Т~сиl'l. У Пусто Подопо долазе сељаци из БреЗI-JИЩ'. 
и Тажевз, н кзко IЮРУ~НИК ЋlCиh }На македонско нарсчјс, јср јс родом из Прилепа, 
а има на себи поречко OJIe.10. треба да проlic кроз Пусто Падова, па кад наићс на 
првог сељака, који је дошао у Пусто Падова по дрва, И.1И ако види неког чобанина, 
нска га упита: да ли је код чће Синадин Сајковиh или је у својој колиби доле, поред 
реке Трес"е, где Брезничани имају мало својих њива и на С!iЗкој ЊИIIИ, односно, на 
CIIOM имзњу, има по једну ко.lибу и ТРЈIO, ['де IlpeKo це_је зиме чувају своје онце, јер 
у долини Треске НИ"адi! нем!! снега. 

ЗаТИ!II да пита да ли се у селу Gелицн на,lIази Тодор Тримчевиh, Ова .Јва чооека 
позната СУ у цеЈЮ'>I Поречу и о њима се увек може добити обавештење. На тај начин 
могли су да сазнају одмах lш"ва је СИI)'lщија у 1I0речу и д;! дођу до jeJIHOI'U од .цва 
човеки. Упутства еу била јасна и прецизна. И прсм~ томе, сматрао сам да ће се умети 
енаhи све до оног момента, док не буду дошли У везу са мојим СИНОМ МЮИ80јем. 

Пошто су све припреме биле готое, а метеоrопmпка служба i\ала је ИЗRСlНтај 
да је време поно:ьно, да и.1Н3,Г( Сrелоземног мора нема буре, ова је еки[ш 4. априлз 
увече сели у авион и отишла за Југославију, 

Чек~:!Io! смо 3-4 д!!н!! од њих извештај. А:!И смо га тек петог дана добили. Бугарски 
радио из Софије Јавио је, да је ueJla ова екипа заробљена у селу Брезници. Сељаци 
из тог села држали су их код себе )ри дана, ДО" није дошла 6YI'apc"!I жшщuрмерија 
да их одзтде одведу у лореЧ"Ј1 Брод, I"де је (iщю среско место, а из Брода)' Прилеп. 
одuкле су били спроведени у Софију. Ова вест БИЈ\а је Dоражавајуhа у енглеској 
команди, као и у ЊИХО80ј оfulвештајној служби. 

Ево како се десило то з.аробљавање. Приликом С[lуштања ИЗ авиона са падобра. 
нам, они су се Н3..1ilЗИ.1И један од другога 200---300 метара. У аllИОНУ су носили једне 
мале саонице, да би на љих натонаРИЈIИ радИО'З!lараге и нешто од соојих l'ТD~РИ, При. 
ли"ом СПУШТ[lња, раДИО'IСJlеграфиста беше мало повредио ногу. Један 011 радио·апа
рата, приликом пада, такоћс је био нешто 'otало оштећен. ЧИМ су се Скупили, они 
су све своје ствари стаllИЛИ на саонице и пошли праоо на ОРЛОII к'13Ј\СЩЩ. Ушли 
су у 1)' пећину. Тамо су оставили СlJе сгпари и 1)' су остали док се није сэануло. 
кад се r:JlliIlYJlO, uставили су радн()-телеграфиCl)' са свима стварима у тој псћини на 
Боропољу, а они су ПОШ.1И једном правом косом, која са Боропоља води доле до r:aMe 
реке Треске, а на јужној страни те "осе, налази се село БелИI~а и Тажеоо. Ј-{,) среi\ИНИ 
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(;зме косе, нешто мало северно, налаз~ (;с село Брезица, а северно од те косе, налаз~ 

се Пусто Подово, где II~K!IJ\a нема снега и где r:y некада долазили Арнаути са својим 
велИКИМ Ст:Јдимз коза, да ту преЗИ~С, Али еада, пошто су арнаутска села пр~пала 

Ал6ан~ј~, а Порече Бугарској, Арнаути ниг:у могл~ да ДОЈlазе са својом стоком у Пусто 
ПОдОВО И ово је сада било празно, то јест, било је чобана са 1(033"13 ca~o из два 
села, из Тажена и из БреЗИТlе, 

ОН3 екипа еНЈ·ЈlеСI(ИХ падобранац3, зајелно са п()ручннком Тасићем, ПОШ.lа је право 
наниже косом И, на место да сврате у Пусто Подово, ОТИШ.1И су право у село БреЗИlђ'. 
кад су наиuЈЛИ на првог се.ъа!Ш, они, уместо !\3IlИI<lју где је кућа Сннадина ('.ajKOB~ћa, 
питали су где је кућа Синадннова, мнслеhli да у селу ~Ma свега један ~шаров". И 
сељак их је одвео у к)'ћу С~надина, aJJ~ не Сајковића, већ другог C~Ha.д~Ha, који 
је био бугарски кмет у томе селу. Али и овај бугарски кмет био је Срб~н, и ;\lео 
је да им )ч~н~ cBal(y услуrу са своје страl1е. Дл~, кад их је запитао одак.lе су, поручн~к 
Tac~Jj рекао му је да су они из Прилепа. Одело на њима није било онако како се 

носи у llрилепу и Јlр~лепским селима, И кмет је .IЮСУМња.у ~ИХ ИЛИ !w су Бугари 
послали да B~дe како се народ држи у оваквом Једном случаЈУ, или можда су ита· 

лиј!ШСI(И шпијуни. И (ЈН ~M је pel(ao да ~Majy ост(Пи код његоое куће, 1101( ()н не 

ОИД~ шта !)е даље да paд~ с њима. После једно доа сата. дошао је и Синадин Сајкоонћ. 
Оии су Щ предали мој поклон - h~!I~барс](у мущтиклу са његовим иницијџ.лима и 
тражио је да одмах по!)у са њим. Ал~, како је 1)' било много сељака, кмет се успро· 
тив~о да их HYCT~, Bel\ им је рекао да оспшу 11', да преноће код њеl'3. А:IИ ОJlИ 
су му peKJI~ да имају још јелнога лrуг~ горе, на Бор()п()љу, код кога су две ра· 

ди(}-стаlilще и неке друге ствари, па су замолили кмета да он поша!Ье HeKOJl~KO 

људи на Боропоље, да ~" се оданде донесу ствари и да им се доведе њихов друг 

радио·телеграфиcrЈ. Кмст одреди некол~ко сељака и ови оду rope на Боропоље, нађу 
тамо радио-телегр3ФИСТУ, поведу га собом и Нatшшre ствари на caOH~цe, те пођу доле 
у село IJрезицу. 

За овај догађај одмах се сазнало и по другим селима. А како су ови кз:ш.rщ да 
им је 11О'Јребан и Тодор Тримчевић, то "мет пошаље човека у село БеЛИilУ и ПО:IOву 
и Тодора Тримчевиliа. У пу·ry Тодор Тримчевиh наиђе на оиог рад~(}-тслеграфисту 
ЕНI'леза са ра;\lю·crЈНtщама и одузме им об:щве радио-станице, па ОД:ПЈЈе ОЈЈ.Несе у 

ПусlO ПОДОЕО, Iде их је саl(РИО и 1)' су обалие остале све до осло(юђења. Затим, кад 
је све то СВрШИО, ОИ оде У БреЗИilУ. Тамо наће ову падобранску екипу. И OH~ му 
IIредаду мој 1I0КЛОН - hИЈщбарску МУШТИК.IIу. Кад је видео ону МУШТИI(Ј1У, рекао је 
сељаlJима: "Ове људе послао је Василије Тр6иh! Откуд би ови људи знали за моје 
име и Ilрезиме. То је МОI·ао само чонеl( Koj~ ме добјЮ познаје, JIII им IlaПИlllе, да им 
да у руке и Ш! их пошаље OBa.\lO." Позове Енглезе, заједно са поручником Тасиhсм, 
да поl'Jy са њим. Још им је ПОl]Jажио дu му даду један шмајсер и 011 ће уБИ"l~ свакога, 
ко би им стао на пут и ие би ДОЗВМИО И1Јы.зак из ове куће. Овај предлог није IТрИМИО 
ни енглески мајор, ни ПОРУ'lник Тасиh, већ су РСI(ЛН, да се OH~ смнрнју заробље. 
ницима и lIеће да се 6~jy ни с K~M, већ ће чекат~ да дође бугарска власт н да их 

~поведе даље". Кад је Тодор оно чуо он им одузме сав новап у бугаРСI(ИМ .1евима 
и у зла"!)'. Само им остани по HeKoJl~KO :паrnика и по педесет хюъада лева и одузме 

им шмајсерс, па одатле оде својој "Ући у Бел~цу, 
Два дана чекали су оои падо6рuН!!И да доћу бугарски жаидарми и да их узму. 

Јер, кад јс lIрЕИ сељак ОГ~Ш1\О у lIuречкн nрод ~ j;IВ~O среском наче.ЛIИI(У да се ТШ.lазе 
у селу Брезиц~ заробљени HeK~ Енглез~, који су дошли авионом, срсски начслник 
је помислио да је то нека превара мога сина Миливоја и да он, на TUj начин, хоће 
са Поречанина да му поб~је жанд~рме. И зато није послао ни jeJIHor жандарма у 
Брезицу. А.1И кад је дошао и ДРУГИ сељак да му то јааи овај се био решио да теле· 
графск~ извести Прилеп, да из flрюепа дође један вод жаllлзрмер~је и да CB~ оду 
у Брсзицу ~ тамо нађу ове еНl·леске пад06ранuе. Нису их везивали, него су их повели 
са собоМ. 
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Кад су дошли у Брод. 1<IМО су изјавили да им је Тадор Триыченић из Бe.rrице 
одуз.ео две радио-станице, свв tlQВIЩ И шмајсере. Одмах је одређена потер;э. да ПО~ЖИ 
Тодора Тримчевића. Алl\ Тадор је на време побегао}' шуму и љега нису УХJl3ТНЛН, 

али су Iofj зато заТВОРИЈIИ ~eГ()BY жену и држали је пише ОД !'ОДНI!У дщш. У затвору. 
После неког времена, Један маЈОр Ћурl1h, по наредби ћ:нершш МИХ~ИЈ!овиliа, 6<1-

ре'" тако је ОН рекао, дuшао је са четом мога сина МИЈIИ80ја, који је тада, као тешко 
р.зљен, био у Србији на ЈЈечењу, и одузео сав IЮВ3Ц од Тодора Тримчеоића и два 
I1JI.щјсера, а.1И му Тадар није дао ни радио-станице, ни остале шмајсере. Тако је 6И.10 
:mро5љавањс ових Енглеза, заједНО са ПОРУЧНИКОМ Тасићем. НИКО ол љих није био 
дорастао за мисију, за коју СИ БИ.1И дошли. Сви су Поречани осуђившЈИ мене. ШТО 

сам, како су они МИСЈ[ЮЈИ, У целој Енглеској па и у југословенској војсци, за коју 
су они држали да је Нр.НО велиlЦl, нашао најслабије људе и послао их тамо, да осрамоте 
l(ео српски 1l0реч. 

Одмах г!Ослс одласка ове енглеске екипе, дошла је једна група око 2() Амери
канаца. дошли су директно из Америке у Кftиро. Сни су ['ОDUрИ.1И енглески. али је 

међу њима било И лрупI" који су Ј'ОНОрИЈ1И руски, грчки И 1)'реки. СВИ су одсеЈ[И 
У H<ljHeheM каирском хотелу званом '·Шсфсрс". Тамо су се расmпали: па ли ту има 
неки Србин. Ka:I су наШ.1И једнога пита.ти су га: да ли познаје мене. Овај СрБИН 
дошао је у мој стаН и рекао ми да ме траже неки А:I1ери"анци KUjl-l '-'У пuшли из 
дмери"е и олсели у хотеЈ[ "Шеферс". Пошао сам тамо. Кад сам Отишао код портира, 
тражио сам ЈЩ ме [[риј110И јед[IОМ од Американаца, који су пре три дана пошли и 
ту одселИ. ПОС.lе ДУГОЈ" чt:JUlЊi1, јаои се један roСIЮДИН, кој» је могао имати по мојој 
оцени, око 50 IUДИf[а, и који је, кад ме је видсо, упитао: КОЈИМ језиком говорим. Ја 
сам му рекао да говорим I10ред матсрњеl' језика, грчки, 1)'РСКИ, руски И И1-а.!ЈИјйш;ки. 

ОН ме је онда ословио на грчком језику. Грчки Је говорио добро 3ЈЈИ С<l енглеским 
нагласком и америчким зкценlOМ. 0[[ ми је рекао да лођем са њим горс У њсгов 
апартман. 0[1 је у хотелу "Шефереу" имао алаРТ.IШН од дне собе, купаТИ.l0 и пред
собље. 3<Ј неколико минута, у тај њсгов ШЈартман, дошла су још три господина. СВИ 
су на себи носили једну С[lщијалну униФорму, а на [13f11!ме[[и[(~ма и.Iшли су од месинга 
знаке војних коресподената. ОЛ мене су одмах з~тpuЖИ.1И моју легитимацију. Ја сам 
нм дао свој пасоlН и специјалну ЈЈеl итимщију Врховне команде савезничке војске, 
у којој је стајало моје име и презиме, и да сам цивилни савезник те комшще. К:щ 
су то УТВРДи.1И, онда је ДОТИЧfЈИ ГnCl1ОЛI1Н, који се ЈIРОИ ~a мном упознао. извадио 
једно [IИСМО, эапечаћено на неколико мес['а и на првеном воску био је отисак "ПЖ". 
Он је преда МIЮМ то писмо отворио, пошто смо констатовали да писмо нигде није 
О"J!lарано. Кап је отворио I1ИСМО, пао ми је ца га прnчитзм. Писмо је би.Ю од п~[[ер<Ј.:Ш 

lIетра Живковиhа, "оји се тада налазио у Америци. ОН .I1И је у име reHep!l.la Поновсна 
(а менс је код тога генерала преП(Јjl}'ЧИО СамјуеЈ1 Хонекер, бивши генсрални КОНЗУЛ 
САд У Uариграду), преllОручио Амсриканце, да им се СТ3ВИ1ll на расположење и учи
ним све 11111) .110[ У У [IOГЈЈСДУ њихове обанештајне службе; да строго чуиам тајну ла 
су ОIlИ обавеurrајци; па СТdJIНО будем у контакту са њима, а.1И у 11зјпећој пис"рецијl1, 
јер ово је служоо нашој отаuбини исто толико, КОЛИКО и Америци. 

у средини тога писма, [јио је потrшс "["енернл Поновсн'·. Кад сам висмо прочитао 
овај мај иапи познаник Щ)[Ю\lО је прстом показао потис генерала ПОНDвена и упо
Эl)рио ме је усмено и IIитао ме: знам ли ја ко је то. Па кад сам му рекао да је !о 
име добро познато и код нас у Georp<llIY, он је ИЗ\lадио из лепа један нсрорез, исекаu 
то IIМ(; из писма и одмах га lУ, прел срима нама из[оpeu. Онда мс јс замолио да 
му вратим писмо, које смо онет 1)' "комисијеки" изгорсли. Тако сам дошао у ПРВИ 
контакт с америчком u[ј~всштајном службом. 

Кftд сам мог новог познаника упитао oIlaL~e он З11а Гf1'[ки, он ми је ОД['онорио 
да јс он пуковник америqке војске и ла је неКD:!ИКО гuдина био у Атини војни ИЗ-!l
сланик САд. И он ме је молио да будем строго дискретаи и да никоме не кажем 
ко су оии. ВШl1е од ЈЮЈ!ОНИ[је њих. треба.:ЈИ су да omyтyjy З-!I Турс"у. Мене су МО.1И.1И 
да им дам вдресе мојих пријатеља у Ан"ари, Цариграду, Софији, Беш раЈ(у и Сцюљу. 
На о!ю тражсње ја сам позвао на разговnр тога c~oг ново[" 11О]]13I111К3 И рекао сам 
да ја могу дати све ове потребне адресе, али исlO Јако KUO ШТQ сам ја дужан да 
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држим У дискpetщји све оно ШТО знам о њима. још више је Iютребно да И они чувају 
моје пријатеље на које ће биrи у"ућени, Ако их бу;\}' чували, они ће имати велике 
користи за своју о&!всштајну службу. Апи, юш то не 6yll)' ,умели или хтели, ствар 
ће бити брзо у ликвидацији. Мој нов!'! uријатељ на ТО ми је одговорио, да је ово, 
што је ДОШ.l0 у Каиро и што нде у Uариград, елита из ма&! генерала Доновена; 
да се МОЈу потпуно поуздати у њих и поклонити им веру, као што су и ОНИ мени 

I!ОКЛОНИЈIН. Рекао ми је јОIЦ, да ће кроз неколико дана доћи за шефа обавештајног 
одсека један њихов пуковник који ће бити деташиран у врховну команду као одржач 

везе између америчког uпаба који је још био у Америци и врховне команде у Каиру. 
у СТQ(lрИ, тај ће човек бити шеф америчке 05авештајне службе за Средњи исток. 
Он ће ме са 111),( човеко),( УIЮЗЈШТИ И МОЛИО ме је да се ја њему ставим на расl!оложење 
са истом вољом, са којом сам почео да сарађујем са њима. Ја сам дао адресе мојих 
многобројних пријзтсља у Анкари и Uариграду. Дао сам једну адресу у Софији, преко 
кога ће човека моћи 1\3 доћу У везу са мојим пријатељима у Gcorpaдy и Скопљу. Морам 
признати, да су ови људи ОllРЖаЈlИ своју реч; 1\3 су БИ.1И тако дискретии да до свршеnн 
ращ IЈИ је;џЈН мој пријатељ није настрадао, ни у Турској, БУГdрској, Србији и у Хрват
CКUj. 

1l0СJlе скоро 15 ДШШ, ови АмерикаН1\11 који су [)СТали у Каиру, убрзо су отишли 
на фронт у штаб садањег генерала Монтгомерија, КОМi!lщаlffа VIlI еНЈ'Jlеске армије, 
а lIосле њихова одласка, јеШlOга дана био сам позван у једну кућу, у једном КЩlрlУ 
Каира, којн није био чисто евролски, али )' коме су становале само виhcне арапске 
по[Юдице, IIIТО се познавало по юглед,v кућа и по парковима, где се те куће налазе. 

Ушuо сам у једну кућу. ОКО које је био lIapK са тро"ским paCТI1ЊCM и са цвећем и 
ушао сам у један стзн. који је Ю!30 6-7 соба, којс су биле све отвореме и БШ;}[l) 
мамештене. Ту су ме чекала два господима. Је1\3и је био мој познаник Американац, 
који је 10UUРИО I-РЧКИ, а други ми се представио као Николај Мошвдски, амери~ки 
nyковмик. Биu је то један еJlеЈЋНГ3Н I"ОСIIОДИН, који је laдa МОГЗ0 имати око 50 mДИlI!I 
и ОН ме је ОСЈIOВИО на руском језику, питајући ме да ли говорим "по руски". Ја C~M 
му одговорио да говорим "не ~ношко". A.lJIf СМО прод)'жили да говоримо тако течно 
руски, да је онај Американац КОЈИ је говорио грчки језик, био прилично изнснаheн. 
МОШВДски му је морао објаснити да су словенски језиuи сродни и да се са мало труда 

СловеllИ ме!iусо(јfЮ МОI)' л~lш CIIорюумети. То је било моје прво ви1'.ење са овим чоне
KO~, према комс сам, Ја спu време њсгоног боравк~ у К:Јиру. гајио искрено прија
тељство и једну велику оданост. 

Енглези су били Уllутили много раније једног југословенског капетана авијатичара 
као надобраll]Щ код Лраже Михаилопића. ТО је бflО к~пе'Ган Наумооић Гагаћ, родом 
из ПРИЛСllа. Овај Н3УЈ.ювиI'I бно је послат код Лраже МихаИЈlOвиhа да оде у Маке· 
донију и да сс тамо придружи МОIIIС сину МИЛИВОју. да заједничкн ра:шију борбу про· 
тиву БУl'арских окуп~тора. Међутим, курири који су водили овога човека, Кад су при

метили "Џl ОН ИVlа Ј\[)СТ3 1I0паца, уfiИЈШ су га на једном меС1)' измеl'ty Качаника и Тетопа. 
Нико није сазнао тачно мепu гц~ је овај чuвек убијен. СаlllО се зна ;щ је Ј\ОIIЩО у 
Качаиик; ла је из Качаника пошао за Тетово, али у Тетово ннкада нијс стигао. Можда 
би се саспим другојачије ствари развијале у Македонији, даје капетан Наумовиh сти-
1<10 на своје место. Али он је још Н3 IIУ!)' за Македонију погинуо. Чим су Американци 
дошли у Каира, Јован ЋОНlJБиh спремао се да иде за Ею·леску. По њеl оном МИIlUЬСЊУ, 
било је кр.ајње време да се обори влада Слооолана Јuвановиl'ш. Clloj [ЈУ'!' за Енглеску 
он је изабрао преко Америке. Хтео је тамо 1\3 се види са својим nријатеЉИNа, а и 
са БИIIШИМ конзулом Хонекером, те је тако ОТlIутовао за Америку. За cllora заменика 
ОСТЗIIИО је БраНИСJlзпа llенића, бипшег аташеа за штамлу у југословенској амбасади 
у АТИIIИ. дени!'! је био врдо веuп н Сlюсобан 1I0нинар, ади се у политику није добро 
разумевао. Он јс защ:та од јупю!Онен(ке деЈlеј'иције у Каиру направио Ј60рно место 
за све странс дописнике у Каиру. Он им је давао ИНф(Јрмације о борбама у Србији, 
Босни и у Црној Гори. Али, У тим својим информацИЈама, он је нсто претеривао, 
јер јс нека саОllштењ.н која је ДНВШЈ3 "Слободна ЈуГОСЛ3I1ија", ДОС"ГdIlЉЗО 1>30 .:ra је 
то радио Дража Михаиловић. Колико су све fiи:ш тачна обавештења Р1l..'\ија "СлоБОДllа 
Југославија" о својим борба~а противу Немаца н италијана и lIавелиhеве BojCI(~, мени 
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није било поmзlO. Али r:y ЈИ изнештаји ГОВОРIIЛИ CU3KOJIHe1lHO о ТИМ f!Oрбама. Дени!'! 
је МНОге од ЊИХ приказивао Сlраним НОlIинарима као нешто ШТО је урадио генерал 

МихаИЛОDиll. дОК је Дени!'! овако успешно ИЗВОДИО своју пропагщду у Каиру, Ћоновиh 
је ве!'! био у Америци и оданде се спремао за Енглеску. Шта је све радио ЂоНQвиh 

у Америuи и с КИМ је све тамо разговаrаа, мени није било познато. Anи је то било 
llOЗЩIЮ ИнтеЛИUСllС сервису у Каиру. 

Једногз ).\1Iиа нашао сам се са СИТОНОМ Ватсоном млађим и ОН ми је у једној 
оштрој форми nрсБЩИQ како ЋOIювиh ради са Американцима. Рекзu сам М)' ЩI ја 
немам појма шта ЋОИ06ић ради тамо, а.1И МИ је Ватсон рекао да то оии знају. Одго

ворио сам да су Енглеска и Америка савезници, и сматрам да, кад Ђоновић разговара 
са неким личностима у Америци, да то, НИ у ком случају, не мсже бити на штеl)' 
Енглеске. Али ми је Ватсои ОДГОАОРИО овим речим1'I: "Нигде на свеЈ)' ве ностоје !llIe 
земље, чији су интереси потпуно щекrични." Рекох му, да ми он није каз~о lJишта 
ново. NIИ, ипак, сматрам, д~ ЂоIiОВић није тај човек, који може намсрно или нена
меРIJО да уrpoзи интересе Енглеске. Видео сам да су Енглези много осетЉИDИ кад 

виде и утврде да и неко други, па макар то био и њихов савезник. послужи дајуhи 
неке информ:щије у ИlПересу своје земље, IШIШБ је, пеРОВ<1ТНО, био с.1учај са Ђоно
виl'iем. У то време односи између Русије и tlИlrfа били су успостављеии_ 

За руског посланика у Каиру био је постављен !Iиколај !Iоников, за кога ми је 
тврдио Jlико;щј МошадСtщ да је био професор у Москви на универзитету за катедру 
за источне језике. Председник егиtштске владе Мустафа El-lIюI3З-n1'lШа, у jelIllOM pa:'l
roНОРУ, тврдио ми је, да јс Новикоu праВИ;ШИЈе говорио арапски и од самог lIахаз
П1'lI)[е ... , КОЈИ Је често у свомс говору уносио I\Звеснс провинцијали:ЈМС, којима сс Нови
ков апсолутно није служио. Руска политика у то време у самом Каиру била је врло 
солидна. Уколико сам био обаВСlIПен, Руси у Каиру нису предузимали, нити су шири
_lИ комуниС'ГИчку ПО_1ИТИКУ. Једино што су одмах учинили, то је, што су ангажовали 

једну кљижару у центру Каира, у глашюј улици Каср ЕЈ' Нис, у којој су се [lрО).ЈаВ&!IИ 
руски _lИСТОnИ "Известија", "lIравда" и "Слuвјанс" и још НСКИ ДРУI'И ЛИСТ(ЈIIИ. СВИ 
су :lИстови били CIIMO HU руском. 

Пре lIero што је стигао Јован ЋОlIовић у ЛОIJДОН, тамо је пала в;шда Слободана 
Јовановића. ИнтересаlJТНО је да СлободаlJа Јовановиhа. за све време његооог пред
сеДННlюваља, lIика,1I! није примио председник британске владе В. Черчнл. Сам C.10-
бодан Јовановиh, кажу њсгови другови из владе, да сваки лан чстири пута иде у био
скол У Лондону. Он је то радио и онда, кад је било бомбардоваље Лондона и кад 
су многи НЮђ'ШТ1'IЛИ Лондон. Али, 011 је редовно ишао у nиоскоп. За време љеговог 
пreдсеДlJи~о~ања, а нз јеДlюј министарској сеДIIИЦИ, десио се један овакав случај: за 
време тp<Iј~Њ!l те ссднице. упао је у ca!IY где су седнице одржаване, шеф кабинета 
[Iрсдссдника Јовановића и IIред свима гласно реК1Ю: "Господине прсдссдниче, госпо
дин Черчил пкга Вас кад ће те Ви ОДГОDОРИТИ на њеmво писмо, које Вам је 011 УIIУТИn 
пре 15 дана?" 

Кад су остани министри чу:ш да је В. Черчнл писао Слободан)' lовановиhу, били 
су сви заДОIIО_ЪНИ и сматрани су то К1IО један дооор знак за будуhност Југославије, 
шrо ЧерчllЛ ша.ъе писмо председнику југословенс~е владе. На ту шюмену шефа каби
нета, председник Јовановиrt је одгопnрио: "Ама јес', богати, има ту једно писмо у 
џепу MOГ~ врс K~IIYГ~ ... Н::tђи га и дај ми га овамо! ... " То ЧеРЧИЛОDО писмо било 
је неотворено. СлоБЩЩII ЈоваlJ(Јвић сматрао је дu не би било кo.rrегијално да он отwри 
писмо без св(}јих колеl'а, макар т() било И од самог Черчила .. _ Кад је шеф кабинета 
отворио то писмо и дзо га предссднику да га прочита, очи свих министра биле су 

уперене на СJIободана ЈОRаНОRића и сви су са неСТРllљењем чекали да им ОН к~же 
са.држину тог писм~. Кад је писмо 611;10 !Iрочнтано, Слободан ЈОВ1Iновиrt се обраrn 
СIlOЈИМ колегама и рече им. да му Черчил јавља да јс СИl)'ација у Југославији у таквом 
развоју, да се мора хитно решити питање односа између генерала Д. МИХ1lиловића 
и Тита гдавног команданта партизаliСКИХ снага, и Т'dкозване народноnелободил~чке 
војске. у своме [lИсму Черчил каже да је успео за преДJIожени Iџшн да придобијс 
све савезнике, то јест, Русе и Американце. А план ес СlIстојао у овоме: побуњсиа 
tериторија Југославије која безмало захвата це.1У ЈУГОСЛllвију, има_1а би да се аоде.1И 
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на j{BU дсл~: ИСffi'IIЮ [џ\ реке БОСllе и Неретве. па све на север, ЦСЛ<l та територија. 
IHI<IJI<I би да IIРИII;)Дне команди драже Мнханловића. Западно од реке Босне, цела 
територија има.1а је да прищџне rюд команду ТИПl. 

Врховни кОМ3flдUlП имао би да остане југословенски краљ ПеТIlР, а у погледу 
штаба врховне команде, направио би се СЈюразум, да обадве стране буду за':ryЈlљене. 
0110 је би:ю uслико нзненађење 1(1 J\e.-IY владу. Она ДОТ.lе није имала ни 1J0јма како 
се ствмри развијају у Ј)"I"ослввији, јер Сl1ll извештајн које је OIШ добивала из Uариграда, 
нису били потнуни, И тек сад су и'! отворене очи, кад им је В. Черчил lJре,шюжио 
да се територија )угославије подели на два де;ш, а они су мислили, ако се -ro учини, 
ДII се та дпа дела никада више неће ни спојити. Вероватно из тих р33.лога, влада је 
јеДIЮI-Л:Ј.СЩЈ 3UКЈ1У'!ИШI Д:Ј. се ОВllј IlреDJЮГ не може примити. Али, пошто је то била 
много KpYllHa ~TB~P, НСКОiJИ.КО ЧЈШНU8~ ЕЈшде CU IIредеедииком ЈОn;НЮАићем заједно, 
отишJlt! су KP!llbY ЈУП)СJlU\lИЈе НеЈРУ и изнеЈIИ су му кжо предлог В. Черчила, тако 
исто и владину одлуку, cu КОЈОМ се сложио краљ Петар п. T~KO је дошло ,10 IlpBe 
фата.~не историјске IJогрсшке. Та ODJIYK~ ВЈШДИIШ доиављеиа је В. ч.ерчилу. У IIЛIUИ 
иначе није владзла СЈюга. 

Из Београl\<I је стигао влади јелан ~e)!opaHдyM о хрватским зверствима у Паве
ЈЈићеuој НДХ, Босни Ј1 ll~Л>,fапији ГIРО"ГИП српс~ог С"Г3IШПlшшпа, коме је T~MO бюш 
и ОПll.lбина. Тај меморандум Н1шисао је један Хрват др ИIIО ГрИЗОI'ОII. Он није тај 
меморандум потnис~о, већ је само рекао да је то написао jeД~H Хрпат и доДiЮ да 
ће та знеРСТllа оставити на ЛИilУ сваког XPB~T~ једну трајну мрљу, која сс ни с чим 
не да избрисати. Појеll11НИ тщсуси из опог меМОГЈ:Ј.IJДУМ3 били су објављени у неким 
англщ:ю;сонским листовима, као и у оној египатској lJПUМJLИ, која из:шзи на фран" 
иуском језиху. Ани цео меморандум ItИје објављен. Слике појединих ЗЕСРСТ1ШМ, 11 наро
~ито она, убистно мл~дог~ ТеСЈlић~, обја~ЈЬена је у многим листовима. ИНТСРСС!lНТНО 
је да су ону слику Д(1Н~ли У UЩЈИгрю\ немачки агенти из Гестатюu. Оии су, у исто 
време, донесlИ СЈlике З:lllа.ЉСIJОГ Беогr(ща 011 6, и 7. 311РИЛ!l 1941, 3 нарочито слике 
запаљенО!' Кр:1љевог двора на "l'ераЗИЈuма. 

Исто TdKO, доне.1И су слике оних Срба обешених на Теразијама. 110 jeLl!lH при· 
Mep~K од ових слика j~ сам lIосредним путем откупио у Цариграду и пос;шо их Јовану 
Ђоновићу у Каиро. lIеки ЧЈIЗflOВИ владе траЖI-1;lИ су :13 се цео тај МСМОР8fЩУ"l, послат 
0,.\ др Иве Гри"Югонн. пренс;!е НН енглески и Ш"ЈаМllа. дли томе се успротивио др 
Јурај КРlьсвиh 1I0.!l ПрсТIЪО_\1 д~ ће uдмзл ис IУIIИТИ из ЮЈ<lде ако се то УЧИlIИ. У случају 
његона ИЗЈЈаска из нлџе, био је готов да изиђе и министар финансија др Јурај Шутеј. 
Так[) би юада ОСЛIШI без члаНОR~ ХГЈватске сељачке странке, чији је предст~вник и 
вођа 1\Р НJI~TKO Мачек ОСТfЮ у земљи и жилео у КУПИ!!I\У. 

МИС:Ш\1 да је и ово био један од разлога. за ОСТЩIКУ владе с;югюдща ЈО!lшювића. 

Упр~но, била су три р;1злога: НрВИ р;1злог био је IЈиемо В. ЧеРЧИ.1а о подели територије 
Југославије на ДB~ ДС.lа! Срби су у овоме гледаЛI! један енглески план стварања једне 
ПОДУIJ~пске К:lТО,lичке ,lржаllе, о '!ем)" се у то IlpCMe у ЛОЛИТИЧКИМ круговима Ylиого 
ГОВОРИЈЮ. Вест за тај IЏЩН беше продрла и у Ьеоград. И зато [[ису lIикако 113 љега 
пристаја,lИ. Хрвати, исто тзко, HIfCY ИМШ]И ИlIструкције из Загреба како :щ се држе, 
а словеначки I1редста~ник у влади др Крек такође није био присталrща тога план~. 
дРУI и p<13.1101' била је uерИllба краља Петра, 

КРЈЈЉ је изја8ИО жељу да ће да се жени са Анексаидром, ћерlCОМ гоеrюђе Лспазије, 
за коју су тврдили ШI јс бщш у Mopг~нaTCKOM браку са бившим грчким кра;ьем Алек· 
сан;!)'Юм и дЈЈ је из тога браКЈ! POIJcHU ћсрка ГQcлође АСЈ13ЗJiје Аlексuндp1l, која је тре· 
бала ла буде всреииua кра.ъа Пеl'[1а П. Треhи разлог је био објављивање меморандума 
о ХРВ~ТСКИ)1 зве)ХТвима H~Д Србима у IIДХ. Тако lе дошло до оставке владе Сла· 
бодана ЈОUШI[)~ића. Тој веридби БИ.lа је Гlротивн~ 11 краљицз Mapllj~, _\1ајкз кршьа 
Петра, Она је ОТ80рено УСl'аЈШ IlpuТИВ те веридбе. I-ОЕореliи е80ме СННУ краљу Петру, 
да он ни у ком случају нс сж узети себи за жену lCћср једне на;южнице, па макар 

она у сноје 8реме била и Н,UЮЖНИI\а једнога Kpa:b1l. 
То nознанстnо Kpa:I,~1 Петра cu нешто старијом од љега ГОСJlођицом Александром 

учињено је у кући ueHTJlMeHa ЈVСIJUдина };омона, IIYKOHHHK~ Сflглеске војске. прло 

ПО3IJ<lТОГ у високим СНГЛССКIIМ круговима, у чију је кућу често долазила једна ВИ~ОК3 
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и добро позната ЛQмдонска дама, бивша наложница бившег краља Велике Бритаliије, 
Ецуарда VП. Као нека нарочита реЛIfКВl1ја 'у тој К)'hи, служюз је једна огромна сто
.~ица, на којој је седео пок. краљ Едуард vп, који је био и веОма КРУШIН и дебео 
човек. Поред те столице, још су бlo1ле неке друге реликвије, које су служиле н.еговом 
енглеском lI.eJIичанству за њеroве љубавне односе са ТОМ 1I1I"'ОМ И] ВИСОКОГ енглеСI\:ОГ 
друштва. 3а nyковннка Бомона тврдк.оо су да је из urrаба ИНтеЈ]иuенс сервиса у самом 
Лондону. Исто тако, тврдили су и 1& гОспођу Аспазију да је и она члан Интелиџенс 
сервиса. у ту кућу uентлмена Бомона долазила је југословенска кра:!>иua Марија, њен 
син Краљ ПerdР II, госпођа Аспазија са својом ћерком Александром н' ту су юшравили 
прво познанство, и у тој куhи зачела се идеtа да се Краљ Петар ожени hеРIЮМ нк:пође 
Аспаэије, Александром, коју су називали грчка !!ринцеза", а она ТО у спари нијс 
била нити је могла бкти. 

Међутим, краљ Петар није послуmао ни своју мајку, ии председника јуrocловенске 
В.lаде, већ се верио са госпођицом д.'!ексаидром. У прuо време еНГЈ!еска влада била 
је противна овој вези, а краљ Петар добио је забрану да више не може да посеhује 
енглеску кра.ъевску породицу, НИТИ може имати ПрИС1)'па у енглеском краљевском 

,"",ру. 

Господии СИТО!1 Ватсон шrliђИ,једном l!рIIЛИКОМ, ба!!! у време ове нерилбе рекао 
ми је како ју!'ОСловенски краљ Ikmp II ТОЈIИlШ је раск.алашан и неВliсr!итан, да му 
је краљица Мери, мајка краља Ђорђа УЈ, забранила ПрИСl)'П у енrлееки краљевски 
Днор. Господин СИТОН Ватсон, ово ми јс прилично 3IIјсд.љиво рекао, па сам био при· 
нyheli да му равном мером одговорим. Рекао сам му: "Ј Јије ни"акоо чудо, Ц[ТО је краљ 
Петар lienoBoIbHO васпитан. lЬeГOB отаи краљ Алексаliдар Ј, кад је погинуо, његовом 
најстаријем сиву, садањем краљу, Пе1'РУ 1I БИЈЮ је 10 година и 2 Meceua. Он је у 
то Време био Еа ваСllитању у Енг.lеСlшј." 

Одмах, после веридбе краља Петра, Слободан Јовановиh је дао оставку на свој 
председнички rюложај. Али, пре своје оставке ои је са енглеском владом уредио оно 

питање у југословенској појсци и њеflОМ официреком кору, који су се налазили на 
Средњем ИСЈО"у, а "оје је I!итање створио БаЈЩ Мирковиh, lю:жати Тlюрап догађ;!ја 
од 27. марта. Пре снеl" ЕНГЈlези су мајора Маrrелбекз rrремеСТIIЛИ из Kallpa у Багдад. 
Тако је Бора Мирковиh остао без свог главног посредника код еиглеских власти. 
Затим, Енглези су затворили и интернирали најслаонијег саветника Боре Мирковиhа, 
југословенског резервног t!отuуковника IIикодијз БоЈ·)Щ!ЈОвиliа. Tl!.lla је, између сно, 
бодана 10ваНQВиhз ~ao председника југословенске владс у Лондону и енглескс владе 
направљен овакав споразум. Енглеска влада задржзвз генерала Бору Мирковиhа и 
20 офици[Щ у С80јој нојс!!и. ОПIl официри IIMajy одмах бити nремештени МЗ Каира. 
НI! у којој IЈРИЈЈИЦИ И ни под којим условима, Енглеска нс сме УПО1рсбити ове своје 
нове официре ни за какву службу иигде на Балкану ни у средњој Европи. Све остале 
офtщирс, ПОДофИllИре и војнике прима натраг у јУГOCJlовемску војску и даје им пуну 
амнестију краљ Петар 11, на пре,шюг председника владе Слободана Јовановиhа. Ника· 
квих ограпичења нема за ове официре, полофицире и 80јнике који се враћају под 
команду свог.! ~paљa. Тако је ипак, на задовољство југословенске маде, решено ово 

питање, коме се најмање надао генерал Бора МI1РКОllиli, који је одмах са свмма оста· 
ЛММ ОФI1UМРИМ3, које је Енглеска примила у свој офИ!lI1РСКИ кор, био послат у Кеиију. 
Његова жена остала је у каиру. љој су енглеске нојне власти чиннле све могуће 
услуге; доносилн јој CIIt\ намирнице из енr'Jlеског војног маrnцина и сваког првог у 
месецу НОСИ.1И су јој 12О ФУНТМ стерлинга као месечну пщп)' генерала Боре Мир. 
ковмћа по његовом личном налогу. Сви остали официри, подофиuири и војници били 
су упуhени у батаљон "раљене гарде, који се тада налазио у Палестини. 

На место маде Слободана ЈонаМОDића, јУЈ"ОСJlOвенску владу у Лондону беше обра· 
зовао Миша Трифунонић, дотадањи министар у впади Слободана Јовановића, који 
је постао министар још 27. марта у Geогралу. На предлог Јована Бањанина, прихва· 
ћено је да пред новом ситуаllијом, с обзиром на оно писмо В. Черчила, у владу М. 
Трнфунониhа имају да уђу сни wефови странака. 'Гако је дошло до момента да се 
из Америке, на изричиту жељу краљиuе Марије, позове ђенерал Петар ЖИВКО8нћ. 
Сан су негодовали IЈРОТНН раска Петра ЖИВКQвића у владу и нудили су да.у тој 
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владк остане н даље Јован Бањанин, али 08~j то није хтео. Петар Живковнh повео 
је собом из Америке н Крс'!)' МИЈЈетиhа, бившег министра и члана главног одбора 
радикалне странке. 

Кад је Петар Живковиh стигао у ЛонДои, њему је понуђено место ЗIIС1'упника 
министра војног Драже МихаИЈЈовића. Петар Живковнћ на ово није хтео да пристане 
веЬ је тpuжио да му се да један ресор И, на Kpujy, ~ ИЈ-первеНЦllју нек",[ еНl'Јlеских 
кругова, Петар Живковиn' је добио ресор министарства грађевине и у IIСТО време 

да буде заСТУПНIIК министра војске, генерала П. Михаиловиhа. Пред ову нову владу 
Миmе Трифуновића краљ је п!'!Ставио отворено питање и тражио да се сваки МИНII
стар lюсебно изјасни: шта мисли о краљевој женидби. И на овом питању одмах се 
видеIЮ какви су слаби људи који представљају ЈУГОСЛ!lвнју у Лондону. Сваки од њих 
одговорио је овако: "Ја немам ништа ПРОТIIв женидбе краљеве. Алн нисам за ТО да 
се та женидба обави овде у Љ'шдону дсж је још наша отаl.lБИН!I Јуmcлавија окупирана. 
Кад се наша зеМЉII ослободи, онда краљ треба да се венча У својој престониuи У 
Беш'Р[ЩУ, да би цео јУ['ОСЈюuеIIСКИ народ могао да ЈЈодеJlИ радост са својим краљем". 
кад СУ се овако изјаШlblIвали, ни један од тих министара није одобравао овај ПОС1)'IШК 
краљев, пећ су га свк од реда Осуђивали, али онако, по обичају "у четl')РИ ока". 

А, кад су требали да своје миш;ъење искажу јасно и отворено, они су прибегли 
једном софизму, коме није смело да буде место код људи, КОЈИ су требалн да спасу 
Југncла~ију. Исто тal;O, заузелн су 11 глеЛНПЈте, IIЛИ 10 је било много p<lније, ПО пнтању 
уговора о савезу између Русије и Југославије. По информацијама које сам имао из 
руског Јюсланстна у Каиру, а које је после и званично руска нлада [l)'бликова.lJа, Рус" 
су у месецу ју;!}' 1942, за време великих борбl') код Стаљинграда, преко свога п!Х.'ланнка 
код југ'ословенске владе у Лондону, предложили Југославији да закључе савезни уг()
вор. Но том }'Гонору, Совјетски Савез ГllplJНlyje краљу llетру II Карађорђевиhу да ће 
га вратити као законитог краља њеroвој преСТОНИЦИ Београду и да ће његову владу 
призиати једином за~оинтом владом у Јуmcлавијк. Границе ЈугославиЈе могу евен· 
1)'ЗЛНО бити ПРОШl1рене, али се не може одузеПЈ ни један део од старе Југословенске 
територије. После инсnшисања краљ.3 Петра П и његове владе у Београду, имају се 
раСIIИС31И општи парламенгарlIИ избори и резулпrги '[их избора обавезан је за владу, 
као и за краља. (Овде се сuеИl)'аJlНО МI')СJlИЈЮ да јУЈ'ОСЈювеиска лондонска ВЈЈ1IДЗ нема 
присталица иигде у Југославији ради свог бекства из ЈугоеЛ8вије и напуштања народа 
у најтежим моментима, па зато, после јелних слofюДНIiХ избора, таква влада не би 
ни lIюгла оастати у ЈУН\СЈшвији). 

Овај руски прешюг био је предат министру спољних послова Момчилу Нинчнhу. 
Још док је Нинчиh проучавао овај предЛОГ, Јура) Крњевић отишао је Еиглезима и 
саопштио нм да Срби нешто тајно шуру ју са Русима и да се спрема један савез ИЗJ\Iеђу 
Русије 11 Србије. Ја не знам какав су демарш УЧИlil'fЛИ Енглези код југословенске lIJIaJIe 
~ЈЩ код др lIин~~I'IЈ!, ал!'! је факат ДЈ! је руски прeдnог о СЈ!везу одбијен. Само доцниј~ 
дога1'laји :можда ће ПОТВРДИТИ да ли би било боље да је са Русима заlUЪучси овај саllСЗ 
I')ли је боље што је одб.зчен. да такав савез Енглезима није био по вољи, видело 
се из јелног лругог догаl)aјя. Кяко Југославији, која И1{ је одбила, Руси су исто такав 

предлог УЧИНШЈИ Пољској. Генерал Сикорс:ки, J";IaBHOKo~aHдyjyћl НО."ЬСКе војске и 
вршнлац ДУжности председника пољске републикс са ссдиштсм у Лондону, и против 
воље Енглеза, отишао је са неколико својих ВНШИХ официра У Русију и У Москви 
закључио уговор са Русима. Није потребно да ја овде износим детаље тога уговора. 
Али неколико појединости, ипак треба СЈЈоменуш. Једна од TI')X састој" се у томе, 
што су Руси пристали да организују нову пољску војску од заробљених Пољакз у 
Русији; ДЈ! их наоружају модерним оружјеr.t, да је спреме и да је употребе у борби 
за ослобођење Пољске. 

ПО СllOме ПОНp<lтку у Каира, генеРШI Сикорски у томе смислу дао је изјаuу штампи 
у Каиру. ИЗ Каира, са свима CHOjl')M сарадннцима, кој" су били са њим у Русији, OTI')" 
wao је авионом у ГибраЛТ"dР. У то време није било никаквог ближег аеродрома, где 
би се могао аВИОJi СП)'СТИТИ, јер су Тунис и Алжир држа.1И lIемци и Италијани, те 
је Гибралтар био прва станица, а и lюследња између Каира и Лондона. Генерал 
Сикорски срећllО је стигао у Гибра.ryтар и 1)' је преllOhио, а сутрaщlН, опет са свом 
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своји),! сарадНИllима, сео је у 3BIiOH. Али, кад се а8ИОН дигао на висину од 600 метара, 
ОН се одједаннут СГРОIJОШ!'f\О у море. llосле смрги ген~рала СИК()[lCК()Г, ГЈШВНИ комаи· 
ilЗНГ С8ИХ IЮЉ~КИХ сню-а у ЕБРОШI, осим UНИХ У Русији, IJOCT~O је пољски г~нерал 
Андерсон, доталањи IlOмоћник l'енсрала Сикорског. 

И пред ону ВЩШУ Мише ТриФуновиhа поставља се OIJCТ два оаЖЩI llитања, због 
којих је o~a НЛiIД3 и оорЮОlIвна гщ шефrшз свих cтp~HaKa, изузев СОl1ијалистичке. И 
сз.:щ је, као прво шrrање Лр~же МИХ~ИЈювић~, ОдlЮС\Ю rтоделз теРfПорије између гене
рала МихаИЛО8нhа и Тита, на чему CIj Енглези наро~ито ННСllстираllИ, Али, УКО.1НКО 
су ОtJи више на овоме питању инсистирали, утолико су министри ЈУГUСЛО8СН~I\.t: DЈ1<ще 

у Лондону све више зазирали да то ~ИТdЊС )' томе дру и рсше, бојећи се уоек дџ 
то може биги Iюначан распад Југославије. Као друго rrитање. постав;ъа се једна 
декларација о будуhем урећењу ЈУГОСЛ1шије. И ово [ШГЈње [НГ.тези су поставили пред 

југословенску IIШlДУ 1943. 
У то време Американuи су се били искрuaли (:3 2000 !щ!р У Ка)зблшщи у Мароку 

].1 у КОНСП\lПИНУ У Алжиру, па су заједно са гснсра.l0М МОlffгомеријем избацили Нем· 
це из Африке, искрцали се у Сици;[ију, где су се увелико водиле борбе на овоме 
De..1Y Италије, 

Rнглези су бшlИ упознати са одлукама Тита и његов].IХ сарадника о (1)'Ј\Ућем уре· 
ђењу Југос-тзоије, Не ЗНЮ1 какво су гледиште ЕНГЈlези заузели према томе Титовом 
план)', ми з!!~м израllије iЩ је eh[-леСК<I јавност IIOДР)l(<lима извесне шжушаје да се 
Југославија уреди на фе!lеративној оснони. Титово [':[едиштс о будуhем урећењу Југо
славије било је IIOЗН:НО енглеској в:шди у Лондону, осим можда, Јурају Крњевићу, 
И, КаЈ\ је пreдссдник R.laдe ТрифУНОDић, извео ос[[ове деклаr:шије, у којој је слljaЖI 
да су Срби и Хрнйти НйРOil ИС"Ю['Н [юреКJl1I, да би ш [[(\СЈЈУЖf1JЮ КЈО основа 3.1 [[отр~бу 
јсдинствене држанс, Крњсвиh је устао и ен,:р['ично одбшЈИО 1)' т,:3)', uu су Срби и 
ХРJlати једног пореклз, Онда је Трифуновић изменио OB<lj стап и НШ1ИС30 да су Срби 
и Хрвати слични је:rnи другима, али је .Iурщ Крl[,евић опет устао и протеСТDОО30 peKall
ши, да Срби и Хрвати [!Ису IIИ СЈ!И'IНИ ј~д[[и другима l .. 

А ]0 је ЗIШЧИЈЮ запплити и lю~ле,:щИ мост, који би ~(:31.ш~0 Срб.: и ХЈЈвне ) 
јсдној з~јсдничкој држави. Али, још пре ове дск.lарације, чим су се Англо.АмсрикаН[lИ 

нскрца.1И 'Ја СИI1ИЈ!ију, министар СIIОЉНИХ послов~ Вели~е Британије ИД[1 (Еден) саоп· 
IIIТИО је министру спољних НОС!ЮА:t ЈУIосланије ~ИЈ[ану ГРОЈ[.\", l\a је нщреfiно д~ се 
ју[ ОСЈlOнеНСI(И краљ и њсп]ва влада, lI~јљl.jЪС у року од једног MCCeц~, ПР~I:.Ј[е из Љ1li' 
дОНа у Каиро. Срсдозсмно море, односно, западни део Средоземног мора, био јl: пот· 

ПУНО слободзн за ПЛ()RИЈ~бу енглеским fiР()јј()8има, те, према томе, ЕНГ.lези fiи укrЈlали 
jyГOCJIo~eIJCKY владу са [[слим ЊlIXовим !ЈРТЉШ'ОМ И Нl"Iмсшт~јем, ин~ентаром и СВИМ 
ос[}fiље~, на би их бродом пребauили у !:ги[шт. Кад је МИЈШН ГРОJl o~o саопшruо 
'1ЈШНОJlИМ~ JlЛэдс, они су се успротивили томе и сматрани су да је то један нсIТрИ' 
јатељски акт енглсске владе IIЈЈема њи",~ и да ЕНГ.lfЗИ х[)ће H~ јуГОСЛОRенску llЛ~ду 

пребще у Каиро Тl"IК(},}Ј;Ј. Oll~ (јупе О![емnгућеllа ЗU \Ш ЮIКnУ ИlrТеrВСЈщију КПЈ! еllглеске 
Н.Јаде, С обзиром да у Кuиру [lOстоји егип:пска u не енглеска влада, и д~ ће IТитан,е 
ЈУ['ославије ипак бити рсшавано )' Лондону, а !Је у Каиру. И једн;! и .:.IРуга IIJщда 
ОСТаЈ[е су ЩI својим гледиштима, то јест. енглеска ~лада је тражила ill\ јуГОСЈювенс~а 
иде у Каиро, а ова, O[]~T. rешила се и ХТС.l11, по спаку цену, да пстане у ј]ПНl\ПНУ 
КШ? центру за rеШ1ша!Ье сnих Оул.ућих Пl1тања. која се тичу F.нр[)пе, па и Југосл~' 
IIИЈе. 

Ме!')утим, з~хтевана деклэрauија коју су !:нглези од јУГОСЛОUСfIС~С нлџе тра· 
жили, НИЈе се могла .;юнети, пошто Јурај Крњевић ни на какав КО~1I1РОМИС, који 
су предлагали Срби и Словенuи, није ПРИСТ<lјао. Оп је само Т[ыжио јед[ю, да се 

][0 ОСЈшбоf)c[ьу ЈУI-ослunије изабсре хрватски cufiop. који има да реши какав об:[ик 
РЈЩ;ЩЕИНL: жели и uu .1И []Рl1стајс да уђе у неку зајеIlНИUУ са Србима или нс. Такап 
исти поступак тра)l(ИО је и за Босну и Хсрuсговину. А спе ове lемље, са једним 
малим И1узетком, биле су у C~CT3BY Hl1X. Пош!О Ш[ЭЈЩ Мишс Т]ЈИфУlIонића није 
реШИJlU ЈШ јС.ЈЈ10 питuње од три главна која су Сlаја.ш нред њом IJ ОЧ~КlJвала своје 

решсн.с, u то су: жснидб~ KPaJb~ [Iетрэ 1[; ПИТ~lhе поделе .l.ржапне територије на 
две операТИDне јединице, од који~ би јеIIIЮМ KOM,IHDOU~O ['CI!Cpa.l д. МихаИЛОВfJћ, 
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а ДРУЈ'ОМ Тюо Ј1 треће, декларација о б)ду!iем уређењу Југославије, и П(lЩТО је цела 

влада, а у томе је био сложан и Крњеви!i, РСШИЈЩ да не иде у Каиро, Миша Три. 
фуиовић је биn принуђен да пrщнес~ оставку свог кабинета. Југослов~нска краљиua 
маrи Марија, ИСН) тако је ИIЈСИСИТИpa.iШ да њен СИН краљ Петар са својом Dладом 
напусти Лондон и да иде у Каира. 

Она је то тражила и) других ра3Ј10га, то је, да по сваку цену осујети женидбу 
њеНОЈ' сина краља Петра II са ћерком "госrюђиuс" Аспазије, "принuезом" Алеl\сан
дром. Тако је, послс оставкс Мише Трифуновића, образована такозвана чиновничка 

влада Божидара Пуриhа, дотадањег југословенског амбасадора у Лондону, У ову 
чинооничку flЩIдУ, lЮШТО није могао ући ни Јурај Крњевић, ни Јурај Шутеј, ушао 
је као Хрват МИ:1ЗН МЗРЈ"иновић, који j~ дотле био начелник МИНИCПIрства финаНСl1ја. 
Петар Живк()вић постао је, наместо Богољуба Илића, помоћиик врховиог коыандшгш. 
Али, ОН је на интервенцију краљицс Марије, још док је био министар у влади Ммше 

Трифуиовиhа, као заступник министра војног, уклонио све дoтaдaњ~ а!Јутанте краља 
Петра П, Н8 И шефа војНОЈ' кабинета, министра·председника, мајора Живана Кне
жсвића. Њега је послао за војног аташеа у Вашинггон; пomyковника Вохоск:у одредио 

је за војног изас..11IНИК3 у Москву, наместо потпуковника Лозиhа. АлI1, Вохоска, чим 
је ДОШ<lО у Каира, одмах је lIао ОСПlвку на свој f]О!lOжај. lIОТПУКОIlНИка Деклеоу rlOслао 
је у Шпанију за војног изасланика. И тако је уклонио из краљеве околине све тако· 
зване фаталне Љ}'JIe, који, су по миш.ъењу "раљИllе мајке Марије, ишли на руку, па 
и ПОДС"lрекаОаЈЈИ њеllО1- сина краља ПеЈра да се вери са љеговом с;щањом lIереницом 

Александром. 
Услов је био за Бошка Пурића да rюстане председник владе, њсгов пристамак 

да "рад. и влада ил:у у Кзиро. llелу сшу сrnар краљица Марија је и)волила преко 
ПеIЈХ! Живковића. Одмах [ЈО 06разонању Пурићеве В.1аде, опет је постнло ЗК1)'еЈЈНО 
пмтањс поделе територије ЈУГОСЈlаПl1је између два командакга. У првој половини 301)'· 
ста требало је да отпутује З<I Југославију IВ Каира, као ЩlЛоб~нац ЛУ1\"а Г>:Iлетић, 
ђСllераЛШlабни мајор и на~е.IIНИК Оllерашвног одељења јУЈ'ОСЈювенске команде на 

Средњем ИС"ЈОку. T!IД1I је било решено измсђу Бошка Пурића м Петра Живковића 
да сс питање поделе команде реши на наЧi"Щ како су то тражили Енглези. Али, ни 

БorНК(I Пурић liијс смео тЈ то НИПIЊС реши у влади, већ се договорио са Петром 
ЖИIIКQвићсм, да Петар дође аоионом из Лондона у Каира, да 1)' затекне мајора Луку 
Б:ыетиhа и да преко њега ЈЮIJJа..ъе усмену поруку Дp<lЖИ Михаиловиhу са препоруком. 
да генерал МИХ8илоuић ла свој Ilристанак ма OEIaj еШ'Јlески нре,1.ЈЮЈ·. Петар ЖишtOвић 
је на ово присr,lO. 

А1И. како нијс могао стиhи на врсмс из Лондона у Каиро, пре одрсђеиог дана 

поласка мајора БаЈЈе-rића за Југос .. 1авију, Петар је, у својству Jlомоћника врховног 
комurщанта, те-..lеrpuфски тражио од Луке ьалетића да извести еНГ.lеску ваздухоплов· 
ну команду у Каиру да за неколико дана одложе свој пут за Јуroславију, јер је дужан 

да сачека помоћllика nрхошюг КOMal1Дalrт~ југословенске војске. Ово задО1\њење биJlC 
је свега :>.а три д:lHa, јер је Ј/етар Живковић, чим је по распореду добио место у авиои; 
за Каиро, одмах сео у тај авион и пошао на пут. Он је 1)' одмах нашао мајора Балети!iа 
и преко њега дао поруку генеРЮIУ Л. МихаИJlоnићу овим речима: "Ми се Н<U1ЮИМО 
у Ofщсности да ИЗЈ)'бим() сваку :чогућност :>.а повраТIIК KpWb3 Петра у oтaufi8;HY и за 
обнову ЈУП)(::lзвије. Као једини излаз из ове тешке ситуације, потребно је да при· 
хuатимо енглески преrrлог KOjl1 се састоји у овоме. Југословенска територија има се 
поделити Ilа дnе зассбl1е војllС јеДИllИllе - ИСIОЧl1У 11 ЗШЩЛllУ. Граниr!а између једне 
и друге је река 1осна и река I ЈереТЕа. Исто~но од ових река има да буде командаю 
J·eHepa.~ Михаиловић, а западно има да буде Тито. Као ВРХОВНИ командант :>.а обадве 

ове јеДИl1Ице биће краљ Петар. Ако се ОВlIКО буле ПОС1)'IIИЛО, можемо бити уверени 
да ће се све добро сuршити. Ако се не IЮСТУПИ овако, онда је све ИЗl)'бљено. АпеJIYјеll 
ма свест и на патриотизам генерала Михаидовића да на овакав пред.:юг да c~oj при· 
СТillШ1( И да ме ОД\ШХ о својој ОДЈIУЦИ нзвеСI-И нреко Сlюје ради(н::тзнице, а lЈре1\"О ВРХО& 

не командс саВСЗНИ'lке Bojcl\e у Каиру .. :' ОЕО је аугентична порука, коју је Ileтaf 
Жив~овић дао Луки Балетићу за генерала ~ихаИ:lOвића. 
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Још истог дана тј. вечери, Лука fuщстић је отишао авионо~ ЗI! Југославију. Тамо 
је сретно стигао и јавио се дражи Михаиловиhу. Истога JIBHlI, кад је она порука саоп· 
ППСIlЗ Majnpy Балеruћv, ја сам се нашао у К~иру са Петром ЖИlIковићсм, од кога 
сам, IЈре његовог поласка ИЗ, Л()]ЏlnН3, дооио телеграм, у коме је МОЛиО да му обез
бедим стан У Каиру, ОН ми Је одмах саопштио Д;I је оонј теЖIIК Ilyr Лондон-Каиро, 
с обзиром на његове године, УЧИlНiO искључиво само због те поруке генералу 11. Ми~а
илонићу, која је била актуелна и није трпела ни најмаље одлагаља, па је зато ОН и 
направио тај, за ЊСЈ'а II1КО [е;как UYT. Иначе би !I01Ј1.!Ю заједнn са краљем који ће 
исто тако ускоро доhи У Kal1po са целом својом ВЛllДОМ. 

Кад ми је Петар Живкавиh ИСПрl1чао све потанко о постанку овог СllглескOl' 
предлога, ОДНОСНО поделе југословенске територије на две посебне оперативне 
области, ја сам одмах, без и најмањег колебања, замерио Петру Живковићу за 

начин како је све 10 достављсно гснералу Л. МихаИJluвићу. 3~~ерио СrlМ му што 
он, Петар Живковић није имао ни ТО.1И1'0 куражи да напише једно писмо, ако 
не и Шlредбу геl!еРШЈУ МихаИJlОDићу. И ОТ"Уд је он СИГУрЗfl да ће Лу"а, Балетић 
од речи до речи доставити генера.ТУ Л. Михаиловиhу све ОВО што му Је Петар 
Живковиh саопштио. И з.ар не постоји MoryhHOCТ да и сам генерал Л. Михаиловић 
посумњ~ у <lутентичноеr ове Iюруке, и з.ар не може и он ПОМИС.1ИТИ Д" је 10 Луки 
Балетиhу noтypeHo с друге стране, 

Петар Живковиh на све ове моје речи, ОДГО80рио ми је на један на'!Иfl који flије 
ии мало државии'!ки, а још мање војнички. ОН ми је објаснио да им ВЛада Слободана 
10взновића, као ни Il.IIща .\1ише ТРИфуНОIНlћа, [l~ НИ вла}lа Г'nЖИ}lара Пурића. не 

смеју иа себе да приме ипоријску (ЈДп)ворност д~ I1ризнају кно JJel'RIIHy jeJIflY чисто 
КОМУНИСТИЧКУ команду, којој на че.1У стоји неки Тито, и ЩI му прюна пра80 дв он 
.1егално комнндује у једној претежној половини наше државе. Петар је још 1I0дао; 

"Кад ово нису смели отворено да нрихвате lрИ председника влаi\С и ТОЛИКИ ,",ИЈШСТРИ 

У те три владе, :J.iIшто да се сутра каже како је Петар ЖИВКQRић извршио једно иэдај· 
ства и према ЈугоеЈlавији као целини и посебно нрема целом српском народу". Ово 
сам раЗ:Ј31 ање П. ЖИВКОЮlћа одбио као нешlO ш!о није на евоме месту и nпст сам 

му з.америо tI1l неод.1УЧНОСТИ. 
Совезничка 8()јска ИСКРцRJrа се на Сицилији јО. јула 1943. Tpeher септембра пре· 

Ш.'Ја је МОрС)'З KOjf! раЗl\паја СЮЈилију rщ Италије и rmючелн борбу у Калабрији, а 
већ 8. сеllтембра Итвлија j~ юшитулиралз. Иако КШ]ЮУ.'lација ИТаЈlИје није дшш оне 
резултате које су савеЗНИIlИ очекивали, ипак је она имала велики одјек, јер је један 
члан осовине изишзо из строја. Али "-'У сад:!, IJa~tt:(;"1U Итшшјшш, ОСЈаJlИ само Немци 
да се боре у Ита.lији, ппо је било од много великог значаја за даљи развој односа 

измећу Енгле3а и генерала Л. Михаиловића с једне и Енглеза и Тита е друге стране. 

Савезничке аНГJlоамеричке снше наНЈШЗИJlе су на веJlике -]ешкоће у С80_\1е НШlредо· 

вању у Италији. Љима јс било потребно да ни једна нсмачка дивизија која је била 
на Балкану, не бре пребачена у ИТi!лију и да им тамо још у lIећој мери отежа њихово 
наС1)'Јl3ње 11 заузимање ИТdЛије. Зато су Еllг.lеЗI1, у сноразуму с Американuима, пре1'О 
маршшш Бuдuљu, који је бцо ГЛ~РflОКОМUЈ-ЏIујућц италијанских cц~гa и Jlp0u. ЛИЧЈЮСТ 
У Италијц после збаШlDања са власти МУСОЈrинија, иаређено је да све италијанске 
дивизlljе, које су се налаЗИ.~е на територији Краљевине .Југославије, 11редаду своје 
оружје Тиry, а Ile Г~llералу Мllхаиловићу. 

000 је било фатално и по кра.ъа Нетра и ПС кра'Ъевску владу. Тито је одједанnyт 
цмао у РУ1'ама потп)'но модерно шюружање и МНОГ<Ј војске, на првом меету Срба 
из Хрватске 11 БоCtlе и ХеРЈ\СГОDИllе, где је свет побегао испред оqиглеДllе CMpTII коју 
су му носили Ilаnелић и његови ХРВ:!ТИ. Тако је готово преконоh, Тито постао од 

команданта rшртизанских (jl\ren~, ком~нл:ант jel\He велике војске, која се 1\е.1ИЩI на 
бригаде, дивизије, КОрllусе, II~ юljrюсле и на армије. У томе МОМСtпy ЕIJГЛС3И су гле
да.пи само једно - да сс ни један немачки војник не )]ода више оннм снагама којима 

је немачки маршал Кссерлинг к()MaHJ\OA~O у Италији. Ла ее ова сиryација ОАако непо
по..ъно разuија !Ю кр..1.ч'а Петра, 111) љегову вmщу и по н.еговог на'lеЛНI1КiI IIIПlба врхов, 
не командс генерала Л. МихаИЛОDиhа, допринели су I\па човека. 
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Пуковник Бели који је био у шгабу ]"енерала д. МИХЗИЈюuиhа и с којим j'eHepaiJ 
Д. МихаИ1l0uиh скоро није ни OIIШТИО, а и~рочито оош у то време И1ЋЛијанског р~з
оружања, и Ралф Черчил, син В. Черчила, који се иаЈ]азио у Титовом штабу, поред 

енглеског uyковника МаК.1ина. 
И док еу се ствари овако развијале у Југославији и у Италији, Божидар Пуриh 

довео је 3а југословенског амбасадора у Лондону Бошка Је8Тиhа, бившег министра 
спе (Щ 27. мџрта [941. па до обра10вања владе Мише Трифуновиhа, аЈШ који је 3а 
сво време 01\ ОДЈшска у Африку биu IIОСЈНП У Америку, где је био C1I tfoим др Божа 
Марковић 11 др Сава Косановић. БоШКО ЈеВТllћ у прво врсме није хтео да пристане 
да буде амбасадор Југославије у Лондону Кад је на челу I!Лзде био Божидар Пуриh, 
раннји помоl'Iник Бошка lевтића 3а време, док је 011 био министар сп[)љних ПОСЛОRа, 
јер није ценио и НИЈе сматрао Д;;I је Б. Пуриh способан да води југословенску политику 
у најсулбоносннјим моментима э.а Краљеuину Југославију. Али, на наваљивање Петра 
Живковића, Бошко Јевтић се примио ове д)'жности и тако је постао наш амбасадор 
у Лондону, кад је сунце већ било на заходу. У исто време Бошко I1уриh сменио је 
дотадањег вршиоца ЦУЖИОС1И jyfOc.10lleHeKOf послаНИlo;8 у Ј<аIlРУ, Ми.~оја СМЮЈ.анића 
и ПОСТ3ВIIО га Ј.а чл~на медитеранске комисије, која је ИМ~ЩI се.циuпе у Риму. а која 
је образована на основу уговора о каш.пулацијЈо! Италије, а на њсгово мссто у Каиро, 
на интервенцију госпође Лозанић, дворске даме кра.ъиuе Марије, !юставиn је Љубу 
Хаџи·Ђор1ieвића, дота.гшњег генералног кnнзула lугnслапије у Uaриграл:у. У исто пре
ме, он је ПО(;,lао министра УН}' l'Рашњи~ l\eJl<l Вшщету Миличепиtш да лрипреми спе 
што треоо за I\ОШјЗ~К KPЦЉ~ Петр!! П и његове владе у Каиро. 

ВероuзТЈЈО. Д~ су нрпрес!!јуhи фЈо!оке шефа војног кабинета Слободана Јонано
виhа а коју је дужност DРШИО Живан Кнежевић, дошли до извештаја који је мајор 
Периh слао из Цариград!! КнежеRЈо!ћу у Лондон, 3 У .\1инистарсшу СЈЈОЉllИХ IЮСЈЮIШ 
сиryрно су били юпеlптцјll које је с.·ЈаО Љуба Х1lџи-Ђорl)eвиh, K~U гснсра.1НИ коюул 
из цаРИI"Р;џ.а, и по својој веРОВ311юhи ови изнешгаји ни по чсму се нису слагали 
између себе. Зато Је Миличевиh одмах Jlослао свог!! секретара Спасоја СтерЬевића, 
дипломираног правника, родом из Пећи, који је добро знао 1)'рски и арнаутски језик, 
па га је послао у Uаригра.'1, ла ИЗВИДИ рџ Majnpa Периhц. Стерђеllиh је у Uариград)' 
nстао неколнко ЈЈ.зна и кад се пратио рефериеао је министру Миличевиhу да је у 

ИНIересу наше земље ЩI се Псриh одмах суспендује са тога положаја. То је исто рсфе
рисао и Петру Живковиhу. Али се ни~ако решење није могло лонети без Бошка 
Пуриhа пре.цседника ВЛ~,~е, који се у то време 113KoHao за ДО.Јюак у Книро C~ краљем 
Петро\! и IIe.loM оладом. 33 кра,ьа 1 kl'P~ Gили су !II-Јгажовали јс:rny лспу вилу на 
левој обали реке НИЛIl, одмах иза великог и модерног моста који носи назив Понг 
де Англе. Пошто Егиrшт није ;.\озвољанuо Д<I јУГОСЛОRеНСК1\ војска ЧУRа OH~j будуhи 
дворац Io;paљa Петра и са његове СllOљне стране, то је fiИ.l0 T1\~O удеш~но .113 са Сlю.ьне 
страме OB~j дворац чува еГИlIатска полиција IlаоружщНl неким старим НУШК<lМil. il У 
уиутрюuњост lIBOpll, да ~YHиjy L'"тр~жу и арше дужност војниuи кра.ъсве гарде, који 
l)' били доведени из Палестине у Книро, али само њих око 50, колико је БИ.10 довољ
но. Та дворска стража није смела да износи оружје из двора, веl'l су га остаВЉ3.llИ 
приликnм смене онима, који су их емеЊl\на.IИ. кад је све БИЈЮ IIРИllремљеlЮ за крШЬев 

Ј\ОЛЮдК, јеДНОI а дана I\ошао је крнљ lIеЈар авионом у Каиро .. Љубi! Хаџн·Ђuрђевиh 
је приредио ПрИЈе.\1 у част ДОЛЭСIo;II краља Пстра, КОМС пријему ЈС присуствовао и краљ 
Петар. Ја нисам био позват на тај пријем. Anи, не интервенцију Петра Живковића, 
добио сам Т"Јј f10ЗIЩ а нис~м хтео јЩ идем. јер јај нозив није био 110 иницијативи 
нопог јУГОСЈlOиеНСКОI' R . .II. IЮСЈШНИК~ у Ь иlГlУ, већ је био IЮСЈIВТ на једну интервенцију, 
и ја сам сматрао,13 ми ту није било места, кад је већ Љуба Хаџи·Ђорђсвић смэтрао 
да су сви оста.'1И КОЈ.И С)' 1)' били позвани ."!Остојнији од меие, а и зuс.пужннји. 

Мећутим, KP!lJЬ.a Је Пpllтио његов новн министар, двора Брала Марковић, кога сам 
добро познавао, а и (ЈН МlIне, и који је Ј\обро знао Н3 сам ја, због Н1\паЈ\3 и у l1аРОЈ\Н(Јј 
СКУlТштини и на полити~ким з50ровима, нападао принц~ Павла због његопих очи· 

гледних тенденuија ла онемО!;Љи краљу Петру 11 да заузме престо, чији је он био 
номинални краљ, и да је са својом женом Олгом припремао да то место заузме његов 
најстарији син Anекезндар. Ради те борбе, да би ме се кнез Павле ослободио, измн· 
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шљеи је <lTrНY3T на Милан;! Стојалиновића, тадзњеЈ Ilредседника вдаде, који је извр
шен у lI<1роююј СКVllШТИ!Н:!, где ја тада нисам ни био. Али ме је суд за заштю)' ДРЖ3-
ве, на ззхтев принца Павла. осудио на 4 године робије, од којих сам две године издр
жао у Сремској Митровиuи. И сзда, Марковић који је све ТО знао, кзс и то да се 
на:rазим у Каиру, ОЈ\'"ЩХ је запитао Љуб) Хаџи-Ђорђеuића који је раllJОГ био да Ile 
учепnујем на томе lIријему. Хilџи-Ђор!ieвиh је UДГО60РИО да је он менс позвао, али 
не зна з.ашто нисам дошао. Мсћутим, Петар Живковиh је 1)' одмах рекао да ја нисам 
nозввт на ИНИUl;јативу Х'Јuи.Ћорћевнhа, већ сам био 1I038ат на юrтеРИСiщију Петра 
Жнвковиl\а, а не зна зашто нисам :пео доl\и. Кад се крnљ смесгио у СЕоме НОНОМ 

дворцу, И кад су биле уређене спољне и УНУrp<lшtbе страже, једнога дана министар 
,J,IIopa Марковиh дошао је код мене)' стан, да ме и он поздрави, а и да ме пита зашто 
НИСЕМ био на пријему. 

Нисам хтео дуго да објашњавам и ,:щ се извињавам за СlЮј изостанак са овога 
пријема, само сам рекао ОIlИХ неколико речи: "За време, док је Љуба Xi!uи-Ђорliеuић 
био генеРЗЛIШ котул у l1~рцгрщlY, I'iIe су БИJlе фр~Н!Ј)'ске ш"оле, IIмерички Роберт 
ко.'Јец и немачка гимнuзија, ЈЬуба Хаџи·ЋорliСllић јс сматрао;щ је то сасвим на своме 
мссту, да његов син и ћер"а уче немачку гимназију, и онда кад је њеГОВIi отаџбина 
била ОКУПИјХЈна од JlеМЩU1 и да њсгов син Сll3КИ други дан "ад уђе у-школу, мора 
да подигне руку И ,'1,3 више ГЛ1\СНО: "ХајЈI ХИТЈlер! . ." ЊеЈ'ОВ СIЩ је заВрШIfО немuчч 

школу И У ЊСЈј ПОЛОЖИО мюуру. C~д је lЂј tbСГОБ ИСТИ син добио права и MeCТQ д3 
.IЮЧ~КН, lюpt;:1\ свога оца, и КРЕља Петра II и да му, пре свих ту Itрисутних ВИК}lе: 
"Живео К)УЈЉ"Т СМ<rтраџ сам да мени у таквом ДРУОЈТВУ није место. Брала Марковић 
ми је ЈЈризнао да сам био у ЈЈраву, што с.ам одЉю да се НJlI\Rикујсм C~ сином XaUII
Ћорћсвиhа и што томе ДО'lску ниса~ хтео ЩЈИсуствоваrn. Али ме је П<ЈЗвао IЩ je1l.Hol'U 
дана одем у Д80р Н ,та ме он одведе КОД кршьи Петра. Обеhао сам да ћу то учинити 

једнога дина_ Петар Жи~кониh б~ЦЈе tlРИРСДИО један ручак у част Божидара Пурића 
председника владе у јСДlюј скромној реСТОјХЈцtтји, ~ojy је држао Блаже Теофиловић, 
Србин из ГаЛИ'lника, који је ту у Каиру имао једну модерну мжкару и ресторацију. 
Реетораuија је БИЈta на лепом мес1)', чиста и у СНJlКОМ поглсду без замсрке. 

Али. у Каиру, у КО\1С има не.ЈНКИХ X\fГCJ11I и огромних рсстораuија, у земљи и 
на домаку чуоених пирами;щ, I'ДС је све вслико, боtЋТСТIIO "ао и еиротиња, ова ресто
раuија нашега Блаже ТеОфИЛ(ШИћа И1 Галичника била је више неl-О CKPOMJlJI. JlJI 
тај py~aK био сам нозван и ја ЈЈоред пре!Ј,се1Ј.ника вщџе llурића, министра двора Мар
ковића, СУДСl\И К~IIе-ЈШЈ Мија Ствнојевић, бивши !lДBOKaT у Ђсвheлији и још неки дру
rи ... За llреме ручка, ошочео јс једЈЈН дијшIOГ измеlJy Петра Живковића и Божидара 
П урић\!. П. Ж ивковиh Је КРИТИКОЕrЈО Пурића заllПО је поново одобрен буuет од !(ХЈЛЮ 
дo.~apa хрватском бану Ивану lIIуfiа1llићу, који је стаЈIЩ) живео у Америци, и коме 
је СВI1ке године одобраRан онај 6YlJeJ и он J'U је трошио у Америuи по соојој lIо.'~и 
И по своме }liЈ.хођељу. Кад је образоuанu вл!l..'Щ Б. Лурића, Петар Жиu"овић се спо
разумео са Нl)вим председником ШНЩС да сс тај буuет више не одобјХЈ8~ бану Шуба
lUиhу јср он не служи никаквим интересима jyгac.~OBeHCKe .аржаве и њему ЧЈеб~ дJlти 
једну плату месечно од !ШIO долара. ШlО је ДOBO;~HO за јсдан пристојан живот ма 
у ком месту у Америпи. Али, ПРОТИВ}lО овом споразуму, овај буuет ПОНОВО је одобрен 
fuШУ Шубuшиhу за време док је П. Живковић био У Каиру, 1\ ~paљ и влада у Лондону. 
Краљ је ПОПЈисао овај буuет и новац је одмах леll0но~ан на име хрватског ооиа Шубu
шиliа. Пурић се ИЗвиJblшао дu је то учинио .\1илан Мартиновиli, нови МИНИСПlр финан
сија у Пуриће~ој ВЈI3ДИ без његова знањэ. 

После ових разго~орп ИЗМСI\y Петра Живковића и Пуриhu на овоме ручку, где 

ПеПIР ЖИВКОJlић 1-/ијс показивао Ю-1 мало такта, НРИЛИ"ОМ 08И)( оnјашљеЊII, пећ се 
просто понашао Ilрема председнику илиле као КШIЈlар Ilрема реДIJВУ. Пурић је био при
нућсн да OДM~X смени МИЈшна М<lРТИIIОI1Ића као _\1ИНИСlра финаliCија, и да сву кри
виuy за i-!ОТ~1\ију 01\ ЈОО.ооо .ЦO.j~P~ б1lЦН на њега из БОјЗЗНИ Д~ Пст~р Живковић сву 
ту кривИ11Y не СВаЈlИ ЈЈред KPUJbCM Пстром на њега ca;l\or. Истина, као ПРВИ саветник 
краљев, министар двора, био је Брала Марковиh, еестрић пок. IJиколс Пашићll, те 
j~, tlpCMa томе и Пурић био близак СРОДIIИК 110 жени са миниеЈРОМ IIuopa, а OB~j Оlтет 
чинио је СЕ своје стрпне све што "'У је било могуће да Ј Iетра Живковића одстрани 
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ОД личности краља Петра П, бранећи у исте време како положај Божид~р~ Пурића, 
тако исто и свој СОlJСlвени. 

Међутим, ии Ми:шн Мартинови!'! није остаоскрштених руку. Он је одмах пошто 
је разрешен као министар финанuија краљевске ЈУI ос'Jlовенске владе, nбразовао одбор 
:щ цомоћ ТИЈУ и постао председник тог одбора. за образоЩlње овога одбора и за при
Kyruъaњc помоhи, МарrиНОlJиh је ИЩIO П)'IIУ IЮДРШКУ енглеских војних власти у Каиру, 
и поред тога што је тадања еl'ипвтска влада HepllдO ГЈlеДЮil на 0110 инфилтрирање 
КОМУНи.lма у ЕГИIl1'IТ. Тако смо дочек:!ли и УШ,1И У 1944. 

Новембра мессва одржана је скуllштина разних представиика у Босни У Јајцу.? 
На тој СКУlJШ1ИНИ, којој је председаuао Тито, донето је решење да Тито добијс чин 
маршала;,:rn будyhс урсћење ЈУIЩ:.Шl8ије има да буле на федералној основн и да буду!'!а 
ЈУГОСJlавија има бити састављена од ових федера..1НИХ јеДИIlИЩl: Србије, Хрватске, 
Словеније, Босне и ХеРllсговине, ирне Горе и Македоније. држави ими да буде реП}'
бликанс~{)г обликз и комунистичког 111па. Ове OIVIYKe донете у БОС}1И у II:JРОШИ ЈаЈЦУ, 
Ј:::НГ,1е:ш су, преко СПОПI радија, обзнанили целом све'!)' у виду једне декларације. Ов:! 
дскларација ДО'lеК11на је у јуroсловеНСКЈ1М ~РУI·овима у Каиру као г[юм из ве,1fЮГ неба. 
Ово је била не прва Оlюмена, вс!'! прва потuрда () 11()јIИПlЧЈшј СКlРШ1ји У ЈУГОЏlа.вији, 
коју ситуацију подржава ЭВИНИЧliа Енгдеска и тск, после тога саЗliања, дошла Је Једна 
деКЈшрација ~ojy је саставио Божидар Пурић, а која је побијала тачку по тачку све 
оне OД:Jy~e које су биле ДOH~тe у Jajl~'. Ов:! декларација, написана и дата у једном 
оuпром тону, својом сџгжином ЗЮlOво.Ь,1АаЈа је југословенске кругоое у Каиру, а 
можда и 110 други'>! местима, али је била непријпе,ъски примљена од стр;ше зв"ничних 
енглеских кругова. Јер ОЈ\мах после те llсклараlJије, коју је публиковао Божидар Пу
рић, дојурио јс из ЈЈондона др Бранко ЧуfiРI1ЛОlJић, који се пријавио у аудијеНllију 
краљу, али је ишао од једнОЈ· до другог југословенског ПОЛИ·IИ'IЩХ\ у Каиру и јавно 
ГОАОРИО кико је еНГ:Јеска влада не:Щ;lОВОЉIIII ово'>! декларацијом и како би треба.ЈЮ 
одмах да се смеl1Ј1 ЧИlIflПllичка IIлџа Божидара Пурића и да се одмах образује поново 
В;ШДа од ПОЈЈИтичких ЉУllИ, Дoд~o је да r3КШI нлад~ јот може да спасе ситуаllију и, 
као што се 0}1 изражавао, да "HaOllaKO преврне Титов чанак". 

И Петар ЖИВК08иh није био з~;.юНОЈЬа}1 оном lIуриће~ом деклзраllијом. Он ми 
је о њој онако l'ОВОРИО: '·Свс јс то тачно, што је Ј Јуриh у својој декларацнји IШIlИСIЮ. 
Али ја њу никада не бих потписао због њене оuпринс, а која нс ПОГ!lhа Тита, Есћ 
ЧерчИЈШ. Чубрюоuиh Је ИlI(з0 од једног до JIf1)'I"Or југословенског политичара у Каиру 
и тражио да се његоиа акција потпомогне код крщьu. Божидар l1урић, да би ову акцију 
ослабно, он је ЈОВ3Н<1 Ђоновића IlOслао у А.1ЖИР, гдс се била ИНСТa.JIИСЩШ фраН!ђ'ска 
нлада геllер<Ј.Л~ де Гола 11 ЂОlIовиh је тамо стављен за jyrOc.l0eeHcKor посланика и 
ОllуиомоћеНОI' министра. 

Из Русије, из ј)'I'ословеиског lIослаНСТllа, дошао је Коста Крајшумовић, ;П~l1Iе '!.а 

I1пам!1)' у томе ПОСЈшнству. 011 је јУI'ословенској I!Јlади достављао да су др СтаНОЈе 
Симић, јУI·ос..;lIJвенски ПОС;lаник у MOCKBI1 као и 1J0јlIИ изасланик потпуковник Jlозић, 
обојиuа аНП1ЖОВI!НИ од стране Руса, и да свако поверљиво lIаређење, )'Ilраво, СR~lКИ 
п(шеРЉI1ВИ акт, који му се доставља од СТРЗ}1е југословснскс владе, предаје га руској 
С!&шеlJlПlјllој служби. У поверљивим актима које је нuша влaдl! слала у Москву Ста
ноју Симиhу, био је и један захreн ове IIрироде, Тито и његов nOl>pcт у Југославији 
имали су јсдну јаку радио-стаНИI!}', која се зва!l~ "Нова ЈУIОС:IЮlија". Ови станица била 
је толико снаЖНа да се у Каиру, Ila и у ;!ондону MOI·JIO јисно И раЗГОАСТltQ чути све 
што та станиЩl јавља. 

Југословенска В,lа!!а траЖИ,lа је ,за ВI1ДИ и на неки начин дозна где се 1а СПIННЩI 
налази, јер ннко није Morao неровати да је једна тако снажна радио-станиЩl МОГЛа 
бити ИНСПl,lирана негде у ЈУI·ОСЈщuији. Ово Iраж;еlье јУI'ОСЛО8енске ВЈтз,'\е Симиli је 
доставио руској обавсштајној СЈlужби, али је KOl-"Та Кр~јШУМОЕић, у своме изоеUlJају 
jyrOc.lonellcKnj D.1НЈ\И, достапно да је он лично. MI1MO посланика Сl'аноја Симићн, тра
гао :щ том СТ'<lНИЦОМ И утврдио да се Ја СI·ИIIИllа З8анз "HORa ЈУГОСЛ~Rијз", налази 
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на Кавказу у грузијској Dароши Тиф..1ИСУ, како су 1)' Dарош Руси називали, или Т6и
писи, како 1)' царощ нази~~ју Iщркаск" народи. 

После овог "откриhа", Коста Крајшумовиh затражио је одсуство од ПОСJlаника 

Симиhа, које је добио, па је дошао у Каиро, поднео извештај југословенској влади, 
али није више хтео да се врати у Русију, бојећи се да Руси не "открију" њeroвo ~ОТКРИ

l'Iе" ... и да га негде не затрrшју ... )' PYCJ;nj земљи ... Кад су људи који су Iюзнавали 
др Станоја Симића искази вали чуђење на н.егов салањи рад у Русији, како је то у 
Каиру прикюиuаu Коста КрајШУМОDиh, КоС'П1 је тврдиu да Симић и не ВОДI1 никакву 
политику 1-18 своју р)'Ч. всћ ради по нарсћењу своје супруге, а која је кhи вође pcny
б.1ИIШНСКС C~HKe у Југославији, Јаше ГЈРОШlноиића. Крајшумовиh је Т8рДliO да је 
Симиhева супруга УТИЦЗ.та и на њега да се и он стапи у службу руске обавештајне 
службе тј. секuије. Али, Jlе..ти, он то није x"т~o У'lИН\fТи. јер j~ эа IIp~Me СВОГII бораJlКЗ 
у Русији, вид~о rnкве ств~ри да је добио оДврюност према ЦеЈЮМ комуниcrичком 

систему и држави која се по томе систему управ.ъ~. 
одмах пос.те деlUJарщиј~ краљевске владе дошао је у Каиро, на nУ1)' из Лондона 

за Москву, др Едуард Бенеш, председник чехословачке републике са станом у Лон

дoff)'. Њему су Руси исто raKO [ЮIIУДИЈIИ савез и п{)зва..1и га дп дође у Русију, да тамо 
ДИСКу"!ују о снима проблемима који интересују ЧеХОС.lОJlачку и Русију. Кад је дошзо 
у Каиро, он се састао са Божидаром Пурићем и са краљом Петром. 

Ови су тражили од Бенеша да ои разјасни са Русима питање будућности Југо· 
С.1авије и да се ангажује 1\3 Руси не YCBnje ()ие ()јЏ[}'ке Knje су новембра месеца д()нете 
у Босни у вароши .Јајцу. Бенеш је обећао са споје стране да ће ИЗ1lеПl PyclIMa сноје 
г;[едиште о југос.lIовеНСК(ЈМ Шff,IIЬУ, који 1'Iе се РUЗЛIIК(Јвати од оних оц.lука ДОllетих 
у ЈаЈЦУ. Д~ би Il()"fКреnио Бенсшову акцију у Москви У корист свога гледишта. Пурић 
је јавно понудио с~вез Русији. Али, на велико изненађење, Руси су одгооорили овако: 
Совјетски Савез јра месеца 1942. IlреЈ\ЛОЖИО је jyrOCJlOHeHCKoj ШЩUИ .:13 закључе међу
собнн савез, 11 СССР је гараюГlПНО ищеl'рИlеl' ЈУ!'ОСЈШlmји и IJОВРЮ<l.К краља llегр.1 
П и ЊС['оое вл~дt:, K<lO јсдиних з:ЈКГlИИТИХ преДСТI:шиика Југославије. СсијетСКII Савез 
је !"ОТОВ у CH~KOM MOMellТY да З1"Ii<ЉУЧИ савез са Југославијом. Он liе то учинити ОНОПI 
часа, кад се ДСфИНИ1"иuно утнрдн КО У С1'иаРII HpeacTU8.ъa вољу југос.lIовенског народа. 
и ЈСО може у имс њсгоllO да заЈСључује међународне уговоре. 

Овде се пnс.'lе овог руског nЈ[говора одмах уочиле две СI"ВЗрИ: прво, Божидар Пу
рић кад је Русији IЮНУl\ИО савез, он је, што би рекао наш народ, пошао уз HIJC зв(I
ничној Енглеској, а Руси, који су добро Зllали за енглеске односе према Титу, да 
не би кварили хармонију односа руско·енглеских. дали су онзкав одговор, у коме 
!!е избегапају 311кључење спnе:щ шщ чекају реЗ}'ЈЈТат борбе tнг;!ез~ и ТИТ(I с јсдне 
и KJXlJЪa Петра, његове ВЈшде н геиера:rа Мllхаиловића с друге стране. После месец 
дана свога бављења у Москви др Бенеш се вра.ио у Каирn. Чим је дnшао у Каиро. 
потражио је i<paJЪa Петра I!, да се ~иди са њим н да му к~же шта је све разговарао 
о Југославији и о к[шљу Петру у МОСКIIИ са Русима. 

Ат Кр1!.ъа Петра није могао да нађе! ... И нико није могао да му објасни где 
се KP<l.lb II~Tap налази. Али еИГЈlсеl;:а ваЗl!ухО!IJIОQН~ команда да.lа је једно овакво о6а
вещтење: "Југос:ловенски краљ Петар П 3АЛУТАО је у пешчане пустиње око Суецког 
канала и већ пет дана енглеске ваздухо[[ловне екине траже кра.ъз по оној nyстињи ... " 
Бенеш кад је све ово видео, сео је на авиnн са неколико ,~PyrIIX nYlllИII:а и отпугонао 
:ш Лондон, а није се састао са краљем Петром. Ibе!'опо чекање у Каиру било би 
узa..r!)'lЏЮ, јер би му lIовритак био можда оте;жан, јер су авиони који су саобраћали 
између Кзира и Jlондона увек имали доста путника, који су сви од реда били ~Dаllична 
лица, а Бенещ сигурно "није желео" лд тражи специјални аВИШI само за себе. да 
би преко ГиБР<l.ll"Гdра (Сикорски?) отпутовао за Лондон. Два дана после Бенешевог 
омаска, i<ра.ъ Петар II вратио се у К~иро. дознао еам као сигурно да нигде није 
био з.апутао у Синајској пустињи око Суецког канала, 3.1И је 31110 седео у Исмаилији, 
где је био веЈ!ИКИ еllГ.Iески војllИ аеродром, на коме је и он учио flИлотажу и доцније 
свршио OIlY школу И rюложио прописне испите. 

Краљица Марија је сматрал1!, кад је њен син краљ Петар оставио Лондон и дошао 
у Каира, да је с тим ње['ова веридба Iюкварена са ћерком "['оспођиuе" Аспюије. Али 
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стпар није била T~KO. Краљ Петар је наlПао н~чина да се и даље преко специјалних 
курира дописује са својом вереницом, а м~шистар финансија имао је дужност да оц 
крзљеuе циuи.ЈИсн: С031ШI"3 месеца ДСIIонује за к.раљеоску uереницу lЮ 1.000 ФУНТИ 
стеjllШIIГ(l. Цеда крадквв цивидн(.."та ИЗНQCнда је месеЧIIU 7.UUO енгдеских фунти. од 
тога је краљ давао соојој матери 2.000 фунти и по 1.000 фунти свакоме од своје браћс. 
То је износидо 4.000 фунти месечно, а њему је остало 3.000 фунти месечно. 110ШТО 
су Енглези МОНOIюлисали це.1У коресподеицију између геllерала Драже Михаиловића 
и југословеllске владе, Божидар Пуриh је послао JIIШ ЧИIIОШIика који су раније слу
жили у југословенском !lQсланству у Софији, llyшана Ilетковиhа званог Сенегалца 
и lIенадовића, са задаТКОм, да у llаригралу инстадирају радио-станицу. Радио-теле
графиста био је један наредник, који је ",ао такзн служио на авиону којим се возио 

др3l'иша llвеТКОDић, кйД је био IIр~дседник IlJшде. ОIlИ су Пlј задаТ'.iК ИЗllРШИДИ и 
све шифрооане телеграме које су Пр~Io;о курира добијали из Кallpa, слалll су преко 
те стаЮlЦе генералу д. МихаИЛОВllhу, а исто Talo;O. од њега примали шифроване теле
граме, па је исти ")'рир, који је телеграме доносио из Каир3 у llариrpад, враћао одго
воре којll су етизали од генерала д. Михаи.l0Нllћа у llариrp3Д :!:3 кра.ъенеку 1IJIaд}' 
у Каиру. 

Краљица М~рија, кад је дознал~ за ову везу коју и даље одржава њен син краљ 
lIeT~p Il ен снојом вереищlOМ Александром, обрати се једним очајним писмом Петру 
ЖИВIo;ОВllћу, молећи г.! да учини све што може да одврати краља Петра од намераване 

.женидбе са овом Гркињом, "оја је и по годинама нешто старија од краља Петра. 
Кад је Петар Жи~ковић IlрИМИО 000 1I11CMO од кршыlе,' IЮЗDао је мене, пrЖИ:)1l0 ми 
и llроЧКТ30 КpilЉИЧIlНО писмо, а :)1Iтим :)1II.IО.1ИО јс мснс да ја, на мссто њсга. ИЗВрШIIМ 
ову мисију И да отворено кажем "раљу ако он остане ПРIl својој намери, да се ожени 
са тадањом својом вереницом и то још за време док је његова отаuбина Оlo;упира.на 
11 растрзана иа неколико дедова, а поред тога у земљи се још 80ДII и грађаНС,"1I pilT, 
да су СЈl3би IIзгдеди да се он сз cBojnM будућом женом краљицом, 8р~ТИ у ЈУП)С.Jlавију. 
На то сам pelo;ao Петру ЖИRКОRllћу, да је краљица њеlЋ МОJlИШI за ту IIнтерненцију, 
а не мене. Према томе, да он K~O пр"јатељ щmастије Кара1ioрћсвића, који је "ао њихов 
ПрИЈате.ъ OCrdO од доласка те ДИllастијс на прссто Србије, после 29. маја 1903. па све 
до сада; да је кра.ъиц<t Марија спе то имзла у BII.uy кад је њему написада писмо и 
апеловала иа њега да по сваку l~ellY спречи њеног СИiШ Kpaљ~ Петра Il да не учини 
OIшј фаталан корак. Али, IЈетар Живковић јс почсо да ми објашњава како је он поча· 
ени a!ђrraHT Kpa.rьeB и да је то Talo;aH чин и положај да не допушта ПIкве !lрсте р3)
говора да може lЩ IЮЛИ почасни 1\1iyт1\НТ са суоереном који му је ту IЮ'lаС"1 дзо. 

Знао сам д~ су ово обични, ~ли добро и депо смишљени одговори lIетра ЖИВ
ковиhа, јер један офИЦllр који је 29. маја у зору К1\О Г1\рдијски офИllИР могао да отвори 
llворске KaHllje и да ПУСТII заВСРСНlIке у двор да убију "раља, кога је ои требао те 
ноћll да чува; Д!I није, ваљда, сада постао толико скруП)'дозан да, као почаСIIИ ађутаllТ 
краљев не llзерши једну мисију на молбу краљене ман:ре Мнриј~, која је у ОООМ СЛУ'lају 
бида и лобра мајка и далек.08нда жеНII, којн j~ хтела ма НII који на'lИИ да склони 
свога сина, да не чини 1)' фаталну I"IОГрешку коју је намеравао да учини жснндбом 
са ћерком "ГОСЈюћице" Аспазије. 1Iа сва моја објашњења, Петар се Hllje могао сКЈЮ
нити да то каже краљу, већ ме је упућИII3() л.а ј!l то УЧИНIIМ. Напослетку. ја сам на 
то пр"стао. Јер и меllИ К1\О Србину И монархиС1)' није било свеједно 10;0 ће СУТР1\ бити 
краљица ЈугослаВllје. СраМОl"а коју је У'lИНIIО краљ АлексаilШlР Обреновиh жениз50м 
са кра.ъицом драгом, знам каква је била поражавајуhа, нарочито за нас Србе, који 

смо у то време били у иностраllСТВУ. 
Одмах НОС<lIе овога разГQUОPU ОТllшао сам у двор и затражио аудијенцију. Одмах 

сам је добио и отишао сам на горњи спрат, где је био pi!дни кабинет краља Петра 
и њеГОВII приватни апартмани. Краљ ме је примио врло љубазни и кад, ме је упитао 
цпа жели, pelo;ao сам му ооако: "Ваше Величанство! Дщнао сам кол пас, да Аае замо
дим да МII кажете ла ЈlИ ВII И сада ОАде у КlIИРУ, остајете при својој ранијој намери 

да оишу щцању верениlђ' венчате и да она сутра буде краљица Југославије?." Краљ 
ми је Н1\ то одговорио оним речима: "Остајем данас 11 увек да моја вереница постане 
'"раљица ЈУГOCJlаније ... Ја ћу се њом ожеНIIТII и са њом ћу се венчати ". На то сам 
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рекао краљу: "Наш покојни опщ кра.ъ Александар, ЗII 8реме 1 светског paT<I, био је 
вере!! за најстарију ћерку руског LlаIЮ. lIигде у п) време у СIIС1)' НИ :1<1 кога није МOI'ЈШ 
бити почаст всћа не!'О да 11ОСТВНС ЗI;Т свемоћног руСКОГ цаp1l. Цела Србија. па и цео 
СРПСКИ народ, глеДIIО је у цару Jlик().!ЈИ свога веЛIiКQГ rюкроаитеља и зашnпника. 

Али, 10110, ШТО је у то време Србија бюв О"У!IИр<lна и нодељена између Аустро
Угарске и Бугарске, -гщщњи предсеюЈИК n!шде Никола Пашић и r!Окојни кра.Ъ Алек
Сllflдар К;Ю и Мирослаll СШLтајКОDиlI, тадањи ПGC.ЋIНИК Србије у Петрограду, сматрали 
су да није време да се ова веридба објави. Српски народ кад буде чуо за вашу женидбу, 
осудиће и вас и тај ваш акт, И ТО ће бити фатално и 110 нас лично и 110 династију 
Караћорl);:ВИћа и IЮ МОfШ[1Хију као установу, I::ojy је српски IШрОД прихватио и коју 
подрж~в~." КЩl C~M ово 10НОРИО KP~JbY lIеч.у, он ме је MlfpHO саелуш~о, па кад сам 
завршио, он ми рече: "Ја СflМ чуо шта сте ви мени рекли. А, сад, молим вас. да про
читате јсдан ТС;Јсграм и да ВИ1Uпе како о тој ствари мисли иарод у Југославији према 
извештају мога министра еојног генерала Мнхаилоиића". Краљ се затим окренуо и 
отишао у један УIЋО CBnra радног кабинета и довео ми је и у руке предао једну хартију, 
на којој је теКСlуелно би.ш нанисана ова с;џ.рЖИllа: ''Вест D намераваној жеиидби 
Вашсг Внсuчанства примљсна је у целој Југославији са највсhим одушсвљењсм. Ја 
сам проверио народно расположен.е у uелој Југославији и цео народ очекујс да ће 
те заједно са љеним величанством краљицом пратити се трнјумфалнn у вашу пре
стоницу Беогrа,1,. Министар војни, аrмијски П~llеЈJllЛ ПраГО_l,уб МихаИЛОllић". Кџ сам 
щ)()читао ouuj те_1егрџм, рекао сам краљу: "Rшпе Вс.1И'ШIIСТВО! И Ви и ја нала1ИМО 
се око 2.000 километара далеко од наше отаџбине. Наш министар војни налази се 
у эем:ъи и свшюјако он боље познаје Сад3ње раСЈЮ;iOжењс нашег народа по овој ства

рlI него ја. Али, ја вам 11011000 MOry реhи, да ће ваша женидба бити фата.лна, и та 
погрешка неће се моhи лако IIсnраИIIТИ!" Пос..1С тога ПОЗ1lравио са>.! се С<Ј. краљем 
и отишао сам ... 

Још истога JIalla наш~u сам Петра ЖИВКОБића и ИСПРИ'lао сам му цео ооај случај. 
Рекао сам му дословце све оно што сам ја рекао "р11љу, "ао и њсroв одговор. а и 
тслеграм генерала д. МllхаИJlоuића. оида ми Петар ЖИВКQоић рече: "Фаталан је гене
ра_l Дража Михаилоuић. Ја сам стално био прОТИЩIII 1\3 министар еојl!И и члан владе 
буде у зеМЉII, "оја је окупирана; да тамо ради шта хоће; да води политику "акву он 
хоће, а да за све то сноси одговорност краљ и B.lMa који се н3!шзе у ryђoj земљи 
и који немају никаког утиuф на догађаје у земљи. Кад је на моју поруку. да генерал 
'Михаиловић Ilрисrане на ОН1lј преUJЮI, Iшји L)' Енглези ДOflели, ОН меllИ ОЩ'оворио 
тек IIOCJlC месец дани, да он ни то нс нристаје, јер он као министра војни не може 
ДОПУСТlПи да се мимо њега ствара јOl.!Ј јсдна оnсративна јсдиниuа, на чијс опсрацијс 
он, као иачелник wтаба врх-овне команде, не може )\3 утиче." lIосле тога његовог 
одгооора, наступило је ово ново раСЈюложење код ЕНГЈlеза, који су IЮСредним путем 

наоружали Тита, који је данас тамо створио оелику појску, nJXIгласио се за маршала, 
а нека СЧПШТИШI у Јајцу збацила краља и династију, а после прогласила реЈIУблику 
и федерацију. И ја сам био услед TOI"a револтиран, па сам му оида рекао: ''Знате 
ли Ви, господине nредсс,щиче, одак.lе (!Отн,!), све несреће које сналазе нашу земљу 
за о~их !10следњих неКОJlИКО Ј"ОДИllа? 

Оне П(ЈТичу, наСП1В110 C~M, ОД онога дзни кад [те Ви lЈ[ВОРИ.1I1 дворске Ilаllије 

29. M~ja l\Ю3. и кад су заllерениuи УШ.1И и убили свог.! краља, коме су се бюн заклели 
на верност. И, наместо па одмах сутрадаи, после краљевог убиства. будете сни сп
вљени IЮД ппјни суд и за оно грозно уБИСIВО да 6y)je"le сви Сlрељани, Вас су Народна 
СКУnШТИllа Крап,спи[[е Србије и Сеиаl' ~РО!ЈШСI1JIИ за СIШСНUЦ3 Оl1luбине.1l0СЈ[е 1'01"3 
[[скажн.еног ЗJlочина, сваки официрчић у нашој земљи сматрао јс да можс своју заК.1С
Пl)' да ПОПШ1 кад хоће и како хоће. А, O.:I како је Кp<lЉ Александар Кара1"юрђевић 
Вас поставио за председника владе, а укинуо У став и све Olle закоие с кима се поно
СИЛ:! Сpfiија, није БИЈЮ llИ једног официра у Југославији, који није сматр,ю ).Щ је он 
способан и да lреба Д3 буде предссдиик владс. Тако је ДОШ_10 до 27. марта, кад јс 
потnоручНИк Пстар Паниh, по наредби генераЈЈ3 Душанз СИМО8ића и Боре Мирко
вића, uелога ).Щна "ИЗИГРШ\30" Kp<LЉa и издавао наредбе, прокламације и наименовао 
владу, а Ви сте све Tn видели и знали, па нисте протестовали против тога, па је тако 
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дошао ред Ј13. и Пража Михаиловиh може д~ се o,Ll,)'npe и да не испуни једну вашу 
норуку која иије била ни написана, већ је бил~ (al>lO једна усмена порука. Ето, тако 
је то ИШ.10 И све ово данас што видимо, то r:y само логичне последице једног нека
жњеног ЗJlочина, Пок са.., ја био војаода, настаllИО сам да говорим Петру Живкоuићу, 
а затим и шеф Горског ш·шба, ја никад И никоме нисам оп[ЮСпю ни најмању кривицу. 
Сматрао сам да је ОПРОШТ<1ј КРИRице всhи гpc~ и ОД CUMe КрИВИI,е, а OH~j који опрашта 
КрЮIИЦУ, всhи j~ кривщ од онога који ју је учинио. Јер се опраllпањtм кривиuе само 
nООЈШђује људима д~ их чине И да их ПОН~lIЉају". Изненадило ме што је Петар Жив
ковиh прИЗнl'IО да је свс ово т~чно шro C~M j~ њему у очи 1GIзао. 

Руси су, изгледа, би.~н веома незадовољни држањем краља Петра П. Кад су краљ 
ПеТI!Р и његопа влада ДОШ.1И у Каиро, руска вл~д~ пuсrаВИ:Ја је lIиколаја Новикова, 
руског пос..lаНИЮI )' Каиру и За свог послаиика на двору краља Пеrр.а п. Новиков 
је [[реД!10 споје ш.:реюпиве краљу Петру још пре ОдЈшска др Бенеша за Москву. А.:ЈИ. 
кад се Бенеш вратио из Москве, па није НЗI1ШО краља Петра у Каиру, з само З~ТО 
да не би примио поруку И3 Москве. Руси су сматра.1И да j~ то краљ Петар тим својим 
ПОСТУПКОм иаправио једну велику ПОЈIИНIЧКУ погрешку, без обзир~ да ли је то учинио 
lЮ својој личној инипијативи или на енглеску сугестију. Код Руса се ерло 6р:1[) РОДИ1Ја 
идеја, а 3Ю'НМ и упереље, да је краљ Петар сав у рукама Енглеза, врво, преКО Г(x;lюђице 
Аспазије, матере њerOIJe IJеренице, за коју се ТИРJlИЈ]О дз припада служби енглеског 
Интелиџснс ссрвис~, Koj~ је у 10 време ра,~ил~ у Лондону да добије обећањс да ће 
еиглески краљ Ђор!);: \il, који је био кум 113 Крlllтењу краља Петра П, бити кум на 
венчању са њеном ћерком Александром. ЕНI'Јlези, у прво време, нису ХТе.1И дll чују, 
а не да прихвате o~aj преl\ЛОГ госrlОђице Аспззије. АЈИ су доцнијс кад им је 10, веро
ватно, бюо [IO"Iребно, и на то ПРИСТ~.lИ, Руси су о свему томе водили строго рачуна 
и ништа иису ПУШТ!UIИ из вида у односимu Ић\еђу fнглеза и Kp~ .. ъa Петра, а Ka~o 
се ра.ЗRијају СТIШрИ у Југославији, они су, вероватно. БИ!lИ бар толико ofiuиештени 
као fНГ.lези и Американци. Пошао сам у везу са руским посланством у Каиру, при
ликом њихове велике победе над Не~щимз у бици Ky[Xk-Бјелогоред, која је била olЏ1Y
чујућа, и после које су Руси ЩIII(1II0 заузели Харков. ~ Ilемци, кад су почели одатле 
да ОДС'l)'пају, иигде се више нису З~ДРЖ3ЈЈИ ~Be до своје КОlШ'lIIе каПИТУЛ311ије, 

Успео сам да и Петра Живковића унознам са функционерима руСКОI' ПОСЛЯНСТRа 
у Каиру. О П~тру Живковићу била је код Pyc~ оваква дефИНИllиј~. IJет~р ЖИUКОl\иh 
мрзи свом IlУНIOМ оољшевике и учинио је за време своје ВЈ1адавинс, а и доцније, преко 
других који су ВЈШДЩIИ У ЈУЈ'осшшији, да се КО'-1}нистичка cтp~HKa готово потпуно 

уништи у Југославији. Он зато мрзи и ЈЩНаЈlIIl.У Русију, ОДНОСНО, Совјетски Савез. 
Али, Петар живковић остао је морално чист К30 Србии. Он се IIије ангажовао ни 
у с:тужGи Еll1·леза, ни АмерикаНаЈй И зБог тих својих особина, он Је симпатич~н 
Русима и С3МО због тoг~ Рус!! мОЈу!! хоће с ЊИМ;W р~зговаrају. Руси су Били веома 
осетљиви на сваку акцију коју су ЕНГ.7СЗИ I[РСДУЗИМЭЈiИ на Балкану. Кад су Енглези, 
ПОМОћу италијанског оружја, наоружзли Тита, Руси су то веома pf)uBO I1РИМи:lИ. И 
мислим, да они 10 Ти1)' I1ИК;џ. IIehe заборавити. А да би се lюказали .10ја.1НИ пре'>fа 
крзљу Петру и љеговој влад~, они нису хтеЈIИ да lIOШU:ЬУ своју нојllУ мисију У Ти1ОВ 
штзб. ОНИ су, У сваком СЛУЧ3ЈУ, хте.1и да одбаце ЕИЈ·ЈIССКУ са БалкаН<1, ако lЈе llOl"IIyHO, 
а оно, у спаком с:тучuју, из Ју['осланије. Пошто су сматра.1И да се краљ Петар у њеЈ'Овој 
тадаљој сиryацији, везан за С80ју версни1l}' и њену матер, не може извуhи из енглеске 
мреже, и да Енглези, ПОРСЈ\ 1Ј,егз, још имају у својим мрежама и Тита, Руси су се 
ОДЛУЧИЈ[и на један корак. 

Једнога дана беше ПОЗ8ан у руско lЮСЈШНСЈ'ВО ПСТi1р ЖИnКОDиh. Њему је ТаМО 
Николај Новиков, 110 речима Петра Живковића, рекао ово: "Совјетс){и С~lIез је ста8ИО 
себи у дужност ЛI! се .Југославија поново УСПОСТdВИ у њеним старим грuницама. Ни 
један метар еаше земље llеће ОСТdТИ [!ОД ·IУl)oм влашћу. ПР01l!ирењу ваше земље на 
рачуи Аустрије и Иr.dJlије ми, не са~ю шНl llИСМО [\роrивни, него ћемо 10 и rюмоhи, 
Али, на је,:Ј,НУ ствар никада нећемо IIристати, а то јс, да сс краљ Ј Је[lIР ерати на престо 
ЈУЈ·ославије у Беогр~л, Ми ll~",aMO НИ1lПа против монархије, Ми не желимо да се у 

ЈУ"ОСJl~uију IIресади комунизам. МИ C~MO тражимо ца Југославија никада убулуhе не 
припадl! групи држаоа КОЈе би евеН1)'UЛНО биле 1IjЮТИU Сопјен:ког Сапе1а. Совјетски 
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Савез добро зна какав је ваш велики државиик Никола Гlашић О,1,"оворио Пајду Uo
рџу, IЩЈ\ је орај тражио да неКОJlИКО СРIЈСКИХ диuизијн lЈОМОПI)' ГРЦИМII У ЊИХОDОJ\l 
:щузиыању Ма:ЈС Азије, на гај НIlЧИН што би те дивизије Ј1] Uapi1rpaдa евен'!)'алНQ 
fНlllpuвиле једну дивсрзију према Црном мору, у правцу Трапезунлз. где би их искр
цми Енглези. А Пашиh је одговорио, 11.3, У таком jeдIJoM случају, може да дође до 
СУЈ>оба између Срба и Руса и Д:I ТО никада, док је жив, неће допустити да се стоnри 
могуl'llЮСТ за један ТdKi'lB сукоб. Сnпјетски Ошез ЗНII добро 3а овај случаЈ и он ra 
неће никџ заборавити. 

3аЈО ми жеЈ[ИМО 11)'1-1 I1РОСПСРIffСТ Југославије и ништа друго од ње не желимо, 
до да увек задржи глсднште Николе Пашића у односима Jyroc.laJll'lje са Совјетским 
Савезом. Међутим, краљ Петар П налази се у мрежама енглеским и он из њих не 
може да изиђе, а ми, опет, нећемо ДОIlУСТИТИ, а у Ј'О БУДИ1е СИЈУРЈЈИ, да се у пеОЈ'Раду, 
на Теразијама УСТО.1ИЧИ један члан еНЈ'ЈЈct:КОЈ· ИнтеЈЈИЏ~НС сервнсн. (Овде је ЦН;ЫIO 
нн Аспазију и њену ћерку Александру). Зато вам ми предлажемо да cMClilolTe са пре· 
croла краља Петра II и да на његово место доведете његовог мла!')ег брата Томислава. 
А ми вам дајемо пуну гаранцију да ћемо Томислава као краља rЮНОDО инсталисати 
са њеroвом B.~a!lOM коју ћемо, као једину заКОIЈИ"!у Владу Југославије, IlрИЗIШТИ и 

ИНСТ3ЈЈисати у Београду. Уколико пре ви снршите онај посао, утолико ће бити боље." 
После ових речи које су ошамутиле Петр.а ЖИВКОВfiћа, Петар је молио Новикова 
да му да НСКОЛИКО дана на раЗМlolшљање, 'Ја чим је напустио руско пос.lанство. позвао 
је мене и саопштио ми ову руску IlOpyKy. 

Испричао ми је Сllе 0110 IIIТО сам fЩlе изнео и пи-rnо ме шта ја мисли.\\ о roме. 
Ја сам му, онако више у шали, одговорио да је он за те ствари много вичнији од 
менс; да је он смсњивао краљеве и престолонаследнике у Србији, а ја сам само био 
једаи скроман радник кад је '!ребало да се руше 1)'ђа парстна. Према томе, нека он 
нађе начина и (Ј)'Та како J\~ се изведе она cт~ap. llеыр ми је 113 то peK~tJ, дН (JII IlИкада 
неће то 1I0Куш~ти, ~ то је caд~ и неМОЈ),ће, с обзиром, д~ се налазнмо o~дc H~ овоме 
месту, где су пварно Енглези господари. ОН је ПОСУМЊЗ0 да у целој овој С1Ћари има 
учешhа и краљиlЩ мати :.Аарија. 

Пос.,lе неКQЈИКО дана, Пет~р Живковић поново је отишао у руско посланство 
н, по његовом ПРИЧQЊУ рекао Ј[ОDИКОВУ овако: "Кад би ми нриво.,lели краља Петра 

H~ абдикauију, и његовnг Мдilђег бра-rn ТОМl1с.Гlзuа Ilpor-ЈI3СИJlИ за Кр<!ља, који је М;ЏIO· 
ле-тан (тада је имао 16 lодина), ми би морали да поставимо намесништво. А по југо· 
С.l0венском Уставу, намеСНИШТRО бнра, у својој заједничкој седници југословенска 
Народна СКУllштина и Сенат. Пошто овде нема ни СК}'JlШШIIС IЈИ СеIlНЩ, го IIl;:l>Ia 

ни могућности да се ПОСП1НИ ннмесништво, које бн управљ!U1O државом до ПУНQ.1С'fСТIШ 
евеН1)'aJlНОГ краља Томислава. Према томе, ова [Iрамена на југослоа,енском престолу 
пошуно је нсмогућа". Новиков је пажљиво слушао ИЗJlзгање Петра ЖИlIкопића. И 
кад је Петар ЖИlIко~ић био уверен да је на руски нредлог о ОlеШI краЈЫ\ Петра 
нашао такав ДИlЏОМQТСКИ изговор да ће Руси Moparn бити запањени, Новиков му 
је ОДI-ОDОРИQ ОЩIКО: "Кажите ВИ IIIСНИ, МОЛИМ Вас, господине ђенер3ЈЈС, да ЈЈИ су се 
С3СНLlЈИ скунштина и сенат да 27. марта прогласе краља Петра пунолетним? Колико 
је менн позна'fO, кра.ъ Петар 27. март.! није био пунолетан, а узео је краљевску власт 
у своје руке и против тога се нико није бунио у ЈУlое.lJзвији .. :' СНСТШI!IК је био завр· 
ше':! и Петар ЖИВКQяиh вратио се наlРШ' у свој стан, позвао мс да ми саопшти и 
оваЈ разговор између ЊCI'a и НОВИК[)Ва. 

Мислим ца је енглеска разгранат.! обавсш'!ајна служба у Каиру ипак дознала за 
тај кон'!акт између Петра Живкониhа и -руског ПОСЛilНства у Каиру, па ме је једнога 
дзна, позвао МИllистар Дllора МаРК08ић и рекно ми да краљ Пс'!ар жсли да разговара 
са мном. Оrишао С<1М у привремен краљев двор, где сам одмах био n-римљен код кра
ља. ПоШ"Го сам се Поодp<lвио са краљем, пошто сам био [юнуђен да седнем, ШТО C(lM 
И у"ииио, Кp<lЉ је са мнОм започео овакав разговор: "Ја знам ГОСПОДИllе Трбиhу, да 
сте Ви велики IЈријатељ са господином генералом Петром ЖИ8ковнhем. Али, исто 
тако П(Ј)нато ми је, да СI-е били ВeJlНКИ пријатсљ мога покојиог оца, а и мени сте 
пријатељ. Мени је данас потрсбна ваша услуга, а она се састоји у овоме: Енглези 
никако не трпе гснерала Жинковића зато што је био диктатор Југославије. И СБе 
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моје напоре које ја ЧНIIНМ за бу1l)'hНОСТ ЈугославијС, они ми ометају само због тога, 
пrro је генерал, господин Живковиh менн, као врховном команданту помоhник, Мени 

је врло незго,ЩО да ј(l rю спојој иннцијативи, сменим њега са тога положаја. Али, 
ИИ би и мени лично И Југослапији уопште, учинили велику услуry ако би узели на 
себе задатак да убедите генералз господина Живковиhа ЩI [юднесе ОСТЮIк.у. Ма кога 
другог да Iшгзжујем за ову мисију, не би било згодно, јер нс желим да н неко 
други зна разлоге за овај мој поступак, што не би било ии мало по вољи гснералу 
Ј'ОСЈЮДИНУ Живкuвиhу. МОilЮI вас, кажнге ми хоћете ли се примити да ИЗВРШИiе 

овај задаiак, 11 ја вlIм то нећу никада 3llборавити?~ Хтедох llpBC да му кажем да 
нс желим никакве краљевске захвалllОСТИ, јер је од њих свако ПРОП.llжао. Али, 
нисам хтео с обзиром на његову скгуацију у којој се он Тада налазио, без ње.гове 
личне кривиuе. Али, сам му ипак морао реhи ово; "Ја се примам ове МИСИЈе, и 

МОт)' вас уверlПИ да ћу је и извршити. И ви ћете сутра, још пре подне, имати у 
рукама оставку Петра Живковића, 

Али ја BflC молим да ви о томе своме IiЏУ још једанпу Ј' добро Pflзмислwre, и да 
се обаЗРСiС око ссбе, да видите ко вас С8е СlIкољзва и на кога ћете се ОСЛОНИiи 
сутра, кад од себе одбациre једног сиryрног и ПОУ1Д3НОГ пријаiеља, Без обзира шта 
мисле Енглези о Петру Жипковићу, али ја вам MOry рећи да је Петар Живковиli 
DaMfl лично одан и до краја. веран. Не MOry да видим у О1llиој 6!IИ:.t;ој ОКОЛИНИ ни 
једног ЧСJlека, који би У СВОЈој верности према вама био раван Пстру Живкuвиhу". 
Оно сам могао реliи кра.ъу зато, што сам био упознат са разговорима који јс ИМI\О 
Петар Живковиli са преДС"ПlIIницима Русије и !"ДС је он категорички одбио С8аки поку
шај u смеllИ lla краљевском пресголу ЈУЛ.ЈСЈЈзвије. краљ ми је на то ОДГОЈЈОРИО, I\а 
он нс мисли потпуно да одстрани Петра ЖИDковиtщ од себе, већ да МУ остане KflO 
један дискретни саветник. с којим ће сс он е времена на 8рсме, саcrајати и разго· 
варати. Пошто сам се примио оое мисије, и иисам успео да разувеРИN краља да сс 
лишава једног оданог ПР!1јате.ља, поздравио сам се са кра.ъем и одмах отишао да HalicM 
Петра ЖИDКОВ!1hа, 

ПОЗRао сам га у млеКЈ1РУ, где смо се обично свако 9ече састајали, Кад је дошао, 
јll сам М)' онда испричао лсо разгuвор који сам имао са краљем и објflСНИО му да 
јс најбоље да одмах поднесе оставку, кад јс веli зајСДIIИЧКfl саралња са краљем и Пури

ћем Немш)'ћа. Кад већ кра.ъ сматра да ће му се његова ситуација ОЛIIКШlliИ оног тре
нутка кад IIИ будете ЛЕЛИ оспшку, онда дајте је одмах. Генерал Живковић, кад је 
QYO све ово, 1'OJII1KO јс био узбуl'reи да су му се појавиле СУзе у ОQима. A.nи ми је 
pelGlO, да ће још те вечери написати оставку и сугра ће је однеiИ краљу. Рекао ми 
је да дођем код љега у хотел "Сеферс", где је дотада CIllIIOBao, и да ми прочита сооју 
оставку. 

Сутрадан ОТИШflО CUM у његов стан и Ilетар Живковиh дао ми је да ње-гооу остао· 
ку прочитам. ПОlIГГо сам му ја рекао, према разговору с краљем Петром, да краљу 
Енглези замерају што сарађује са Петром Живковиhем, ОН се у својој оcrавци 01l)'ЖИО 
Енглезима на "Јај начин, 11111) је као pa~oг за clJOjy оставку, изнео да m чини ради 
тога, што !::НГ.lези ни у последњем MOMeНly, км је сасвим очигледно за сва"Кога, ла 
је победа савезника над осовинским силама више него извесна, неће Дfl даду оружје 
српским снагама OillOpa, које предводи генерал МихаИЛОБиh, и ако се српски народ 
први Европи дигао пропшу окупатора, па не само "го, него Енглези неће да Нllоружају 
тешким НflОРУЖflње\l ни онај батаљон краљеве lapAe који се Jroлази у ПмеCПIНИ. 
И због такlЮГ држања Енгле311 према краљевини lугос.rшвији, он је IIобуђен да да 
ос'швк)' на положај помоhника команданта врховне команде. Кад сам прочитао ову 
оставку, I1Итао сам генерала ЖИ8ковића зашто је овако МDТивисао своју оставку. ОН 
ми је Hfl тf) одгопорио: "Зар ти не виднrll шта Рlще Енглези? - Наоружапају ТИЈа, 
а неће у ис-ю време, да даду оружје ђенераЈЈУ МихаИЈЈовићу ни у најмањој мери, ла 

би, M3K<tp И симболично, IlОказали пред СРIIСКИМ народом да они цене ђенерала Миха· 
И.10вића као IlpBora који је у Европи повео борбу у већ окупираној зем.ъи про"гив 
окупатора. Опако сам М[)ТИDисао своју остапку још И зато, да 8иде Енглези да ми 
нисмо слепи. па JW не видимо шта они раде. Али, ако сматрају да сам ја узрок 111КВО\l 
љиховом псступку, ја, ево, дајем ОСП\8КУ на свој' положај, а њима се пружа могућноег 
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да своје држање npoMeHe и да докажу да сам ја palllor, због доса.цашњег ЊИХQDОГ 
држања~. После оваквог објашњењз о мотивацИЈИ њеroве оставке, и ја сам се сложно 
са њнм, да је оваква мопtнаuија о оставци на своме мес1)'. 

Петар Живковић тога дана у 10.30 часова по каирском времену, био је у двору. 
кад је ушао код министра двора и рекао му да тражи аудијенцију код кра.ъа да би 
му ЛИЧНО у p)ll(e I1редао cllojy OC'Т~\lKY. одмю; је био Ilријављен код краља, који га 
је примио и из руку њсгових узео оставку, али није ни эагледао, неП се само захвалио 
Живковиhу на његовој лопшањој сарадњи и пружио му руку, JUl0 знак да је ауди
јенција завршена. 

ЧИМ је Il~нерал ЖИВКQнић ШШУСТИQ крад.ев двораЦ, одмах је дошао !]редседник 
ВШIДС Божидар lIуриh и сва 1рОјица - Краљ Петар, БоЖИ.ЦIIР Пуриh и Бра.:ш МаРКОllиh 
смејали су се готово на глас што су успели да се тa~o лако отарасе Пeтptl ЖИlIJювиhз, 
Али, кал је Божидар Пурнh прочитао оставку, ујед:IНПУТ су престали да се смеју, јер 
су нашли да је она иаписана сасвим незгодном МОТlfВзцијом за ОНО време. 

Већ сутрадан, опет сам био позван у доор, и сад ме је замолио министар двора 
Марковиll, да ндем код Ветра Живковиllа и да некако принолим Ветра Живковиllа 
да напише другу оставку и да у њој каже и наведе као мотивацију да је због љегове 
тешке болести, принуlieн да да оставку на свој положај. Јер овако, како је ои моти
висао своју оставку, Flије ни мало олакшао краљев положај. Ја сам рекао, да ту "миси
ју" Fle могу ПРИМИТИ на себе, јер то би једино МО['30 да учини JlИЧНО краљ Петар, 
да IJозоuе ['енералз ЖИВКQвиllа, и да га он замоли, да промсни своју мотивацију у 
оставuи. Краљ ради 1"ога ГЮСТУГlка Петра Жинковића, ~оји ника~о није хтео, на МОЈlбу 
извесних посредника да промени своју оставку, није никако хтео, ради тога, да прими 

у ОПРОШ1"ајну аудијснцију Петра Живковића, што је било сасвим неумесно и није 
одговарало }'1"ВрI\eНОМ ре!\)' ~оји је био установљен раније у краљевом доору за DЩlкпе 
С.'Јучајеве. Никада се оише olla два 1Iетра нису срели. 

Врховнн командаЈП савезничке војске која је опернсала у Италији, генер!!л Алек
саидер, још почетком месеца јануара 1944. цео свој оперативни штаб пребацио је у 
И1"алију, у Казерту. 

у Каиру ocrao је други део штаба, који је такође био важан, јер је исroчни део 
СредоземнО!- мора био у рукама Немачке и Италије, а Ишлија је била нарочИ1"О )'1"ор
hcH3 на нским острвима у Додеканезу, која су од 1911. припадала Италији. 

Док су се савезнипн борили у Италији, у Лондону су се бориле две жене. Једна 
од тих, бивша јУГОСЈЮQенска краљица Марија, борила се да јој син ОСЈане у Каиру, 
да би из Т<аира директно отишао у Јуroс,навију, верујући кад се буде вратио у Београд, 
да I\е се щмо наши људи, који ће га Одвра1"ИТИ од иамераване жеиидбс. Љој није 
био познат теле грам Драже Михаиповића, односно краљеве женидбе. Друга жена 
била је ~госпођИllа" Аспазија, која се борила да краљу Петру допусте попратак у ЛОFl
дон, да би њена ћерка могла ш)crа1"И јУГОСЛQпенска краљиua, а да се и њој. на тај 
макар и посредан начин нризна да је и она некада била краље8а супруга. Краљиua 

Марија је могла, вероватно, да посредује иешrо у енглеској краљеоској породипн, с 
којом је била у сродству. Али Аспазија водила је борбу много одлучније и практичније. 
она је ту борбу ВОДИ.1а преко пуковника БомО/щ, односно преко Интелиuенс сервиса. 
И 01'13 је победила. АЉI дo~ су се те две жене бориле у ЛОIL10НУ, а еавезничка војска 
у Италији, дотле је вођеиа пропаганда у батаљону краљеве гарде који се налазио у 
Палеcrини против краља, а за Тита. У влади Божидара Пуриhа била су два Хрва1"а. 
Један од њих био је млади Грнзогоно, син др иве Гри:югона, а лруги је БJlО најмлађи 
бра1" др Грге АнђелИНОDића. У Каиро беше допутовао из Италије ЈЈОТIlУКOIIliИК Титове 
оојске Владимир Дедијер. Он је донешен као тежак рањеник у КаИЈЮ. Али, он је 
донео вест да је сестра браhе Анlieлиновића као лекарка међу ТИ1"Ооим партизанима. 
Кад је за ово сазнао др Грга АнђелИНОllић, он је одмах позвао CBor lIајмлађег брата 
и тражио од њега да одмах нощгесе оставку на миннстарски положај. Објаснио му 

је да је I енера.н Михаиловнl\, који је члан иcrе владе, у којој је и Анћe.rгиновнћ, велики 
противник Хрвата и да једном Анlieлиновиhу није Mecro да он буде у ИС1"ој влади 
са генералом Михаиловићем, У1"ОЛИКО пр~, шm се и њеГQпа состра налази у Титовим 
одреДJlма, rJIe врти дужност борца и Jlекара. 
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После ове сугестије од свога брата Грге, МJtНИСruр Анђелиноuиh одмах је оn!шао 
код Божидара Пурића и поднео му оставку. Оcrзвка је бwш одмЮ[ уважена. С ДРУI-е 
стране професор РодолфО, који је 3ajellНo са др Чоком уреl\ИВао у Јерусалиму један 
лист на СЛОllеначком Језику, који Је специјално био намењеи војиицима краљеве гарде, 
који су у веliини БИЈЈИ Словенци, почео је преко срога листа да пропагира меЬу с.l0-
нена'!кнм lIојницнма, да напусте краља Ilет~ II да се юјасне за Т\1Т&. Све ове радње 
Енглези су толерисали, јер у противном случају, њихова цензура нс би ТIII(80 ЈЈисање 
дозволила. Као што сам веЬ рекао и рзније, да је направ.'Ј.СН споразум између еги

патске и југослщенске владе, разуме се, и то је бl'!ЛО посредством Енглез.а, да двор 
јуЈ"ос.10венског кра:Ы1 Петра у Каи[1У чувз спо.ља егищrтска полиција, наоружана дугим 
пушкама неког старог енгnеског модела, а унутрвшњу стражу, и остале ДУЖJl<Х-'ТИ у 

двору вршили r:y југословенски гардиcrи, којима је за време службе у двору, заповедао 
деж:урни краљен ahyTBIO. 

Једнога дана, то је било крајем фебруара 1944, пред мој стан ста.ла су ко.ла мини
стра двора краља Петра Il Шофер, који је знао мој crзн дошао је у стан и позвао 
МС да хитно идем у .'Wop. Сео сам у кола и одвезао се тамо. Сllољна стража ПО31Щllајућll 
дворска кода, само иас је поздравила и ми смо ущди у двориште. У двор"ш1)' HlIje 
било ни једног краљевог гардиCl'e. Кад сам ушао код министра двора, тамо сам зате
као и председника владе Божидара Пурића. ЧИМ сам ушао, Луриl'i, цошто се са мном 
пn:щрввио, одмах је изишао и отишао у собу код a!ђгraHтa, а мени је рекао министар 

дllора: "Знаш ли, оог:IТИ, Тpfiићу, ШТ'd се десило?" Рекох му да не знам. Али он настави 
даље: "Још синоh у први мрак, цепа јУПlCлопенска војlЈВ стража напустила је кра.ъев 
двор!)! и отишла је у _10ГОр. Јутрос, кад је щryга стража треба.lа да дође, није ДОШЈI~. 
Значи, да су сви ови наши војници пришли Ти1)'. Тражили смо одмах да нам се из 

ПалесТИllС изабеrу из батаЈЪfll1а други војници и да они замене ове, па да чувају у 
двору стражу". Ја сам му ЈЩ то рекао, да они мо!)' у Пa.rЈесшни једино да се OCJlOHe 
на капетана Роnотсца и на неколико cpnCKlIx официра, па да им капетан ропотец 
изабере оне uювенце, у које он верује да су сиrypии, а Срби да узму само оне војнике 
Србе који су реlрутонани од Срба из UаРИ\'рвда_ Зато HeК1l се обрате директно на 

нареЈ\ника Тому, који је fЮДом li3 околине Гостиuзра, по заmtмању ФУРУНUltja, ПО 
кyhи И ПО породици СрБИ!Ј, И који је одсл)'жио југословенску војЈ;ку и постао ре'\еРПНlI 
наредник у њој. Оно што Тома буде изuбрао в такође и юшетан Ропотец, у то се 

може поуЗдати. А све оно друго можете да отпищете. Не зиам да ли су баш сви 
овако урадили. Аlн, после десетак дана. видео сам у Каиру капетана Ропотеца, са 

још IЈеколико Срба официра који са своји"! војницима ЈIO реду чупају унутрашљу дnop
CK~ стражу код Kp~љa Петра II. 

После коиф\:ренцијс на Јалти, председник Рузвелт дошао је у Kallpo, па је 1)' 
примио Саудијског краља Ибн Сауда, његовога сина принца Фејзала и многе друге. 
Ани, KpaJЬ<l ПеЈРВ није нримио. А ЈО ј<: УЧИIJИО В. ЧеРЧИЈЈ. После онога састанка изме
Iђr краља Петра и Чер'!ила. у југосnовенској влади и у двору краља Петра завладвло 
је једно 01l1l1МИС1'Н'!КО ~сположсње, Видеhи такво раСllоложење у д90РУ tI У влади, 
и ја сам био поверовао да је ЧеРЧИЈЈ ~·нерио краља Петра П да је питање његовог 
попrtпка у Југославију исто TftKO решено у његову корист на конфеrе~П\ији )' Ја;1Пf. 
Меlђrтим, брзо сам се уверио да п!кво неровање не одговара стварности_ Одмах ПО 

одласку председника Рузвелта и В. Черчила, дошао је по мене у мој стан пуковник 
Николај Мошадски. Рекао ми је да је дошао по мене да му тога дана будем гост 
на ручку. Сели смо у његова кола и отишли у Хелиополис, чувено модерно лредграђе 
града Каира. Николај Мошадски је и [амо имао један елегантан спlн. Кад смо сеЛll 
у јСд!1Н од три њсroВВ салоиа, он јс почео овакав разговор: "Као што ВИДllте. рече 
ми, врховна команда савезничке војске подељена је на два дела. Једна, под америчким 
генералом Ај1енхауером, налази се у Лондону. Пруга, под комадном генерала Алек
сандера, налази се у КазеЈЛI1 у ИТ3_ЈИји. Мени hише није место онде. Сигуран сам 
да ћу ускоро и ја бити премештен, и то у Лондон, где је врхови командант један 

америчкн генерал и где је моја служба много потребнија и кориснија него овде у 
Каиру. Ја немам довољно речи да вам се захвалим на вашој драгоценој сарадњи. Кац 

смо ми дошли из Америке onдe у Каира, ми смо БИЛll потпуно непознати и необа-
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вештени, и ви сте били први који crc се одмах, без реэерае, (:ПIIIИЛИ нама на рас
полож:ење и дали сва предходна обавеnпeња, помоћу којих СМО се ми одмах оријен
Пlсали. Сва ваша обавештења била су непогрешива. Али, у овом часу. ја ЛИЧНО желИN 
да вам се ОДУЖИN. Кад сам вас питао зашто сте ви пристали да сарађујете с нама 
и да ли 1рIlЖите нонац или право да одете у СједињеllС АNеричке Држаое, и да fl3М 
се тамо осиryра пензија, ви стс МИ рск..1И да не радите ЗiI новац; да уоншге немате 

намеру да се преселите у САд и да од њиХ тражите неку пензију, већ да сарађујете 
са нама, да би на тај начин послужили својој отаДUИfllf. 

Сад је дошао тренутак да се ја оДУжнм ВllIoШ, а ви да корисно послуж:ите својој 
ОТllt,lбини. Ствар је у овоме. Ви знате да је била конференција на Јалти. дЈщ једна 
ствар. коју ви не знате, то је да је на тој конфереНl[Ији питање ЈуГOCJlIIвије решено 
у негативном смислу. Ваш к:ра..ъ и ваша влада уверени су, а мени је иепозиато на 
основу к:ак.вих 06авештења су мш·ли стећи то уверење, да ће америчка и енглеска 
војска узетl-l У'lешllа у операцијама на БЗJlкану, и да lIе оне преко Турске, Гр'lке и 
Буraрске, уhи У Југославију и створити моryћности да се тамо поврати ваш краљ и 
њеroва влада. Таква обавештења нису тачна. На конференцији у Ја.nи дефинитивно 
је )'Тllpl)eио, прво, да ни једна јединица америчке војске не доllе f/игде ЩI Балкан. 

Енг.теска војска, кад за то доllе време, искрцаће се у Грчку И помоllи ГРПmlа ла се 
ослободе од Немаца. Ваша земља препуштена је РУСl1ји. Из ових стопа, идите одмах 
И саопштите то вашем краљу. Нека апелује на нашег председника да се та ситуација 
ИЗIoIени у вашу корист, јер још има apeMCfla. Једно вас модим да моје име никоме 
и ни под којим условима IJe одате. Ви Зflате мој положај и ја би~ га изryбио сигурно, 
чим би се сазнало да сам ја једну тајну, која ми је као тајна саопштена, од једног 
пратиоца којн је пратио председника Рузвелта и са њим сарађивао на конференпији 
у Јалти. Као нпо сам и ма.l0Пре рекао, ово сам учинио само зато, да бих се ја пама 
олужио за вашу сарадњу и да вам створим могуhности да корисно послужите својој 

држави.R 

Одмах после ручка, вратио сам се у Каиро и око 4 сата после подне био сам у 
двору. Затражио сам аудијенцију код краља али сам у исто време, казао министру 
двора зашто идем код краљ3. Кад сам му сре пот31'1ко испричао, он ме је nриј3RИО 

.. раљу, па кад сам и њему казао оно исто ШТl) сам чуо, он је наредно министру двора 
да му ХlffiЮ позове председника владе Б. Пурића. за кратко време дошао је и Пурић. 

Краљ Петар ме је замолио да све оно, што сам њему казао, да кажем и председнику 
владе Пуриhу. кад сам све од pe~11 до речи испри~ао Пурићу ову ствар са конфе
ренције у Јалти, онако како јс то мени пуковник Мошадски рекао, Пуриh ме је одмах 
упитао откуд да ја те ствари зиам и ко је меl'lИ то кюао. Ја сам Пуриhу ОДГОRОptlо 
да сам све опо чуо са једног аутентичног места, и од човека за кога сам сигуран 
да ми је рекао истину, али ДIl његово имс нс могу рсllи, јср сам томс човеку дао 
реч да ћу његово име сачувати и исhу га издати. Пуриh ми је на то рекао, да је 

цело ово саопштење које сам ја њему учинио, од прис ЛО последње речи све изми
шљеио. Он има аугеИТИЧl1е подагке за које је дознао прнпиком проласка В. Черчипа 
кроз Кuиро, да РУСИ уопште неће доhи на Балкан; да ће БЗJlкан, чим се отвори други 
фроит, бити поседнут англоамеричким трупама, међу којима ће по свој прилици, бити 
и 1)'рске трупе. Кад сам ово чуо од Б. Пуриl'ш, ја сам му само толико рекао, да од 

свега юга што је он ~yo нема ништа и, IIКО ОН У ту MuryhHOCТ верује, да је 10 фаmлио 
и по љега и по ону попитику коју ОН води и заступа. 

По:щравио сам се са краљем Петром и изишао из двора. Ово је било моје по
следље виђење са краљем Петром П, јер је он YCKnpo IШnYСrnо Каира. пре њетвог 
ОДЈ1зскз p~Kao ми је Маркоuић, МИНИСГdР двора, да се кра.ъ спрема Д3 се врати у 
Лонден, јер нем!! више зашто да ссди у КаИРУ, али је и краљ Петар и Божидар Пуриh 
приредио један чудан "апридили" за самог министра двора Марковића. 1. априла 1944. 
краљ Петар и Божидар Пуриh сели су на већ спремљени авион и ОГIlУЈОUI!ЛИ за Лон-
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дон. О томе !Юласку МlIнистар двора Mapx.CB!oIh уОllluте H!oIje био извештен! ... Око 
10 caTII тora дана, пред мојнм станом зауставила су се дворска кола. Шофер је дошао 
да ме позове. Кад сам сишао доле, у колима је био мој пријатељ Б. Марковиh, МIIНИ
стар двора. кад сам сео поред њега. у кола, он ми тада рече: "Знате ли шта је ново?!". 
Одговорих му: "Па HOBOCru има много у све'!)'. Не знам за које новости ме питате". 
А он ми рече: "Ама није ствар о светским новостима, већ о нашим. Знате ли да је 
краљ са Пуриhем на ЛУIY за Лондон! Јутрос су обојица сели на авнон и отпутовали, 
а Melfe уопште IfИСУ изоecrили О томе путовању. Све је ураl)eио дискретно и ствар 
је водио краљ са Енглезима". OrИlПли СМО У двор, ал\! више тамо није била египатска 
стража, која је раније стаја.lа око двора. Енглези су известили ег\!патског ynP3BHIIK3 
ПОЛИЦflје у Каиру да се стража нема више за шта постаВЈЫ\ТII. Кзд смо ушли У кан
целарију МИНllстра двора, онда ми Марковиh рече да се он боји да је краљ решио 
да сс по сваку цену веича са својом вереиицом и мисли да је он одр:ж:авао коре

споденцију са вереницом помоhу неких Енглеза. 
Рекох му да не знам за ту везу преко Енглеза. Алfl знам за једну JIPyry везу, преко 

Спасоја Стерђепића, секретара министарстоа унутрашњих дела, преко кога је тако 
ИСТО IoIшла та преписка и да му је краљева вереНИllа као успомену за те и неке раније 
услуге, дала своју фотографију са својеручним ПОТIIИСОМ. Кад је ово чуо, Марковиh 
је као OIшрен скочио са столице, па MfI рече: "Ама, јесте ЛИ 1111 то својим очима видели 
- 1)' фотШJ!IIфију и ту nOCBe'l)' са својеРУЧIJИМ ПОТПИСОfll KpIlЉeBe lIеренице. И ако 
сте то видели, )IIIОТО да МИ то не кажете раније?" На то сам му одговорио, да сам 

'1)' слику са посветом у 3liaK сеliања и снојеручиим потписом краљеве веренице видео 
ЛflЧНО CBOjflM очима, али нисам имао права, нити сам био овлашћен да то пренесем 
и другим људима. Знам из причања Спаооја СерђеВИhа да је он и у Лондону био 
посред]]и" између переиика I! BepeHI!Qe, п~ сам СМ1ПраО да то није баш нека велика 
Тllјна. УОСТIIЛОМ, све '--'}' то ЛРИВllтне ствари о којима се ја нисам ни најмање I!Iпе
ресовао. 4. IIприла 1944, ЛОНДОНСКI! радио јавио је да сс тога даиа јуroсловеlfС"И "раљ 
Петар П веlfчао у руској цркви у Лондону са његовом дотадањом вереницом Алек

сандром и да му је био венчани кум Ђорђе VI "раљ Ве.lИке БритаНllје и ц~p Индије. 
Тако се СВРIIIИО лон.~онски д80бој између две жене ... између бипше југословенске 
кра:ьице Марије и Ј'оспођице АСIJа3ије. Кад смо о lOме ја и Марковиh разговарали, 
и један другоме упутили смо питањс: јесу ли ово само остваренс жсље ове .1укаве 
Гркиње, или још нечије. Али на то у томе момен-ту, могли смо само извесне ствари 
нагзђати али ИХ нисмо могли И ПОТВРДИЈ'И. 

Баш TflX дана у К:!иро су допутовали DОmyковник Воја Jlукачевиh и мајор Баче· 
оиl\. Обојица су дошли диреКТIiО из штаба генера.1а д. Михаиловиliа, да у име његово 
и uеле југослонеснке војске која је лод његовом командом у Југос:лавији шаље ПОТ
пуковника Вnј)' Лука'lевића I\~ присустпује ПСIIЧЮЈ,У краља Петра П и "принцезе" 
Алекс~IНДР~. Иако је краљево ненчање ве!l било свршена ствар, Лукачеви!l је тражио 
да буде lЈ)'штен у Лондон, јер је њеroва мисија спеuијална, па макар и -са једиим 
малим задоцњењем. 

Енглези су на то пристали, и у "рпом наредном аниону који је ишао у Лондон, 

далfl су место и ПОТПУКО8НИКУ JlукачеЈНtћу, који је о себи гонорио У Каиру да је одре
ђен да буде стари снат при женндби краља Петра П. Кад је стигао у Лондон, одмак 

је био примљеи код краља Петра и краљице Алексанлре, а з.атим му је створена мо-
1)'I\li0CT да се креlie и у неl\ИМ ДРУГИМ енглеским круговима, а на првом меС1)' код 
пукониика БО~Юliа. Потпукооник Лукачеви!l је својим IIЗлагањима "о борбама" гене
рала Д. Михаllловића и његщих јединица у ЈУГОСЈЈавији, вероватно заинтересоD.aО оне 

еНI'леске кругове пред којима јс о 1ИМ стварима говорио. Али, баш у моменту кад 

јс он сматрао да је постигао велики политички успех у Лондону, руска агенција ТАСС 
цитирала је је.'\fЮ писмо које је потпуковник Лукачевиl\ упутио комаН}ЏIIПУ јелне 
бугарске БРИl'зде, која је нреко Крушевца и Чачка иlltаЈЈ3 да нде у Саицак, да тамо 
пали нека српска села fI ГОIiИ пuртизаlfе, где Лукачевиh томе бугареком команданту 
јавља да му је пут за Санца" сжЮодан, и да ни једна јеДИliflUII која припада фgрмацији 
генерала Д. Михаиловића неће га нигде на томе путу напасти. Руска areH1lIIja ТАСС 
је у исто 8реме изјаВJ.lЖl да Руси имају то Iшемо у оригинаJlУ у својим рукама. Оно 
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саопштење о Боји Лука'lСllиhу 113.,,10 је у те кругове у Кflјима се кретао као гром из 
всдр!! веб!!. 

И сутрадан су енглеске власти наредиле \3Qји Јlукзчевиl'tу !ш му је осигуране МС
сто У авиону и да одмах има да НIII1УСТИ JlонДОН. Тако се неславно З<lВРШI\ЈЩ у ЛОН
дону мисија Боје Лукачевиhа, несућеног старосвата краља Петра П. Кдд је ЛукзчеНЈ1ћ 
дошао у Каира, сви су знали о томе његовом случају у Лондону, и ОН ТО није ни 
побијао, ШIИ је правдао тај Сllој НОСТУIIЮ( на гај начин, пrrо је ТО била једна општа 
акција IIсмаЧКQ-ТI\JIнјllнско-буrнРСКI\ за чишћење комуниста и н.ИЈrollЈ{Х одреда. дОК 
је Лукачевић био у ЛОИДО"!)', БаЧСОllћ је био у Кзиру И 1у Је сачекао Лука'lСllића. 

Министарспю фннаНСИЈэ, односно главна држзвна благајна, као и финансијско
економски еавет, који је устројен оа стране председника владе Б. Пуриhа, који је 
требао да одобрава држацне издатке и да контролише јесу ли ти издаuи "на закону 
основани" - још су се НU:ЩЗИШI у Kal1py. ПредсеДlll1К ВЈЈаде беше издао 'Наредбу да 
се Doји ЛукачеВl1ћу \!зда јс;tиа сума НОllаиа у злату и доларима за рачун генершш 
llраже Михаиловића, министра војног. Сума је износила нешто у зла,!),. а нсшто у 
ДОЈЈ3рима око 100.000 долара. Међутим, деСИ.lО се 080. ГЛЗ/lНИ ДРЖЗRНИ БЈЈагајиик у 
Кнl1ру био је Грујица Жуњић. БИIIШИ ВОЗОJlођа на јуrocловеНСЈ;:ИМ држаПНI1М желе

ЗНl1цама. ЖуЊl1ћ је рщ-шје ВРШl10 дужност благајника у делегацијl1 за Блиски и Сред· 
ЊI1 исток, док јој је на челу био Јован ЋОНОВl1ћ, а кад је ЂoHOBl1h отишао за Југо
словенског посланика код француске владе у Ал;~шр, ЖУЊl1ћ је l!Остао благаЈНИК 
у министарству фl1нансија у Канру, а то је, у исто време, била и главна државна 
БJwгајна. Ка;! је саоnштеIJО Жуњићу да изда овај IJ{)вац, ОН је то отказао. Милан Мар
ТИНО8ић бив. министар финаНСllја, 1(0jl1 је у то ~peMe бllО nреЈ\селник одб[)ра за помоћ 
Титу и партиз.анима, са ССI\ИШТС~ у Каиру, нагоцорио је Жуњића да он тај новщ 
не издаје. Како је био тачно одређен дан и час поласка Воји Лукачевићу и Бачевићу, 
за њихов одлазак авионом у ЈУГGC..lа!шју, У штзб Драже ~ИХ3И,10нића, Жуњић, ;Ја 
не би дао 081Јј lЮВ~Щ, узмс са со60", кључеuе од кЏ.се, 11311УСТИ ЗI'рад)' државне б.lаг~јне 
и склони сс НСГ;Ј;С У lU!иру. 

Одмах се направила ВCJlика узбуна. У министарство финансија дошао је I1)'IU)IIНИК 

Путник, син покојног прослаllЉеног српског BojBo;te Р. Путника, који јс овде у Каиру 
био начелник штаба јуroс.пОllенских снЏ.га IIВH mаџбиие, па је у Ј\руППllу Воје Лука
чевића rpаЖl10 да се огвори Држзвна каса 1\ да се Ј!укачеВl\ћу предз новщ за који 
је он имао потцуно урсдан налОГ. Али је све то било узаоlУД, јер јс ЖУЊllћ био побе· 
пю." и онда је настала трка и потера за Жуњиhем. Најпос.пе, обратили су се 11 енгле
ским и египаТСКI1М властим~, С молбом ла се OD~j о}\беглн благајни" ПрОНЏ.ђе, јер су 
они сумњшЈИ да је са собом однео и велику суМ'ј државног новца. Међутим, ово није 
било тачно. 

Жуњиh са собом није понео никакав држЏ.вни нова14 већ је само узео кључеве 
од кЏ.ее н са кључевима побегао, Тога дана и идуl'1е ноћи Енглези су "успеЈ1I1" да 
"пронађу" rpyjl1UY Жуњића и да Ј'а caueтyjy д~ цође у министаРС1-ВО фl\Н~НСl'lја што 
је овај и учинио. С,СI1дщан, Кад је било каНltелаРl1јско време, Ж)'њић је дошао у мини
старство финансија и тамО прсдао кључеве од касе, изгонарајуhи се да он даље не 
може вршити дужност б.пагаЈНИК<I, јер се од њега тражи да он на незакоюrr начин 
издаје "које коме" државни новац. Oд~ax је одређен једна нови благајник који је 
примио б!lаl'ај[[у и OJIPI':ђt:lty ~YMY f1(18В1Ш предао Bojl1 .lук~чепић)'. Још I1CTI': ТЈе~I':РИ 
ЛуtUlчевић и Ба'lевиli сели су на авион и отишли у Ьари (Италија). ТаМЈЈ је био велики 
аеродром)' Фођи, један од највећих аеродрома у Италији, где су се спусти.~И. а из 
Фођа требало је други а~ион да их пrefiщи пreк{) Јџранског м{)ра у Upнy Гору, где 
се тада НШlазио шшб Драже Михаиловића. Чим су сишли из авиона на nероДроМ 
у Фођи, Енглези су одмах одузели Сав HOBau који је носио Лукачевиh за I'енерала 
Михаиловића, изјаllЉујуhи да југословенска влада нема права да народни нонац шшъе 
Дражи МихаИЈ\овићу. Тnко је одузег овај НОЦ1Щ ,,-uји ј!:' био HaMeЊCII дражи :vIихя

ИЈЮ/lићу. Тек j[OCJle -!Ога, flребнчеНI1 "-'У JlУК<tчеВl1ћ и Ь<tчсвић I1ЈЈеКО Јаll.раНСКОЈ' мор;! 
и епуш~ни негде у Ирној Гори. Цео овај поступак био јс изазвао један тсжак утисак 

код Сроа у Каиру, У то време Једна ве:IИКn група uивюlНИХ лиuэ и ОфИllира које 
су Италијани БИЈIИ заробили, или су их узели као таште, беја,'! пећ дошли у Каиро. 
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Meny тим ослооођеlll1М ЉУДИМ2 био је KPCT~ Мандиh, председник окр. суда из Над· 
горице, Милинковиh, директор ГlIмназије из Бсрана, Ђуро Шоh, бивши председиик 
Оlllцтине у Бару, nywal1 Бан, чиновник поште, еИНОВ2Ц бив. црногорског митрополита 
Митрофана бана, породица Радllшла rpIil1ha, генералног секретара југословенског 
СOiЮ.lа; сестра и зет ДоБРОCIIва JeoђeBl1ha 11 јощ многи други. СО2КИ даFl је у Египат 
долазило све Вl1lпе света, KOjl1 је био у ропству или интернаUl1ји код ИТ1IJшјана. На 
протест еГИIl;пске владе што оволики свет улази и без икакве дозволе се насељава 

у ЕГИIl1)', Енглсзи образују један логор, јужно од Суецког канала, и тамо сместе све 
ове избеглице, дајући им хлеб и остапу храну, и паказујуhи стараље за овај свет, који 
је годинама био малтретиран од ОКУIШ!Ора. Али, једнога JIalla, доБИС1ll0 вест да је 
JlОЧс"Ю искрцавање у А.JIекеЗНДРl1ји OiЮ 30.0\10 избеглица из Далмације и са неких 
далматинских ОС1]Јва, које је евакуисао Тито. За њих су ЕНГ.1ези спремили један логор 
ссверно од Сусцког кана.ш, б.1иже Суецу, док је онЗЈ ПРВИ југословенски .ттоroр био 
нешто ближе Порт Саиду, Tal<O, да се ЉУДI1 из ове две групе нигде не '"'01)' срести. 
КОIIIУ"ИСТИ су свој логор у Е.l Лришу одмах савршено уреДИJlИ. ЊИХОIШ организација 
и овде у ЕЈ·иrrrу ПОl<азшщ c~ као одлична. Установили су разна културна друштвв, 
међу I<ojl1Ma и за позоришие представе, фудбал, као и певачка друштва. 

И почели су и спремати да са тим друштвима и зиl'Jy пред каирску nyб.1ИКУ. Али, 
У исто време, Тито је у Каиру већ имао и свога војног изасланика, а то је био Мата 
Јакшиh, сада потпуковник Титове војске, рођени Србин и каТОЈIИК, Дубровчанин, који 
је правне науке завршио у Паризу. Поред 1J,eг~, дтuзо је и полит. I<омесар и још 
неколико МУШКI1Х и женеких особа, које је било потребно као особље у тој мисији. 
Пре њих беше дошао потпуковник в'-щдимир Дедијер, који је знао енглески језик, 
3,lIИ и ПOlII1Т. комесар југословенске војне мисије, такође је знао енглески. Цела ова 
мисија, дала се l1a посао, ;:1iI се добро афИРМl1ра и да преl\ јаВlюшћу Е.гиша IЮl<ажу 
и докажу да су I<омуниети нешто сасвим друrо, неЈ·О ш['() су их раније ДРУI·11 пред

етзвља.1И. Мора се признати да су у томе уСПС.1И, јер су сви Титови Ilредставници 
у Каиру били потпуно углађенн људн, образовани и друштвено лепо васпитани; логор 
у Ел Арншу добро организован, али и добро дисциплинован, тако, да и:I тога .10ГОра 
нико НИЈе могао чути нн једне речи. 

Кад се сазшuю на све стране о случ~ју Воје Лукачевиhа у Лондону, H~Hepa:J дража 
МихаИЛОRнћ, npel<O своје радио·стаНl1це је известио краља 1 Icтpa и савсзникс, да Воја 
Нукачевиh ннјс био никаl<ав његов изаслаНИl<, јер он није нн одреliивао никог.! од 
својих официра да у Лондону представљз н.ега и војску у отаuбини за време краљевог 
венчања. Да лн је опо сне I"3ЧИО ш·ю је I·сиерал дража Мl1хаИЛОВl1h ја~ио о Лука
чеllиhу, није се могло утврдити, јер Ј]Vl<а'lевић можда није имао могуhности да се 
брани од свога команданта. РУСИ су неирестано напредовали. ОтПОЧeJIО је иекрцавање 
савезника на <tт:шнтској обали у Француској. И У томе м()меиту, ја сам ј()щ један пут 
био позван од пуковника НИКОЈшја МошаДСl<ОГ. МошаДСКII ми је поставио овакво пи· 
таље: "Кад би СНаЈ е Ј·еllера.ч~ Мих:шловиhа биле добро наоружане, да ли би генерал 
Михзиловић са својом војном снагом ратовао Ii одупро се уласку Руса у Србију; шта 
ВIi мислите о OBOMe~" Ја сш,1 му Fla то одговорио, да ја ие знам ИН КОЈ]Иl<О војске 
има геиерал Михаиловић, ни какво је њетно наоружање. 

ТО ОНИ боље ЗIТају, јер имају своје Мl1сије не само код I·ffiерала МихаИJlовиliа, 
већ 11 код liOТНУl<овника Пилетиl'lа у Хомољу. Према томе, овде нс бих могао дати 
oдгo~op који би одговарао CТ1Iарности. 3H~M ClIгypHO да би генерал Михаиловиh, кад 
би имао потребна шюружања, ударио СВЮI својим снагама ШI НеМI[е. Али, да би уда
рио и на Русе, у то не верујем, јер би то значило у исто време објаuити раЈ ca~e· 
зницима. Још једаlllЈУТ ме је упитао Мошадски: "Јесте ди Би снryрни да гснерал Миха
ПЈЮllнћ не би ратовао против Руса!?" Ја сам му на то оШ"оворио овим речима: "Ја 
не знам да .1И би МИ:l;аи.rтОВl1ћ ратовао 1JPOТI1BY Руса. Али знам СИl)'рно да СРПСl<И 
иарод то не би хтео". Ila томе се мој разговор свршио са Мошалским. И он је одмах 
после тога отишао у Лондон на своју н()ву д)'ЖIIQСТ. 

СIIИ МИ Срби који смо у ·10 преме ЖI!ВeJlИ )' KaI1PY, били смо изненађени овим 
догађајима. На ВеJlИКИ Пет~к 1944. кршь Петар се жени и венчава у Jlондону! љему 
куму је енглески кр1\љ Ћophe УЈ а на УСКРС, СJlМО два дана доцније, масовна амеРИЧl<а 
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авијација бомбардује Београд! ... кал сам 33 ОВО дознао, ја сам прекинуо Сllflке везе 
са својим пријатељима ~нглезима, јер нисам могао никако да СХЕflТИМ iЩ је заиста 
била нека по-треба да се, и онако бомбардовани Београд од стране Немаца, бомбардује 
сада од савезника, јер ми је било побро познато да у томе моменту, сем желеЗНИЧIШХ 
мостова код Београда на Dои и Лунаву, никаквих других важних оојеката нема у 
Београду, и да је немачки гарнизон у Београду један од најмањих у окупираним пре
стоницама Бароне. Схватна сам ово бомfiaрдоаање као fleKY казну над српским наро
ДОМ, коју ОН ни по чему није заслужио, барем нс од Енглеза. 

Врсћало МС до највсЬс мере што су појединн Енглези са велИКИМ одушевљењем 
и са неком ГОРД()шhу ГQВОРЮИ о томе бомбард()взњу Београда, ,10К је београдски 

радио јављао о щ-ромном броју жртава које је поднело мирно београдска СТаЈЮН1IИ

штно, причињеним овим масовним Goмбардовањем. за сво Ереме којс сам ЩlЉе провео 
у Каиру, никад више нисам поздравио нн једног Енглеза, а они су продужи.ли да 

бомбардују Србију. 
Прекннуо сам везе и са Енглезима и са Русима. Али сам код Руса иt!аК оставио 

др АlП)'на Новачана да се с времена IШ време, састаје С<l Русима и одржаuа uезе. 

Тако је завршена моја делатност и рад з.а време II светског рата. 
Чим је Београд био ослобоћеli, МIiОГИ су почели да се враћају у Београд. АIIИ, 

то су махом б}fJlИ комунисти. Јfшуара 1945, свима Југословенима је саОЈТште.ю ла у 
јУЈ'ОС:lOвенском посланству у Каиру, на чијсм је чслу сада eT<lj<lO :'\о1илан Мартиновић, 
ДСlюнујемо старе пасоше и да добијемо нове. Речено нам је да онај који то не учини, 
сматраће се одмах као да није грађmtин 1угослапије . .1а сам отишао у посланство кра
јем месеца јануара и обновио свој пасош, коме иначе беше истекао рок. Али, без 
обзнра на то, ја нисам хтео ни за један моменат да изгубим право граћанинз 1уго
славије. 

Из Београда је дошао у Каиро I!OH Б:шжа Марковић. Он је био роДо_\! из Црне 
Горе, и пре рата је ЈЈР.ШUД<lО CPl1CKoj Зсмљорадничкој странци. За време окупације 
придружио се ТИТОВЦИlI!а и добио је ЧИIi ПОТПУКОlIника. Он је молио грчку црквену 
општину у Каиру да му дозволи :1.3 у грчкnј цркви Св. Николе у Каиру О!lРЖИ JJnMeH 
свима изгинулим Србима з.а време рата. Грци су оно дозволили и олржаи јс овај пара· 
стос на словенском језику, U било је спремљено и жито како то изискује тај обичај. 
)1 исто време ТИЛ)Е војни изаслаЩ1К Ма-т ј~КПlић тражио је ДОЗflОЈЈУ д~ се и у IШТО
.1ичкој катедрали СВ. Јосифа одржи ости такав помен. Ја сам присуствовао помену 
у православној цркви, кап и MUTd Јi\К1Пић. А кад смо ИЗИIП;ЈИ из I1равосланне цркве, 
Јакшић ме је 110зоао Д~ lIрисустоујем номену и у кuтоличкој цркви. Ја сам H~ ово 
пристао и ПОШ.1И смо У катсдралу Св. Јосифа. 

Поп Блажа Марковић, био је у кумству са Јованом Ђоновићем. И он је неколико 
пута посетио 10вана Ћоновића, кnји је оећ био I1СЮИОНlfсан као краљев посланик 
КОД француске владе у А.lJЖИРУ, јер OJIM!PI 110 образовању владе Ивана Шубашиhа, 
даЛи су оставке Константин ФОТИћ. у ВаШИl!rтоН)', Теофн,~о Ђуровић, посланик код 
грчке влаl\е, Љуба Хаџи-Ћорђенић IIОСЈШIЈИК у Каиру, JOO<lII Ђоl10вић ПОС.'l3ник У 
Ллжиру - све је го учињено у знак протеста што је краљ дао владу Ив:нry Шубашићу, 
а сви су знвли да је то би)"1O по изричиroј жељи В. Черчила. И тек овим чином видело 
се на који се начин плаћа веНЧ<lIЬе, OДJI(){:HO кумство енглеског краља Ћорђа У! краљу 
lleтpy 11 Југославије. Не знам ;щ ли је тога био свестан и краљ Петар. Али ми је 
бllО познато каце је све напоре учинио код Бошка Јеllтића да га З3,1ржи на положају 
југословенског амбасадора у ЛОНДОНУ. кад је д~o манлдт за састав ~щще др Иван)' 
Шубашићу, О,'1једанпу Ј је остао више усамљеll, него онда кад г~ је Н~ПУСТllла стража 
у Каиру. Сви државниuи осим ВечеслаЕа Вилдера, који је п\Да био ПОС13НИК код пољ
ске владе. и Кухара, посланика код ЧеХОСЈ!nвзчке владе - сни други ,1ржаНllllЦИ и 
ЈТОJlитичари НВI!УСТИЈЈИ су краља који ни дотле није др:.tшо крму дрЖI1ВНОГ брода у 

својим рукама, али је би;1O изгледа да ће ипак jel1HOf дана узети. Т[)га веровања није 
више било ни у кога. Краљ Петар fiио је игр3'1ка у еНГ.1ССКИМ РУКl1ма и од њих ј" 
добиоао ЈЈар~ђеп.а ЈЈпа и кшш да I'ОВОри "P~KI) радија; кога да смсњујс и кога да 
ЈТостав.:ьа на разне ПО.10жаје. 
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Кад је Шубашиh постао председник владе, он је у исто време био и министар 
свих ресора, јер се ниlю у инострлнству од llOЛИТИЧКИХ :ъуци није хтео ПРИМИТИ да 
буде ЧЈШН њеl"ове ВЈЈаllе. Тек lЈОС.не С1ЮрВЗ)'МН Тито-Шуоошић, у в.rщцу је уШ80 МИЈШН 
Грод И још нскн други министри. као што су Сава Косановиh и др. Ето, каква јс 

би.м СИl)'<щија оних људи, који су, неки с lЮљом, а неки без оо:ъе, напусТlUТИ домовину 
после 6. априла 1941, а нехи и Ј\опније. CRf плате и прииа1Џ1ежности, као и помоћ 
која је Щ1вана избеглицама ИЗ државне кзсе краљевнне ЈУI·ославије, lJРеснuш је ]Јосле 
1. марта 1945, lЩЦ је последњи пут 311 месец март била издата плата и nомоћ свима 
онима, Ј;оји су је дотле примали. Краљева војска у Палестини 90% пришла је Титу. 
Нису му I1РИШ.1И МНОГИ Срби официри, а од Словенаца само РШlOте1L Сви ови КОЈИ 
нису пристали уз Тита, БИ:ЈИ су послати у онај логор јужио од Суецког kaHB-lа, нешто 
ближе Порт Саиду, него Исмаилнји. Сни остали војници били су превезепи на Iщл
матинска острва, која су већ била у Титовим рукама и била :дщггићена од енглеске 
флоте. која је била господар на Јадранском мору. 

Петар ЖИВКQвић био се решио да иде у Цариград. Али ца оде у Цариград потреб

но М)' је било да на његов дипломатски пасош стави низу југословещ:ко послаliСТDО 
у Каиру, на онда енглески КОНlул у Каиру за ПалеСТI1НУ, француски конзул за Сирију 
и ТУРСКI1 за Турску. И дошао је ДОЈJlе, да IkJ3p Живковић, којl1 се онако ненрија
reљски показао према Ми,таиу Мартиновићу, док је овај био министар финансија, 
сада мора да МО.IИ тог истог Милана Мартиновиhа да му визира l1асош за Турску, 

а кад не би добио ту иизу, морао би остати У Каиру, што Петар никако није желео. 
Међутим, н ако је поеroјВ-lа изрична заБРllна Щl се lIетру Живковићу, мени, ТеофИ.l)' 
Ђурониliу и још неким >\ругима не дају нипошто низе - :\1ИЈШН Мартиновић је наре
дио једном нижсм чиновнику, који се звао Шу:ьак, да визира пасош Петру Жив
КОвићу. Ово је учинио с тога, да о томе ништа не дозна Бора Симовић, син Лушана 
Симоииhа, који је Tal1a вршио дужност Ј секретара послаНСТ8а, а то исю крио 
је и од свих осталих ЧИIЮВlшка посланства. Међутим, Пеl<1Р ЖИ8конић крио је 
CBnj полззак за ilаРИl·РiЩ. Соој ДИllJЮМ3ТСКИ пасош, после југословенске визе, визи
рао је CflMO код еНГJll;:СКОГ конзула у Каиру за Палестину. Свима познаницима гово
рио је како је због бо.lCСТИ очију намеран дз иде у Палестину, где у Јерусалиму 
има ВС.1ИКИ број специјалиста за очне болести. А кад је ОТИШЗ0 у Палестину, тамо 
је добио визу за Сирију и Турску. Пет~р Живковић је иаЈЈУСtиО К~иро, ~ да l!ије 
рекао ни зБОЈ"ОМ својим нријмтељима, 

у Цариграду му је осигурао МеС1"О прота Сер::tфим Крстић, који је још пре тога 
отишао у Цариград, а он Је у Анкари имао једног доброг лријатеља Басри-бсга, који 
је родом из Охрида и чија је величанствена кућа узета 33. срнску гимназију у Охриду. 
011 је, као виђен младотурчин, добио једно место у Малој Азији, које га је стално 
бирало за народног IIОСЈ1аНИЈ;а за вслику иародну скупштину, која стално заседа у 
Анкари. Басри-6ег је већ пар човек, а.1И је био један од првих troмагача Енвер-беј}' 
и I1иази-беју, кад је почела 1)'рска револуција 19fЖ. у Битољу. У спима политичким 
кругuпима у Анкари Басри-бег је уживао не1Јоде.ъене симпатије и то је добродошло 
пропr Ссрафиму Крстиhу Д3 може сву робу коју је нонео из Каира, а с њом И доста 
1Лата, да пребаци из Турске у Југослаllију, 

За нас. КОЈИ смо у то доба били у Книру, постнвiЫ1ЛU се питање нп" ће Јџ! Се 
раl1И даље. Бюш су свега два пута. Један пут је подио у отаuбнну, Друl·И је ~о!\ио у 
неизвесност, 10 јест. бити бсз отаџбине и IЮ"ЈУЩПИ се lЮ све'!)'. Враћзње у [паUnИllУ 
опет је значило једну неИЗIIССНОСТ, јср <-"'ј стизаЈШ и IJРИВ<ПНИ ГЈШСОRИ, а и страна ШТ<iМ
па је доносила вести о маСО~IIИМ убиствима, вршеним у отаЏUИIIИ и О МНОlоБРОЈНИМ 
хзпшењима. Истина, сва ова убиства, па и хапштења Ј;Омунисти су правдапи да су 

све 'Је реlЈрееалије учиљене онима. који су тобоже сараћивали са непријатељем. Ми 
нисмо имаJlИ моryhности Щј све те вс(;ти 'Iроверанзмо. Остав;],(\ио је свакоме да им 
верује или не верује. Ја сам овако размишљао: на једној crpани је ОТ!iuбина, )' којој 
живи 15.00n.or1O нашег народз. Мени је тамо породица. Ако всћ треба да се негде 
погине, онда ииак бо;Ье је да погинем у сцојt)ј lIеl о у туђој земљи, Наша емиграција, 
за ореме II светског рата била је '·отово дезорганизовuна, а зцанично вођство те еми
грације дотера.ЈЮ је дотле својом политиком да је краљ Пстар признао Тига и да преко 
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С80га прецсеДIJИКfI маде Шубашиhа и даље преговара са ЊliМ. С друге crpaHe, било 
ми је IЮ3ШliO да се у Италији налази велИКИ број избеглица из ЈУГОСЈШllије, па и 
ЧИТ3!1е војне формације; као што је државна стража, створена ::ш 1Ipe~e владе генерала 

Нсдиhа у Србији, Љотићеви одреди и чешИ'lКИ Оllреди lIова Ђујића, Доброслава 1ев
ђевића и јnщ неки под командом генерала Ll.а~јаНОllића. 

Али I-IC10 тако, мени је познато, да никада до сада ни јешш емиграција нмје усшща 
да ОСJlободи своју земљу 01.( ОНИХ, који у њој држе власт, ца сам још више био сигурat! 
да ТО не може уЧИНl1ТИ ни jYГ0CJ100CHr;кa емиграција. која и опак() идс у pa~KopaK 
сп краљем и краљ са њом. Зато сам из ОВИХ раз.10га, решио да се вратим у ОЈаџбину. 
lУГОСЈЈовенско послансТlЮ у Каиру било је ОВЈшшћСНQ да Hue о своме трошку perтa
трира до италијанског Барија, 11 UД1lТЛС су саобраћми ",ми југословенски бродови 
који су Ilрt:шпили imШ свет преко Јадранског мора у Смит. Ми смо требали да по!)емо 
за Бари одмах после заКЉУ9еног примирја у Берлину. А1И пошто се одмах изродио 
сукоб измсћу Тита и Англо-Американаца због оку!!аuије Трс-щ коју су окупације хтели 
да задрже Титови одреди, па су се ДНГ.l0американци били наљутили и отказали да 
својим БРОДоиима врше репатријацију југословенске емиграuије, која је била вnљна 
1Ш се В)Ј<1IИ у отапбину. Тек !\оШТQ је ОllЗј сукоб дпнеК.1е юглаnен, на lај IШЧИII JlГГO 
је југосsювснска војска дефинитивно напуСТила TpC'I', Ј::Ю'ЖЗИ су пристали да врше 
репатријauију југословенских юбеГЛИIЏ\ крајем јуна 1945. У јецном транспоpry где нас 
јс било снега 10 Југословена. ми смо OI'ИШЈIИ из Кuира возом до порт Саида. У Порт 
Саиду смо преноћили, а сУlрацан био је понедељак, )'крuали смо се у један Be.rтHKH 
индијски Iшробpuд, који нас је требао, преко Маше ll<I одвезе у велико рапю ита
лијанско lIристаНIIШТС на 10НСКОМ мору)' Таранто, 

У лађи сам добио кабину 1 класе. Ове к~БИllе биле су 1'01000 ма.ilИ салони. Сва 
Ш.ICлуга и сви морнари БИЈЈИ су ИндијЦIf, као и сам Кllпетан брода. lеДIlИ од наших 
сапутника који је хтео да се праТl! у Оl-йuбину, Спасоје Стерџевић, ПQпишманио се 
и са ла!)е се врашо Н1праr. Сви ми ОСТ'dJ1И ПРОДУЖИЈ!И C1ol0 пут, па смо lюсле Јп сати 
пожње. 110 најле!IШСМ времену, стигли на острво Малry. Предвече СМО ]]ОШЛИ са Маше 
и узели курс за Т:Ј.ранто. Сутрадан ПЛОВIf.1И смо lI.'fЖ обала Сllцилије, док нисмо ушли 

у веЛI1КН з.алив JOllCKOf мора на 9ијем се крају на копну налазllЛа италијанска варош 
ТаРIIНТО. Наше СТЩlрИ етаШЫ':llе су на један енглсски камион и однешене у један 
магаUИII, 'lије су К.ЬУЧl'НС држа.1И Енглези. Ми смо бюи смештени у јед]]у рекои
рирану кућу, која је 6ftла доста ЧИСТ Ј, 3 IЈамеШlена војНИ9КИМ креветима. 

Кад смо се смеСТИЈП1, изашли смо одмах у варош, да потражимо ВС9еру. Ушли 
смо У јеД/ш бифе, 1'.Це смо углавном иаlllЛII шунку, сушен)' H~ диму, као што се то 
р~щи и код нас у Србији. Лутајући тако сам кроз М()!lеРIШ део Таранта, наићсм на 
неке људе којlf ме почеше Пlfтати да ;ш же;IIfМ да променим Cl]Jзни новац у Ifтa
лијански. ПО ЊИХОDОМ ИЗГОЕОРУ, НОЗllао сам их да нису Италијани, Ш! их одмах УПИТЈМ; 

од.а~ле су они дошли у Таранто. У прво време почеше да ми говоре кзко су они 
IIЗ f><1plfja. IIапослетку DИДСО сам да су оии однекуд из Југослапије If Iю~нем да им 
говорим СРПСКIf, рекавши IfM, да нема потребе да се Ilpeluapajy, јер сам родом из Бео
града и са мном могу СЈю50ДНО говорити IШ спом ма-Iерњем језику. ОНII признздоше 
да су ЈУГОС,lовени If flозваше \ie у једну кафану. 

Рекао сам IIM да ми је потребно;:(~ ми размене пет француских :lПатнию\ за IfTa
.~и.iзнски НОII~Щ. ПОГОДI-L11I смо се да ми 3<1 сваки златник П.lате по 5.500 иншијанских 
.lира. Кад см() OB~j посзо свршили, fl[)часТlЮ сам их најбољим ИПI.ЈЈијRН~КИМ BIIH01ol, 
које се мог.1О доБИТIf У тој кафани. ИЈ Ш\љеl' раЗi'Оllора дознао сам ДI! су СВИ Срби. 
Један од њих звао се Стојан КОНЧ<ЈР, Био је родом из околине ГlЛИТНIII(3. Им~о је 
породицу која је ЖlIвела-у I>арију. 

НШЮС-1СТКУ питади су ме з.а име. Река\) сам овоме Конч~ру дв ћу му плаТlПI:I ауто
мобил да Iflle одаВlIе право у Бари If да МIf шмо наћс један стан и два до три човека, 
па ЧI1М стигне камион са ЊIШIfМ CTB~pHMa преД енглеску команду у Бари, ја ћу одмах 
скинути све е80је кофере са камион:! и да се одмах одвезу у стан, који ће ми Стојан 
КОНЧЗР Iщhи, јер 1>I1f смо дужни з.аједно с.а ствзри"а Љ1 ине_"о у југословенску базу, 
а из те ба.зе сти~ри се не MOry изнети. Да [}ВШОЮ решење ДUIIСССМ, био је I!ОБОД што 
МИ је син СИI)'РНО у ОДМ~ТНИlIJТНУ, Ila IIисам могао да замислим да ћу ја у ово доба 



КА3иn,\њА. и ДОЖИВЉЛЈИIlOЈIIOДЕ ВЕЛЕIJIIШГ (lШ_19IК 1941_194б) 267 

општ~г Ilреllирања у ЈУГОСС1авији моћи да будем миран и слобоД!ll! у Београду, кад 
сви знају да ее мој еин још бори llратио сздзњег режима у Југославији. да еЮ4 ја 
стално био у Југославији, то би још могло некако и да се СХllати и разуме, и да ме 
за то нико fl.аро~ито ие малтреlира, A.lf1. ја долазим из Иfl.остранства, где сам имао 
разне везе са Енглезима и Амсриканuима и ко he мени nер[}взти у ЈугослаВfl.ји да 
р нисам опет ангажован од једнlfX или других или од обојltX да радим неuпо за Ibl1XOB 
ЈЮ'I)'Н У Југосланији и да од одмстниuпва свога сина направим неки веhи покрет, 
јср су ~нглези и ЛмеРИК;1НЦИ били разочарани због ;rpжања ТИТОВОГ Ilрема њима, 
Тако је мој првобитни плаи из основа био ПQКоарен, Стојан Кончар је пристао на 
Mnj предлог и брзо је нашао jcnafl. ауто и пазарио га за 9,000 .тира да Т1I одве:>е из 
Тараlпа у Б:3ри. ћстојање од једног до друl'ОГ града бllЛО је С!lега 90 км. То је онај 
мали део који ]Ја KapraMa предстаllЉа Ilе1)' од оие чизме која је »аправљеН~1 01\ Alle. 
иинског полуострва. llп је)Ј.НОМ крају пете нзлаЗII се Таранто на Јонском мору. На 
другом кра;у пете наJlUЗИ се италијански грџ Бари Ila Ја)Ј.ранском мору. Између ова 
два I·p;:tna ИI.Щ и железничка пруга. 

Али она је заобилазна и још није била добро уређена, а "Утем који везује Таранто 
са l:iаријем, могли С:Је етићи за два сата вожње док са железниЦ()м у то време се 
путовала 8-12 сати. дОl"Oвори:ЈИ смо се са Стојаном где јјемо се наhи у Барију, а 
то је био најнећи хотел у 6ЈlИЗИНИ баријског IIРИС"I!lНИЈПТ(l, Г;Ј:е се Н1L1а3И енглеска 
команда места. Стојан је одмах отишао за Бари, <1 ј1\ сам ocт(l[] у ТараН1)' због тога, 
што су ми еТlШРИ биле у мзгацину који:.!" су рУКОВШIИ ~нглези. Ту Hoh опет с:.!"о пре· 
ноћили У Таращу. Али нам је од eHf.leCKe команде с~општено да ее сутрадан не рас· 
lУРЗМО, јер I\e нас IJ1lТ(ЈВ~РИIИ нц камионе и пребщити у Бари. Пошто смо у истој 
куhи опет nреноhили, сутрадан смо чеКШIИ )Ј.Ц нам И3l1сеу наше CТlIари и да их утоваре 

у један енглески "амион. Све евоје ствари oeT3Bllo сам да се утоварс послсдњс тако, 
Д<I су све моје СТБари биле на задњиМ" вратима од KaMIIOHIl, Пюарио сам исти онај 
ayro, који је О!l8СЗ;Ш Стојанп Кончара у Б11ри, да и мсне cyТPaдllH по попp;:tтку из 
Бзрија, повезе опет и3 T3p;:tHIa за Бари. Пошто смо натоварили ствари у К!lмионе 
и еви се путници, који еу на то ИМЩlИ Ilрано, н~мсстили у истом "al>rnoнy, ја сам 
сео у путничка кола и ПРОЈ.\УЖИО "УТ за Бари. Тамо сам стиг~о м!шго !Ipe ками()на. 
Ауто ме је одвезао до пред тај !lелики хотел у Барију, где је била енгжска команда. 
Ту сам већ за lеКЗ0 Стојана Кr!Нчара са три-четири човека, СВИ Срби, који еу ме ту 
очеКИВ3[1И. ПОС.lе извесног оремеНа, С['Ш'ilО је и камион са стварима и људима. 

Камион је стао 1)' пред командом а ја сам одмах наредио да се моје СТRари избаце 
из камиона. СВИ су се зачудили овоме моме flOC"I)'ПКу. Али, пошто ~НЈ'Јlе]и нису пра. 
вили никакву IJримедбу, МОЈе су еве ствари, у року за Дllа минута, БИ.1е истооарене 

из камиона и утонарене у једна носачка КО.lица, 113 емо одмах кренули у стан који 
МИ је био cnремљен. Сви хотели у Бilрију били су рею\Ириp;:tни Од стране Енглез.а. 
J~дaH број хо~ла који није био реквирираи, то и ниеу БИЈIИ хотели, оећ н~што горе 
и нрљавије и IЮ своме намеШТ!lЈУ по собама и по постељним стварима, д~ је ЧОllек 
колико-толико навикнут 1111 'IИСlоћу, радиј~ пристао да спава на улици, него у једном 
таквом ХОТеЈ1У. Мени је наћеи пан у улици Виторио Еменуе.па ~ једној кући на IП 
СПJXI1)'. Добио сам једну заеебну собу, веома чи(1)', са чистим liOС'Јељним СТR~рима, 
а СО\ЈСТОСНИК тога стана био је један стари roСЈIOДИН са женом, док су му доа Cll1\il 
БИJlИ з.аробљени негде у АБИСШlији. Стојан кончар је 11О!'ОДИО да им ддјсм месечно 
за ову еобу В.ООО .1ЩXl. J~ СаМ на то пристао а за храну БИ.10 је много реСТОЈЮна, 
чистих и IIРљавих, јер ни једдн се Ен!'лез није хранио по Iпа:lИј3I1СКИМ ресторанима. 
у Бари,ју сам нашао неке Јевреје из Скопља, које сам добро познавао, ~ који еу и 
мене ПО3lШIl3ЛИ. ()IIИ су У току рата побегли)' А.lбаНfjју, која је билз под италијанском 
влашh~; тамо су живели ДОСЈа СЈюбlџно и трговали. У Албанији, за ореме рата, било 

је више робе на пиј~цама сразмерно, иеЈ"О што Је то било ~ самој Италији. 
T~"o еу ОIlИ екопеки Јевреји за врсме рата ипак добро IIРОШЈЈИ у Албаиији, дrж 

је пеliинз њихоuих сународника ~ Србији изгубило животе. Кад је И!'а;ЈИја "апи1)'
Ј[ирала, О!lИ су Јеllреји одмах нзшли начина ла се пребаци у Италију, j~p је I1емачка 
\:Еојом Еојском ОКУlJирала целу Алба!tију, али су за њих сада и у Италији створени 
наЈБОљи ус;юви за њи.хоо рад. У Итшtији се I10ј~ilИО цолар, фунТ(I стерлинга и злато. 
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Ра:mика у ценама ове стране В1IJlуте била је вслика између куповне цене у ТарзffI)' 
11 Барију и продајне у PI!MY 11 иаРО'lIlТО у Мюану. Тако су ОВИ промућурни људи, 
преко својих сународника, којих је било много у Риму и МИЛ1l1i)', ВрШИЛИ ову размену 
НОUЩl која је била строго забрањена у Италији. али о тој забрани нико није ВОДИО 
рачуна, 110lUTO је Италија бил~ окупирана, па се нико Flије ни лридржавао уредаба 
If наредаба ита.lијанске владе, 11 најмање се тога ПРl1држ:авали страl!ЦИ. У Барију је 
било и доста Срба. Али они нису водили никакву трговину на велико. Ако је неко 
од њих и КУПОll1l0 СТРЗIiУ валуту, ОН је иcro, У3 јеЈ.\НУ СКJXlмну зараду, продавао Јевре. 
јима, који су даље 118 тој па:IУТИ добро зарађивали. БИЈIQ је Јевреја који Су као ззcl)'п
ници великих ТСК(Ћ!ЛНИХ фабрика из Тарина отворили ра.шье у Барију и 1)' продаВIIЛИ 
текстил. 

Јсдну такву ращьу имао је и неки Финци. један богати јеврејски трговац 113 ОСи
јека. Ја сам остао у Барију око 20 даиа, а онда сам узео јецан ауто са Д!К'lјицом Јевреја 
Скошьанаца, па сам отишао у PI1M. И У Риму СВИ бо..1,1I хотеЛI1 билl'l су Р~КВI{риранl'I 
од С8веЗ!!I1ЈЩ rщ је тамо било много еаета и тешко се долазило до CТdIJa. Моји саЈЈУТ' 
НI'IЦИ Јеllреји I'Iм3.Ј1И су ангажован један стан у улици Кавур, у близини најлепше цркве 
у Риму, зваНа Санта Марија Маћорс, која је, 110 датеранском уговору, СКЛОП.ъеном 
између папе и МУООЛlIнија, припала ватиканској држави, као и црква Св, Јована Лате
ранског (Сан Ђовани ди Латерано), а сва ова места која су припадала ватиканској 
држави, ужива.на су екетериюриј,i,JIНОСТ, У Риму је БИ.10 доста Срба који су овамо 
нобеl'јlИ из Босне и далж!Ције, али још више је било Хрвата. Завод Св, lероиима 
у Риму, близу обале Тибра, био је [јуН fie само Хрвата католика, ве!'! и босанских 
муслимана, чија је једина заслуга да буду примљени у овај завод састојала се у томе. 
што су клали IfЛИ преКРlllтаRIIЛИ Србе IЈршюсш!Uне, изузимајући муслимане, које су 

сами клцли, а нису нреаеР8ашlИ. Нащаu сам тамо Србе из ьосанског l'paXOB!! 1'1 ЏКОд
них места, КОЈе су []аведићеве власти У прво време похваГdJIС, па су их онда К1!То.пи'!ки 
свеwтеииuи наговарали да преhу у католичку веру уз обеllање да ће им спасти животе 
како њима, тако и њююаим породицама. Али. ако се на T~j нцчин не буду приfiлижили 

Богу, речеио им је да ћ~ изгуБИТII своје животе 113 земљи 11 небесно uapCTUO Ј-Оре. 
Једнз гцквз r-РУЈШ од 25-30 Срба, пристала је Д3 се покатоличи. 

Кад су католички евсштеници завршили обре;:, преверавања, онда су им држали 
дугачку беседу, Arщ крај те беседе разочарао је ове нове католике, јер им је на крају 
речено: "Ми смо H~M сrl~СilИ ДУluе и (пuорили B~" нр,Н3 цаpL'Тна Криста Kp<IЉ3, а 
за главе вам не гараll1)'јемо!", Ми можемо да вас приведемо КРИl-'Т)' краљу што смо 
пећ учинили, а остало зависи од поглаDНИК3~., ., Сни ОВИ нови К1ПОЛlIllИ који су имали 
lItогуhности да 1l0беr'Ну у шуму, побег.'щ су одмах да сачувају своје глзве и са nyшком 
у РУllИ да одбране своје породице, Таквих је сща у Риму било много. Ди би Завод 
Св. Јеронима мо! ао .1акше дц издржи спе сnоје ноне с-пшовнике, римски напа дао 
је томе заllОДУ 2.ОСЮДЮ лира као своју помоh за њихову менз}; коју је та}завод основао 
за ОIlУ групу разбојника у мантији и фссу. Нашао сам ту Салиха Баљића, бившег 
професора мостарске гимназије, који је постао конзул НДХ у Љуfiљани. Нащао сам 
тамо Малића ПелиuаНОllића БИD. народног !lОСЛ3l!ика из Призрена 11 чувеног 0Plf
јСН1а.ЈСКОГ IЈОс:raсrичара из Београда .... нар, посланика из Травника, Нашао сам мусли
MI!HC ИЗ СјсНlЩС И из неких других вароши из СаНПIIка. Сви СУ они имали на душама 
убиства Срба, fШ да би се СJl3СИЛИ осщ~те. Они су, са ИТаЈЈијанима заједно, Kal\ су 
ови K~O окупатори наТЈУШТШlИ нашу земљу, дошли O~JII:I У Италију и нашли уточиште 
у Заводу Св. Јсронима у Риму, Од стр!!ие Срб!! у Риму је тада био Адам Приfiиhевиh, 
ЖI'IОК(I ТОТЈа.lовић са њсг(}вом МИЛИllOМ из Новог Сада и др KreK, који су вршили 
ДУЖНОСТ некО! јУП1СЈюuенског одбор!! у Риму, 

Као ceKr,eтap тога одбора био је Радмило Грћић, који је био II секретар југо
c.loBeHCKor 'Сакола" у Београду. Радмила Грћића добро сам lIознавао још док је био 
у СаjXIјеву, а његопу ТЈnрrщицу која је била у r:Ј'ИП!)', lюмаг~о сам у ГР~ИИЩlма својих 
MOJ-ућЈЈОСТИ и напослетку, дао сам им 30 сгипатских фунти, да се првом приликом 
пребauе из Египта у Ита.1ију. И оеај одбор имао је своју мензу, У тој мензи могао 
је по неки Ь'ГОСЈ!оненски избеглица да добије ручак и вечеру з.а 20 игалијщских :!Ира. 
Ова бенефИ1lија вtlЖl'lла је за свакОЈ 11 lюјединц~ н~јвише нет ЩIН~, осим !!КО је неко 
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имзо не"у јзчу препоруку код члзновз овогз 'одборз или код РЗДМИ.1З Грhиhа секре
тзра. у том случају, ша j~ fiel1ефиција Tpaja.la и много дуже од пет дзна. Сзвезници 
су на све ове људе такозвцне јуГОС-l0венске емигрщпе, у прво време l'ледаЈ!И са [lре
зирањем и једва су их трпели у Италији. Али, кад су односи били 3Iiоштрени између 
Тита и западних савезника, з нарочито измећу Тита и Американацз, саве3liИЦИ су поче
ли г.1едати на ову југословенску емиграцију са нешто више симпатије, вероватно, 

~ерујуliи Д~ би (ши јеДIIOПЈ. JI,IIIЩ добро наоружани и добро нађени МОГJlИ)Щ се IIрате 
у Југославију и ЩI промсне нови рсжим у Југослапији, који је био комунисти'!ки и 

где је, у то доба бољшеви'!ка партија водила прву реч. Од војиих формација, којс 
су пребегле из Југослзвије у Италију, билз су оБРЗ30вана два посебна логора. Један 
је био у Форлију, 11 други ИII једн()м друroм месту. У једиом логору били су четниuи 
Добросава lевђенићз и IIО!Ш Ћујића са ок() 4-500 жена и д~ц~, који су УСllе.Ј1И да се 
ева"уишу из северне ДаЈlмщије. У ДРУI"ОМ логору биле су смеuпене држзвна с!ража 
Србије, Љотиllеви одреди и сви чиновници са тери IOрије Србије који су успели да 

се евакуишу из Србије пре доласка руске војске и Титових одреда. Командат свих 
ових формација, па и 'IеlllИ'l"ИХ, био је генерал Дамјаиовић, "оји је носио зваНИ'lан 
назив "заменик врховног комзндаНТII оруЖlIllИХ СЈlIIга Југославије у и"остранству~. 
у томе .10ГОРУ био је као командант државне страже генерал Мушицки. Као З1IС1УР
ни" и представник генерала л. Михаиловића био је генерал ЂукиЬ. Ту је био Јаша 
Љотић, брат тз.дз B~ћ РО!'ИНУЈ10Г димитрија Љотића и I!)'IЮВИИК lIедић, брат Милана 
Недића. Јаша Љотић тих дана беше дошао из Пllриза. 13111У Љотића познавао сам 
још из COJ!~Ha, КlJ.д је његон отац Влада Љотић био та,.о генерални ((UIIЗ~Л Србије. 
Решиu eUM се јеДНОГа дана да одсм у РИЧОIJС, познато МОРСКО купати:ю на Јз.дранс"ој 
обали у близини вароши Римини. lIашао сам место у једном малом камиону, који 
је требао да ме одвезе до Аиконе. У TUj мзли камион, који су Италијани Н3ЗИВаЈШ 
"камионћин", зз ра3ЈIИКУ од пеликих камиона, а који је могао да прими највише ]2 
IIУПlика, УIIIЛО нас је 30. И тако смо почели свој ноhни пут од Рима за Анкону. 

Целе ноhи llробијали смо се I\РОЗ Аттснинс, да би ујутру кад се 8С1'l било добро 
свануло, прсшли и последњи гребен и поче.~и се СПУШТ"dТИ кз великој равници која 
се простире са јсшшм малим изузетком све дуж обале Јадранског мора од Крфског 
3а.lива, па до Венеције. Око 10 сати [[ре [!Одие стигли смо у Аикону. М()дерни део 
вароши Анконе, а m је само јеДlll1 мали део nарт]]и, који се налази на једном I1JШТОУ 
изнад самога мора, није страдао од бомбардовања. Али, стара Анкона, а m је више 
од 314 оне вароши, билз је сва у рllзвалинзма. Ни једне куЬе није било у целоме томе 
крају, а да није rшпећена. ЉУДИ су прегрзђиизли rюјединз о;(Сљења, I\РПИ.1И и 1I0те
РИВIIЛИ, да би се могли склонити 0,1 жеге или невремена или, барем, да верују да 
ћс сс моћи склонити. Једини хотел у модерном де"у Анконе, био је реквириран од 
стране сзпезни"а, али је рестораuија била слободна, Ту ее могла добити "аква-таквз 
храна и ПОМ1L/1Q хлеба, за. преноћИllIте 11311130 сам једзн ћумез у ра1РУЈпепој ЛПКOIIИ, 
где сам преноћио. Сутрадан, сам нашао један мали ауто и погодио се да ме одвезе 
у Ричоне, које је било удаљено од АНЈ.(оне 80 км. Кад с<!м еТИГIIО у Ричоне, СИ1)'аuија 
је БИ.lа иста. Сва насе.ъенз места била су потпуно разрушена, то јест, нн једна кућа 
није БИ.1а ЗllраВII. Спа та места РУШIIЛИ су Немци при своме ОдС1)'пању, а довршавзли 
рушење СllпеЗIПЩII који су Н1\С1)'па.1И н гоиИЈ1И Немие. У Ри~оне није БИJlО biГЈЈеза. 
И то је место БИ.10 разрушено. 

АlН, 1)' сам нашао једну собу, у кући директора фи.~ијале аграрне банке, који 
је успео да тога лста ис"рпи своју кућу, да се у ЊОЈ могло становати. Варош Гимини 
била је одатле удаљена свега 8 км, чувеиз република УСред Италије Сан Мзрино, 
била је удаљена 50 !(М. Куле на зиду око Сан Марина, MO]'Jle су се видеги и Ј'О.iJИМ 
оком, јер је ОЮЈ. реl1у6ли~а "оја се углавном и састоји из града Сан Марино, била 
иэграћсна на јсдној коси Апенинз. Ту, у Ги'!оие, [ro дозволи еиглеских власти, дола
ЗИЛИ су на КУШlње 11 ови југословенски логор:!!пи ИЗ Форлија и из оног другог логора. 
Они су имали јеД/ш cnој ((31.IИОI-1 HeMa~KOГ IJОреКЈШ као и један велики ауто, који је 
раније припадао генер3Ј1У Муиmиком, "омандаю), државнс страже Србије, али је сад 
био стзвљеll на раеположсњс генералу Миодрагу Jlамјановићу, као глаRноко'>!анду
јућем свих тих снага, који су статус саве.1НИЧКИХ эаpoti.љeНIIка само са jeДJIOM РЮJlИКОМ, 
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ШТО нису мора.ТИ ићи нигде на рад. Ту сам једнога дана упознао попа Ђујиhа и гене
РВЈЈа Мушицког, 3 генерала Ћукића познвнао сам много раније. Једнога дана рекоше 
ми да се 'Ј ЊИХОВQМ логору налази Војислав lIенадић, родом из Пљеваља, бивши срп
СКИ учитељ у Велесу за време турско, доцније ТРЈ оовц, па народни посланик, из,збран 
1935. у Фочи и неки Сшш Иuезиh, начеЛIJИК срсски из Гроцкс, за КI;IПI ми рекоше 
да је Ч'МQнаО моме најмањсм сину. Ови нису могли да добију дозволу да лоtJy из 
логора у РИЧОНС. А..1И [:у ми обеhали да ће 1IIОЛИТИ енглес~ посаду која чува тај логор, 
да се мени дозволи посета томе логору. Рекоше ми да Је тамо и Ратко Парежанин, 
бивши атзше за шruмпу у Бс'lУ, 11 И IЩјХЩНИ посланик за J-IСКИ ерез у ХсrпеГ(ШИ1lИ. 

Ратко Паro;lжанин СИН је 110118 Парежанина, КОЈ"а су АУСlријаНQИ, за ореме ПР80Г 
сп~ког рата, обесили у НеuесflЊУ. 1l0ред ооа два ЈIO['ора, ['де су бини Т~КОЗfl~ни 

људи И војска кра.ъа lleTp~, cellepHO од Анконе, у месту Зflэном Тери, био је IIСЛИКИ 
логор П1шслићеllИХ усташз. Њих је бюо lIише од 4.000 у томе логору, али они су 
били много слободнији у своме кретању, него IПТО је 11) био случај са љулнмз ИЈ 
08а два друга логора. Неколико УСТЩllКИХ глаflеПJliНа ЛOJlюил? је у РИ'Iоне и 1)' г:у 
СТ3ЈЈНо раЗl"OВ~Р!lЛИ c~ пшеРilJlUМ Ђукиl'lем!? Једнога дана, еад Је генерал Ђукиl'l био 

без ових уеташа, упиПl),! генерilJl3 Ћукића како ОН, као СрБИI1 и српски генерал може 
уопште да пружн руку да се руку је и разговара са овим нељудима, који су добили 
једно неслаuно име у целом свету као највеhи КРВOJIоци и ЗЛОЧИНIIИ, 'Iијих се дела 
и ПО(1)'пакз сваки човек ГРОЗИ и СТИllИ, јер је неоерооа[но Да се у 2О. веку MOl'JII1 
наhи љули који су ИМаЈlИ 'јшше наонак( ук),[(, Дli lЩ изuађених очију побијених Срба 

и од исечених језика СRојих жртава праве ћсрданс. Нсколико Срба из Босне, мсћу 
којима је био и један судија из Бијељине, само са једном руком, беху се спреМЗ,lИ 
да једиога Д<lНa убију и генеРШlа Ћукића зајеДIЮ са ЉИХОВИМ mcТИ\l8 и саГОЈюрни, 
цима. До опога није 1I0ШЈlO из СlрЮШ да им се још пише Ilе погорша љихuв ЖИDQТ 
И осталих љегових ДРУ['ооа у ЈЮ[·Ору. Кад сам у једном таквом момсн1)', пришао Ђуки' 
ћу и ПОСТdllИО му питање за те ",e['O!le ОДlјОСС са тим крволоцима, он ми је тада рекао 
да је он, по налогу ['енерала д. Мих~иловиhа, био у Загребу и ВОДИО преговоре са 
ЛI-IТОм Павелићем, поглаlJНИКОМ НДХ (] З1!јечничкој аlt:!\ији противу комуниста у Југо-
славији. Каже да га је Павслић "пеома љубшно" примио јој срдаЧНО се са љим раз
говарао, али је за зајеДlЈИЧКИ рад у одбрани земље од комуниста рекао да је то немо, 
гуће, јер су ч~тници који стоје под командом Драже Михаиловића сви против Хрват.! 
и не би MOI'ao он, Павелиh да нађе оправдање пред Хрватима за јелну с~рцлљу са 
генералом д, МихаИЛOIЈИћем. 

Мож.гџ\ би се у [оме IIPUOQY нешто могло и учинити, ако би генерал Михаиловиh 
разоружао попа Ћујиliа и њсгов одред И!lИ их барем, повукао негле у Србију, јер је 
поп Ђујић постао страlllИЛО за сва хрватска се.'lЗ и з.а спе Хрвате у Далматинском 
Загорју, па све до Госпића. И Ј(,1ква би МО['l13 бити С3р1!дња између Паве,1иhа и Миха
ИЛОllића под таквим ус:юnима и у ореме кад поп Ћујиh убија С8аког Хрвата на кога 
Iшиђе и пали одреда ХРllатсlШ села, до којих може да доЬе. Тако f:"j тада ти преговори 
у Загребу прекинути. Али, генерал Ћукић, у општем интересу и даље одражава везе 
са Павелићевим формацијама, које се налазе у Терију и да је један од љегових сабе
седника, који му ДОЛilзе на p~J['OnOp из Терија у Ричоне спеuијално одређен као држач 
везе између њега и llаuе.llићi1. Нисам им~о довољно рсчи да овај ПО(1)'пак осудим 
кцо недостојан и скроз неморалан и у толико ми је било више кри~о, што је све 
то радио један образован човек, један офиuир старе српске војске, која је имала друге 
појмове и гледишта о части и моралу, 11 llе Оllако посувраТlене, као што је то био 
случај са овим генершюм Ђукићем. 

Кад су добили дозоолу од енглеских власти за моју посе1У логорима, ја сам, у 
друuпву Гt:нерала Мушицког и још неких ОФициrа, отипщо у њихове логоре, да тамо 
нађем и посетим своје ПОЗl1atlИке и пријцтеље. Прво сам сuрагио у ;ЮI'ОР, l"Де су БИЈIИ 
чеТНИI[И попа Ђујића и Ј~uђеuиl'lа. То су били све млади и здрави људи, родом из 
Херuеroнине и ОНЩ'а ДС.111 Далмације и Да.lIматинс~ог приморја, где су готово искљу
чиво нассљени Срби. Сви су они ОСfаDИllИ своје домове, склаљајући се ол убистава 
која су вршиле Павелићеве хорде l1a (111111)' rалост Ита.lијана. Да је хтео Мусолини 
и Хитлеr да се не убијају Срби у 1l0llообраЗОВ:lној НДХ, била би довољна само једна 
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њих()ва реч њиховом агенту Пзвe.rтиhу, па да ни један Србин не пострада. А.1И он" 
су хre..1и да п()м()ћу ових убистава за вечiiТЗ времена затрују меl1yсобне односе Срба 
и Хрпаl1l 1'1 не ецмо да им онеМОЈ'уће и убудуће неку зајмничку држзву, већ да им 

такву државу за убудуhе учине ОДUРШ1ЮМ. Разуме се, све се ово IIрТПИЈ1() на рачун 
Срба. Сllасао се само оиај, који је успео да побегне пре дuласК!Ј lI~веЈliihевих. баl-lllИ 
у његово место. Тако су поcrзли ЧСТНiiЧКii одреДИ попа ЂујИћа и Добросава leBђeuiiha. 
У оба одреда кој" су сада бiiЛI у јешюм ЈЈОГОРУ, ограђеном високом бодљиџlВОМ 
жицом, а логор је био чуван од еНГ,lеских. војника, живели су ови људи са тајином 
од 125 грама хлебu, од разног Щlрiina, коме се није додавала никаква масиоћа, алii 
су зато добијали мало чаја, помсшаног са малом КОlliiЧИНОМ кондензоваНОI" млека. 

И то им је била сва иехрана. Пошто са оваквом исхраном нису могли да живе, 
њихови комаНllанти из разних средстава која су однекуд добијали, куповали масти 
и Т1'!ко поба.ыIпалнH ()ву "схрану. Најгоре је било, што су У овом логору становале 
и неке српске породице из Пллмauије, које су ОПflМО пребе,гле заједно са одредима 
попа Ћујиllа и где је било доста и деие. Ове су породице станоuале у IlеlШМ дрвеним 
баракама 11 биле су одвојене од четничх:ог логора, а чстницн су СВИ живслii IJОД ш!!го
рима. Уопште, цео овај живот био је више скотех:и, него људски. NЈИ све то скупа 
није дало П080да ЊИХОQИМ КОМдl-џщнтима да потраже неко решење њиховог даљег 
OIlClaHI'-3, lJећ су неrЈрестлно веровлли да lIe их Енглези и Америtшпци наоружати 
и IlраТИТII натрлг у Југославију, коју су напустили као и свог глuвног х:омаIЩШIТ<1 

геиерала .п. Михаи.lовића. Говорили су да је геиерал д. МихаИ.10вић био протиВЈШ 
да они напусте, сноју домонину, али ови су упорно остали при томе да изиЬу из обруча 
кој" им је н!!правно Тито. И Добросав Јевђевић хвалио се да је 2000 млаЩ1Х људи 
ИЗГНII}'јЮ док се oU<lj оfiруч пробно!? СВ" овн МШl)Jићи билн су родом ИЗ Хериегоэине, 
која јс T~KO скупо ~орtlл~ да плати он!!ј Ilробој Т\ПОВОГ ufiруча, да би се, 110 lЛКВУ 
велику цену, Спасла ГЛ8ва једнога добросава JcehCBltha! ... Њега је краљ Петар почет, 
КОМ 1944. О;Џ1Иковао Караћор!Ј::IЮМ звездом са мачевима. Кад су за ово сазнали ЕИГ,1е. 
зи, они су донели краљу Петру и покюали једну фотографију Добросава Јевће!lића, 
који је ф(ПОI-рафИС<lН IlpH улас"У и iiЗЈlаску нз Шlште Кн/ји У Риму. 

Кад је кр;џ пеПlр видео lJПУ слику, бно је IIРИllућеп да одмах l11ј указ којим је 
Добросав lсвђевић Н11 предлог генерала Л. Михаиловића, био ОDJIикован Кзраћорће' 
вом звездом са мачевима, да тај указ стави ван CHal·e. Ето, за 13ког једног човека 
изrnнуло је две хиљџе младих људи, а то ће рећи, да је изгинуо цвет српског народа 

из Херцегрвнне! ... IIe само односи ЛuбросаQа JcBђe~Hh!l, већ ii PaдMiiJ13 Грђић!l са 
Италијанима биле су добро познати 11 обојица су сс ПОМ3.10 са овим поносили. У 
другом логору бнла је смештенз војскз која j~ пrнпадала српској државној стражи 
у Србији и одреди Димнтрија .'Ьотић:l. Сви он" војници једне и дpyt"e формације 
били су добро ДИСЦИlUIииовани и у ствари ПРСдC"Пlвљали су једну добро обучсиу војску. 
У томе логору, који је тако исто био ограћен жицом и под нспосредним надзором 
енглеске војске, бора~ио је н комаlЩант генерал Миодраг ДамјаНОDиh. Ту је и~ао 
свој шатор генерал Мушицкн. Сан су они ЖИВСЛii под шаторима. кад сам IlOсетио 

генерала Дамјанонића, 011 је ;tеЖ!lО у сооме шатору ii lIа поему се видело да бо!lује 
од 1)'бсрку.l03С. Ту сам нашао Ратка Парежанина, Вају Нснадиhа и Саву Ивсзиllа, 
који ми јс рскао да је крстио моје унуче од мога најмлађеГ сина Бранка. 

Моја породица беше се склонила у Гроцку, где j~ Ивезнћ бно срески наче.1НIIК. 
И кад је Брзнкова жена f10дидз лете, И~езиh му је 11ОС13О кум. ОВО кумство fiило 
је у преме, кад је ~YCKa војска већ долазила из Смедерева, а тада се Иuезић повукао 
l1IKO да уопште НИЈе знао шта је било са мојом породицом за време зау:rnмања варо
шице Гроцке од стране руске нојеке, која је rюд притиском Не~аtЩ, морала да напусти 

Гроцку тако, да се мојll породица 1I3I)IЛ3 1)' У Гроцкој за време прелажења Оllе варо' 
шнце из руку једних )' руке других, два пута. Сюнавши све ово, напуепю евм овај 
ЈЮIVР и вратио се у Pii~oHe. Ту сам сазнао да јс мајор Вукотиll, бивши привремсни 
војни изасланик краља Петра код енглеске врховне команде у Казерти, а који је доц, 

Hiije смењен кщ је Н!lПРДП.lheН споразум Тнто---Шубашић, и кад су само Титови офи· 
I\И[1И били примљени као званични и једннн llреДСlаurшцн јуruеЈюоеllске нојске код 
савезничке команде. Мајор Вукотић био је)' Аустрији, ii3 Аустрије довезао је др Miipo-
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слава Сполајковиhа БИlllllСГ нашег дугоroдишњег посланика у Паризу, али који је, 
:Ја време окушщије Србије, UIЩЮ оштре чланке II!ЮТИII Енглеза у београдском .1ИСТУ 
"Ново време". СпалајКОВИћ је 3<!lюћlЮ у једном селу које се зове КаТD.1Ика, у близини 
Ричоне, а сутрадан је продужио за РИМ. Ја сам се видео са мајором Вукотићем у Рич
(}не, где је он био евра-Јна да се нађе са својим пријатељима., који су долазили из 
ова дuа НШlред споменута лоroр~ у Ричоне. Ја сам тако исто после неколико дана, 

напустио ово место, па се вратио у РИМ. Сви МОСТОВИ већи и мањи у централној Ита
лији, па све до Милана, били су П()f1YШСНИ. Те мостове као и жеЛе'Јничке пруге, руши
ли су Немци у свом ЈIOIIJI1\чењу. 

АJlИ најинтсресакгније је како су рУШИЛИ ПРУГУ. Један ВО3, на чијем је задљем 
нагону била закачена једна справа која Је аутоматски дизала шлипере и шине. Ишли
псри и шине Немци су товарили у воз и ишли ДаЈЪе. Тако да се пруга не м!)же !)сп!)

собитн док се не донесе нов матернјал. Ilи jeД~H мост од Рима до Болоње није Ol:'l"ao, 
а да ннје ПОРУШСН, а матернјал однесен. &РОIllНца Римини која је имала неколико 
хиљада стаНОВlIика. није имruш ни једне здраве куће, у којој би се могло становати. 
Тако '--'У ИТШТllјани платили С80је учсшliс У овоме ра1)' на страни Немачке. Енглези 
су сав матсрија.1 за пруге и мостове морали денети онамо, а италијански инжињери 
са италијанским радницима БИ.1И СУ дужни }Щ сне те порушене објеКЈе НШlране о 
трошку италијанске оладе. Ни ХЈlеб IIИСУ могли добити од Ј:::нглеза и Американаца. 
Агщ поред снега тога, у цеЈюј Итн.тији владао је један вспики култ према осеби Мусо
ЛИfТllјевој, који је већ био мртав. У прво време сам се чудио овом кул1)'. Али, кад 
сам прошао један доста велики део Ита.lије и кад сам пидео гпт~ је спе МуеолИЈПf 
урадио за Италију и И'Ј3лиј~не, онца ми је било јасно да тога човека никада неће 
заборавити италијански народ. l'лаuна њeJ'OH~ ДС,l!1 бl'!ла су ова: сваком ита.~ијанском 
раднику био је обезбеђен рад. 

Просе~на надница I(рстала се од 17-25 ЈIИра. За 15 лира рада дневно један радник 
могао је да прехрани једну породиuу од 3-5 чланова, Све је било тако у;:\ешеIГО, да 
је сваки италијански радник могао обсзбеднти себи и cuojO) l!Оралици исхрану, одело 
и обуhу. Кирије су биле МИНl\малне, 113 је и го ДОIIРИНОСИЛО јевтином живО1)' радника. 
у сваке) пароши БИЈlе су отворене специјалне куће, које r::y носиле назив "Допо лавп
ре" (одмаралиште после рада). У тим одмаралИIUТl\ма биле су разне КУЛ1)'рне и з.абав
не установе, где је сваки ита:lијански радник, после осмочаСОIJIЮI' рада, могао 1)' да 
дође, да ~ита IIOHIIHe и разне Чf!Cl)IЈисе, да игра Illзха. да слуша МУЗI\КУ, а за све то 
iЏJпао је месечно само једну лиру. Чај, кафа и вино у тим домовима даоали су за 
50% јСВПlније него по lIpyrl\M локалима. д[1Уго, било је решено l1Игање воце. Итшшја 
је, са малим изузетком на северу, била оскудна у ~оди. Мусо;н.ЈНи је :131"0 успео да 
сваки извор и СВ:!КУ кап воде на АГlенинима каптира. l1а тај нзчии, СТDОрИО је неко
лико вештзчких језсjXI н МЈЮГО IICликих И малих резерuоара са водом, па је сву воду 

развоо по Вflрошима и селима. Свако село добило је по три чесме. Једна за пијаћу 
поду, друга з.а наnaЈањс стоке, а Tpeli<l з.а прање рубља. Само 05..1аст града Т;~рија 
имала је више од тО.ООО км подоводних цеви, које су ДОВОДИЈТе воду у насеља. 

На овај начин постало је m л.а се италиј.шске взрошн тако чувсне по својој прљав
штини, ПОСТ<1НУ примерне 110 својој чистоhи да је у свакој всћој вароши па и у самом 
Барију, одмах до сзме станице, наарављено доле. испоц земље, у једном IICпиком холу, 
купатила са хладном и mплом падом, где се CHUКQ чим сиће с воза или од некуд 

D.ОПУl)'је, м?же 1)' окупцти. па и одело испеглати, а горе очиc1'l1ти обуliу. Сне ово 
()могућено Је цовођењем довољне I(оличине воде. Сама те две ствари, довољне су да 
се МУСо:Јини никад нс заборави У Италији. У Риму наша!) сам ГЮГУlllила Вошњака, 
бивwег југословенског посланика у Ilрагу, који никако није хтоо да иде У југ()сло
венски одбор, у коме је био др Крек. Он је носио униформу југословснског капетана. 
Али, кад је дошао у неМО1'Ућност да плаhа стан, он је свако после подие седао у 
ВОЈ. који иде за Напуљ, и у возу који ннје nлаћ~о проводио је ноћ, и тако је реши!) 
П1Пзње Jlpt:ноhишта. У прво преме, док није би.10 мн!)го југоспооенских охрицира У 
Риму, а то су били само бнвши заробљени ОфИllIlРИ, луштени ИЈIИ побегли из разиих 
ЛОгОjXI, они r::y имали право да У јещЈОМ великом рестоjXIНУ, који јс служио за америчке 
официре MQI)' да добију за 5 италиј:шских лира ЈСШ1Н леп КО.lач који је у свакој другој 
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посластичаршщи вредео 35 и 40 лира. А.1И, кад су после из. .~oгopa почели да беже 
официри, јер је у логору живот био тежак. а сви су желели да дођу у Рим, тада су 
почели, натерени бедом и немајући средстава за живот, да раде неке недоnyштене 
ствари, као на пример, је}!ан официр са јутОСЛОReНСКОМ униформом уђе У тај а..,ерички 
peCТOPUH, па купи одједном 10 колача за 50 лира, па све то стави у пеп, па чим изађе 
из ресторана, он те колаче прода за 250 или 300 лира. 

Кад је ова трговина отишла толико на Вf.1И1Ш да се цело посластичарско оде..ъење 
у томе амсричком peCТOP~HY ИСllРазни за 2-3 с;Ј!'а и остане без КОJlача, YllpaBa ресто
paHU забрани јУ!'ОСЈlOвенским официрима да износе колаче.из ресторана, већ је сваки 
морао оно, што 1)' купи, 1)' и да поједе. Али, како ова мера нијс мОГ:Ја ипак да спречи 
изношење овик JWJ!ача из рееторана, Американци забране приступ југословенским 
официрима у тај ресторан. Па би се некако помогло тим људима који су сада већ 
били без огаџбине, установљен је један одбор, на чијем је челу био Радмило Гrђић, 
који се старао да се један део тих официра З31IОСЛИ. Запослење је могло да буде 
само код АмерикаНВllа ИЈIИ Енглеm, али никако код Италијана. У Италији ни 
један странац који није италијански држављанин, није могао добити никакво запо
слење, јер су Италијани имали више радника него што су мотли да их запосле. 
За то овн наши људи могли су само да буду чувари савезничких магацнна. Као 
чуuари добијали су 80јничку униформу дотичне војске, чије мвгацине ~YBajy. Доби
јали С)' и војничко следовање и 110 3 фунте месечно у готову. Цела група чувара 
има.та јс онолико аутоматских пиштоља, к0..1ико је било стражарских места у до
тичном магацину. кад се мењала стража, етражар је у ИСТО време, уп)'пзјући споје 
место другом, преllапао му и пиштоЈЬ 

Тако, да с О!lИМ оружјем нису МОГЈIИ ИЗЈшзи!и У ва[XIШ. Сви они офиuири који 
су добили оваква места, сматрали су да им је то већ нека обезбеђена будућНОСТ, јер 
су били обезбеђени са Хр;3.ном, оделом, станом и, поред тога имали су и џепарац. АЈIИ 
за таква места било је много кандидата, јер су за та места, на првом месту, отимали 
се Италијани, П~ Албанезк којих је БИJlО heoMa м!ю!о у Италији. а цеlпар им је био 
у Риму. Qои Албанези сад су најеД3llllУТ себе ощlКО представља.1И. Они су билн оку
!!ирани од Италије. Али. кад је Италија каlllf1)'лирала, Албанија остала под немачком 
окупацијОМ, они су, као аНГ,10амери'lКИ пријатељи, одмах напуштали Албанију и 
дошли оеамо да се ставе на раСПОЈ!Ожење а и над зашТlПУ Alщю-АмеРИК!lflаца. Према 

таквој )(валифиющији. као што су они себе оквалификовали, они су, на првом месту 
I,эзЖИЈ!И да им се даду ова пражарска места по савсзничким магаuинима. Тако је 
имало много тешкоћа за наше офиuире и неке друге ЧИНОRиике да се з~после на 
тнм стражарским местима. А..1И сам чуо једну мното ружну ствар у вези вре(юрука 
које им је ,:ta1l30 Грђиh за савезничке интендантске офиuире који су били овлашhенн 
да ове стражаре примају. Једнога дана дошао је код мене један мој познаник и З31\10-
ЈIИО мс. да му дам iO.1XЮ Јlира. Ово мн је тражио као llооајмицу са напоменом, да 
ми 0113ј новаи врати чим буде 3апослен. А сад му Је нова!1 потреб.1Н, да бн Morao 
добити запослење као стражар у неком енглеском магацину. 

Кад сам га У!llпао коме 1реба да да тај новац, он ми је, готово у поверењу са 
сузама 'Ј очнма рекао у наЈвећем поверењу ,да тај новац треба да да Радмилу Грђиhy, 
долавши. ла ко ПIМО не плати, тај не може ни ла добије ЗЗlюслење. Мито је ИШЈ!О 
од миниму~а који је износио 3.000 лирз. !ш цо највише до 10.000. Бно сам револтиран 
кад сам 1а ОВО сазнао, јер сам Иlшк СМlIтрао да барем мн Срби не искоришћа~амо 
сооје сународнике !ШД се налазе у оаако тешкој СИ1)'аuији, где један бивши југосло
венски официр мора ла буде обичаи стражар и ла чува ryђе магацине, који су билн 
пуни разних конзерви и брашна. Истин3, сви смо ми били позвани. а на првом меету 
официри, да чувамо своју отаuбину, коју !!исlltо сачували, па смо сад дошли дотле, 
да чуоамо ryl)e магацине са конзеРВ!lма. Али сам осуђивао ову врс1)' зараде којом 
се почео БШlИТИ Радмило Грђић. Ла бих утврдио тачност ове доставе, ја сам учинио 
оll3ко. Томе пријатељу који ми је тражио НОРJlи за ову ствар, дао сам једну l!ризна!lИЦУ, 
по којој је мени Ј\Утопао Радмило Грђиh С3 неким Марковиhсм, тобожњим новинаром 
из Београда 20.00Ј лирз. Овај новац дао сам њима као позајмицу, јер су требалн да 
Издa..!l)' неки речник CPl1cko-енглсеки са неким кратким речениuама, да би на тај начин 
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наши људи МОГЛИ ШТО лакше кслико-толико да науче енглески, пощто им је сада 
~гзистенција била везана за оне који говоре еНГ,1ескн. Ту призаницу дао сам своме 
пријtIТ~љу, да је llpeil.<l Р3l1МИЈIУ Грђићу, уместо rOТOllflr HOBl(a и да добије заПОС.1ење. 
Кад сам му предuо ову !Iризнаницу, 011 ми је рекао да се њих двојица Iюмоћу ове 
признанипс моту запослити. 

1а сам o,:rrOBOPHO да 1)' признаниuy дајем њему, па уколико се њих више запосли, 
УТОЛЮ::{1 боље. После jeIIflo 15 дана, мој пријатељ дошао је код мене, у унифОРМlI 
енглеског војника и саОП1ПТИQ МИ да је запослен као стражар у једном енглеском 
магацину; да му је тамо врло добро; да им је храна \lСТО81;:ТIШ као и за енг:!еску војску, 
а поред осталог могу да Kvne, по цени коштзња, и цигарете до 4v lо)маЈЩ дневно, 
а за које може се добити '100 лира више, иего што су lI.1аћене у магаuииу. На тај 
начин, пошто је он неlI)'шач, себи је осигурао још 4 фунте месечно и З које добија 
к:ю стражар тако, да је веl'l имао 7 фунти месечно. Запо~ио је још једног на ону 
Ilризнаниuу, али ве:ЈИ, са великом муком. На тај IШЧИН сам УТ~РЈ\ИО да су људи у 
томе одбору 311 з.апоелеље ових наших емиграната, веl'l ушли у неДОlI)'штене и ни М;ЈЈ10 
поштене послове, јер су искоришћавали тешко стање и беду СВОЈИХ сународника. Још 
те јесени ]945. логори са [)ивuшм војllИМ снагама Југославије који су били на левој 
страни Рубикшш, враtШJlИ Ч' област НШlУ."blI у место звано Еболи у близини наlИШIИ 
CaJlepHfI. Један доо од њих нримили су АмеРИКflНЦИ као раднике, да им попра1!Љ3ју 
или да ИМ праве неке њихове логоре. Али, то није било ник..акво решење за тако 
ВС.1ИКИ број ових смиграната. Пре њиховог nрсмсштаја из ОКD.lине Фоp.nија за Еболи, 
ДОffiДИО се један други случај. Енглеске власти у.1еле су из логора генерала Мушиuког 
и Добросава Јевђепића, а у Риму ухапси;]и cr п:пегала Ћу!1У Докића и спровепи их 
у Трст, да би щ одатле IТОСЛали у lУГО~DВИЈУ. Истога дана IШД је уханшен I'енерал 
Ћура докиh, ухапшен је и др Миро(:лав Спалајковиh, који јс такође живео у Pllr-ry, 
Ати ;юк су Ћуру ДОКII!iа одмах спровели З<I Трст, др СпвлајКОВИh је тражио лекарско 
уверење тј. лекарски преглед са мотивацијом ;13 је он тежак болесник и дз не може 
да IIYTyje. r:НIIIСЗИ су lJiI"!BX ДOHC;IН JleKapcKY комисију, која је утврдила да др 013-
лајкооиh има тешку срчану ману, ус.тед којс не можс И НС сме д:; напусти РИМ. Енглези 
га онда прсместс у једну болницу и нс знам по комс З<lкону И оби~ају, вежу за кревет!? 
И оставе му СТp<lжу војничку, која је стално чувала овог тешког болесника. Докиh, 
Мишицки и lевђевиh дуго су времена БЮIИ у затвору у ТРСТУ. 

Тамо је јЩ ИllтервеJlUllју неких итаЛllјанских ЛИЧНUСТII, дuБРОС1Ш 1евђеuић узет 
од Енглеза IIЗ З<lТВОp<l у ТРСТУ и прсбачен у војн" затвор у Таранто, из кога је после 
мссец дана побегао, а затим дошао)' Салерно, гле је почео да издаје један ,1ИСТ на 
српском језику. _lI1СТ је нмао наЗlI1I "(rncKII борац~. Генерали Докиh и Мушицки 
су из тршћанскOl затвора БИЈЈИ llpenarll јУГОСЈюаенским ВJlастима, па су обојиuа, ~ 
време суl1сња Дражи Михаиловиhу, били осуl\cни на смрт и стрељани. Са генералом 

Ћуром Докиhем била је у Риму и њега супруга са једном њиховом nолсвојкињом. 
Госпођа Докић, као и њена подспојкиња, ол.мах по хатџењу генера.lа Докића, тра

ЖИJlе су од еНI'ЈЈескс команде да им се к~же зашто је ухаџшен I'енерал ДОКиl\ и шта 
ће бити с њим. Ta'lO им је дат олговор, да јс генерал Ђура Докић ухапшен као иэдај
ник и на захтев југословенске владе биhе прелат југословенским властима! Али да 
она госпођа Доки!i са својом ћерком може остати CJiободно у Италији, где l'Iе бити 
под заШIИ!ОМ EHI·JlecKe. На ову ЦИIIИЧIIУ изјаllУ ТOI'а "uelrrJlMell~~. ГОСllођа Докић је 
одговорила: "Кад cre ви ~eb мога мужа ),хаПСИ.llf и ~oћeTe да га llредате југосло
венским 8.1астиuа, ја од вас тражим само je:my услугу, за ми лате објаву, да могу 
и ја са својом Ьсрк()м да се вратим у Југославиј)'. Ја сам жена и супруга једног југо
CJiOBeHCKof генерала н моја је дужност ЈI1I будем тамо, где је мој муж. Никакву заштиту 
не тражим IЈИ ал кога, јер ми више и није Iютребна." Енглези су јој дали тражеиу 

објаву и ова примерна СУllруга се вратила )' ЈУГОСЛ3В!lју, где су јој доцније мужа 
стреЉ3.1И. Тако су прошли ова два југословенска генерала, бившн српски офиuири, 
али је зато много боље прошао Добросав lевђевић, кога су ТИ исти Енглези с.1ИК3..1И 

на улазу и И3Јшзу lIа.lIзте Киђи, док је у њој седео Пуче МУСОЛИI{И! .. 
у ,10rOPY У Еболију била је јеДНll ГРУПfl СРПСКИХ свештеника, од којих су неки 

били професори боroСЛО8ије. Они су добили 1I0ЗИВ од архиепископа кеитер6еријског, 
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да дођу у Енглеску, где треба у року ОД три године, да добро науче енглески и миси
онарску С<lJужбу .Ја да Ilосле lрИ године проведене у Енглеској, добију место М>fси
ОЩlp<l ~НГЛИК!lн~ке цркве неl"де у IIрйСТР3НОМ британском царству изван i:вропе. 
ЖИВОТ у Енгшхкој, како њима, тако и њиxuвим породицама, би() је обезбеђен. Тако 

је ов() била прва група српске емиграције, којој је пружена MorybHOCT да осигура ссби 
егзистенцију у туђини. Не знам колико се српских свештеника користило овим поте· 
зом кентеберијског епископа, anи ми је ПQ:]наоо да нико од њю; није желео да Jlуже 

остане у ЈЮј"ОРу. ЕНlЈЈези су се и даље IРУДИЈIИ да издвоје из српске емИI рщије неке 
људе, чије је изручење заХП:8аЈI!I Титова lџада< кад r;;y у Барију ухвзТИЈЈИ Парзнucа, 
з.а кога се тврдило да је бно И;;1(8 велика чињеНИЩl у одсљењу спеuиј!IЛне полиuије 
у Београду, па кад су га ставили у IIOЗ да га из Барија IIребаце у Југославију, Паранос 
је У путу замолио своје сп[Юваднике ла га пусте да уђе у тоалет. 

Енг.тески Rојници·спЈХ1ЯОДИИUИ су ово ДОПУСПIЛИ. ДЛи, ПараJ-lОС је ,тюк је стражар 
Cl1Ij~o пред вратима од тоалета, отворио прозор J-I искорачио из воза, и на меС1)' остао 
мртав. Пpemоставио је самоубиство стрељању у Југославији. Једнога дана и поп Ђујић 

је побегао из логора у Еболију и У Садерну се придружио ЈеВI)eВИЬу, па су ззједно 
издавали лист "Српски fЮрац"< Т-hима је ово било ОМОI)'l\еио стога, IIПО су они ofюјИllа 
ужипали ЗЩJlПI1)' од CТP~He ит~лијанске владе. Али, генерал Јониl\, кога је такође 

1])ажила југословенска влада, није смео да се задржи у Ит:Јлији, већ је и он побегао 
из логора из Еболија пре него што су Енглези УСllс"lИ да га ухвате, па је дошао право 
у Рим, где се извесно време крио, да би доцније пребегао у Швајпарску. ЖивкО Топа· 
ловић, који је био '!Лан jyroc.10EeHcKor одбора у Риму, так()ђе је п()бег,ю из Рима )' 
Шllајцарску< Љегово бекCТlJО у Швај[щрску доводили су у везу са неким доларима, 
добивсним из Америке као помоh српским избеглицама, који се иалазе у Италији 
и да је тај новац око 10.000 ДО.1зра узео Живко Топаловић и с тим новцем пре6егао 
у Швајuарску. lIисам могао да проверим тачност (ових Н3ВОда, јер нисам никад О)Lllазио 

у тај југословенски одбор, у li:o~e су били људи који су се сами прогласили за IIрваке 
српског Hapoд~. 

ЈедНОј"а мнз, кад C~M се нашао са др Вошњаком< он ми је рекао да је писмено 
и Т~Jlеграфски молио МОРИСОliа, министра унутрашњих дела у лабуристичкој влади 
у Лондону, да МУ да дозволу да може уhи у Енглсску И тамо се настанити. За сво 

време, док сам ја био у Италији, то јест, до краја 1946, ову дозиолу др Вошњак J-Iије 
добио. у ћlМ беше дошао ИЈ llлх~ул преко НеМ<tчке и Беча, СрlIСКИ шпријарх ГаврИЈЮ 
Дожиh< ОН Је био боЈlестан, а у Риму Је одсео код свога рођака Душана Пламснца, 
који је раније био упранник неке lIаринаrнице, а у Риму је оО,'\ио неку тргооину са 
неким ИталнјаНИlfа. Можда је ово IlрНII случај од раЗДН<tјања цркапа, да један пра
вославни 1131])НЈарх живи у ПРССТОНИ!ЈИ једног римеког П<tпе< Пре патријарха Гаврила 
беше дошао у Рим др Иринеј Ђорђевић, шибенички ~Jl3дика. lЬeгa су Италијани 
затворили, )ја је из Шибеника из запора пreбачен у Ита.lију, где је био ИJ-lТернирал. 
после заузећа Рима ОЈ\ СТРМlе савеЗI1ИК<t, др Иринеј је дошао у Рим. Ани је од-\шх 

почео Щ\ р<tдИ на томе да добије ДОЗВОЈIУ за свој од.1аззк у Америку< Српски епископ 
у Амсрици дионисије училио је -са С80је стране корак код америчк.е lIJIalle, и америчка 
влада је ЩL1а дозволу, па је др ИринеЈ Ђ(Јрl)eвић још Iюче-rком јуна 1945. отпутовао 
за Америку. В.lадика НИКО;iај Ве.:lИмировић, који је зајещю са патријархом Гаврилом 
Дожиhем био интерliираli у Дахау, Ј\ОПШО је до Беча са патријархом. Али није хтео 
да иде у РИМ, иећ је ОСНЮ у Ьечу. UДНКJlС је дО!Јније и он отишао у Америку. 

Неколик~ пута еам у разговору са Ћујићем и ]Сuђевићсм, који су МИ тврдили да 
су их ИталИрНI1 штитили, и да са Њl1ма има захвалити што усташе ниr;;y ПОlUlали 
цео српски народ на територији НДХ, j~p су ИТаЈшјШЈИ били пријатељи српског IШро· 
да, унек сам IiM наводио KUO при~ер негације тога пријатељства према Србима баш 
у случају са др Иринејом Ђорl)еиићем, кога ~ao српског владику, овн "велики при· 
јатељи СРIIСКОГ liapolIu~ нису могли да трпе ни јсдног дала у окупираној Далмauији, 
баш ЈаТО нпо је Србин, и што би э3 I!реме окупације, био један, макар и мшlИ, стожер 
э3 Т8м()шњи срп~ки H~POД. Па, кад Ита.lијани нису би.1И пријатељи једноме српском 

владици, како су могли бити лријатељи но!!у ЂУЈићу, Јевђевићу и осталима који су 
имали наоружа.tе чете, КОЈима је сиryРНО била дужност да се боре и против окупатора. 
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На ово питнаје никада нисам могао добити од њих одгоаора, па ни од Радмила Грћи
ћа. Знам као поуцано да су неки ПрИЈатељи С3DетО9~"lИ српс"ог 1IJ1адику др ИРННИЈа 
Ћорђеuића, који је у Риму и раније у ин:гернацији био готово го, гладан и fioш:стан, 
.ЦII се ®рап:! РИМСКОМ uшlИ за Jlомоћ. Др Иринеј Ћорђеuић. llреКорИо је те спој!;: при
јатеље и рекао ИМ, да ћс ОН радије )'MpeTI1 од ГЛадi1, нсго ШТО ће молити римског .. 
папу за "Оlllоћ. Он је- тврдио да се РИМСКi1 папа радовао окупацији Далмације више 
не["о иједан Италијан само з.ато, да би јеш-юм 3<1 свагда, како је ТО Ватикан мислио, 
убио корен нраuослаuља, а самим 1ИМ и СРIIСТВО У ДаЛМ3Ш1ји. 

Из тих раЗЈюга o~aj племенити СрБИН и српски IIJlадИIс:а, Г;ШДQuао је у Риму и 
У Италији, али се никоме од њих није обраhао ни за какву ПQмоh. При.lике за српску 
емиграцију код савезника, нешто су се измениле у њихову корист тек онда, кад су 
се ОДНОСН нзмеђу Тита и Анг.то-Америкаиаца пиле толико заоштриле, да је Тито наре

дио ца се један амерички аоион. који се ЦЈ1гао са аустријске теРЈ1торије, па Пf1CJfетео 
на југословенску територију, одмах обори. што је југословенска ааијација одмах и учи
нила. То побољшзње живота по логорнма било је само у томе, што је било Јасно 
да западни савезници анте неће liздати југос.товенској влади IНI једног емигранта, 
који се J-Iaлази у њиховим рукама. Али пре тога догађаја, еавезиици су пос-те предаје 
МНЈшна Недића, БИII. IlредсеДНИКII ItlJaдe Србије З~ време окушщије, УХ8ШliIJИ и његова 
брата генерала МИЛУТИНII Нецића. Он је Y~8aћeH у Бечу. Али кадје дотејЩн на CПlницу 
ои се на бечкој станиии отровао заједно са својом женом, која га је пратила на њего
вом путу за Београд. Али Богољуб Кујунuић, бивши мииистар у краљевиии Југосла

вији, успео је да Енглезима побегне и )щ се IШ неки IШЧИlI сакрије, а кад су заоштрени 
односи између Тита и зашџщих с:щезникu, онда је слободно O11tшuо у Фраllцуtку. 
Живот у СРJlП:ИХ војНИЧI(ИМ логорима био је толико тсжак, ;rn је сваки, који год је 
могао, бежао из тога логора у коме је, поред свих недаћа, била отворена основна 
школа-l1)'на осморазредна гимназија, а за обе оnе ШКОЈlе било је довољио стручног 

особља, које је потпуно и са најllећим tЮЖРТВО8зњtм В[1ШИЛО С80ју дужност, да се 
та иmегличка деца и ОМ1IЭJlИна не ЈlИшавзју ОСIЮUlШ Зllшьа и Jlиуке УlJll!lПе. Тим људи· 
ма, учитељима и настивницима треба одати захвалност, јер су они учинило много, 

дајући све од сООс, па ако данас од те емиграције неко постигне известан успех ма 
на коме пољу lюштена рада у CBery, н осветла у туђини српско име, то се има захва
.1ИПI само овим људима. 

Једна UM најтежих и најгорих вести, било је саОl1штење Мl!нистра унутрашњих 
дела Југославије које је у~инио у иародној скупштини да је генера:! Дража Миха
иловић ухваћен и запюрен. До тога момеНЈа СТЕзри су биле IЈредстављеllС 11 I!ред

стапљЩ!е T~KO да гeHepa.1 МИХiШ.ювић годинама можс да живи у Србији, да окупља 

иарод око себе и да у потребном MOMeHry може да изврши једну револуцију и да 
збаци КОМУНИСnlчки рсжим. I-Ьеl'ОВИ/ol хапшењем ова тврћења била су демантована. 
Јер док је геиерал д. Михаиловић био у слободи на те[1lfюрији Србије, сви су рачу
нали да је то заиста један стожер за окуп.ъање СDИХ оних I::.lеыепатз КОЈИ су против 
комунизма, 3 нарочито у Србији. У погодном MOMeHry, за који се сматрало ца може 
ус .. оро доћli, с обзиром на затегнrre односе измећу Тита и Анг.lо-Аамериканаца, он 
би могао дићи устанак у Србији и онда би се сви ови емигранти а нарочито њихове 
војне формације, могли придружити ТОМ lюкреЈ)' I·енера.:ш МИХ:ШJlонић:Ј., Али, [Јасле 
хапшеља генера:ш МНХ;lИЈlOвића, све )1:: то пало у воду и Англо-Амсриканци су тра· 
1КН)1И НСВО рсшсњс смигрантског шнања, јер су они бlШИ поrnyно сигурни да се 
нико не боји оних наса, који лају из ryђcr дворишта. 

Зато је дата ДОЗIЮ .. lа Титоп.им емисарима у Италији да .'ШI), отићи у те логоре, 
И под зашппом еНI"Лtcке ВОЈне страже држати предавања и nО']>lВати Clle те еми!'ранте 
да се врате слободно у Југославију, где ће сви они који нису оmyжени специјално 
за неко убиство, бити упуhени својим породицама, колик() и~ још fiyllY имали, да сло
бодно ЖIiВС, ЕнглеЗIi су наРОЧIiТ() помагзли ону проmIГ~IIДУ. АЈЈИ, КЩI је јеЉ1Н 8иuе 
конзул Титоле Југославије Д[1Ж30 O~:J.KЏ~ јс;щн говор у f:.болију, ОНД,I се дигла бура 
незад080љства против њсга. И кад је маса четника јурнула на њега, енглески војници 
су се одмах повукли у C'lpaHY, а четниuи су овога liицеконз)'л~ на MeL:l)' убl'iЛИ, 1)' 

у логору. Тако се ооа !Ipollaraндa несретна свршила rю юга чоuе~а. За своје опраDДзље 
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управа логора IЈуеПlла је не)(о.!Ико чеlНl1ка из логора на KOJ~ је ПРИЛИl:ОМ ипраге 
о овом уGистuу бuчеl-lа кривица за убиство Титовог изасланика, Мислим да су ОВИN 
уGlIl"ТВОМ били 3ltдовољни И УПрllва у логору 11 ОНИ који су ту пропаганду дозволили. 
Био сам стално у Једној тешкој сиryацији, с обзиром да сам жеi!ео да се вратимо у 
отаџ6ину, а то нисам могао, јер је мој -сии био сталf!О У одметнипггву у ОIlОЛИНЛ nри
лепа. О њему сам СЈЈУШ30 да се добро и xpuGIJO држи, да га народ чува и да га неllе 
И"З,IЩЈ·И. Међутим, u Helloj Щlљој четни~кој акuији у Србији није могло да буде ни 
ГОllора после хапшења генерала МИЈЈ:аиловиllа. за време његова суђења миоги су иа 
радију елушали питања lIоја су му у суду постављана, као и њеГОJlИ О'щ"ОDОРИ. 

Опште мишљење било је да су ПИТаЈЫI и одгорори тако удешени на вешт начин, 
алн да се све то сматрало K<lO једа!! комунистички фалсификат и нико НИЈе веровао 
да је генеран l(р3Ж<l Мих~иловиl'I имао онакав стзв пред комунистичким судом, а још 
мање је та наша емиграција могла веровати да је Дража Михаиловиl'I, поспе изречене 
пресуде тражио помиловање од Тита, У ово нико није веровао. Ја нисам мога() о 
томе процесу да дам СЕој суд, јер ~ao и сви оста:ЈИ еМИЈ ранти, био сам ван земље, 
па не }нам шта се спе догађало. На НрВОМ Mecry, НИС<lМ }IЩU на који је начин гснсрсл 
Михаиловић ухваћен, Јер она изјава коју је министар унутрашњих дела Ран~овиl'I дао 
)' народној с~уI!ШТИНИ неколи~о дана после ХаЈlшења д. МюrаИДОllиl'lа, није lIаJЦIла 
никаК8НИХ llOдатака ни где је д. Михаи.~овић ухаПlпен, ни на I;оји начин; да ли је 
даЕао какnог отпора, или је у>;uзћен 11<1 превар)'. Из тих разлога нисам знао ништа, 
ни 1;!ll;aR спарно ИЗГЈlеца суд који му l'УДИ, нити еач знао како је у П81lРИ било њеј'О80 
држање пред тим судом. Из тих разлога решио сам се да идем у Грчку. За то решење 
имао СIlМ ЕИШС разлога. Прво~ у Грчкој сам имао много пријатеља, а један од најбољих 
пријатеља био ми је Никола IIластира, генерал и први председник IIшще у ОСЈЈоБОђеној 
Грчкој. Мис.1И(Ј сам да ћу из Грчке lыјЈщкше и\шти МОlућносги ЩI се јаnим моме 
сину Мюивоју, који чеЈуј.: у Македонији, "да баци пушку у "оприве" и да доћс у 
Грчку, јер је даља борба појединачна у ЈУГОСЈ1авијli била илузорна кад је сам краљ 
Нетар 11 Караћорhcвиh IIраВI10 нреговоре Са Титом Ii онако се понашао према генералу 
Дражи Михаиловићу, који .lty је некОЈIИк(] ГQ.'lНЈЩ био министар војни. 

Рачуна(l сам кад МI1 син дође у Грчку, да неће БИТIi некаква разлога да B.lacт у 
Југославији врши ре!ЈреЩЈЈије над осталим члаНОБима моје Гlорадице, Био сам сигуран 
да lIу у Грчкој моћи да живим и да ћу једнт"а дана моhи да се вратим у Cllojy земљу, 
Много пута бшш ми је lI()станљена из наших Еојничких Јюruра у ИТdЛији порука мога 
сина да ће ОН ЛИЧЈIQ да ме убије својом руком ако се будем решио да дођем у Југо
сљвију. 3шо сам да Је то неистина, Јер мој СИН није био васпитаваи да убија .ъуде, 
ОСИМ у Ј\ИЧfюј одбрани. а најмање да потегне оружје на свога родите.ъа. 

да бих постигао таЈ uиљ одласка у Грч"у, обратио сам се једним опширним пи
смом reHcpa.1Y Пластирасу који тщщ I-шје био 11редседник ВЈЈаде у ГРЧl;ој, али ипак 
је могао да ми изради ДОЗВQ1У за улазак у грч"у, Чскајуllи одговор од nластираса, 
јеДНОЈ"а дана Јавише ми да ме Је тражио мајор Мишиh, снн покојног војводе ж, 
Мишића, Знао сам да Је Александар Ж. Мишић биn. коњичlCИ мајор погинуо у селу 
Струганltку, родном месту његова оца још 1941, у једнuј борбн са Немцима. за ово 
еам имао сигурне доказе, а сада одједанпут јавља ми ее као ЖИВ! Рекао сам људима 

који су ми саОIJШТИЛИ љегов долазак, да га слободно доведу мени. И пос.1е не"ОЛI1ICО 
сати, мајор Мишић био је доведен у мој crnH. да не би ДОIIlJЮ до liеких непријатних 
сцена мало доцније, одмах СЕМ рекао да ја знам да он није син војводе Мишиl'lа, јер 
сам са његовим СИН()М мајором Мишићем био Доб<lр позиаliИК и пријатељ, и знам 

да је још 1941. НОГИНУО. Овај мајор Мliшић ОДМЕХ ми је признао да он 3аиcrn иије 
син војводе Мишића, али му је РОћени синовац. Ов() rnрђење нисам могао порицаlИ, 
јер сам знао да је пок војвода Мишић имао браћу, па не би бино НИllаК80 чудо ако 
је неко ОЈ\ њeгo~e браће ИМ<lО сина, СИ1-Щ ОФиuиРа. llитао сам га onaX,le долази, а 
ОЈ] ми је рекао да је авионом ДiJШ30 И3 Грчке, да у Грчкој има доста наших официра 
и војника, и да су они учинили кораке пре"о енглеске команде у Атини да ми се 
одобри улазак у Грчку И да се ја ставим H~ чело борбене јединице ове српске еми
грације у Грчщј, у томе циљу њему је д;:но место у авиону Атина-Напу:Ј., а из Напуља 
је зутом дошао у Рим, да ме lЈОтражи и Д~ ми ово саопшти. 
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ЗахВWIИО сам му се како на пажњи тако и на поверењу, које ми наша емиграllија 
указује, али сам кате~орич~и одбио сарадњу са нашом. емиграцијом у Грчкој, јер ја 
не могу више да р(1)]ем, а ЈОШ мање 10101)' да се ангаЖУЈем у Једном послу, не ЗН8Јући 
IЮ иза њега стоји, те према томе, не бих знао ни за кога радИМ. 

Читаву недељу Дана онај мајор ДОЈ!ilЗtlо МИ је са ОВИМ предлозима, које сам ја 
увек одБИЈао, те ПlКО јеДШХII дана не добl'lВWИ мој пристанак за сарадњу, вратио се 
мајор Миwиl'J у Грчку. 

Ја сам чекао да ми генерал Пластирас изради lIОЗI!O.'ђ' за слободан одлазак у Грчку 
без икаквих обавеза да ја учествујем у неким акцијама, којима нисам зиаn циља, а 
вероватно ни llOрекло средстава за достиззње тога циља. 

Једнога ДllН8 добио сам те.lеграм од генераЈЈ8 Ј liШСПlраса, да ми је одобрен УЛ33!IК 
у Грчку и да су сва YllYТCJВa эа мој прелаз у l'рчку дата грчком конзулу у Барију. 
Тамо сам треfuю да OТII)'I)'JeM и да се јавим грчком конзулу, који Ье ми саопштити 
Кад и на који начин МОГУ да идем у Грчку. 

Овим завршавам своје успомене од апри.1З месеLlа 1941. па до септембра месеца 
1940. 
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