
РАДЕНКО ЋУРЧИЋ  •  МРТВЕ КОСТИ МЕГДАН НЕ ДИЈЕЛЕ





МРТВЕ КОСТИ 
МЕГДАН НЕ ДИЈЕЛЕ

Чачак
2022.

Раденко Ћурчић





Све је почело тако што народ није 
пристао на безнађе.

У једном је дану изгубио и битку и рат, 
и државу и одличнике. Посечена му 

младост и будућност. У једном му је 
дану омалило све на шта се могао да 

ослони. У једном је дану народ остао сам, 
супротстављен времену које надолази и 

великом, дубоком мраку.
 

Владимир Стеванов
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Tanatopraxie

Да ли је и балсамовање (Thanatopraxie) за-

почето купањем или прањем покојниковог 

тела? Неки ће на ово питање одговорити 

са да други са не. Питање је дубље и ком-

плексније него што изгледа на први поглед 

јер нам отвара дилему какву дефиницију 

треба да одредимо балсамовању покојни-

ковог тела. Можемо ли том чину дати јед-

ноставну дефиницију која ће подразумева-

ти и савремену праксу балсамовања или је, 

напротив, потпуно супротно. Они који су 

темељније истраживали историју балсамо-

вања људског тела, имају шири поглед на ту 

радњу или, другим речима, једну отворену 

дефиницију балсамовања која обухвата све 

радње којима су у току миленијума била 

изложена тела покојника након смрти и у 

току балсамовања. 
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Потребно је пре свега, поставити пи-

тање данашње праксе и односа према тели-

ма умрлих. Уосталом, етимологија даје за 

право свима онима који прихватају шире 

објашњење јер тај је термин настао од две 

грчке речи танатос (смрт, бог смрти) и 

праксис или mhanatopraxie (смислено де-

ловање). Деловање након смрти, балсамо-

вање, не подразумева искључиво обреде 

помоћу којих би се победила смрт и сачу-

вао привид живота након смрти, већ, мо-

жда и пре свега, све оне радње након смр-

ти. Дакле, ништа нас не ограничава да ку-

пање покојника уврстимо у оне радње које 

претходе балсамовању. 

Јудаизам није прихватао балсамовање, 

мада га данас толерише из практичних раз-

лога јер оно омогућава транспорт тела пре-

минулих Јевреја из неке удаљене државе у 

Израел. Према традиционалном веровању, 

најпре ће из Израела очекивани Месија 

подићи сва тела у дан општег васкрсења. 

Међутим, током претходних векова у ју-

даизму је једино било дозвољено ритуално 

прање покојниковог тела. Оно је било коди-

фиковано према верском закону. Свештена 
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скупштина, или братство последњег задат-

ка, преузималa je бригу о телу преминулог 

и приступала његовом ритуалном прању. 

Хевра кадиша је удружење састављено од 

побожних Јевреја (најчешће 18 чланова). 

Они су се предавали том делу доброчин-

ства и истине, или хесед шел емет-у. Сва-

ки члан удружења сматрао се почаствова-

ним тиме што учествује у обреду ритуалног 

прања, и он се, са пуним поштовањем и 

скрушеноћу, односио према телу покојни-

ка. Најпре би пажљиво опрали тело водом 

од зноја и прашине. Потом би започињали 

фундаментални обред тахара потапања 

тела у ритуалном купатилу миквех у воду 

помешану са вином. Колико је то могуће, 

тахара се обавља у тишини, с поштовањем 

према стидним органима преминулог, због 

чега његови ближњи нису присуствовали 

ритуалу. Зато би жене из удружења Хевра 

кадиша обављале овај ритуал кад бисе упо-

којила жена. Опрано, очишћено од сваке 

прљавштине, тело би облачили у бели чар-

шав, или такхрикхим, по угледу на вели-

ке свештенике, потом би стављали талит, 

молитвени шал покојника. Тахара се није 
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могла обавити у дан Сабата или на дан дру-

гих верских празника. Пропраћена би била 

рецитовањем псалама, или техилим, и од-

мах би следило стављање у гробницу, или 

леваја. 

Посмртно прање код Јевреја је нешто 

више од ритуала очишћења. Оно наговеш-

тава ослобађање душе, и садржи један од 

најважнијих митцвоха у животу верника. 

У старој Грчкој мумификација је била 

позната, али није била уобичајена. Грци су 

давали предност кремирању, а изузетак је 

природна мумификација пронађена у јед-

ном гробу у Микени, отприлике 1500. годи-

не пре Христа. У Грчкој је постојао обичај 

умотавања тела у платно да би се сачувало 

до сахрањивања или спаљивања. Хомер (VI 

век пре Христа) истиче да се користио и не-

ктар од амброзије, стављан је кроз ноздрве 

у тело покојника да би се сачувао пријатан 

мирис. У Илијади, Ахил, неутешан Патро-

кловом смрћу, преузима бригу о његовом 

телу: пажљиво га пере, помазује уљем, по-

божно прекрива платном, облачи у бело 

одело и, плачући за њим, прати га до места 

за кремацију. 
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Римљани су бригу о телу након смрти 

представљали као истинску посмртну пом-

пу, која се обављала у храму погребне бо-

гиње Либитинe. Либитинарке су биле жене 

које су прале тело преминулог у топлој 

води, зачињеној ароматима, потом су га об-

лачиле у одело, по жељи његових ближњих. 

Оне би, поред тела, стављале све предмете 

или одликовања која су била од значаја у 

покојниковом животу. Тело би положили 

на парадни кревет, окрећући ноге према 

вратима. Оно би тако остајало седам дана 

да би они који се опраштају од покојника 

могли да му одају почаст и принесу дарове. 

У Источном римском царству (Ви-

зантији) задржао се римски обред прања 

тела. Међутим, Источно царство је било 

хришћанско, па би ту тело покојника 

најпре покропили освећеном водом, по-

том, по угледу на Христа, обмотали би га 

једноставним ланеним платном. 

У исламу је свако балсамовање било 

забрањено, а сахрана се морала обавити 

у току двадесет четири сата након смрти. 

Међутим, данас се све чешће толерише 

балсамовање, због дужег транспорта тела у 
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место сахрањивања. Ислам, као и јудаизам, 

практикује прање тела, али се не користе 

аромати нити мирисна уља за премазивање 

пре умотавања у бело платно (кафтан). Ако 

је потребно да се тело опере у више навра-

та, онда би био увек непаран број прања – 

3, 5, 7. Тело би пре сахрањивања увијали у 

беле чаршаве, употребљавајући од три до 

пет чаршава за мушкарце и до седам чар-

шава за жене. Посмртно купање је оста-

ло незаобилазна етапа која је претходила 

сахрани. Купање је, нарочито и одувек, 

знак поштовања према посмртним остаци-

ма и омогућава представљање тела породи-

ци и ближњима да би они могли да изразе 

своју жалост за покојником и поштовање 

према њему. 
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Крај 

Они су и даље ударали моткама по ономе што је остало 
од Димитријевог тела. Ноге су му биле поломљене а гла-
ва смрскана, рамена неприродно искривљена. Поломље-
не руке изгледале су као одбачене од остатка тела. Један 
од тројице егзекутора, задихан и мокар од зноја, застаде 
са ударцима и загледа се у непомично испребијано тело. 
При слабој месечевој светлости на трен му се учини да се 
покојник осмехнуо. Подиже главу и погледа према оној 
двојици. Они су ћутке стајали и гледали пред себе ослоње-
ни о мотке. Он рече: 

– Носите овог четничког пса дубље у шуму и баците га 
грабљивицама и животињама. 

Драгачево 

Између Западне Мораве на северу, Моравице на западу, 
планинског масива Чемерно на југу и планинског венца Је-
лице на истоку, налази се област Драгачева. Кроз историју, 
Драгачеву су припадале области од Старог Влаха на југу све 
до Пожеге на северу, рачунајући и варош Пожегу. Време-
ном је ова област, запостављена у државним плановима, 
губила на значају због опште неразвијености и недостатка 
путне инфраструктуре. 

Данас област Драгачева заузима 735 km2 и обухвата 
49 насеља (Бели камен, Брезовице, Вича, Вирово, Властељи-
це, Вучковица, Горачићи, Горњи Дубац, Горња Краварица, 
Граб, Губеревци, село Гуча, варошица Гуча, Дљин, Доњи Ду-
бац, Доња Краварица, Драгојевац, Дучаловићи, Ђерађ, Жи-
вица, Зеоке, Каона, Кривача, Котража, Лис, Лиса, Лисице, 
Лопаж, село Луке, варошица Лучани, село Лучани, Марко-
вица, Милатовићи, Миросаљци, Негришори, Осоница, Пи-
латовићи, Прилипац, Пухово, Пшаник, Рогача, Ртари, Рти, 
Тијање, Толишница, Трешњевица, Турица и Церова.) која 
се налазе у шест општина: Ивањица, Ариље, Пожега, Чачак, 
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Краљево и Драгачево, од чега Општина Драгачева обухва-
та простор од 456 km. На територији Драгачева, налази се 
варошица Гуча и град Лучани. Данас се област Драгачева 
поистовећује са територијом општине Лучани. Ова терито-
рија обухвата њен највећи део. 

Река Бјелица тече са југоистока на северозапад и пред-
ставља најзначајнији водоток Драгачева. На појединим 
местима долина Бјелице широка је скоро километар, рачу-
најући и плавне површине, на појединим местима, сужена 
је на десетак метара. Бјелица има више притока, речица и 
потока. Са десне стране: Тијањска река, Драгачица, Гору-
шица, Живичка река и Вичка река. Са леве стране прима 
Рћанску реку, Стењевачку реку, Боровњак и потоке са пади-
не Крстац. Долином реке Бјелице и њених притока изграђе-
ни су и главни путеви у Драгачеву. Иначе, река Бјелица тече 
кроз читаво Драгачево. Извире на 930 m надморске висине 
у селу Горњи Дубац, тече читавом територијом садашње 
општине Лучани дужином од 41 km од извора до ушћа у 
Западну Мораву код села Дљин недалеко од Лучана. 

Са североистока Драгачево омеђавају планине Овчар и 
Јелица. Овчар се на северу завршава стрмим стенама где 
Западна Морава пробија себи пут до Чачка стварајући са 
Кабларом Овчарско-кабларску клисуру. Јелица је најдужа 
планина Драгачева. Пружа се са североистока ка југоисто-
ку у дужини од 25 km и представља природни мост који 
повезује масиве Овчара и Троглава. Највиши врх планине 
Јелице је Црна Стена 929 m надморске висине. Одмах пре-
ко Каонске реке издижу се стрме косе Троглава у подножју 
којих се пружа југоисточна граница Драгачева. Са јужне 
стране, територију Драгачева омеђавају падине Чемерна. 
Област Доњег Драгачева била је у прошлости насељена још 
од илирских и римских племена. У средњем веку, ова об-
ласт је припадала Моравичкој Жупи и новооснованој (од 
Светог Саве) Моравичкој Епархији са седиштем у Ариљу, 
покрај цркве Светог Ахилија, задужбине краља Драгутина. 
Овај крај је од турске владавине до данас доживео различи-
те административно-територијалне промене. Године 1817, 
владика Петар I Петровић шаље известан број породица из 
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места Дробњаци у Црној Гори да се настане у Србији. Сеоба 
за Србију наставља се и следећих година. Родбинске везе 
пресељеног становништва са онима који су остали, повољ-
нији услови за живот, нарочито, глад у Црној Гори, доводе 
до нове значајније сеобе Срба из Дробњака 1822. године. 
Један огранак Дробњака (део братства Ђурђића) из Старе 
Херцеговине, у потрази за храном, прелази у западне краје-
ве Србије. Ово нам указује на вероватност досељавања и фа-
милије Цогољевића крајем XVIII или почетком XIX века у 
Драгачево, тачније, у место Губеревце. Временом је у том 
селу на онижем брду, испод Плазинића гробља, настао за-
селак познат као Цогољевића џемат. Није нам намера да 
помињемо све житеље одатле, већ само неколико породи-
ца и појединаца за које сматрамо да нам могу приказати 
како се у том засеоку живело и, нарочито, како се умирало 
у годинама судбоносним по наш народ, посебно за време 
ратова и побуна којима, нажалост, наша историја обилује а 
народ мора да подноси, страда и живи. 

Губеревци 
Танасије Цогољевић, син Млађена и Стане, 
рођен 10. фебруара 1870, умро 6. новембра 

1927. године 

Женио се два пута. Прво венчање је обављено 12. октобра 
1892. године, са Јеликом, ћерком Максима и Саре Пајовић 
из Виче. Јелика је рођена 15. маја 1872, а умрла 7. марта 
1909. године. Њихова деца су кћи Разуменка, рођена 1895. 
године, син Драгутин, рођен 1902, и кћи Милијана, рођена 
1908. године. 

Танасије се други пут оженио 16. марта 1909. године, 
са удовицом Стајком, супругом почившег Александра Ку-
дузовића из Гуче, кћерком Јована и Кате Драмлић из Гуче. 
Стајка је рођена 3. јуна 1883. године, а умрла 9. марта 
1931. Њихова деца су син Тимотије, рођен 1913, син Нови-
ца, рођен 1915, кћи Добринка, рођена 1917, син Добрица, 
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рођен 1918. и кћи Савета, рођена 1921. године. Дакле, Та-
насије је из два брака имао осморо деце. Поживео је педе-
сет седам година. Сахрањен је на Плазинском гробљу. На 
споменик су му уклесали речи: 

Танасије Цогољевић из Губереваца добар радник и 
угледан домаћин. Бог да му душу прости, споменуше га си-
нови Тимотије, Новица и Добрица и Разуменка. 

Србија или смрт
Новица Цогољевић син Танасија и Стајке, 

рођен 1915. године 

Новица је шесто Танасијево дете, а друго из брака са 
Стајком. Дакле, кад је почео рат 1941. године, Новица је 
имао двадесет пет година и звање жандармеријског пона-
редника са службом у Гучи. Основно школовање завршио 
је у Горачићима. Данас, након једновековне дистанце од 
његовог рођења, нама једино остаје да, са мање или више 
успеха, покушамо да појмимо како је један двадесетпето-
годишњак доживео почетак најтрагичнијег рата у Српској 
историји. На основу којих чињеница и сазнања је тај мла-
дић из Драгачева процењивао то трагично и крајње ком-
плексно време? Како је заузимао ставове и чиме се руко-
водио кад је доносио одлуке? Koја му је идеја била водиља 
и како се оријентисао у том политичком и војничком за-
мешатељству? Ни много старији и искуснији људи од њега 
нису могли да разумеју шта се то у Србији догађа. Никад 
у својој историји Србија није тако брзо капитулирала пред 
непријатељем. Није ни знала одакле је нападнута. У ства-
ри, тачније, била је нападнута са свих страна. Најразорнији 
напад доживела је од својих житеља, подржаних од стра-
них агентура које су деценијама радиле на подели српског 
народа. Оно што ми о Новици знамо је оскудно, прво зато 
што је био млад, није имао неког војничког ни животног ис-
куства. Знамо да је радио у Гучи као жандармеријски под-
наредник, да је имао девојку и да је планирао да се са њом 
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ожени. Она је рођена 1924. године. Након његове трагедије, 
она се није удавала. Живела је 66 година. Сахрањена је на 
гробљу у Мршинцима 1990. Његово порекло, његова ближа 
и даља родбина, њихов слободарски дух, његово тадашње 
звање, занимање и васпитање, све га је упућивало само на 
једну мисао – Бранити Краља и отаџбину. Одрастао на селу, 
као дете је одлазио на славе, касније и у цркву, читао је на-
родне јуначке песме. Нарочито га је потресла слика споме-
ника Ћеле-кула и судбина војводе Стевана Синђелића. Ту 
слику није могао да посматра без неког унутрашњег потре-
са и узбуђења. Она му је помогла да појми какву је страшну 
цену за своју слободу и независност платио српски народ. 

По природи свог посла посећивао је различита места, 
углавном она где се окупља народ. Тако је службено одла-
зио и у кафане и имао прилике да слуша приче и од оних 
који су били присталице радикала. Они би по цео дан у 
кафани играли домине или карте и жалили се на власт и 
неправду коју им власт чини. Нико никад није објаснио от-
куд толико интересовање за коцку у Драгачеву. Можда су 
ту навику стекли продајући воће широм оне државе. Кад се 
пијаца затвори, а они се повуку у своје изнајмљене собице, 
онда почну са картањем, у почетку, да прекрате време. Вре-
меном, и новац постепено улази у игру и они настављају то 
да упражњавају и по повратку кући. Не прђе много време-
на, у Гучи и Драгачеву појавили су се и први комунистички 
агитатори са својом организацијом и пропагандом. По на-
чину њиховог деловања видело се да имају јаку залеђину, да 
их подучава и њима управља неко искусан у превратничком 
деловању. У Драгачево су стигли и комунисти са стране да 
помогну својим локалним активистима. Родољуб Чолако-
вић, члан Главног штаба НОП Србије, и Ратко Митровић, 
политички комесар Чачанског партизанског одреда „Др 
Драгиша Мишовић”. Комунисти су рачунали на Драгачево 
и Драгачевце. Ту су посејали семе раздора још за време Го-
рачића буне 1893. године. Они су увек правили дугорочне 
планове. Тако су искористили и тај трагичан догађај испред 
општине у Горачићима да би поделили српски народ и ство-
рили у Драгачеву раскол међу житељима и своје политичко 
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упориште. Новица је још раније приметио да се међу најо-
страшћенијим комунистичким агитаторима налазе управо 
они чији су преци страдали испред општине у Горачићима 
1893. године, или су у то време и касније припадали ради-
калима. Наравно, било је и изузетака. Оно што Новица није 
знао, али је то предосећао, догодило се много, много годи-
на раније. Само што је тад њихова ствар била историјски 
сазрела, или су они тако мислили... Говорили су: 

– Кад ми дођемо на власт, неће бити сиротиње, порез-
ници неће постојати јер нико неће плаћати порез ни при-
рез, сви ће јести са истог казана. Све ће бити заједничко и 
неће бити међа нити удута. 

Такве приче и обећањао за Новицу су биле лаж и нешто 
неоствариво. Мада се није разумео у економију, он се пи-
тао: „Како ће држава да функционише ако нико не плаћа 
порез? Од чега ће да плаћају државне службенике?” Позна-
вао је и лично неке од оних који су све то пропагирали и 
говорили збуњеном народу:

– Ви сад радите за ћасу брашна код кулака, газда и бур-
жуја. Кад ми дођемо на власт неће бити кулака јер ће све 
бити заједничко. 

Под кулацима и буржујима они су подразумевали оне 
који су поседовали лампек за печење ракије, вршалицу, 
воденицу поточару, разбој, стругару, пећи за печење кре-
ча, ћумура, или они који имају добре волове. Шта су мог-
ли имати више у земљи где је, 1900. године, путем Чачак–
Краљево, први пут прошао човек на бициклу. Тако су ства-
рали завист, мржњу и раздор у нашем народу. Нико није 
скривао да у Србији постоје разлике у имовном стању, да 
постоји сиромаштво и сиротиња. 

Међутим, након три исцрпљујућа рата у пероду од осам 
година и пљачке без преседана од стране аустријских вла-
сти, народ је још више осиромашио. Тада су и много раз-
вијеније државе и богатији народи имали економске про-
блеме и своју беду и сиротињу. Не треба скривати ни да су 
се многи нечасно овајдили бавећи се политиком, а на так-
ве људе народ је био киван. Држави је требало времена да 
створи институције и правни систем, економску основу и 
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тако оствари праведнију прерасподелу добара. Комунисти 
су знали за то и безобзирно су користили све што им иде у 
прилог у њиховој пропаганди. Оно што се одмах видело из 
њихових прича није било тежња да се те неправде у држави 
поправе и сиромаштво искорени. Они су хтели државу, да 
владају, да одређују границе и расподељују права и терито-
рије народима који су живели у Југославији. Другим речи-
ма, они су хтели апсолутну власт, без опозиције и права на 
другачије мишљење. Новица је донекле разумео њихове па-
роле о сиромаштву и неједнакости. И сам је био из скромне 
породице. Међутим, није разумео шта ту смета Бог и у чему 
је Његова кривица ако су људи незајажљиви и саможиви. 
Неће ваљда Он да сиђе с неба и да распоређује добра који-
ма људи располажу. Он је послао Свог Сина да научи људе 
како да се односе један према другоме. Нико није могао да 
каже да није чуо или прочитао како се Божји Син односио 
према сиромашнима, болеснима и пониженима док је био 
овде на земљи. Нико људима није предложио праведније и 
узвишеније учење о међуљудским односима ни пре ни по-
сле Његовог боравка на земљи. Да ли су сви проповедници 
његовог учења достојно преносили његову науку народу, то 
је друго питање. То је препуштено њиховој слободној вољи. 
Исус је знао да ће га Јуда издати, али ипак га није спречио 
да то и учини. 

Они, индоктринирани комунистичким идејама о новом 
поретку, преузели су на себе да поправе Божје дело. Однос-
но да створе новог човека. Од Бога створен човек хоће сам 
да преузме Божје дело у своје руке и да направи новог бољег 
човека. Да би то и учинили, морали су, пре свега, да про-
гласе да Бога нема, да Га никад није ни било и да Га неће 
ни бити; да је човек настао од мајмуна и да Срби треба да 
се одрекну славе, култова, традиције предака, своје исто-
рије и тако постану бесловесно стадо. Студеница, Сопоћа-
ни, Жича, Љубостиња и Раваница биће музеји. Тамо ће неко 
од чиновника наплаћивати улаз за посетиоце и радозналце. 

Шта сваки интелигентан Србин зна а свака проста 
српска сељачка душа осећа – да је православна вера тако 
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уткана у српство, да је Србин ничим не дели од српства, да 
обоје сматра за једну целину. 

Новице је слушао те њихове приче и није могао да пој-
ми откуд такве идеје у српском народу. „Ко је то донео и 
са којим циљем и намером? Кад су и где њихови активи-
сти прихватили такво учење које се противи здравом разу-
му? Ко би могао да ми то објасни?” размишљао је Новица. 
Онда се сетио жандарма Драгише. „Можда он зна нешто о 
томе”, помисли Новица, „Он често чита неке књиге. Био је 
и у Београду. Тамо је, вероватно, разговарао са људима који 
знају више од нас овде у Гучи. Мораћу да га видим и пораз-
говарам с њим о томе.” Кренуо је према жандармеријској 
станици да га потражи. Срео га је код самог улаза. „Ето, кад 
нешто хоће”, помисли Новица и замоли Драгишу да застане 
да би га насамо нешто питао. Драгиша се изненади. „Шта ли 
хоће овај младић?” Не околишећи много, Новица поче да 
му прича о чему размишља и шта га мучи. На крају закљу-
чи:„Како може Србин да тврди да нема Бога!! Па шта нас је 
онда спасло и очувало у вековима робовања?!” Поступно, 
како је он све шире и детаљније објашњавао своје дилеме, 
Драгиша је све време замишљено ћутао. На крају, кад Но-
вица заврши, Драгиша погледа у њега. На лицу му се виде-
ла нека чудна мешавина љутње и забринутости. Изгледао је 
као човек који је свестан неке опасности, али истовремено 
увиђа и њену неумитност. 

– Новице – отпоче он тихим гласом – дуга је то и преду-
га прича. Не може то да се појми и схвати на брзину. Видим 
да си збуњен и дезоријентисан. Али знај да је већина нашег 
народа ових дана, како је почео овај рат, у твојој кожи и 
да не може у потпуности да се разабере шта се са Србијом 
догађа. Ти знаш да сад немам времена да ти нашироко при-
чам и томе. Мислим да унутра, у канцеларији, имам једну 
књигу. Није обимна. Ако је будеш пажљиво читао, можда 
ћеш из ње сазнати одговор на оно главно што те интересује. 
Добио сам је у Београду. Одштампана је пре четрдесет го-
дина, али је у њој објашњено ко је и кад почео са пропаги-
рањем таквих идеја о Богу и религији у нашем народу. И не 
само о томе! Али то тебе сад највише интересује. 
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Драгиша уће у станицу и, недуго потом, појави се са 
књигом у руци. 

– Ево ти па види колико ће ти она помоћи. Само је са-
чувај. 

Новица му се захвали и оде право кући, стискајући 
књигу под мишком. Чим је стигао, осамио се и почео са чи-
тањем: 

У другој половини шесдесетих година деветнаестог 
века, након мукотрпног ослобођења од петовековног тур-
ског ропства, кад се све што је српски дисало и осећало сле-
же у Омладину да спрема духове и утире пут за велико дело 
ослобођења, уједињења и просвећења народног, када је све, 
с поуздањем и надом, погледало на Србију и њеног влада-
ра, појави се један млад човек, који паде као груда леда на 
топле и одушевљене груди омладинске изговоривши ре-
ченицу: „Ја се не слажем ни са правцем ни са садржајем 
Омладинског покрета.” Тај млад човек био је Светозар 
Марковић, оснивач партије која се назва радикалном. Није 
та реченица коју је он изговорио била плод неког његовог 
дубокомислија и свеобухватне анализе ситуације у којој се 
налазио српски народ, нити му је, у неком узвишеном тре-
нутку надахнућа, дошла у главу као визија. Она је била про-
извод систематске индоктринације којој је био подвргнут 
за време боравка у Русији и Швајцарској. Као син Среског 
начелника за Зајечарски округ, добио је стипендију прво 
за Русију, па за Швајцарску. У Русији је упознао Николаја 
Чернишевског, Плеханова и друге руске нихилисте, револу-
ционаре и анархисте. Они су му је сместили главу. С друге 
стране, овејани републиканац и масон, Француз Леон Гам-
бета, већ је послао своје републиканце да мисионаре ши-
ром Европе. Онда су и они имали свој утицај на наше сту-
денте у иностранству. Леон Гамбета je рођен 1838. године у 
Француској, од родитеља емиграната из Италије, познатих 
власника пекара). По завршетку гимназије, Леон Гамбета 
се уписао на католички институт. Студије теологије нису му 
сметале да се учлани у масонску ложу Милостива браћа, 
која је припадала познатој масонској организацији Велики 
Оријент. Ложа је бројала 250 чланова. Одмах се код њега 
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испољио антицрквени став. Тако је и понтификалну владу 
називао поповском владом. Успео је да, политичким интри-
гама и заверама, након рата између Пруске и Француске, 
као један од чланова (самопрокламоване) Владе национал-
не одбране, 4. септембра 1870. године, прокламује стварање 
III Републике у Француској и да укине монархију. У време 
прославе педесетогодишњице (1920. године) од стварања 
III Републике, Гамбетино срце је пренето и похрањено у 
Пантеону. Ту се и данас налази, потопљено у формалин, у 
посуди, као реликвија на улазу у крипту. После његове смр-
ти, захваљујући доктору Бодријару, стручњаку за форма-
лин, његово тело је балсамовано упумпавањем формалина 
кроз артерије у тело. Претходно су, из њега, као реликвије 
преузели главу, мозак, срце, делове руку, унутрашње органе 
и срце. Оно што је остало, сахрањено је на гробљу једног 
замка покрај Нице. 

Било је већ одавно прошло подне кад је, 1842. годи-
не, границу између Кнежевине Србије и Бугарске у близи-
ни Зајечара прешла Бугарка средњих година и настанила 
се код познаника у Зајечару. Недуго потом, преудала се за 
Влаха који је живео у Зајечару. Он се презивао Pascu или, 
на српском, Пашић. Дана 18. децембра 1845. године, доби-
ли су сина коме су дали име Никола (Nicolae Pascu). Име 
Никола је дато детету, вероватно, због чињенице да је рође-
но уочи празника Светог Николе (Никољдан). Дете је било 
бистро и напредно. Лако је савладало основно образовање, 
најпре у Неготину, потом у Крагујевцу. На студије Технич-
ких наука у Београду, Никола се уписао 1866. Професори 
и надлежни шаљу га, две године касније, 1868. године да 
настави студије на Политехничкој академији у Цириху. По 
доласку у Швајцарску, Никола се ускоро упознаје са Свето-
заром Марковићем. Он је стигао из Русије. У Цириху су већ 
били М. Жујовић, Пера Тодоровић, Мита Ракић. Најваж-
није је било што је прихватио идеје руског анархисте и ре-
волуционара Николаја Чернишевског. Од Чернишевског је 
научио како рушити сваку легалну власт и да је револуци-
онарна борба уперена против сваког претставника власти 
једне државе, био он Краљ, Цар или Председник. Оно што 
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је било необично је то да свевидећа и свеприсутна швајцар-
ска полиција прати њихов рад, да је упозната са садржајем 
њиховог програма, али да не спречава њихово деловање 
нити боравак у тој земљи. Били су сигурни да њихове идеје 
и планове неће моћи да примене и спроведу у Швајцарској. 
Где ће то урадити, то њих није интересовало. Или су можда 
знали где ће то бити? 

Дакле, одмах по свом ослобођењу, српски народ није 
добио ни трен времена да се освести од ропства и почне 
самостално да планира нову будућност у слободи. Одмах је 
постао предмет туђих планова и интереса. Оно што је било 
најопасније по српски народ јесу они млади људи које је (уз 
велика одрицања) слао на школовање у иностранство да би 
се тамо усавршили и допринели развоју земље. Они су, уме-
сто практичних знања због којих су и послани, по повратку 
у земљу доносили идеје и учења потпуно страна српском 
духу и менталитету. Нису доносили знање и праксу како би 
олакшали живот намученом народу и допринели модерни-
зацији земље, већ политику. Пашић је послат у иностран-
ство да усаврши техничке науке а не да слуша предавања 
о идејама Чернишевског. Додуше, радио је годину дана на 
изградњи железничке пруге Беч–Пешта. Међутим, кад је 
влада Србије одлучила да гради железничку пругу, он, као 
неко који је једини имао и практична искуства у градњи же-
лезнице, уместо да објасни неуком народу предности које 
пружа таква врста превоза. Он се солидарише са својим 
партијским првацима који су народу, кад је била реч о же-
лезници, говорили и ово: Железница је ледена гуја која ће се 
провући кроз срце српског народа и коју српски народ мора 
загревати, те је тако сам хранити, а она ће га на крају про-
гутати.Тиме је показао колико је њему стало до добробити 
српског народа и државе. Он оснива политичку странку и 
тако, уместо знања и разборитости, уводи у српски народ 
поделе, мржњу, заваду и нетрпељивост. Шта је српски на-
род знао о политици након петовековног ропства!? Деве-
десет одсто житеља Србије тад је живело на селу уз луч и 
катран. Скоро сви су били неписмени. Појава политичких 
партија у Србији, иницирана од Пашића и његових исто-
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мишљеника, није била нека неизбежна елементарна непо-
года, већ смишљен план како искористити народ који не 
разликује хајдучију од политике. То је био злочин према на-
роду који му је (као неком ко не припада српском народу) 
омогућио да оде у иностранство и да се тамо школује. Уме-
сто да је макар усвојио идеју о толеранцији и поступном 
економском и политичком образовању, он је у Србију донео 
најразорније идеје и најекстремнија учења. Ту се налазе ко-
рени нашег лутања кроз политичку пустињу. Ево, већ два 
века, и дан-данас трпимо последице тог наопаког деловања, 
односно завере. 

„Зли дуси” се враћају у Србију 1880, две године након 
Берлинског конгреса (1878), на којем је Србија призната од 
стране великих сила за независну и самосталну државу – 
Кнежевину Србију. Да би у Србији применили оно чему их 
је Чернишевски научио, требало им је политичко организо-
вање. Тако су, 1881. године, основали Народну радикалну 
странку. Странка убрзано шири мрежу локалних одбора и, 
својим демагошким паролама, придобија за своје циљеве 
углавном неписмен сеоски живаљ. Први месни одбор ос-
нован је у Београду. Онда је настало премрежавање Србије 
месним пододборима. Поред Пере Тодоровића, кључну 
улогу имали су Светозар Марковић и Адам Богосављевић, 
школован човек, сељак по професији. Радикали су својим 
члановима поделили чланске карте. Тако су први органи-
зовали сељачке масе у политичку странку. Већ 1883. годи-
не, имали су 60. месних одбора и на хиљаде чланова који 
нису ни видели програм Странке. На Земаљској скупшти-
ни одржаној на Илиним водама од 26. до 28. јуна, свих 600 
народних изасланика прихватило је програм Странке који 
им није прочитан, већ им га је образложио Пера Тодоро-
вић и, притом, одржао говор за који се и данас сматра да је 
био ремек-дело демагошког говора. Он је програм Странке 
уподобио са програмима француског радикала Леона Гам-
бете, Прудона, Луја Блама, Фуријеа и других занесењака, и 
са социјалистичким идејама Светозара Марковића. (Запис-
ник рада прве Главне седнице Народне радикалне странке 
1882. стр. 254.) 
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Никола Пашић је изабран за председника Странке и на 
њеном челу је остао 45 година. Шта је он корисно урадио за 
српски народ по чему би био запамћен!? Ништа, осим што 
су причане анегдоте о Баји као о једном луцидном човеку 
који даје двосмислене одговоре на постављена питања. Где 
је та зграда коју је он подигао или изум који је корисно упо-
требљен или производ који је патентирао да би данас његов 
трбух доминирао главним српским градом. Тако је Србија 
уплетена у цинцарско-бугарску мрежу из које се, до дана 
данашњег, није извукла. Сваки члан његове странке тре-
бало је да приступи некој врсти завере или побратимства 
на живот и смрт. Онај који би ушао у Странку, одвајао би 
се од осталог света да би могао Странци верније служити. 
Радикализам је показивао све знаке религиозног фанатиз-
ма. Радикали су преузели то име 1881. године. До тада су 
се називали социјалистима. Онда су кренули у обрачун са 
српским владарима и народом који није прихватао њихово 
учење. Договарали су се о томе како треба изазивати нере-
де, доводити све у питање, рушити Устав, дестабилизовати 
и унесрећити људе а онда њима владати јер, тако унесреће-
ни, они су спремни да прихвате све. Другим речима, народ 
је допао новог ропства. 

Да би била призната као независна држава, на Берлин-
ском конгресу 1878. године, Србија је морала да има свој 
устав и да прихвати одређене концесије према Аустрији да 
би је она подржала у борби за независност. Пашићева Ру-
сија тада није била на српској страни. 

Устав није гарантовао право само народу, већ и сваком 
грађанину, поред политичких слобода, исказивања слобо-
де мисли путем штампе, слободе збора и удруживања, и 
тако даље, затим, једнакост пред законом, личну слободу, 
сигурност имања, а то значи да у границама Устава сваки 
грађанин може, по најбољем знању и умењу своме, ради-
ти на свом духовном и материјалном напретку и да ће му 
све што тим начином постигне, стекне и привреди штити-
ти Устав и закон. Сума ових слободоумних идеја, које су 
уродиле данашњим модерним уставним стањем у Европи, 
зове се либерализам – слободоумље. По себи се разуме да 
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уставност и његове либералне идеје нису остварене свуда у 
једнаком обиму. На процес и резултат остварења утицале су 
многе и разне чињенице и прилике, а понајвише сталешки 
састав народа, жива предања и његова политичка зрелост. 
Но, иако мера остварења није свугде једнака, ипак је идеја 
либерализма и с њом уставност одржала победу у свим ев-
ропским државама. 

Главне тековине што их је, дакле, извојевала идеја ли-
берализма народима и државама јесу:

– уставна држава са народним законодаством;
– слобода савести са слободном црквом у слободној др-

жави;
– једнакост пред законом;
– лична слобода са правом слободног такмичења на 

пољу духовног образовања и привредног стицања. 
Где ове идеје још нису оствариле победу, где ова најви-

ша права народна још нису ступила у живот, где ова највећа 
добра грађана зависе од деспотског мига једног неогра-
ниченог аутократе, самодршца, тамо је деспотизам још у 
најјачем виду. Те државе немају права да се убрајају у про-
свећене, модерне европске државе. Мада је стара истина 
да свака идеја, чим оствари одсудну победу, промени улогу 
и од нападача постаје нападнута страна, из офанзиве пре-
лази у дефанзиву. То је судбина и либерализма свуда па и 
у Србији и Српству уопште. Њене противнике и нападаче 
можемо поделити, пре свега, на спољње и унутрашње. 

У унутрашње противнике њене убрајамо оне личности, 
класе и партије које Србију и њене тековине неће да упо-
требе за добро Престола, отаџбине и народа, него би радије 
да је злоупотребе, па је, по могућству, и злоупотребљавају, 
на штету и Круне и отаџбине а у корист својих партијских 
интереса и властољубља својих партијских вођа чији је за-
датак да потом омогуће појединим својим присталицама 
експлоатисање државних и народних добара. Они су тим 
опаснији што нису отворени противници; они привидно 
хоће да служе либерализму; они на својим вратима исти-
чу највећу фирму либерализма и куну се, најрадије на јав-
ним местима, својом вером у либерализам. Најправилније 
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бисмо их окарактерисали као политичке кућне лопове неке 
врсте. Од њих је најтеже одбранити се, као и од свих кућ-
них крадљиваца. Радикали нису приврженици либералних 
идеја јер их на сваком кораку из темеља обарају и тек по 
потреби се служе њима само онда када немају другог пута и 
начина да се докопају власти. 

Али није довољно знати шта нису радикали. Ваља знати 
шта они јесу. 

Радикали су, по најдубљем осведочењу своме, соција-
листи, и још више комунисти, који данашње друштво и по-
редак у њему хоће из основа да поруше и да замене новим 
у коме неће бити личне слободе ни личне својине, у коме 
неће бити ни цркве ни отаџбине ни религије ни вере, у ком 
неће бити ни знаности ни више образованости, у коме ће 
се сва јавна настава свести на просто учење читања, писања 
и рачунања, а начин образовања ће бити једнак за све како 
би се постигло нивелирање духова. Радикали носе данашње 
име своје само из потребе да њиме заварају и придобију 
неуку светину, као што се по потреби служе и либералним 
начелима и политичким слободама као средствима да се 
докопају власти и одатле утру пут својим превратничким 
намерама. 

Ко хоће из основа да упозна извесну странку која по-
стоји природно је да се обрати, пре свега, њеном оснивачу. 

Али зашто се Светозар Марковић (као што смо раније 
написали) није слагао ни са правцем ни са садржином Ом-
ладинског покрета, и то је казао. Не једном него неброје-
но пута, живом и писаном речју, у разним својим списима 
који представљају данашње радикалско „јеванђеље”, тако 
их сами радикали називају. Шта сваки интелигентан Србин 
зна а свака проста српска сељачка душа осећа?! Да је пра-
вославна вера тако уткана у српство, да је Србин ничим не 
дели од свог српства, да обоје сматра за једну целину. То је 
знао и Светозар Марковић. Да ли се он због тога тако љуто 
окомио на веру и хришћанство, у то нећемо да улазимо, 
него ћемо његове погледе на њих да изнесемо: 

– Ево и jа сам рекао, пише Светозар Марковић, да је 
хришћанство изазвало верскозаконску мржњу и нетр-
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пељивост, дакле, изрекао сам позитивно, да је оно против-
но сваком миру. Потом је даље рекао – да је свака вера и са 
њом религиозни култ, тј. скуп обреда и церемонија, пони-
као из страха непросвећеног народа од неких виших при-
родних сила пред којим се људи почеше клањати поклони-
ма и обожавањем. Религиозни обреди и свештенство, то је 
нужна последица сваке вере, тј. свака вера ствара неумит-
но неједнакост међу људима и ствара једну нерадну класу, 
која има своје посебне интересе, различите од интереса 
читавог народа, а тај је нарочито: да вера, којој су свеште-
ници та класа, остане недодирнута у својој светости јер са 
падом вере падају и лични интереси те класе. 

Да чујемо каква осећања гаји оснивач радикализма 
према кнезу мученику Михаилу Обреновићу (мучки убије-
ном у Топчидеру) – Кнез Михаило био је монарх династа, 
пише Светозар Марковић, и циљ његов је, као и сваког 
монарха, да утврди себе и своју династију на престолу. 
Да ли је утврђење његове династије на српском престолу 
корисно по народ или није, то се њега није тицало. Он је 
стављао своје династичке интересе изнад народних. Човек 
који је још у прогонству, објавио да је његов отац насле-
дио власт од брата му Милана Обреновића. Ми смо сад 
много даље од слободе, него што смо били 1858. године, 
наставља Марковић, зато што је опозиција поверовала у 
фразе кнеза Михаила изговорене непосредно пред смрт: 
Закон је највиша воља у Србији. Ја сам први српски војник. 
Ја се поносим што сам први српски грађанин. Ми нећемо 
ништа за народ без народа. У тим речима је опозиција на-
лазила идеал патриотизма и слободоумља. (...) Њему сва 
Србија диже споменик – ваљда зато што није стигао да их 
све повеша (...) Таква осећања гаји сам и преноси другима, 
након смрти кнеза Михаила, оснивач данашње Радикалне 
партије, према том српском владаоцу чија је трагична смрт 
у милионима српских синова измамила врелу сузу патриот-
ског бола. Због тога он препоручује народу револуцију про-
тив владара и династија и свих ситних и крупних слугу Бога 
и господара, и диви се великим Французима Робеспјеру и 
Валану који говоре: (...) друштво има само једну дужност 
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према владарима-господарима, а то је да их побије (...). У 
његовим очима Милош Обреновић је: гробар Србије, а тог 
подлаца називају великим и бесмртним, што је поарао Ср-
бију и обогатио се (...) О кнезу мученику Михаилу Обрено-
вићу овако пише апостол нове радикалске школе: (...) тај 
умни и морални банкрот кога само будале и лупежи нази-
вају великим а не знају, или неће да знају, да тиме каљају 
част и достојанство Србије и Српства (...) У то име, пише 
он, у сваком већем селу и у свакој вароши треба одредити 
тајни одбор, који се може у свако доба састати и претвори-
ти у народни суд, да изрече и изврши смртну пресуду рас-
краљу Милану, Милутину Гарашанину, Николи Христићу 
и другим познатим династичарима. 

Но, „месија” радикалски не задовољава се само тиме да 
војује против данашњега поретка помоћу живе и штампане 
речи. Он тражи од својих верника да ступе у акцију, да се 
окушају и на делу. Ако не успемо да урадимо штогод ствар-
но – онда барем да дамо правац омладини, да спремимо 
људе – живи материјал за будућу (комунистичку) зграду 
коју ћемо предузети да дижемо при првој згодној прилици. 
Прилику су добили 1941. Да би се створила таква прилика, 
ваља брижљиво тражити и пронаћи све оне тачке на којима 
се интереси различитих друштвених сталежа сукобљавају. 
Народна маса је посвуда лаковерна и поводљива, и нагиње 
уобразиљи. Човек већ по природи својој има у себи латент-
но незадовољство оним што постоји и исту такву чежњу за 
нечим бољим. За то се ваља ухватити. Укратко, треба побу-
нити и раздражити надничара против газде, ратара против 
занатлије, овога против трговца, трговца против адвоката 
и лекара, све заједно против свештеника, чиновништва и 
војног сталежа и тим путем, напослетку, доћи до престола 
и цркве, па и даље, до самог Бога. Ваља ту слогу порушити 
и уместо ње пробудити мржњу и завист придикујући непре-
стано једноме да онај други боље и удобније живи од њега, и 
то од неправде, јер правда изискује да смо сви у свачем јед-
наки један другоме. Његови истомишљеници, комунисти, 
нису га заборавили након најтрагичнијег пораза српског 
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народа 1945. године. Подигли су му споменик 22. септем-
бра 1946. Град Јагодину преименовали су у Светозарево. 

Све то су знали Светозар Марковић и Никола Пашић. О 
томе су слушали на кружоку код Чернишевског док су бора-
вили у Швајцарској. Они су знали и још нешто – да научна и 
начелна разлагања о питањима друштвеног поретка далеко 
превазилазе моћ схватања код народних маса, да са таквим 
објашњењима и таквим нападима не могу ниједну српску 
душу задобити, а камоли данашњи поредак срушити. Њима 
су били потребни други фанатици који говоре језиком што 
га просте масе разумеју и који су у стању у ватреној ревно-
сти заблудела духа ставити све за своју мисију што слабим 
духовима свагда импонује. Један од првих апостола „нове 
школе” био је Васа Пелагић. Овај човек је био за ту мисију 
као наручен. У Србији, где још нема великих градова, па ни 
оног радничког сталежа као на Западу, где нема ни тако-
званог интелектуалног сталежа, могла је „нова школа” ра-
чунати само на сељачки или ратарски сталеж. Овај сталеж 
мало шта разуме о државним и друштвеним теоријама, али 
је тврд у вери и ко њега хоће да придобије за нови поредак 
мора, пре свега, пољуљати па и уништити његову љубав пре-
ма својој вери. 

Коме пође за руком да неког верника убеди, тај је у так-
вом јаднику с вером уништио и извор моралних осећања и 
од моралног бића створио антихриста спремног на све. Да 
ли је за тако нешто могао бити погоднији неко од Васе Пе-
лагића, који је, пре него што је усвојио начела радикалске 
школе Светозара Марковића, био архимандрит православ-
не цркве у Босни. Он, који је био посвећен у тајне вере пра-
вославне као њен свештеник, он који је био под заклетвом 
слуга олтара Божјег, он тек мора познавати веру и важност 
њену. Па кад он изусти да је свака вера лаж и ништа више, 
зар ће у његове „надлежне” речи ико смети да посумња?! 
Тако су резоновали радикали и њихов „месија”. Колико су 
се у тој нади преварили то ћемо у своје време казати. За 
сада ћемо да изнесемо какве је назоре о вери имао и ширио 
овај први, или можда један од првих „апостола” српских 
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радикала, отпадник од православља, Васа Пелагић. Ево ње-
гових речи: 

– Тамо где почиње вера у догматичног Бога, ђавола и 
анђеле, рај и пакао, престају разум и истина. Религија за-
вађа, заглупљује и материјално глоби народе и људе. На-
равно, онај ко тако говори о вери може овако говорити и 
о њеним чуварима на земљи: (...) зар није ужасна глупост 
што свет папе и патријархе, бискупе и владике, који га 
заглупљују својим молитвицама и понижавају својим бла-
гословима, плаћа и поштује?! (...) видећи како поп и ка-
луђер, заједно са својим поглаварима, продају молитве, 
благослове, па и тело Христово (...) није презренија ни 
непоштенија проститутка која живи од свог пољубца (...) 
од оних који продаје Христово тело и празан благослов 
(...) О ви, подли претварачи који мрзите куплераје и те-
ревенке а сами сте гори од њих сто пута; јер они добијају 
половину од туђе зараде, а ви посве господујете од туђе 
зараде и од продаје Христова тела. 

Радикалски „апостол” није ни с тим китињастим кле-
ветама против своје бивше браће у Христу задовољан, већ, 
називајући Свето писмо књижурином која је испуњена нај-
крупнијим лагаријама од почетка до крајa и побијајући 
науку Јеванђеља да је свака власт од Бога, он наставља: О 
људи, о народи, зар таква наука није срамна и тиранска 
лаж, коју су склопили лажови – попови у договору са еко-
номским и политичким угњетачима народним!! Коме и 
сада није јасно да су попови слуге лажи и тираније он је не 
само из словесног стада Христовог него присни члан стада 
овчијег и воловског (...) И, пошто је попове, архимандрите 
и владике уврстио међу оне који бешчасте туђе жене и де-
војке, да ли је чудо што, на послетку, апелује на, по његовом 
мишљењу чувеног, Француза Дидроа, који је везао и Бога 
и владара за један смрдљиви конопац, па рекао: – Докле 
год се последњи владалац не обеси са цревима последњег 
попа, дотле ће човечанство несрећно бити... 

Кад је челник радикалне школе дошао до оваквих хул-
них назора о вери, Светом писму, Јеванђељу, вишем и ни-
жем свештенству, он је искорачио још даље, па је подигао 
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грешни и промукао глас свој и на Свевишњега. Чујмо га, али 
се пре тога наоружајмо натприродним стрпљењем: Чудна 
ми свемогућност Божја! пише Пелагић, оће да спасе људе а 
не сме сам да сиђе међу народе, мећу децу своју, него гура 
сина свога у нечисту утробу и материцу чивуткиње Марије, 
да га она роди; не сме казати да је њен син, него наговара 
сиротог Јосифа, да га прогласи за свог сина (...) Не сме да 
откаже неправедан захтев цариника, него шеврда као ку-
кавица, рекавши: „...подајте Богу Божје а цару царево!” Хри-
стос, син божији, па тек дванаест приврженика добио за 
живота а и писац ових редака (Пелагић) могао је придоби-
ти 12 пута толико, мада је само син једног простог сељака. 
Ако то није дубока немоћ, онда је право лудило. Ако није 
немоћ што свемогући отац шаље сина на вешала и поругу, 
онда је најгнуснија подлост, коју једину надубља подлост 
поштовати може (...) Какав премудри Бог може негде бити, 
кад човек ради свог живота мора носити у себи, у утроби, 
по читаву гомилу најгаднијег и најсмрдљивијег ђубрета, а 
права мудрост и свемогућност створила би људе да живе о 
ваздуху и води без икакве друге хране и одеће, без муке и 
сваког међусобног грабежа (...) Сматрамо да је ово наше 
упоређење многе освестило да је Бог измишљена лаж раз-
них шпекуланата и шарлатана. Зато треба да се избрише 
из глава и обичаја народних име Бога, и свака вера у њега 
и поштовање. Тек тада кад се сруши вера у поповског Бога 
тек тада ће се поштовати ауторитет човека и величанство 
његовог мозга и права (...)

Ето како „његово величанство радикалски мозак” мис-
ли о Богу, праву и себи. 

Наш народ каже: Сан је лажа а Бог је истина, али ради-
калски „апостол” му довикује да он, народ, не зна ништа, 
да није тако него, напротив, да су гнусни снови или утопија 
неког „величанственог радикалског мозга” истина, а Бог да 
је измишљена лаж разних шпекуланата и шарлатана. Ето, 
честити народе српски, тако хоће да те уче и тако ти говоре 
радикалски „апостоли” о Богу, Христу и оној вери право-
славној, за коју су твоји славни преци издисали у синџи-
ру, на коцу, и трунули у мрачним подрумима, само да ти 
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је чисту и неокаљану у наслеђе предају, као што је и они од 
предака примише. То се никада није усудио ни Турчин, ни 
безверник рећи о Богу и православљу твоме; то сад мораш 
да чујеш од људи које је, нажалост, српска мајка родила и 
српским млеком одојила. Имаш ли довољно страшних речи 
за осуду оваквог отпадништва?! 

Овај отпадник, који се усудио у суморном слепилу сво-
ме да овако хули на Бога и свету веру српску, примио је 
заслужену казну још за живота. Он је рашчињен и као шу-
гава овца излучен из стада православног. Али шта да буде 
са оним грешницима који још и данас мантију носе и све то 
знају, па ипак говоре да исповедају начела радикалска, шта 
више, и тебе народе, хоће њима да примаме?! Хоћемо ли че-
кати док дигну грешну руку радикалску на којег помазаника 
Божјег или да помогну да се таква рука дигне, па да их раш-
чинимо и одлучимо од олтара Божјег коме тако недостојно 
служе?! Али, ето, међу радикалима видимо и једног митро-
носца какао братује с њима. Да није и у његову главу улег-
ло парче „његовог величанства мозга радикалског”? Све је 
могуће. Онда је њихова Самоуправа, у 56. броју, од 12. маја 
1881. године, о Васи Пелагићу писала и ово: „Зар се могу 
у Србији да башкаре свакојаки швиндлери, који за наше 
рођене паре служе туђину, а не може у њој да живи Србин, 
Пелагић, онај скромни свећеник сувремене науке (...)”, а 
њихово гласило Застава, спомињући, у своме првом броју, 
од 1900. године, значајне Србе који су преминули 1899. го-
дине: регента Јована Ристића, епископа Опачића, истори-
чара Мана Грбића и тако даље – на првом месту помиње – 
Васу Пелагића. Иначе, комунисти су, након Другог светског 
рата, у Крагујевцу обновили политичку манифестацију под 
старим називом Самоуправа. Узгред да напоменемо да су 
комунисти, преузевши власт, родно место Васе Пелагића 
Горњи Жабар, 1969. године, преименовали у Пелагићево, у 
знак захвалности за допринос који је он дао њиховој идеји. 
Такав назив тог места постоји и дан-данас. Место се налази 
покрај Брчког у Босни. Дакле, Народна радикална странка 
није била обична опозиција власти у Србији, већ је посла-
та да у њој ствара хаос и онемогући сваку модернизацију 
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и промене којима је Србија, као држава која је пре само 
две године стекла званичну независност, тежила. Само пет 
година од стицања њене независности и годину дана од про-
глашења Краљевине, радикали су решили да тестирају др-
жавни апарат у познатој Тимочкој буни. Држава је донела 
одлуку да, у складу са законом, укине народну војску и да 
формира стајаћу војску по угледу на све независне европске 
земље. Издат је указ да сви предају оружје и да се оно сме-
сти у касарне. Ту би се оно чувало, а у случају ратне опасно-
сти делило војним обавезницима. Радикали су били против 
предаје оружја државним институцијама, као што су били 
и против изградње железнице, ветеринарске конвенције и 
закона о стајаћој војсци. Радикалски активисти су ишли од 
куће до куће и говорили народу: Не дајте оружје! Њихов 
план је био да понизе Краља и државну администрацију и 
тако се, оружјем, домогну власти, или да свету покажу да 
Србија није способна да опстане као независна и суверена 
земља. Међутим, држава је наступила одлучно и спровела 
своје намере. Никола Пашић је побегао у земљу из које му 
је била и мајка –у Бугарску. Народ је узалуд страдао, а ство-
рен је раздор и омраза између првих комшија, што му је и 
био дугорочан циљ – разбити јединство српског народа и 
припремити га за дан кад се они буду докопали власти. Ако 
се свештеник и радикални првак Арсо Ћендић смиловао на 
радикалске жртве страдале испред општине у Горачићима 
и уписао њихова имена на зидовима цркве у Горачићима, 
онда је требало у истој цркви да постави плоче са именима 
жртава које су пале од радикалске руке, а оне су толике да 
би, вероватно, заузеле све унутрашње зидове тог Богоро-
дичиног храма. Као прво, уписао би 377 невиних српских 
жртава које су радикалске присталице побиле, од 1887. до 
1896. године – од Аврама Добросављевића из Деспотовца 
среза Ресавског 1, године 1887, до Мата Живковића, народ-
ног посланика и председника општине из Велике Плане, 
среза Јасеничког, 1889. Мато је био 337 радикалска жртва. 

Дуг је тај црни списак жртава радикалске жеђи за крвљу 
својих саплеменика. И ти људи, који су та и таква недела 
починили, имају смелости и образа да, сред законодавног 
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тела Краљевине Србије, називају тиранима и разбојницима 
оне чија је мишица уздигла ту Краљевину из гроба косов-
ског да Србију оживи новим и срећнијим животом. 

За ова нечовечна недела велику одговорност сноси и 
тадашња либерална странка, из немара, мањка политичке 
вештине и кратковидости њених кабинета. Ојачао је и по-
растао социјалистички превратнички елемент и захватио 
корена у народу, нарочито у оном његовом слоју који није 
многобројан, али је веома опасан због свог коруптивног 
уплива помоћу кога, како свугде тако и у Србији, хоће да 
живи од политике, па је одиста, и то лукративно, и живео 
од ње. Најстрашнија политичка грешка либерала је кад је 
стала на трулу даску коју су јој радикали лукаво подставили 
кад су се са њима, како се то онда говорило, фузионовали. 
У ствари, тад је Либерална странка први пут пред радика-
лима капитулирала. Било је то 1. јуна 1887. године, кад је 
либерално-радикални кабинет дошао на власт, а већ неко-
лико дана касније почела су политичка убиства, паљевине и 
пустошења по читавој земљи. 

Ови нечовечни злочини сведоче нам још нешто. Они су 
необорив доказ да нема те политичке ни моралне моћи која 
би могла обуздати и ставити под контролу необуздани ра-
дикализам кад се он докопа власти. Онда се показује да су 
у Радикалној партији меродавне оне превратничке стихије 
које су је и основале и којима сви, од Владе па до последњег 
општинског пандура, морају служити и покоравати се. На-
предњачко гласило Видело имало је смелости и храбрости 
да нам овековечи и сачува последице тог „народног оду-
шка”, како су га радикали називали. 

Видело, у 124. броју, од 24 јуна. 1887. године, у својој 
сталној рубрици Шта се чује, износи да више неће да се 
обазире на писање Н. Уставности о бекријским призори-
ма којима су, у ноћи између 1. и 2. јуна, здружене партије 
(радикали и либерали) прославиле свој успех у Београду, 
па наставља: Много нас се више тиче оно што сад следи, 
и о чему још није било ни речце, ни у Н. Уставности ни у 
Одјеку нити у Н. Београдском дневнику, нити пак у старом. 
Тако нити једном реченицом не поменуше ови полузва-



36

нични листови да су у самом Пожаревачком округу и то од 
радикала поубијани српски грађани 1887. године: 

Аврам Добросављевић, из Деспотовца срез ресавски 
Адам Јовановић, из Скобаља среза смедеревског 
Алекса Тодоровић, из Сикрија среза пољаничког 
Алекса Пантелић из Рајиновца 
Алекса Ћорић ... и све тако до 377 побијених невиних 

српских душа. 
Осврнућемо се и на остале невине жртве радикалског 

бешчашћа: 
у Петки, упаљена два салаша; 
у Дубравици, кмет избоден ножем; 
у Костолцу, кмет избијен на мртво име; 
у Костолцу, кмет из Драговца и учитељка из Драговца, 

који су носили школске протоколе са собом, тучени, про-
токоли и кола отети, из Костолца обоје пешке побегли; 

у Пољани, писар општински избоден ножевима и јед-
ном сељаку откинуто уво; 

у Лучици, један сељак, који је казао да је напредњак, 
избијен на мртво име; 

у Кличевцу, тешко повређени кмет и један одборник; 
у Десини, два сељака избодена ножевимаза пошто су 

бранили кмета; 
у Барама, разбијена судница и однета сва документа; 
у Раброву, осим куће попа Животе, за коју смо јави-

ли да је порушена, порушено још 12 кућа, и, да би весеље 
било комплетније, рањена два човека а један је убијен. 

Тек што смо ову ову горњу белешку завршили, стиже 
нам глас да је „Величанствени одушак” удружених партија 
нашао у Деспотовцу Округа ћупријског овај „величанстве-
ни” израз. 

Кољем су, од пијаних Влаха којима је, како се говори-
ло, дано по динар да се „невино” провеселе, побијена ова 
лица: 

1. Обрен Росић, пензионисани учитељ из Тропоља, 
убијен кољем, свучен го, натакнут на ражањ и тако бачен 
на друм (Иза њега је остало четворо деце.); 

2. Баћић Миленковић из Тропоља; 
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3. Лаза Илић, кмет из Роанде; 
4. Каменча Милисављевић, кмет из Планине; 
5. Обрад Петровић из Јеловца; 
6. Драгић Н. из Глоговца; 
7. Стеван Петровић из Језера; 
8. Аврам Поповић, трговац из Деспотовца; 
9. сељак из Језера заклан ножем.
10. Осим ових овде именованих, како смо дознали, 

има их још четворица, који су такође кољем премлаћени, 
али им још не знамо имена. 

Осим овога, опљачкана су три дућана тако да је, не 
само новац и еспап до последње крпе однет, него и све 
хартије од вредности. Они којима су дућани опљачкани су: 

1. Стаменко Симић из Деспотовца; 
2. Димитрије Поповић из Великог Поповића; 
3. Ивко Марковић из Великог Поповића. 
Једна група људи злостављана је и тучена и само се 

бекством спасла. 
Сазнали смо и за ове немиле појаве: 
1. 21. текућег месеца, Јован Живковић, писар општине 

у селу Бобову, убијен је у Свилајнцу;
2. у Леанини, срезу параћинском, маса света напала 

Мику (ипак је он срећно умакао са животом);
3. у Дреновцу, срез параћински, гомила света у пола 

ноћи напала на кућу кмета Лазе где се десио на пре-
ноћишту и општински пандур; гомила обојицу убије, а 
кмету забоду колац у трбух;

4. у Плани, срезу параћинском, гомила света напала 
на општинског председника тражећи од њега наредбу др-
жавне власт по којој се имају за осам дана побити сви на-
предњаци; кмет им се клео да он за ту наредбу не зна и 
да ништа добио није; гомила му није поверовала, већ га је 
напала; он се бекством спасао;

5. јуче, на ноћ 21. текућег месеца, у Параћину, једна 
гомила нападне на кућу тек отпуштеног и разрешеног сре-
ског начелника (напредњака) г. Љубе Матејића, али он до-
чепа револвер, опали на гомилу и она побеже у ноћ. 
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У броју 125, од 26 јуна 1887. године, лист Видело изно-
си и ове извештаје: 

Груја Петровић, кмет из Јасенове, срез ресавски, 
убијен је јуче 23. овог месеца. 

У срезу рамском-градишком, у селу Дисини, председ-
ник општине на мртво испребијан, један сељак убијен, за-
клан ножем као јагње, и двојица смртно повређени. 

Из Раброва нам јављају да је тамо разрушено 12 кућа 
и све опљачкано, да су биле три паљевине, да су кметови 
на мртво име тучени и многи злостављани. Поп-Животина 
породица, жена и деца, спасли се бекством. Његов чувени 
воћњак од најблагодарнијег воћа топчидерског до земље 
сасечен и сатрвен. Жалосно је проћи кроз ово село. Овако 
што ни Черкези нису чинили кад су оно упали у нашу пи-
тому моравску долину. Ова обесна дивљач политичка (ра-
дикали) није остављала на миру ни саме усеве појединих 
људи од реда и закона.

У свим местима ове бесомучне пустоши, као неким аве-
тињским шапатом, од уста до уста иде следеће: За петнаест 
дана ваља све напредњаке слистити. За то нико никад од-
говарати неће.

Из среза Рамског јављају нам, да тамношња среска 
власт све ове бесомучне изгреднике пушта некажњене и 
једва које дело подводи под прости преступ с два или три 
дана затвора. 

Кажу да је гомила у Деспотовцу извукла оног потпо-
ручника који се у кући бранио, и да га је силом натерала да 
присуствује убиству Аврама Поповића, који је у његовим 
рукама убијен. 

Убиство Јована Живковића, писара општине у Бобо-
ву, извршено је на један начин који буни савест и натерује 
црвен стид на образ. Пошто су га тукли у механи, гомила 
је повела коло, и кад је почео обамирати, изнели су га, ба-
цили пред механу, полили га водом и повратили у живот. 
И ту је играло коло. Пошто су у томе успели, унели су га у 
механу и наново тукли уз свирку и песму. Ово је понавља-
но више пута. Кад је Јован умро, одсекли су му уши и нос, 
развраћена му је доња вилица, и онда је бачен на друм. 
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Кажу да је све ово приређивао извесни Гаја Милора-
довић. Иследна власт га је ухватила, па одмах пустила. Сад 
се чује да је поново отишао у народ да приреди нови по-
кољ.

У броју 126, од 28. јуна 1887. године, исти лист доноси 
ове извештаје: 

У селу Краљеву код Алексинца, најпре су злостављали 
а после сасвим дотукли кмета Милана.

Руља радикала као бесна нападне на судницу катунску 
у срезу алексиначком, у намери да општинског председ-
ника и писара убије, али ови се бекством спасли. Гомила 
одмах постави другога за пресдника и писара. 

Милоша Томића, из Јошанице, јашили га, тукли и про-
сули му неколико стотина ока вина. 

У Суботинцу, срезу алексиначком, гомила сељака (ра-
дикала) нападне бившег кмета Ивка Голубовића. Тукоше 
га у кући, потом га извукоше из куће и наново злоставља-
ше, а затим му имање и храну запалише. Срески писар дође 
да ово злочинство иследи, али се дигне светина ножем на 
њега, и он се једва спасе. Ово је било 24. јуна 1887. 

У истом селу Суботинцу, ноћу између 24. и 25. јуна 
1887. године, бесомучници нападну на кућу Косте Голу-
бовића, синовца поменутог кмета Ивка, и убију Косту, па 
његову жену па слугу, па петоро његове деце. 

У броју 127, од 1. јула 1887. године лист Видело износи 
ове извештаје: 

Из Алексинца нам јављају да, онај грозан случај у Су-
ботинцу с кућом Косте, синовца бившег кмета Ивка Го-
лубовића, нисмо верно представили. Зликовци су најпре 
усијаним гвожђем пекли све своје жртве, па и саму децу, 
и то све дотле док мученичку своју душу нису испустили. 

Ономад, у истом месту, срео један радикалац на-
предњака на улици, зауставио га и изговорио му ове зна-
чајне речи: „Видите ли, ми нећемо ни ванредно стање ни 
преке судове... Ми овако наплаћујемо краљевичке и вратар-
ничке менице.” 
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У селу Каменову, поп Пера нападнут на сред пута од 
неких политичких пустошника (њих је предводио неки 
Милисав, прозвани Банкар) и на мртво име испребијан. 

У селу Бусуру, округ пожаревачки, образовала се јед-
на чета од њих четрдесет, што се каже с коца и конопца, 
поделила се на десетине и свака десетина добила свог ста-
решину. Ова четица је добила назив „осветници либерал-
но-радикалски”. Она има за циљ да истребљује напредња-
ке. Прво је напала не сеоског кмета и његову породицу. 
Кмет с породицом умакне, али осветници му разруше кућу 
и још две зграде. Сво покућанство, одело мушко и женско, 
па и дечје, уништише. Затим су испребијали секирама во-
лове који су били за пакване везани. Овоме су кмету узели 
150 дуката скупљених од пореза и однели. 

Чета има као лозинку – удрите напредњаке, и онда ће 
нам се пореза смањити на дукат и цванцик.

У броју 131, од 10. јула 1887. године, читамо ове извеш-
таје: 

Дедић и Богићевић убице Вељка Јаковљевића (народ-
ни посланик и напредњак, грозно убијен 1886. године) јав-
но су претили људима што нису гласали за радикала, сад 
фузионаша, Павла Смиљанића но за напредњаке. 

У броју од 132, од 12 јула. 1887. године, читамо ове из-
вештаје: 

Болест безвлашћа, која је у нашој земљи узела маха 
услед величанственог народног одушка, од 1. јуна текуће 
године почиње да избија и у другим крајевима Краљевине 
Србије. 

Тако у Душнику, срез заплањски, при војној ревизији 
1, 2. и 3. позива, тукли су се међусобно. Напад је био на 
напредњаке. Највише је пострадао Срндаковић, стари по-
сланик. Његова ћерка је пала у несвест од страха. 

Пронео се глас да је на месту убијен кмет у месту Је-
шињу, срез Заплањски. Кажу да су му побили колац више 
главе као белег.

Из среза драгачевског, јављају нам да се и тамо почела 
дизати хајка на напредњаке. Тако у Горачићу, при избору 
кметова, напала је гомила на председника Зимоњу да га 
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премлати, али се он јуначки пушком бранио. Његов писар 
и један одборник испребијани су и донети у Чачак на ле-
чење. Ово је у толико жалосније што се догодило у прису-
ству среског писара који је вршио дужност капетанову. 

У броју 133, од 15 јула 1887. године, налазимо ове из-
вештаје: 

У Тометном Пољу, срезу Пожешком, између 21. и 22. 
убише кмета Светозара Марковића у његовој воденици. 

У Јежевици, срез Пожешки, светина напала на механу 
Миљка Ристића, трговца из Јежевице, па све што се разби-
ти могло поразбијала поломила и опљачкала. 

У броју 137, од 24. јула 1887. године, штампан је овај 
извештај: 

У јагодинском округу тек се сада осећају последице 
безвлашћа и беса радикалне клике. Данас у Јагодини пуче 
глас да у неколико села попадаше мртви и рањени, испре-
бијани и осакаћени, попаљени и упропашћени. У Рибари-
ма, у Трешњевици, у Јовцу, у Ратковићу, у Рековцу и у До-
муз дотоку, пуши се крв невиних жртава. Ево вам имена 
свију:

1. Василије Јовановић и Живан Милетић, ножем за-
клани; 

2. Недељко Миладиновић, убијен коцом по глави; 
3. Илија Јовановић, испребијан кундацима; 
4. Милосав Миленковић, умро од удараца; 
5. Благоју Јовановићу руке исекли; 
6. Раји Јовановићу имање попалили. 
Револуционарна начела могу се само на револуцио-

наран начин манифествовати. То нам показују и ови стра-
ховити догађаји које су радикалски чланови фузионашког 
кабинета и могли и хтели чинити, а либерални чланови 
тог кабинета морали трпети. Ову појаву видимо, истина, 
и у Француској револуцији. И тамо су разбојници чинили 
овака недела, али то је била и формална револуција са ре-
волуционарном владом на челу, а ово је, по њиховом схва-
тању, био тек само мали „народни одушак” коме на челу 
стајаше Влада са програмом реда и реформаторског рада. 
По овоме можемо замислити какви би тек били они њихови 



42

„одушци” о којима би и радикалска гласила јављала да су то 
„револуционарни одушци које доноси нови ред”. Ми смо, 
нажалост, видели и доживели „револуционарне, народне 
одушке” од 1941. до 1945. и касније. 

Ко је био Ранко Тајсић 
Ко мисли да није тако и да је мало доказа у овим белешка-
ма тога ћемо замолити да прочита исказ Милана Бркића са 
јавног претреса, коначна расправа, његових недела, у прво-
степеном Чачанском суду. Био је 1. септембар. На јавном 
претресу исказ је дао судском записничару о својим веза-
ма са првим и најмоћнијим радикалским трибуном који је 
правио и рушио радикалске скупштине и владе – Ранком 
Тајсићем из Пухова. Од речи до речи, ево: 

Убиство над Марком Бацковићем, учитељем у Морав-
цима, срезу качерском, округ руднички, извршио сам ја у 
друштву с ухваћеним хајдуком Симом Милинковићем из 
Тометног Поља, напред показаним слободњаком из Пла-
нинице, среза колубарског, округа ваљевског, кога Симо 
зна јер му је и род, али овај последњи при самом делу није 
био присутан, но нас је довео па остао у кукурузу. На извр-
шење овог дела наговорио ме је Ранко Тајсић из Пухова у 
Драгачеву, а то је било овако:

Кад смо ја и Сима извршили оно дело над Луком у 
селу Поломну, отишли смо на планину Маљен, у Кнеже-
вића пашњак, а одатле кући Прибислава Јелисијевића, у 
Горњи Лаковац. За време док смо код Прибислава седели, 
договарали смо се где ћемо да зимујемо. Прибислав се ну-
дио да нам направи зимовник код својих кућа. Но, мени се 
то није никако допадало јер је он издао хајдука Војка, те 
се због тога саветовах с другом Симом и он ми предложи 
да идемо у Студеницу код неког Ананија Стевановића са 
Ушћа, на шта сам ја и пристао. За време нашег бављења 
код Прибислава, он ми је причао да је, од Жика Малопар-
ца из Добриње и од своје бабе Лепосаве, гатаре из Дљина, 
чуо да су Ранко Тајсић и Милија Карић (Василије Карић 
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био је председник општине и радикалски посланик Велике 
народне скупштине) наручили њему, Прибиславу, да мени 
каже да убијем Марка Бацковића, учитеља из Мораваца. 
Ово је било лањске године, али ја тада нисам смео да идем 
да убијем Бацковића пошто сам од Димитрија Сандића чуо 
да Бацковић зна да ће бити убијен па се добро чува, а може 
бити да су и жандари код њега прикривени па би ме могли 
том приликом убити. 

После извршеног дела у Полому, као што сам рекао, ја 
сам са Симом дошао кући Прибислављевој у Горњи Лајко-
вац, где смо неколико дана бивали, а затим смо отишли 
на Маљен, где смо се бавили два дана. За то време, ја сам 
отишао воденици Живка Малопарца у пољу и тада сам се 
са Жиком састао и питао га је ли он, заиста, преко При-
бислава Јелисијевића, поручио мени да убијем учитеља 
Бацковића, на шта је он одговорио да јесте јер су Милија 
Карић и Ранко Тајсић поручили да Бацковића убијем или 
да идем код њих те да се о томе споразумемо. Ја нисам 
хтео Бацковића да убијем док се са Ранком и Милијом не 
састанем и са њима о томе договорим. 

Одмах после овог разговора, ја сам се поново вратио 
Сими на Маљен и одатле пођем с њим у срез Драгачевски. 
У срез драгачевски стигли смо трећи дан пред ноћ и дошли 
смо у Крстац кући Милије Карића, председника општине 
крстачке, и то оној кући у пољу. Милија је спавао, а ја сам 
га неколико пута позвао да изађе из куће, али он то није 
хтео да учини, већ се појавио на прозору од куће. Када сам 
му тада казао ко сам и опет га позвао да изађе јер имам с 
њим посла, он је то одмах и учинио. Симо је тада био више 
авлије Милијине код неке сулдрме. 

Кад је Милија из куће изашао, онда смо нас двојица 
отишли Сими код сулдрме. И тада сам ја Милију питао је 
ли он са Ранком, преко Лепосаве гатаре и Живка Малопар-
ца, наручивао да убијем Бацковића и да ће ме он са Ран-
ком претурити у Црну Гору. Милија се дуго устезао да ми 
на ово одговори, али пошто се на разговор са мном уверио 
да ја о спреми на убиство Бацковића знам, као и њихове 
поруке, он ми је тек тада казао да јесте. Све је ово слушао 
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и хајдук Симо, али како је тад била ноћ прошла и није било 
до сванућа више од два сахата, ја сам Милију питао да ли 
могу код њега сутра да преданим. Он ми је казао: „У кућу 
вас не могу примити, већ можете преданити у шуми. Ја ћу 
вам донети храну.”

Одмах после овога, Милија нас је одвео у шуму сеоску 
више његове куће, у брду, и за успут узео ћебе, поњаву и 
једну чутуру ракије клековаче. Ми смо у шуми остали, а 
Милија се вратио својој кући. Тог истог дана пре подне, 
Милија је дошао к нама и донео нам ручак. Овом прили-
ком ја сам опет питао Милију је ли он са Ранком мени по-
ручио да убијем Бацковића и да ли ме могу претурити у 
Црну Гору. Он ми је на ово казао да је он са Ранком о томе 
разговарао, додавши да то треба учинити и да они одавно 
траже човека који ће то да учини. На то сам ја њему казао: 
„Ја сам ваш. Учинићу што год хоћете само се постарајте 
да ме преведете у Црну Гору”. На шта Милија одговори да 
ће се са Ранком о томе разговарати и питаће га ‘оће ли хте-
ти да се ти са њим састанеш и о томе разговориш, а довече 
ви дођите мојој кући више бунара, па ћу вам ја ту донети 
вечеру и казаћу вам одговор Ранков. За тим је он отишао. 
Ми смо целог тог дана остали у шуми, а увече смо из шуме 
дошли на означено место, где је и Милија дошао и донео 
нам вечеру. Док смо вечерали, Милија нам је казао да је 
Ранко поручио да ће сутра навече или прексутра навече 
доћи у поље његовој, Милијиној, кући. По вечери, ми смо 
се опет вратили у шуму, а Милија је отишао својој кући. 

Сутрадан, Милија је опет дошао код нас у шуму на оно 
место где смо и први пут били, донео нам ручак и, том при-
ликом, казао нам да Ранко вечерас не може доћи, већ ће 
доћи сутра навече; да дођемо опет његовој качари, па ће 
нас он саставити с Ранком. И тако, трећи дан увече, ми смо 
дошли његовој качари где је био дошао и Милија и одвео 
нас више његове куће у поље, где је саденуо неколико сена 
и отова зденутих на розге. Ту нас је оставио, а он отишао у 
кућу у којој је већ Ранко био дошао и довео га код нас где 
смо се поздравили. Ја сам ту Ранка питао је ли он поручи-
вао преко кога са Милијом да убијем Бацковића учитеља, 
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и да ли ме може он пребацити у Црну Гору. Ранко ми је 
казао да ми је заиста он поручивао да убијем Бацковића 
учитеља и да ме може после пребацити у Црну Гору, додав-
ши да ће то све боље и лакше бити кад ја прво Бацковића 
убијем јер ћу тада, вели, боље бити примљен у Црној Гори 
где ћу примити награду од хиљаду дуката. 

На питање моје зашто баш да убијем Бацковића, Ран-
ко ми је казао: „Зато, што је то жеља кнеза црногорског 
(Николе), коју је он изјавио преко Милана Ђурића, проте 
из Ужица, а и још неки’ виђених људи.” Тако је, вели, Бац-
ковић писао неке дописе у којима је грдио Књаза црно-
горског, проту Ђурића, њега – Ранка, и још неке виђеније 
радикале. Ради се о томе да је учитељ Бацковић написао 
књигу Црна Гора при крају XIX вијека, у којој је критико-
вао Књажеву владавину. На све ово, ја сам Ранку казао да 
ћу Бацковића убити за десет дана. Он ће чути шта је било 
са Бацковићем, а за то време да се припреми све што треба 
да после убиства пређем у Црну Гору ако случајно останем 
жив, иначе, на част му све. 

После овог разговора који су Симо и Милија слушали, 
Ранко је отишао на коњу својој кући, ја и Симо пошли смо 
у шуму, а Милија отишао да испрати Ранка па нас после 
стигао, и тако смо, сва тројица дошли до Милијине горње 
куће у селу где је он остао, а ми отишли на исто место у 
шуму, у којој смо пробавили још два дана, за које време 
нам је Милија храну доносио и донео нам опране наше 
преобуке – кошуље. 

Онда смо отишли право на Маљен, и ту смо се бавили 
три-четири дана, и за то време, ја сам, преко Влајка Си-
мовића из Тометиног Поља и Матија Вуковића из Љутице, 
добавио слободњаке Владимира и Велимира из Шеверљу-
га, те су и они дошли код мене на Маљен, а после овога, 
Сима је отишао у Планиницу, те отуд добавио још једног 
слободњака, који је прво ишао у Моравце да разгледа 
све, како је тамо и да нема каквих жандара, па се вратио 
и нама јавио да их нема. Кад смо овако били извештени, 
кренули смо се са Маљена ја, Симо, Владимир и Велимир 
и тај Симин рођак из Планинице, и за ноћ смо стигли у 
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Моравце, где смо у њиви овог Планиничанина, у кукурузу, 
били прикривени пола дана, а послеподне кренули преко 
ћуприје на Љигу у Моравце, где је механа, школа, црква и 
остало, где смо извршили пљачку и убиство над учитељем 
Бацковићем. 

Но, за време овог рада, онај слободњак из Планинице 
није био са нама, већ је остао скривен у кукурузу, а знао је 
да ћемо да извршимо пљачку у Моравцима. 

Прво сам добавио учитеља Бацковића и довео у меха-
ну, па сам, затим, извршио осталу пљачку. Тако, од оног 
малог попа узео сам 20 динара; од великог попа 40-50 ди-
нара сребра и 19 дуката у злату, једну пушку, један дукат 
ћошајлију; од механџије 15 банки, један наполеон руски 
и у ситнини до 10 банки; Борисаву дућанџији 40 банки, 
седам-осам банки у никлу и један револвер. У остала три 
дућана узели смо неке ситнице, а сем тога, и три џепна са-
хата, два оних попова а један председников (који је био 
батаљен), а у општини смо узели четири банке и две банке 
у ситнини. За све ово време, учитељ Бацковић је био у ме-
хани, а чувао га је слободњак Владимир. Кад сам пљачкање 
извршио, онда сам се вратио у механу и викнуо: Напред, 
г. учитељу! – и кад ми је он пришао, наредио сам му да ми 
окрене леђа, што је он и урадио, а ја сам га свезао поја-
сом и предао Владимиру и Сими с наредбом да га изведу 
онде испод ладњака пред механом, па да га убију, што су 
они и учинили. Опалили су на њега по једну пушку, а по-
што је Бацковић пао, онда сам и ја пришао те му, у главу, 
опалио четири револверска метка, а затим сам с друштвом 
отишао насипом ваљевским до Горње Топлице, одакле сам 
окренуо на Маљен. 

У путу, наишао сам на неког Аксентија из Берковаца, 
кога сам ту и убио јер је хтео да ме на путу задржи. 

Бркић потом описује како се опет састајао с Карићем 
и Ранком, тражећи да изврше што су му и обећали – да га 
пребаце у Црну Гору, и како је Карић, по наредби Ранковој, 
ишао у Ужице, проти Ђурићу, и вратио се отуда, па наставља: 

Милија нам је онда причао, да ми је прота Ђурић пре-
поручио да убијем нашег краља Александра, што, бих, 
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вели, могао лако учинити и са знањем једног жандарског 
официра у Београду, који би ми спремио коња за бегање, 
по извршеном делу. 

Опет прича како је са Милијом Карићем отишао на 
састанак с Ранком, где је Милија испричао Ранку шта је по-
ручио прота Ђурић, а Ранко на то казао: 

Сад није згодно време да се изврши убиство Краљево 
јер је већ стигло зимско доба а још није ништа припремље-
но, него да ти нађемо да ти где презимиш, па на пролеће 
можемо то спремити ако ти, Бркићу, можеш и то да урадиш. 

На крају, нису му омогућили да побегне у Црну Гору, 
већ су му предлагали Херцеговину. Бркић није пристао да 
оде у Херцеговину. Након суђења, затворен је и Ранко Тај-
сић, да би касније био пуштен, а 1898. године, осуђен на 
двадесет година робије. Наредне године је осуђен на смрт 
због учешћа у Ивањданском атентату. Плашећи се осуде, 
побегао је у Црну Гору, да би, 1901. године, био помилован. 
Исте године вратио се у Србију, ментално болестан, где је 
и умро 1903. 

Учитељ Марко Бацковић убијен је 24. августа 1896. го-
дине. 

Овај радикалски режим, који је, као што видесмо, по-
ред „најслободнијег устава радикалског”, владао у земљи 
ножем, коцем, ражњем и угарком а споља утукао државни 
углед, морао је у бригу бацити све праве патриоте српске. 
Патриотској готовости краља Милана да се поново стави на 
расположење и у службу Престолу и отаџбини морао се по-
клонити сваки Србин и сваки пријатељ Србије, као што му 
се поклонио онда када је, пун самопрегора, скинуо круну са 
главе да је положи на главу сину своме. Но, не и радикали. 
Они су знали да је повратак краља Милана исто што и рас-
пад свих њихових нада које су, помоћу савезника Ранка Тај-
сића, онако лепо, почели остваривати, па нису хтели лако 
да их се одрекну. Они вазда беху мајстори за клевете и ин-
триге. Не једном су искусили до каквих лепих успеха може 
човек да доспе помоћу њиховом, када их вешто и паметно 
употреби, под примамљивом формом искључивог патенти-
раног патриотизма, верности Круни и оданости народу. Та 
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осведочена средства требало је и сад да помогну. И они су 
их се латили. 

У броју 4, од 12. јануара 1894. године, њихова Слобода 
износи чланак под насловом Државни удар од 9 јануара, у 
коме, пре свега, они хоће да покажу како тешка ситуација 
постоји само у уобразиљи оних који не трпе радикалску 
владавину, како би сва тешкоћа ситуације нестала, како се 
уопште не би ни појавила, само да је њима било допуште-
но да разотркрију чланове либералног кабинета с којима су 
раније умели тако лепо да се фузионирају а које су, касније, 
исто тако лепо посадили на оптуженичку клупу, и, пошто су 
на свој начин „доказали” да је Србији једини спас у коцу и 
угарку, тј. у радикалској владавини, они прелазе на праву 
тему тога чланка – на клеветање краља Милана, о чијем по-
вратку у Србију се усуђују овако да пишу. 

Тако су смели да пишу ти људи, људи који су земљу оп-
теретили грдним и посве непродуктивним издацима и ду-
говима. Они се усуђују да говоре о „посве сређеном буџе-
ту”, они који који су правосуђе заменили разбојничким 
коцем и угарком усуђују се да зборе о „потпуном реду” у 
унутрашњости, они који у Народној скупштини узвикују да 
је „дете на престолу”, те лелечу: Тешко земљи где дете влада, 
узносећи уједно оне које је свест народна за вечита времена 
проклела те се усуђују рећи да династија и име Обреновића 
никада не беше на сигурнијој нози но онда када је њиховим 
кабинетима управљао један Ранко Тајсић. Он им је у потаји 
радио о глави. Онај који је са црногорским кнезом и протом 
Ђурићем планирао њихово убиство кад дође пролеће. 

Ево уводног чланка што га је објавила радикалска Сло-
бода, у 27. броју, од 13. марта 1894. године, под насловом 
Краљу на размишљање: 

Две пресуде, које су доскора кочиле прогрес, пале су 
пред ударцима пробуђене свести – владари су раскринка-
ни а религија угашена. 

Царство братства и јединства, заједничког рада и 
благостања, почело је већ да шири крила над намученим 
друштвом. 
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Онде где су силници и великаши ковали злокобне пла-
нове – сада су смештене и уређене величанствене библи-
отеке, читаонице, школе и болнице. Онде где се залудни-
чило и заглупљивао ум људски у славу измишљенога твор-
ца – подижу се сада горостасне фабрике и радионице, а у 
просторијама где се шетало његово величанство, састаје се 
Народни сабор да већа о друштвеним потребама. 

И последњи спомен варварима XIX века – Саборна 
црква у Београду, почела је већ да мења своју физионо-
мију. Иако је била остављена да прича савременицима 
чуда и покоре минулога века, ипак је морала да се жртвује 
потребама друштвеним. Појавила се потреба за подизањем 
радионице за слепе и богаље и, после краћег размишљања, 
нашло се да ће за то најбоља бити Саборна црква. 

Пијуци и будаци већ су отпочели своје да би се поста-
вили темељи. Ради подизања спратова, морали су се ре-
конструисати и неки гробови у цркви. То су били гробови 
крунисаних српских тирана. После кратког откопавања, 
већ је било избачено на улицу неколико костура.

Један старинар, а познавалац српске историје, десио 
се ту, почео је пажљиво да посматра ове јадне остатке не-
кадашњих величина. 

– Браћо, рекао је након кратког времена, ја већ раз-
ликујем некадање особе ових костура. Овај, овај и овај 
оставите на страну, заслужили су колико-толико признање 
човеково, њих треба однети на друго које место да, коли-
ко-толико, мирно почивају, а о ова два морам вам прого-
ворити, па онда радите са њима шта вам је драго. 

Научник подиже једну лобању, па отпоче:
– Ово је лобања Милана Обреновића IV, испрва кнеза 

а потом краља српскога, а после грађанина светског. Ова 
лобања починила је грдне несреће роду своме и отаџбини. 
То је био други Бранковић српскога племена. Као влада-
лац, грдне је несреће припремао своме народу. Стварао је 
буне и завере, па онда подизао кланице, па онда метао под 
нож најбоље синове Србинове, осрамотио српско оружје и 
у два маха хтео је продати отаџбину, онда највећем душма-
нину Србиновом – халапљивој Аустрији. Живот је најраз-
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вратније проводио; пијанчио горе него лађар, а картао се 
страсније него коцкар од заната; под небом га није било го-
рег блудника и већег лажова. Кад му се мешина препунила 
грехова, он је онда, 1889. године, у корист свог сина, овога 
костура што одмах до мојих ногу лежи, кога је нејаког на 
престолу оставио, тумарнуо у свет. Какве ти скандале није 
тамо чинио: тукао се с келнерима, вукао с коцкарима и по 
судовима терао с певачицама. Тако се страсно коцкао да 
је све своје и синовљево имање проћердао. Монте Карло 
му је био све и сва; ту је једном, кад је изгубио повећу суму 
новаца, хтео чак и да се убије. Више је имао дуга него косе 
на глави. 

Иако је био дао свечану реч да Србију више неће узне-
миравати нити у њу долазити пошто је он за њу био једно 
фатално биће, ипак је све погазио. Он је Србију сматрао за 
свој пашалук. Кад год му је џеп био празан, а то је често би-
вало, он је против Србије сновао интриге и ковао завере, 
па јој је чак и три државна удара нанео. Последњи је везао 
својим доласком у Србију. Тада ју је он фактички био про-
дао за два милиона форинти, најбитније интересе српске 
прождрљивој Аустрији, само је још форма недостајала.

Даље не могу да вам причам гадну историју ове несрет-
не лобање. 

Нека иде даље од мојих руку! Даље! 
Научник, на једанпут, отисну лобању из руку и она 

тресну о мермерни под, па се откотрља до под ноге једног 
радника. Овај одскочи и викну:

– Даље од мене, гадуро! – и шутну је ногом. 
Лобања отандрче мермером, а звек разглабаних ко-

стију разлеже се по просторијама црквеним. 
– А ова лобања, саже се научник и дохвати лобању дру-

гог костура, имала је велику љубав народну, коју није уме-
ла да очува, већ ју је, пустахилуком свог несретног оца, 
изгубила. Она је тужна успомена преварених Србинових 
нада. О њој вам за сада нећу ништа рећи. Склоните њен ко-
стур, и ево вам и ње (главе), па је метните код њега. У своје 
време, о тој лобањи проговорићу вам коју више. 
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То рече научник и оде из цркве, а радници наставише 
предузети посао. 

Да поновимо – овај уводни чланак је објављен у ради-
калском листу „Слобода”, бро. 27, од 13. марта 1894. го-
дине, под насловом Краљу на размишљање. Дакле, из овог 
чланка видимо да је смртна пресуда краљу Александру Об-
реновићу била већ тад изречена од стране српских радика-
ла. То су и учинили 1903. године. 

Оним комуњарским „одушцима”, дакле, којима су Све-
тозар Марковић и Васа Пелагић радикалску акцију у срп-
ству отпочели, тим „одушцима” завршили су је њихови епи-
гони 1894. године, али само на папиру. У животу су је зав-
ршили још и другачије, али посве доследно, Ивањданским 
атентатом 1899. године. 

Шта нам ова слика показује? 
Она неоспорно сведочи да радикализам не верује у 

Бога, да пориче и само Биће Божје и, доследно томе, одба-
цује од себе сваку религију, нарочито православље са свим 
његовим установама, дакле, заједно са светим православ-
ним црквама и целим свештенством. На место свега тога 
поставља „величанство човечијег мозга” и хоће да га зацари 
као највише и најсавршеније биће у васиони и над њом. 

Наравно, посве доследно том радикалском идеалу, као 
жртва се приноси породица. И она је велика сметња ради-
калској једнакости јер се не занима само нивелисањем ду-
хова и имовинских односа него тражи и нивелисање срца. 
Нико не сме своје дете, нико свог родитеља, већма љубити 
него његов ближњи, а још се мање се смемо чудити ако они 
који су државу, а с њом и своју слободну отаџбину, дегради-
рали на просту комуну не осећају потребу припадности било 
ком народу те се доследно одричу и сваке народности која, 
по њиховим назорима као и религија, ствара само неједна-
кости међу људима, доводи до трвења, трзавица и ратова. 

И кад неко нема и неће да има ни Бога ни религије, када 
неће да има, па и нема, ни отаџбине ни народности, кад 
нема породице, кад неће да има ни оца ни мајке ни брата 
ни сестре, кад се одриче своје рођене деце и свега сродства, 
кад мора да се одрекне, па се и одриче, свога имања тако да 
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ниједну уду иглицу не сме назвати својом својином, шта ће 
онда њему династија и владари, шта ће му судови и судије, 
шта ће му званичништво, шта ће му војска, шта ће му и све 
установе данашње државе којима је слободном грађанину, 
осим многих других добара, обезбеђена слобода рада, за-
штићена сигурност својине и имања?! Шта ће му и шта да 
му обезбеде, шта да му заштите, кад од свих земних добара 
и снага, моралних и материјалних, којима су Бог и природа 
обдарили словесног човека, ништа под небом није његово? 
То је, ето, та жалосна, суморна и чемерна слика радикала и 
њиховог радикализма што су је сами они насликали. И сад 
је вредно запитати – Како су људи с таквим начелима, с так-
вим правцем и таквим циљевима могли у Србији српском 
народу и српству уопште доћи до тако великог утицаја, до 
тако огромне странке каква доскора беше радикална? Част 
и углед српског имена, оно неограничено поверење и оне 
велике симпатије што их је јуначки српски народ стекао у 
образованом свету и, преко свега, света истина захтевају 
да такву подвалу, долазила она с ма које стране, одбије с 
највећом индигнацијом од витешка имена његова. Па опет, 
откуд крај свега тога тај огроман уплив радикала? На то 
може бити само један одговор – отуд што су радикали подло 
и безобзирно лагали народ.

Ми смо већ рекли да за превратна социјалистичко-ко-
мунистичка начела није било, нема ни данас, па неће никад 
ни бити у народу српском ни моралних ни политичких ни 
економских услова. Ми смо рекли да се оснивач те „нове 
школе” усудио да, са тим својим превратничким начелима 
о Богу и православљу, династији и отаџбини, друштвеном 
склопу и привредним односима, са публицистичке висине 
сиђе у народ и да их у непосредном контакту са народом 
почне, на језику разумљивом, проповедати и ширити да би 
га народ одмах, при првом таквом покушају, каменовао. То 
кажемо и сад, и то, што зна сваки полетарац, знали су врло 
добро и радикалски агитатори, те су се и те како чували да 
о својим правим начелима, смеровима и циљевима и једну 
речцу пусте у народне уши. Они су, напротив, истакли, пре 
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свега, нову форму – радикализам, и под том новом формом 
су се притајили као што се са новом формом прикривају 
и дан-данас. Главно је било пошто-пото задобити за себе 
масе народне и, уз помоћ њихову, докопати се моћи, силе 
и државне власти. Све остало је потом, куд и камо, лакше. 
Питање је, такорећи, само осмишљеног рада и времена. 

Да би, дакле, с том намером успели, окачили су они, на 
неко време, своја начела о клин и, из тактичких и кортеш-
ких разлога с једне стране, усвојили сва она знамења која 
су у народу омиљена, као што је „слободоумље” и „слове-
нофилство”, те су се почели градити најчистијим либера-
лима, и чак русофилима, с друге стране, прихватили су сва 
она кортешка средства која су, можда баш зато што су нео-
стварљива од памтивека, најпримамљивија за сваки народ, 
као да ће порез бити само дукат и цванцик и да треба чинов-
ницима изелицама скратити рукаве и тако даље. У простом 
народу освајали су терен поглавито са том последњом под-
валом. Откако је уређених држава, није било народа који 
би лако подносио државна давања и дације, и пошто про-
стота не може лако да појми унутрашњи склоп државни са 
свим његовим функцијама, то она оно што сваки дан види и 
преко чега долази с државом у додир, а то је чиновништво, 
сматра за државу и на њега преноси сву своју зловољу због 
потреба и терета државних. То су знали и радикали и, кад 
су се већ једном решили да почну обећавати и оно за шта 
су знали да се неће моћи испунити, од тада им није треба-
ло посебне вештине да их народ прихвати. Њихови круго-
ви бивали су све шири и, како су имали прилично веште 
организаторе, није им требало превише времена да усреће 
земљу и народ са јаком и чврсто организованом партијом. 

Међутим, извесно је и то да, на крају свих тих марке-
тиншких измишљотина, радикалима не би можда никако, 
или не би барем тако лако, пошло за руком да држе овај 
смер да тадашње либералне владе нису овај нов покрет по-
грешкама својим нехотице потпомогле. Прва и главна по-
грешка првога намесништва и њихових влада била је што 
нису умели да појме домашај, па услед тога ни опасност, 
новог покрета. То је учинило да му, с почетка, када га је у 
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сто начина веома лако било у заметку угушити, нису по-
клањали никакве пажње. А кад је са тог њиховог немара по-
крет добио већ такве димензије које су се почеле укрштати 
с владиним смеровима, онда су пали у другу, не мање опас-
ну, погрешку: уместо да су се потрудили да проуче и прозру 
тај покрет у суштини његовој, да му пронађу слабе стране, 
којих је онда као и данас било превише, те да их с тих страна 
нападну, пре свега, објашњењима заведеном народу и тако 
пусте да га сам народ сузбије и прегази, они су, попут свих, 
закаснили. Влада, уместо да апелује на свест и патриотизам 
народа, прибегава грубој сили; уместо да пронађе и изнесе 
сумануте и непатриотске радикалске идеје и смерове, тра-
жи личности и прогањали их без и најмањег обавештења 
јавности, тако да од њих ствара „мученике новог правца”, 
и тако постиже баш оно што је ваљало осујетити – нагло 
популарисање нових људи и њихово делање.

Кад је једном у толикој мери ојачала Радикална пар-
тија, онда су, осим меродавних кругова, с њом почели ра-
чунати и други, што јој је, такође, и то не мало, ишло у при-
лог. Те нове рачунџије били су сви незадовољници у земљи, 
људи који, и поред све своје лепе научне спреме и моралне 
оспособљености, не могу ни у друштву ни у држави да дођу 
до меродавног, или бар виђенијег, положаја за који су мис-
лили да могу и да треба да полажу права. Овима је ова пар-
тија, са њеним наглим ширењем, дошла као наручена, и они 
су лакше и радије улетели у њу јер је нова званична фирма 
њена – политички радикализам, по ком би требало да су сва 
превратничка комунистичка начела из ње искључена тако 
да им ништа више није стајало на путу за тај корак. 

С друге стране, ушли су у њу сви, такозвани, штребери, 
каквих је у свим народним слојевима. То су људи који нису 
способни ни за какав озбиљан и редован рад, те су с тога 
упућени да живе од политике. Они немају никаквих начела 
и једини им је циљ прљава шпекулација са страначким, а 
чим странке дођу на власт и са државним, интересима. Они 
су у знатној мери оснажили и умножили маркетиншки еле-
менат у Радикалној партији. 
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Но, овим прирастом унесен је у Партију и известан ан-
тагонизам, као што другчије није ни могло бити тамо где 
су, уз осведочене комунисте и нихилисте, ушли и људи чи-
стих либералних начела, а уз ове и политички шпекуланти 
којима је добро свако начело и сваки правац ако се у њему 
може ловити у мутном. У почетку, док је још трајала борба 
против заједничких противника, који су држали у руци др-
жавну крму, није им овај антагонизам много сметао. Тад је 
још био латентан. Али победа толико оснажене Радикалне 
партије била је још само питање времена, и судбоносни час 
њене владавине куцнуо је чим су ту борбу још неке стихије 
споља помогле. Радикализам је дошао на власт и с њиме је 
преузела државну крму једна партија, која је споља изгледа-
ла веома снажна, но, која је изнутра била потпуно трула јер 
је састављена од најхетрогенијих елемената, међу којима су 
претежно били комунисти и нихилисти, уз неке антидина-
стичке агитаторе. То је та смртна клица, коју је та партија 
са собом и на власт донела, стога ни правац њене владавине 
ни крај њен није могао бити другачији него што је био. 

И да Радикалну странку нису састављали ти хетрогени 
елементи, она би, примајући државну крму у своје руке, 
морала доћи у највећу неприлику према народним масама. 
Ове су, верујући слепо у радикалска обећања, једва чека-
ле да радикалска партија дође на власт и своју реч испу-
ни. Но, Радикална партија, одмах у почетку по ступању на 
власт, није имала велике немогућности да спроведе обећа-
ни програм којим је придобила масе, боље рећи, заварала 
их и обманула. Да је хтеле поштено да испуни задату реч, а 
то су масе итекако од ње очекивале и тражиле, она би мо-
рала лишити државну администрацију својих првих услова 
– управног елемента и материјалних средстава. Да не иде-
мо даље. Напомињемо само то да би Радикална партија у 
реченом случају морала снизити државни порез „на дукат 
и цванцик”, као што је њена маркетиншка формула гласи-
ла, и да би сем тога морала укинути скоро сва чиновнич-
ка места јер слободном народу не требају жбири да га једу 
и држе у ропству, као што је гласила друга маркетиншка 
формула. Но, може ли се узети да би радикална влада икад 
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смела и хтела проводити такве реформе па и да није било у 
њој тако хетерогених елемената већ да ју је састављао сам 
чисти комуниста? Наравно да се тако што ни замислити не 
може зато што таква држава, у реду данашњих држава и с 
обзиром на потребе и циљеве данашње државе, не би ни 
часа могла постојати. Али, с друге стране, распаљене стра-
сти и необуздани прохтеви гомиле нису престајали тражи-
ти обећане промене, надати се свему добром и ишчекивати 
све и свја, и то одмах. 

Разарање државних институција 
у Србији 

Између те Сциле и Харибде требало је Странку провести, 
и радикали су смислили нову формулу која је гласила да се 
обећане промене не могу, па и не смеју, законом декрето-
вати, али ће се у пракси трпети. 

И тако се и чинило, pотпуно у смислу те радикалске 
„државничке” формуле – порез није смањен на дукат и 
цванцик, али радикалски верници, верни и неверни, узели 
су за себе слободу да не плаћају апсолутно никакaв порез, а 
радикална влада је ту праксу трпела јер је ју трпети морала. 

Исто тако, ниједно чиновничко место није било укину-
то, али је Радикалска партија својој влади заповедила да, 
без обзира на лично оспособљавање и интерес саме служ-
бе, из чиновничких позиција истера и избаци све што није 
овејан радикал, и радикална влада је у највећем обиму по-
чела ту праксу примењивати јер је морала тако поступити. 

Но, како је услед овакве праксе морао наступити знатан 
мањак не само у државним благајнама већ и у попуњавању 
многих чиновничких позиција, ваљало је и овој неприлици 
доскочити, а пракса је ту помогла. 

Онај мањак у благајнама државним, који je настаo отуда 
што радикали нису хтели плаћати никакав порез, наплаћи-
вана је од грађана који нису припадали Радикалној стран-
ци, а уколико се на тај начин није могао покрити, покри-
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ван је државним зајмовима, често закључиваним у незгод-
но време и под веома тешким условима. Колико су поред 
свега тога закон, правда и државни интереси пропиштали, 
на то се, дабоме, нису освртали они у чијим очима је таква 
држава и њена правда само неко нужно зло које се мора 
трпети док не куцне час „друштвеног препорода у духу ко-
мунизма”. Тај час је куцнуо 1941. године, и Новица је ово 
све наслутио.

Мањак у чиновничком особљу попуњен је још лакше. 
Школску спрему, знање, стручну способност и личну из-
вежбаност, краће речено, све оно што чиновника чини чи-
новником, заменила је вера радикалска. Ко је био радикал 
био је позван за сва звања у држави, па су многе чиновничке 
позиције заузели људи који су се за то спремали у келне-
рајима, дуванџиницама, за тезгом и тако даље. Наравно да 
су ови чиновници водили врло мало рачуна о својим зада-
цима, у вези са заузетим местом, али су тим више вештине 
показали у материјалном експлоатисању својих званичних 
позиција. Ову њихову вештину највише су осетили грађа-
ни који ни тад нису хтели примити веру радикалску. Поред 
свега и у првом реду, сваки од тих радикалских свезналица 
сматрао је себе не толико за чиновника државе колико за 
верно оруђе своје партије, те је, према томе и са те званич-
не позиције, за прву своју дужност сматрао пропагирање 
партијских интереса по упутствима и налозима средишњег 
одбора своје странке којим су дрмали комунисти и антиди-
настички елементи и који је за време радикалне владавине, 
уистину, био влада над владом. Наравно да су са овом прак-
сом најсветији интереси државни претрпели тежак удар, 
али зашто би се на то обазирали они који у таквом чинов-
ништву виде само бадавадџије, народне крвопије и помоћ-
нике владалачке тираније, те за тим позицјама теже само 
у намери да се преко њих дочепају власти и отуда лакше и 
сигурније спреме терен за свој идеал управе – комуну. 

Но, радикали још нису били задовољни тиме што су 
сву државну власт приграбили у своје руке и поделили је 
својим присталицама. Ваљало је ту власт Радикалној пар-
тији и занавек осигурати. За то је, по њиховим назорима, 
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било потребно двоје: прво, ваљало је за сва времена учи-
нити безопаснима, дакле уништити, у мељиво сатрти, све 
значајне противнике радикализма у народу, а друго, ваља-
ло је Престо тако изоловати да, сем радикалног, до њега не 
доспе други уплив који би за радикале, кад-тад, могао бити 
опасан. И они су се и са те стране дали на посао. 

Колико су извршили прву намеру о томе говоре она 
бездушна прогонства која су поједине грађане и читаве по-
родице дотерала до просјачког штапа, многе принудиле да 
беже из завичаја, неке и из отаџбине, а највише од свега о 
томе говоре оних ужасних триста седамдесет седам поли-
тичких убистава, где нису поштедели ни ни старо ни младо, 
ни мушко ни женско, која се ни на оку мале деце нису зау-
ставила и која нам, те српске комуњаре, у свој својој звер-
ској ругоби приказују. 

Како су извршили другу ствар, како се нису стидели да 
се одметну и у службу „белог терора” само да би раставили 
оца од сина и да би издејствовали не само да напусти земљу 
онај који ју је сасвим ослободио, границе јој проширио и 
први је увео као модерну државу, као Краљевину Србију, 
у ред признатих европских држава, него да земљу напу-
сти и она, која је Србији поклонила наду и узданицу своју, 
Краља господара, како су извршили и та грдна недела која 
ће српска историја забележити истим оним црним словима 
којима бележи косовско издајство, то смо читаоцима већ 
саопштили. 

Поступак радикала којим је у чиновништво убачена ко-
рупција, неспособност услед чега се државна управа која би 
требало да је увек прва заштитница грађанства извргла у 
његовог највећег гониоца којем су државне финансије, због 
неплаћања пореза, скупих зајмова и често непотребних и 
непрактичних инвестиција, из основе потресене. Тако је 
јавна настава отерана у службу комунистичких преврат-
ничких начела. Тај поступак, о коме бисмо још много тога 
могли рећи, произвео је тако жалосно стање у земљи да би 
се жалосније једва могло замислити. О личној слободи, о 
безбедности живота и имања, о политичкој равноправности 
грађана, више ни речи није било. Та основна права, што их 
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Устав јемчи сваком српском грађанину, нису више постоја-
ла за оне који нису исповедали веру радикалску. Знатан део 
Марковићеве и Пелагићеве „нове науке”, која учи да све 
што се њој не клања треба намазати катраном па спалити, 
почео се, ето, већ остваривати, само им се још то мало Ев-
ропе нашло на путу па да је сасвим остваре. 

И шта су чинили радикалске владе против тих нечуве-
них изгреда, недела и злочина? Међу њиховим члановима 
није било отворених комуниста. Те владе су састављане по-
највише од оних чланова Радикалне партије који су се ре-
грутовали из редова политичких незадовољника и шпекула-
ната које, дакле, ту нису довеле Марковићева и Пелагићева 
начела него болесна амбиција и погрешни лични рачуни. 
Шта су чиниле те владе да се том превратном правцу стане 
на пут? Апсолутно ништа. Оне су биле владе само на па-
пиру, а, у ствари, правцем везани извршиоци закључака и 
налога средишњег радикалног одбора у којем су меродав-
није позиције заузимали и главну реч водили несумњиви 
ученици Марковића и Пелагића и, уз њих, антидинастички 
агитатори Тајсић и Ђурић. Ова крајња немоћ радикалских 
кабинета лишила их је угледа у дипломатском свету, а са 
угледом њиховим у иностранству је опадао и углед саме 
земље. Растројено и завађено грађанство, корумпирано и 
неспособно чиновништво, поремећене финансије, неадек-
ватна јавна настава и образовање изнутра, а споља опао 
углед, подозрење и сумњичење да је Србија огњиште пре-
вратничких тежњи и због тога опасна по мир на Балкану, то 
је, укратко речено, било стање којим је уродила злосретна 
радикална владавина, и зато није чудо што су се у иностран-
ству почели појављивати гласови да се десператном стању у 
Србији може доскочити само окупацијом. 

У таквој слици, коју је показивала Србија за време ради-
калске владавине, биле су само три тачке: Престо, војска и 
неограничена љубав и оданост народа према свом младом 
владару и династији славних Обреновића. И оне су извеле и 
земљу и народ из радикалског хаоса и вртлога на прави пут, 
на пут на ком су и земља и народ опет уочили и пригрлили 
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мисао Милоша и Михаила, која погинути неће, која поги-
нути не може. 

Јесте, одлучну реч младог Краља Србије да страначке 
трзавице не смеју више раздирати земљу и да у њој нема и 
не сме бити места превратничким начелима западњачког 
комунизма и источњачког нихилизма, пригрлио је цео на-
род, али не и ученици Марковићеви и Пелагићеви. Сруше-
не, са висине на коју су се само помоћу страних учитеља по-
пели, спопала их је она срдита немоћ која не уме никад да 
се помири са заслуженом судбином. Заслепљени неутољи-
вом мржњом против свега што данашњи поредак подржа-
ва, нису хтели тражити узрока своме паду у превратничком 
раду, који није смела трпети ниједна држава од реда, него су 
га тражили у личности Краља Милана па, кад их је и та нада 
ошинула репом љуће него оне раније и отишла у неповрат, 
они су се нашли на самом крају. Био им је преостао или 
отворени или тајни бунт. За онај први су потребни јунаци, а 
то никад нису били они који убијају жене и децу и позивају 
на ражањ и угарак тек кад им Министарство припадне, тако 
да су се одлучили за тајни. Сву своју наду положили су на 
Кнежевићев револвер. 

И Кнежевићев револвер плану, али ко ће као Бог, који 
чува Србију. Куршум из Кнежевићевог револвера не погоди 
првог Српског краља после Косова, већ погоди радикалну 
странку. Варница, што кресну из бунтовничког револвера 
засветлела је тако јако, да је у Србији прогледало све што 
беше заведено али не и окужено радикализмом. То је био 
и тако је завршио радикализам у Србији, који се одрекао 
Бога и православља, Србије и српске мисли, који је отаџби-
ну хтео да трампи за, већу њиву и чак шта више давао при-
бежиште антидинастичким завереницима - а све само зато 
да послужи суманутим тежњама комунизма и нихилизма. 
Крвава недела радикалских дахија у последњој деценији де-
ветнаестог века, наговестила су да ће у двадесетом веку ко-
мунистичка тиранија, произашла из радикалских програма 
и идеја, побити на милионе својих неистомишљеника. (Тек-
стови преузети из листа Видело) 
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Дакле, народна радикална странка није била обична 
опозиција власти у Србији, већ су послати да у њој стварају 
хаос и онемогуће сваку модернизацију и промене којима 
је Србија као држава која је пре само две године стекла 
званичну независност тежила. Само пет година од стицања 
њене независности и годину дана од проглашења Краљеви-
не радикали су решили да тестирају државни апарат у по-
знатој - Тимочкој буни. Држава је донела одлуку да у скла-
ду са законом укине народну војску и да формира стајаћу 
војску по угледу на све независне европске земље. Издат је 
указ да сви предају оружје и да се оно смести у касарне, 
ту би се оружје чувало а у случају ратне опасности дели-
ло војним обавезницима. Радикали су били против предаје 
оружја државним институцијама. 

Као што су били и против изградње железнице, ветери-
нарске конвенције и закона о стајаћој војсци. Радикалски 
активисти су ишли од куће до куће и говорили народу Не 
дајте оружје. Њихов план је био да понизе Краља и државну 
администрацију и тако се оружјем домогну власти или да 
свету покажу да Србија није способна да опстане као не-
зависна и суверена земља. Међутим држава је наступила 
одлучно и спровела своје намере. Никола Пашић је побегао 
у земљу из које му је била и мајка (Бугарску). У Бугарској 
је једно време радио у Министарству унутрашњих послова. 
Народ је узалуд страдао. Створен је раздор и омраза између 
првих комшија. Пашићу је и био дугорочни циљ – разбијање 
јединства српског народа и припремање тог народа за дан 
кад се они буду докопали власти. 

За Горачића буну знали су и комунистички агитатори. 
Они су рачунали да ће у Драгачеву имати подршку. Њихо-
ви савезници радикали су, крајем деветнаестог века, ко-
ристећи раздор створен у српском народу након Тимочке 
буне и губитак угледа Србије као државе у иностранству, 
наставили са својим плановима. Каква је била ситуација 
у Србији у време Горачића буне? Притиснут радикалском 
пропагандом и неуспешним ратом против Бугарске, краљ 
Милан је, 1889. године, абдицирао у корист малолетног 
сина Александра. Земљом је владало намесништво на челу 
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са Јованом Ристићем. Један од тројице намесника, који су 
замењивали малолетног краља Александра, Коста Протић, 
преминуо је 1892. године. Никола Пашић је био Председ-
ник Народне скупштине. Од 11. јануара 1890. године, био је 
и Градоначелник Београда. Влада је била састављена од ли-
берала са Рибарцем као министром унутрашњих дела. По-
литичка ситуација у Србији тог доба била је тако замршена 
и непредвидива да се скоро није знало која је од три стран-
ке (радикали, либерали и напредњаци) на власти а која у 
опозицији. Након смрти Косте Протића, Пашић је одмах 
затражио ванредно заседање Народне скупштине. Јован 
Ристић је прозрео Пашићеву намеру да преузме место и у 
намесништву и тако стави под своју контролу сву власт у 
Србији. Одбио је да сазове ванредну седницу Скупштине, 
поготову што већи број посланика није био у Београду. 

Пашић је реаговао оставком 22. августа 1892. године.
Јован Ристић је увидео да су намере руководства Ра-

дикалне странке да на сваки начин сруше ауторитет тек 
признате државе и додељује кабинет либералима користи 
Пашићево одсуство да би средио стање у земљи. Радикали 
су, за време своје владавине, у полицијски апарат, у ди-
пломатији и у остале институције увели своје људе. Пот-
чињавајући бирократски систем својој странци, они су 
унели у наш политички живот ново начело – начело стра-
начке државе. И пре њих било је странака које су, кад би 
дошле на власт, задовољавале своје присталице о трошку 
државе, али раније странке су прикривале своје „стран-
чарење” као да су га се стиделе. Радикали су га отворено 
признавали као легално начело државне управе. (Слобо-
дан Јовановић, Књ. 1, стр. 109, Геца Кон) Ристић је настојао 
да ограничи њихов утицај у земљи. Почео је да реформише 
државни апарат и да распушта сеоске општине, које су биле 
под радикалском влашћу. Покушавајући да спречи инсти-
туционални хаос у земљи, млади краљ Александар Обре-
новић распушта намесништво и предлаже за Председника 
Владе умереног члана радикалне странке Лазара Ђокића. 
Пашић је одбио да учествује у тој влади. Ђокић га шаље као 
представника Србије у Санкт Петербург. Пашић прихвата 
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предложену мисију и одлази у Русију. У том политичком 
замешатељству радикали су бранили општинску власт зато 
што су су имали највише својих општина у Србији. 

Они су имали посебан приступ гласачима на селу. 
Обећавали су им брда и долине. С друге стране, народ на 
селу је четиристо година трпео турску власт тако да је и 
своју власт (често некомпетентну) доживљавао као свог 
непријатеља. Радикали су то научили од својих ментора и 
народ убеђивали да им власт наноси неправду. Тако су одр-
жавали већину у скоро свим општинама у Драгачеву. На 
позив Владе да, упркос изборној победи, преда Општину у 
Горачићима новој власти, радикалски прваци су обилазили 
Драгачево и говорили људима: Не дајте Општину, уместо 
да смире узавреле страсти. Нарочито је у томе предњачио 
најпознатији радикалски букач и хајдучки сарадник Ран-
ко Тајсић. По истом принципу као у Књажевцу и Кривом 
Виру, говорили сељацима: Не дајте оружје. Они су знали да 
ће држава употребити полицију и војску. У ствари, они су 
желели да створе раздор и разбију јединство Драгачеваца. 
Тако је и било у фебруару 1893. Није у Драгачеву општина 
у Горачићима била једина где су радикали били на власти. 
Начелник среза је, на миран начин, разрешио неколико ра-
дикалских општина. Сменио је, између осталих, без сукоба 
и Председника Каонске општине радикала Миладина Бојо-
вића. Међутим, у Горачићима је свештеник био Арсо Ћен-
дић, а свештеничка реч се слушала. Поред њега, свој допри-
нос је дао и чувени (само народ није знао по чему) Ранко 
Тајсић. Влада је донела одлуку да војска ослободи Општину 
и растера побуњенике. 

Капетан Јовин је командовао војском. У неколико на-
врата, захтевао је од окупљених бунтовника да одступе јер 
ће, у противном, бити приморан да употреби силу. По-
нављао им је да мора извршити наређење које је добио од 
претпостављених. Маса се изругивала војсци називајући је 
сливничарима, кокошарима, кукавицама и тако даље. Онда 
је пала команда, и живот је изгубило тринаест житеља Дра-
гачева, а касније, од последица рањавања, још неколико. 
Посејани раздор и омраза доносили су нове жртве, заседе, 
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освете и клетве. Слога и јединство су нарушени на дуже вре-
ме, а то је радикалским првацима и био циљ. Свештеник 
у Губеревцима Арсеније Ђендић поставио је две плоче са 
именима изгинулих радикала у Горачићкој цркви, нази-
вајући их правим хришћанима и верним синовима Српске 
цркве. Ако је судити по радикалском програму и по ономе 
како су о цркви и о Богу говорили Васа Пелагић и остали 
радикалски прваци, ако су они мученици, да ли су, уопште, 
знали садржај програма странке за коју су гинули? То је 
велики знак питања. Трагедија у Горачићима одиграла се 
непосредно пред изборе. Постоји и мишљење да су Ранко 
Тајсић и његови радикалски прваци жртвовали драгачев-
ске сељаке испред општине да би поправили своје шансе 
на изборима. Они су, месец дана касније, прихватили по-
нуду Краља Александра и формирали своју Владу. На челу 
владе био је Лазар Докић. Кад су преузели власт, уместо да 
истраже шта се стварно догодило за време Горачића буне, 
да пронађу и казне кривце (ако их је било), они нису ни-
ког из претходне Владе, која је донела одлуку о употреби 
војске у Горачићима, осудили, осим што су, у Скупштини, 
одслушали емотивни говор, клетве и преклињања трибуна 
и саучесника у убиству – Ранка Тајсића. Онда су ставили 
тачку на цео догађај.

Спомен-плоча изгинулим радикалима испред општине у 
Горачићима, 1893.
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Драгачевци су остали сами и закрвљени да се међусоб-
но истребљују. Народ је изгинуо, мржња се, као пожар, ра-
ширила Драгачевом, а радикали су сели у министарске фо-
теље. Ранко Тајсић, неки вајни радикалски трибун, основао 
је одбор за помоћ породицама пострадалих, али у том одбо-
ру су се окупили само Драгачевци и сакупили 8.401 динар, 
колико да породице побијених купе брашна за једну зиму. 
Лидер радикала Никола Пашић је, 1896. године, унапреди 
у чин потпуковника Милана Јовина, старешину који је на-
редио отварање ватре на сељаке радикале окупљене испред 
општине у Горачићима 1893. године. 

Ако смо овим сведочењем о радикалима о њиховим на-
челима, принципима и политици дали једно сведочанство, 
онда се поставља питање откуд у Србији, и то у Драгачеву, 
већи број њихових присталица. Радикали су и у Драгаче-
ву пронашли свог „Васу Пелагића” да у неук, једноставан, 
али поштен народ овог краја накалеми социјалистичко-ко-
мунистичке идеје и безбоштво. Кад Србину пољуљаш веру и 
светињу у њему, онда је он нико и ништа, и тада поверује у 
свачију пропаганду јер остаје испражњен од свих оних врли-
на које православна вера исповеда. Уместо благородности, у 
њему се јавља гнев и мржња. Уместо стрпљења и скромности, 
он тада хоће све и одмах. Све то су знали отпадници од пра-
вославља, које су Чернишевски и Гамбетини следбеници 
поучили. У Драгачеву је радикалске идеје први „пропове-
дао” свештеник Василије Константиновић. Он и сам поти-
че из свештеничке породице. Рођен је 1821. године у Вичи. 
Завршио је основно школовање у школи коју је отворио ње-
гов отац, свештеник у Котражи. Школа се налазила код ста-
ре цркве у Чакаревићима. Кад се рукоположио, службовао 
је у том храму. Након 1855. године, владичанском одлуком 
узет му је део парохије. Незадовољан том одлуком, он се 
жалио на све стране. Чак и владајућем Кнезу Александру 
Карађорђевићу и Државном савету. Његова жалба је зав-
ршавана претњом да ће, дошав до огорчења свог, можда и 
Веже постати (алузија на опата Вежеа у Француској, који 
је убио високог црквеног достојанственика). Толико о ње-
говој свештеничкој скромности и трпљењу. Због те претње, 
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осуђен је на смрт и касније је помилован. Након Светоан-
дрејске скупштине 1858. године, када је са престола зба-
чен Александар Карађорђевић и на њега враћен Милош 
Обреновић, он је поново добио службу. Сахрањен је поред 
данашње цркве у Котражи. Био је познати члан Радикалне 
странке. Имао је осморо деце. Већина његове деце следила 
је очеве идеје. Били су истакнути чланови Радикалне стран-
ке. Син Тихомир је био учитељ и истакнути радикал. На-
кон 1910. године, био је и Народни посланик. Његова ћерка 
Дринка удала се за Арсенија Ћендића, свештеника у Губе-
ревцима, истакнутог припадника Радикалне странке. 

Поставља се питање: Како су сви ови свештеници 
обављали свој свештенички призив ако су били упознати са 
начелима и идеологијом Радикалне странке и њених прва-
ка Светозара Марковића, Вaсе Пелагића, Николе Пашића 
и осталих радикалских „проповедника”? Ако су били упо-
знати са начелима анатемисаног архимандрита из Босне, 
каснијег радикалског првака, онда они и нису били свеште-
ници Српске паравославне цркве већ Јуде или издајници и 
српства и православља. Кад су Аустријанци окупирали Ср-
бију, већину радикалских првака затворили су у логор Не-
жидер. Зашто су то чинили тад кад су могли да их затворе 
док су пребивали у њиховој земљи на разним кружоцима 
познатих анархиста, нихилиста и револуционара? Не! Тад 
их нису затворили већ су их спремали и слали у Србију да 
тамо спроводе идеје које су добијали од својих ментора. Кад 
се аустријска власт организовала и у окупираној Србији, ра-
дикале су одмах похапсили јер су знали чему су их њихови 
ментори учили и каква су они претња за сваку власт. Тада је 
Никола Пашић већ почео да се дистанцира од неких струја 
у Странци, односно од оних радикала који су били склони 
употреби силе и другим нечасним радњама. Као искусан и 
проницљив политичар, увидео је где то води српски народ. 
Он је, ипак, био политичар са међународним искуством и 
видео је ширу слику ствари. Слободан Јовановић је о њему 
рекао: Пашић је могао да ради са сваким, а није хтео да 
се солидарише ни с ким. Исте године, у септембру, ради-
кали су у Чачку одржали своју годишњу Скупштину. Првог 
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новембра, за председника Радикалског клуба у Скупштини 
изабран је Ранко Тајсић. С њим је и Пашић тешко излазио 
на крај, а камоли Докић и Грујић. Тајсић и Таушановић су 
били на другој страни. Већ се назирала радикалска подела 
на самосталце и конзервативце. 

Међутим, балкански ратови, а нарочито Први светски 
рат, донекле су отворили очи Драгачевцима да схвате по 
коју цену се држава стиче а како се лако губи. Неки су уви-
дели да су житељи Каоне прошли без жртава и завада пошто 
су мирно држави предали општину 1893. Драгачевци су по-
чели да се стиде тог догађаја. Да би се народ некако окупио 
и зближио, власт је, након Првог светског рата, Љубомиру 
Јоксимовићу је продала брвнара у којој је била та несрећна 
општина пред којом је брат убијао брата. На истом месту 
сазидана је општинска зграда од цигле. Власт је тежила на 
тај начин да помири завађене сељаке, мада нису били на 
власти кад се одиграо тај трагичан догађај. 

Неколико година након завршетка Првог светског рата, 
економске прилике су се поправиле. Тако је у Гучи, 1924. 
године, основана Драгачевска пољопривредна банка. Међу 
првим оснивачима нове банке био је и свештеник (ради-
кал) Арсеније Ћендић. Толико је бринуо за духовно стање 
поверене му пастве да је постао и акционар банке. Пре него 
што је преминуо, 1929. године, био је убрајан у богате људе. 
Био је радан и штедљив, са две богате парохије (Горачићи и 
Губеревци), али ни то не објашњава одакле му толики новац 
који је Ђоле Ракићевић, његов зет, пронашао након његове 
смрти. Тај новац је претходно био сакривен. За њега се, у то 
време, могло купити 30 пари волова. С тим новцем је његов 
зет Ђоле саградио три куће у Чачку. Толико о доследности 
радикалских првака који су се начелно залагали за сиро-
тињу. Али, ипак, све се окреће, па су тако те куће, њихови 
истомишљеници комунисти, након рата, национализовали. 

Након смрти Николе Пашића, 1926. године, Радикална 
странка је почела да се дели и осипа на бројне фракције. 
Уочи Априлског рата постојало је девет радикалских фрак-
ција. 
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Прочитавши књигу, Новица се замисли и поче да раз-
мишља о ономе што је прочитао. „Значи тако. Дошао је 
последњи тренутак за спас Србије”, закључи он. Ово је сад 
бити ил’ не бити за следећих сто година. Ако се они доче-
пају власти они ће учинити све да Срби постану оно што 
никад нису били – неверници. Кад Србину пољуљаш веру и 
светињу у њему, онда је он нико и ништа, и тада поверује у 
свачију пропаганду јер остаје испражњен од свих оних врли-
на које православна вера исповеда. 

Новица изађе у воћњак да се прошета. Размишљао је 
о ономе што је прочитао. Слажући у свести све описано, 
он закључи да ће се Србија у овом рату борити не само за 
своју слободу већ за живот или смрт. Новица је уочио да 
комунистички агитатори користе скоро исту терминологију 
из оног доба – народна права, слобода, народна воља. Нису 
се одмах укључивали у борбу против окупатора. Тек након 
напада Немачке на Совјетски Савез, на миг су, из Москве 
у Србији, кренули симпатизери Чернишевског. Половином 
августа 1941. године, Вировска партизанска чета напала је 
жандармеријску станицу у Гучи. „Ето”, помисли Новица 
припремајући се за борбу као заменик командира жандар-
меријске станице, „нису прво кренули на Немце већ на нас, 
своје познанике. Све се уклапа у оно што сам прочитао у 
оној књижици. Од овог рата зависи шта ће бити са Србијом 
у следећем веку”, закључи. 

Жандарми су се упорно и храбро бранили тако да пар-
тизани нису успели да освоје њихову станицу. Исте године, 
8. септембра, жандарми су напустили Гучу. Неки од жан-
дарма су отишли кућама, неки су се уписали у оружане фор-
мације Недићеве владе, а поједин су пришли четницима. 
Новица се није много двоумио – као подофицир ступио је у 
редове ЈВуО 15. септембра, 1941. године. Од 1943. године, 
добио је и дужност команданта батаљона у једној од драга-
чевских четничких бригада. Његова одлука је била искрена 
и недвосмислена, не рачунајући на неку личну промоцију 
или матријалну корист већ на претке који су се вековима 
борили за своје Краљеве и своју земљу. 
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Угледни људи, домаћини из Горачића и Губереваца, 
размишљали су слично као и он. Они су из личног искуства 
знали колико кошта држава и по коју цену се она стиче и 
брани. У Горачићима су то били пуковник Милован Плази-
нић Плазина, резервни поручник Радојица Страњанчевић, 
резервни наредник Милутин Раковић, резервни наредник 
Будимир Давидовић, потпуковник Драгомир Б. Плазинић, 
резервни капетан Станимир Вељков Радовић, потпуковник 
Јовица М. Царевић. Све су то били родољуби који су рато-
вали на Солунском фронту. Међу њима је било и одлико-
ваних Карађорђевом звездом за ратне заслуге. Сви су били 
за Краља и отаџбину. Међу њима, као најмлађи, био је и 
Новица Цогољевић. Ево шта о њему говори његов саборац 
Душан Мирковић из Виче: 

Потпоручник Новица Цогољевић био је од почетка 
рата до самог краја, један од неколицине најхрабријих и 
најпознатијих четничких официра из Драгачева. 

Тако су сe, 26. маја 1941. године, у Котражи окупили: 
Милинко Милутиновић, народни посланик из Живице, 
Бранко Плазинић, резервни поручник и учитељ у Горачићи-
ма, Новица Цогољевић, жандармеријски поднаредник, и 
Миодраг Драган Шолајић, свештеник, да се договоре како 
да бране Србију, односно, да по наредби Драже Михаило-
вића почну са уписом бораца, прикупљањем оружја, сред-
става и са другим оперативним задацима. Тако је Новица 
Цогољевић, попуњавајући свој војни картон, записао да је 
ступио у редове ЈВуО 15. септембра 1941. године. После 
састанка у Котражи, почело је уписивање појединаца у једи-
нице. Осниване су и војне формације – чете, а за командира 
Горачићке чете одређен је поручник Радојица Страњанче-
вић. Његови најближи сарадници били су Јовица Царевић, 
Новица Цогољевић, Бранко Плазинић и Милинко Милути-
новић. Тако је Новица Цогољевић започео своје војевање за 
Србију. Ситуација у Србији је била хаотична. Покушали су 
и неку сарадњу са комунистима, али и са Каблара је мог-
ло да се види да су то две неспојиве идеологије. Мада су у 
почетку сарадње постигли извесне војничке успехе кад је 
ослобођен Чачак, Споразум који су потписали о заједнич-
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кој сарадњи комунисти нису имали намеру да поштују ни 
кад су стављали потпис на њега. Ипак су заједно пошли да 
ослободе Краљево. 

Јелички четнички одред, у коме је био и Новица Цо-
гољевић, предвоћен је правим Србином и родољубом Јова-
ном Бојовићем. Са њима је, према Краљеву, кренуо и Драга-
чевски партизански батаљон. Одмах се видело колико је то 
био слабо испланиран напад, без правих сазнања о распоре-
ду и бројчаној снази немачких војника. Јелички четнички 
одред храбро се борио. У том покушају да се град ослободи 
изгубио је и свог команданта Јована Бојовића, а Новица Цо-
гољевић је рањен. Партизани су одмах разумели да су Нем-
ци одлучни да упорно бране стратешки важан град. Након 
неколико испаљених метака, напустили су положаје и по-
вукли се. Њихов вођа им је наредио да Драгачевски парти-
зански батаљон напусти положаје код Краљева и да се упути 
према Ужицу. Тад на сцену ступа заоставштина и идеоло-
гија ученика Чернишевског. Шта њих интересује Србија?! 
Они су у њој посејали семе зла, и сад се полако повлаче до 
Ужица и даље према Босни. У Босни је друга власт. Тамо је 
Независна држава Хрватска и усташе, а са њима може да 
се преговара и договара боље и сигурније него са четници-
ма који фанатично гину за Краља и Србију. За сваки случај, 
партизани остављају у илегали своје „преобраћене Србе” да 
повремено изводе диверзије и убијају понеког Немца да би 
онда уследила одмазда сто за једног. Немци немилосрдно 
масакрирају српски народ. Почињу масовна стрељања у 
Краљеву, Крагујевцу и у осталим градовима. Нигде у бив-
шој Југославији Немци нису чинили тако масовне злочине 
као у Србији. И дан-данас неки Срби разглабају о томе ко је 
крив за раскид споразума између четника и партизана. 

Ако су партизани хтели да поштују споразум, зашто су 
онда отишли из окупиране Србије? Они и данас прослављају 
дан кад су оставили српски народ на милост и немилост 
бројним непријатељима. Славе дан кад су, у Чајничу 1942. 
године, од деведесет одсто Чачана, Краљевчана и Ужичана 
формирали Другу пролетерску бригаду. Зашто нису остали 
у Србији где непрејатељ стреља на хиљаде невиних људи по 
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градовима. Нема у Србији партизана да пруже отпор Нем-
цима, да спасавају српски народ, да се боре, да преговарају 
ако треба, само да би људе спасили. Не! Они су отишли у 
Босну да преговарају са Немцима и усташама док српски 
народ у Јасеновцу и широм Хрватске доживљава непојмљи-
ва страдања. Идеја Чернишевског и Коминтерне, и не само 
њихова, била је да српски народ нестане са ових простора. 
Тад четнички руководиоци почињу да схватају ко су, у ства-
ри, комунисти и какве су им намере, па почињу да прогоне 
њихове идеологе који су остали по земуницама и код родби-
не. Знао је партизански вођа да му ништа не вреди да прође 
Босну и Хрватску; ако се поново не врати у Србију, све ће му 
бити узалуд. Зато је и оставио оне које је убедио да у Србији 
чекају његов повратак и, у међувремену, да врбују и друге за 
овај србомрзитељски план. Након бекства партизана из Ср-
бије, оснивани су судови да се утврди ко је од партизанских 
идеолога починио злочин, ко је био заведен обећањима, ко 
је из родбинских разлога приступио тој формацији. Број-
ни су били и они који су напустили партизанске јединице 
кад је требало да иду према Ужицу а касније према Босни. 
Они су остали у својим селима и организовали заједничке 
игранке са четницима. 

Једном приликом, играли су у колу заједно партизани и 
четници. Пролазећи поред, Новица угледа Славомира Ма-
лишу Плазинића како седи по страни и посматра коло. Но-
вица му приђе и рече: Хајде, Малиша, у коло. И ти си био са 
партизанима, на шта се овај само осмехнуо, а Новица на-
ставио даље. При крају рата, Малиша је опет пришао пар-
тизанима, ангажујући се у народној милицији у потрази за 
Новицом и његовим борцима. Четници су остали са својим 
народом и водили борбе са Немцима, а касније и са Буга-
рима. Једна од борби четника против Немаца одиграла се у 
Јежевици. Четничка јединица којом је командовао Новица 
Цогољевић напала је колону немачких војника која се по-
влачила од Краљева према Чачку. Борба је била жестока. 
Неки немачки војници били су пореклом из Војводине. Они 
су знали српски језик. Четници су заробили већину. Неки 
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заробљеници су, по наређању Новице Цогољевића, упућени 
у Горачиће, Ћолу Ракићевићу, команданту тог реона. 

Приликом прославе Васкрса на Чемерну, 5. априла 
1942. године, Новица Цогољевић је унапређен у чин наред-
ника. Унапређење је потписао Ђенерал Дража Михаило-
вић. Већ смо истакли да је Новица, кад је рат почео, имао 
двадесет шест година и завршену основну школу. Ми се да-
нас питамо – Како је младић тог узраста могао да се снађе 
и разабере у том политичком и војном галиматијасу који је 
тада владао у Србији? Недићевци, љотићевци, партизани, 
Немци, Бугари. Па и у самом четничком покрету било је 
подела на легализоване и нелегализоване јединице. У свему 
томе он је имао само један оријентир – Краља и отаџбину. 
Како је он просуђивао и деловао сведочи нам и следећи до-
гађај. Једна мала немачка јединица свратила је у кафану 
Миломира Грујовића на Ћоровачи. Јединица којом је ко-
мандовао Новица Цогољевић пратила је ту групу и спре-
мала се да је нападне. Са њим је био и Ђоле Ракићевић као 
командир прве чете. Он је позвао Новицу и рекао му отпри-
лике следеће: Слушај, Новице, ми сад можемо, захваљујући 
изненађењу, да побијемо њих петнаест. Али шта ће се кас-
није десити? Помножи тај број са сто. То је 1.500. српских 
душа. Немци ће, заједно са Бугарима, побити све житеље по 
селима до самог врха планине Јелице. Новица се замисли, 
и на крају му одговори: Добро, Ђоле. Као млад старешина 
и родољуб, он је био у стању да послуша савет старијег и 
искуснијег од себе, мада му је био подређен. Оно што нас 
у овој причи занима у првом реду није да пратимо Новицу 
из борбе у борбу и да следимо његов ратни пут. Нас више 
занима како се један млад човек, који се прихватио вели-
ке одговорности, у једном драматичном периоду по српски 
народ, понашао и о чему је размишљао у том рату. 

Међутим његово ратовање није се сводило једино на 
компромисе и попуштања, што сведочи и његово рањавање 
у борби за Краљево и бројни сукоби са Немцима и Бугари-
ма. Спремајући се за борбу са Немцима, борци ЈВуО пре-
груписали су своје снаге. Новица је именован за командан-
та Првог батаљона Друге драгачевске бригаде. Батаљон се 
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састојао од 102 борца. У том периоду, и Бугари су „вашари-
ли” по Драгачеву. Залазили су и у засеок Цогољевића и рас-
питивали се за кућу Новице Цогољевића. Крајем априла и 
почетком маја, Новица је постављен за команданта Летеће 
бригаде. Између осталог, њему је наређено да, у случају 
пада савезничких авиона, задржи оружје и ратну опрему. У 
јесен 1943. године, на Чемерну се окупила група четничких 
команданата и војника. Требало је формирати једну број-
нију јединицу, која би била организованија и спремнија да 
се супротстави немачким и бугарским снагама. Очекивао 
се расплет ратних догађања и долазак савезничке војске у 
Србију. Немци, обавештени о већој концентрацији бораца 
ЈВуО, кренули су из Краљева према њима. Борци ЈВуО су 
сачекали ту немачку јединицу код села Понор и, у жестокој 
борби, потпуно је уништили. У редовима ЈВуО било је девет 
погинулих официра и бораца. Партизани су запосели Дра-
гачево 3. децембра 1944. године. У том периоду у Драгачеву 
није било ниједног окупаторског војника, али они нису ни 
били њихов циљ. Њихов циљ су били војници ЈВуО. Народ 
Драгачева је требало застрашити и принудити да прихва-
ти нову власт милом или силом. Одмах су формирали тзв. 
народну милицију. Њена дужност била је да хвата, опкоља-
ва и ликвидира припаднике ЈВуО. Неки су се и предавали, 
док је већина војника из Трећег јуришног батаљона остала 
уз свог команданта Новицу Цогољевића. Широка Плоча се 
налази на коти која доминира околним висовима. Тачно у 
поноћ између 5. и 6 новембра, на рођендан Краља Петра 
II, потпалили су ватру, а неколико минута касније, извио 
се висок пламен према озвезданом небу. Недуго потом, на 
свим висовима широм Драгачева, букнуле су ватре. Нови-
ца се повукао мало у сенку и посматрао осветљене висове 
родног Драгачева. Познавао је свако брдо, сваку удолицу и 
ливаду. Рођен је и одрастао у Драгачеву. Из њега није ни 
путовао нигде у свет. Волео је свако дрво, ћувик, речицу, 
извор и пропланак. Он и Драгачево чинили су јединствен 
спој човека и природе у којој је тај човек рођен. Поглед му 
је скренуо према саборцима који су стајали око ватре непо-
мични и замишљени. На њиховим лицима видели су се тра-
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гови петогодишњих ратних напора: пешачења, гладовања, 
борбе са „својим” и туђином. Младићи – прерано остарели. 
Средовечни домаћини одвојени – од својих имања, домова 
и породица. „Пет година они ме прате, слушају и изврша-
вају моја наређења и боре се без застанка и одмора.” Сви су 
махом из Драгачева или околних села. На њиховим лицима 
он види умор, али и одлучност да га прате до краја. Остали 
су, тако, без речи. Пламени одсјај поче полако да слаби. И 
даље се уздизао према небу, али са мањом жестином. Ва-
тре су се полако гасиле сагоревајући њихову последњу наду 
да ће живети у својој земљи као слободни људи, поштујући 
своју веру, традицију и обичаје, да ће слободно славити, 
обављати своје верско наслеђе, учити и васпитавати своју 
децу о херојској прошлости народа коме припадају, да ће 
Србија бити поштована и цењена земља и да ће у њој сви 
слободно живети. Држава са демократским институцијама 
у којој ће владати слобода мисли, говора, окупљања, ствара-
лаштва, са просперитетном економијом. Уместо тога, они 
су имали осећање да присуствују сахрани једног изданог, 
презреног и мученичког народа. Знали су да ће они, који су 
научени од Чернишевског, Писарова, Бакуњина, Нечајева и 
других, с једне стране, и Леона Гамбете и осталих, са дру-
ге, териториторијално, духовно и цивилизацијски обогаљи-
ти српски народ на дуже време, и свести га на националну 
мањину у земљи за коју је тај исти народ жртвовао милионе 
својих најбољих синова. Најзад, након једног века борбе, 
радикали и социјалисти, под заједничким називом комуни-
сти, успели су да потчине Србију и одмах су је територијал-
но осакатили са две покрајине. Остало ће уследити касније. 

Најтрагичнија у свему јесте подела, која је довела до 
међусобног убијања на идеолошкој основи. Српски народ 
у целини изашао је обешчашћен из тог грађанског рата. 
Партизани су себе представљали као победнике. Не само 
да су се тако представљали већ су се тако и понашали. Њи-
хова владавина била је гора од робовања под Турцима за 
један део српског народа. Кога су они победили? Свој на-
род, своју историју и свој идентитет. Борци ЈВуО су морали 
да се довијају да одрже барем привид да је то она Србија из 
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Првог светског рата. Опкољени са свих страна, бранили су 
земљу коју нико није желео осим великих сила којима је 
Балкан увек служио као монета за поткусуривање. Они су, 
у ствари, бранили голи опстанак српског народа. Оставље-
ни од стране своје војничке и политичке елите, без оружја 
и основних средстава за ратовање, прелазили су са једног 
брда на друго, чувајући српску веру, традицију и наду да 
ће завезници правилно оценити колико су они у таквим 
условима допринели заједничкој победи. Подела, на којој 
се предано радило још од убиства Кнеза Михаила и раније, 
онеспособиће српски народ у дужем временском периоду 
да покаже свој потенцијал. Шта може један бројчано мали 
народ и кад је уједињен а не само подељен?! Они су знали 
да је то најбољи начин да српски народ нестане са светске 
позорнице, да иза себе остави Грачаницу, Студеницу, Жичу, 
Сопоћане, Каленић, Љубостињу и многе друге задужбине 
као свој допринос вери и култури људског рода. Они који 
су тад стајали покрај ватре знали су да је њихова судбина 
већ одређена. Било им је јасно да је народ, који се пет ве-
кова борио за слободу не жалећи жртве, гурнут у амбис са 
свог историјског пута вољом лажних савезника са Истока 
и Запада. Једнима је сметало његово историјско наслеђе 
ког овај народ није могао да се одрекне, другима је смета-
ла њихова неугасива тежња са слободом и самосталношћу. 
Они су тражили једноумну масу. Овај народ је то и у пе-
товековном ропству одбијао чувајући своју посебност. Они 
су, у ствари, на Србе гледали као на народ из средњег века, 
народ који је веровао да се дата реч поштује а да је обећање 
закон. Срби нису разумели да су њихови лажни савезници, 
у ствари, преваранти и лицемери. Једна за другом гасиле су 
се ватре по драгачевским висовима. Србија је полако тону-
ла у мрак из којег до дана-данашњег није изашла. Новица се 
окренуо према својим борцима и рекао: 

– Браћо, желим да вам кажем, комунисти и њихови до-
ушници су сигурно видели ове ватре. Сутра, или најкасније 
прекосутра, окупиће војску и своје послушнике из народ-
не милиције и кренуће на нас. Ми немамо ни муниције ни 
људства да се њима отворено супротставимо. Зато предла-
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жем да се разиђемо у мањим групама да би се лакше скри-
вали и пробијали. 

– А куда ви, Комаданте? – упита га један борац. 
Новица се окрете, погледа га и јасно рече: 
– Ја сам на почетку овог рата изабрао страну наших 

предака и њихов пут. Са тог пута немам намеру да скрећем 
– застаде на тренутак, и додаде – До краја. 

Одмах се одвоји група бораца која се примаче ближе 
њему, и један од њих рече: 

– И ми са тобом до краја. 
Одмах су се поздравили и почели да се разилазе по 

двојица или тројица, нестајали су у, мраком обавијеној, пла-
нини, верујући да ће се поново видети. Комунисти су упо-
требили све своје јединице да пронађу борце ЈВуО. Новица 
се тад, са јединицом, повукао према Чемерну. Опет се поја-
вио на терену Драгачева два месеца касније, и то писмом 
свештенику Ранку Оцокољићу из Каоне, у коме га опомиње 
да на Светој Литургији треба да помене Краља Петра Другог 
и дом Карађорђевића, објашњавајући му да наш Краљ није 
отишао у Немачку код Хитлера, као што су учинили влада-
ри суседних земаља, нити је с Немцима сарађивао већ се 
склонио у савезничку земљу – Енглеску. Први сукоб групе 
око Новице Цогољевића са народном милицијом одиграо 
се почетком септембра 1945. године покрај Гуче. У том ва-
треном окршају погинула су два милиционера, а рањено је 
шест четника. Дрги сукоб се одиграо у Брезовицама 14. сеп-
тембра, само што је овог пута група имала сукоб са припад-
ницима КНОЈ-а. У тој борби погинуо је Новичин сестрић 
Рајица Микановић. Имао је двадесет четири године. 

Комунисти су за 11. новембар планирали неке њихо-
ве изборе, па им је било стало да, до тог датума, ликвиди-
рају што више припадника ЈВуО. Предузели су опсежне 
претраге терена. Позвали су у помоћ и тзв. Прву југосло-
венску бригаду, састављену од усташких формација за-
робљених испред Стаљинграда. Њих је од стрељања спасао 
Јосип Броз, у договору са Стаљином. Тада су се појавиле 
и комшије, рођаци и други да послуже тим некадашњим 
усташама као пси трагачи у хајкама. Они познају терен и 
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скривена места где би борци ЈВуО могли да се крију. Код 
њих се нарочито јављао некакав понос кад би их називали 
активистима. Ту реч су доживљавали као некакав чин или 
знамење. Кад би их неко тако ословио, они би несвесно ис-
прављали вратове и истурали груди. Кроз село би пролази-
ли као да су унапређени у нешто велико и тајанствено. То је 
била прва фаза преумљења или метаноје. Друге речи које 
су им, такође, уздизале его биле су конспирација, потом, 
еманципација и коегзистенција. Мало-помало, драгачевски 
сељаци су упадали у замку психолошке обраде, која ће их 
пратити до смрти. Ако хоћеш некога да преумиш, онда му 
само говори неразумљивим речима јер човек мисли и де-
лује у складу са речима. 

Новицу и његове борце опколиле су усташе и ОЗН-е, уз 
садејство народне милиције, на подручју села Виче, Белице 
и Котраже. Дан раније, већа група припадника ОЗН-е от-
крила је Новичину групу бораца ЈВуО у близини Виче. Но-
вица је наредио покрет у правцу Котраже преко планинског 
превоја Брест. Рачунао је, ако се докопају јаруга и усека, 
можда ће моћи некако да се извуку даље према шумама. 
Група је имала двадесет једног борца ЈВуО. 

Одјекнуше први пушчани плотуни. Припадници мили-
ције су пристизали. Повлачећи се, неколико бораца ЈВуО, 
иступили су из колоне и заузели положај, отворајући ватру 
у правцу гонилаца. Остали борци ЈВуО наставили су осту-
пање. Нису стигли да се опросте од оних који су остали да 
би им омогућили даље повлачење. Након извесног време-
на, издвојила се друга група, почела да застаје и да пружа 
отпор. Остали су на положају изрешетани мецима. Новица 
је, са једанаест бораца, стигао близу узвишице на којој се 
налазила шума. „Само да се докопамо шуме”, помислио је. 
Истог момента, приметио је стрељачки строј милиције како 
им затвара пролаз према шуми из правца Котраже. 

„Дакле, овде, на овом брду где сам као дете долазио из Гу-
береваца, у срцу мог родног Драгачева, морамо да положимо 
животе за Србију”, прође му кроз главу. Онда му паде на па-
мет војвода Стеван Синђелић о коме је као дете читао. Као 
да је наслућивао да ће његово тело постати нова Ћеле-кула, 
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унакажено и раскомадано изложено погледима пролазни-
ка у центру Гуче. Успели су да пронађу заклон на падини 
покрај букове шуме, у јарузи коју је издубила вода кад се у 
пролеће топи снег на врху брда. 

– Браћо, пуцајте само кад сте сигурни да нећете прома-
шити – обрати се борцима. Обруч се све више примицао ја-
рузи. Они што су их гонили од Виче саставише се са групом 
из Котраже. Стиже им и појачање. 

– Ако неко хоће да се преда, нека то одмах уради! – по-
вишеним гласом викну Новица да би га чули и они коју су 
били распоређени тридесетак метара ниже, у истом заклону. 

Нико се не јави. Одјекнуше пуцњи уз позиве да се пре-
дају. 

Сачекали су неколико минута и приметили први мили-
цијски кордон како се опрезно пење уз падину. Отворили 
су ватру. Неки од милиционера застадоше тражећи сигур-
нији заклон, други, погођени мецима, тражили су помоћ. 
Пуцњима се огласише и они што су са врха брда затварали 
обруч. Планином одјекну кратак рафал пушкомитраљеза са 
брда. Меци су фијукали испред јаруге разносећи земљу која 
је служила као заклон. Неравноправна борба је трајала око 
сата. Неколико бораца ЈВуО отварало је ватру на гониоце 
који су пристизали од Виче. Новица и још двојица бора-
ца циљали су кордон који се примицао са брда из правца 
Котраже. Митраљези су решетали јаругу. Пушчана ватра је 
без прекида одзвањала долином. У једном моменту, Новица 
се окрете. Није имао више муниције. Погледао је око себе и 
угледао своје сабораце како леже згрчени у јарузи. Пуцњава 
и повици полако су се приближавали према њему. Он по-
диже главу, погледа у небо и полако извади бомбу из џепа. 
„Краљев официр се не предаје у руке бандитима”, помисли, 
саже се челом до земље и одлучно извуче осигурач. 
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Ћеле-кула 

Било је већ одавно прошло подне, у јесен 1945. године, 
тачније, 27. новембра, кад је, покрај варошице окруже-
не планинским венцем са свих страна, кроз коју је текла 
мутна, брза планинска река, прошло неколико пролазни-
ка, погнуте главе убрзаним кораком. Од Котраже је дувао 
хладан ветар. Гране скоро без лишћа на оближњем дрвећу 
нечујно су се померале у измаглици. У центру Гуче, ако се 
за једну дрвену бандеру може рећи да представља центар 
или вашариште, стајало је и повремено шетало неколико 
униформисаних лица. Иза њих, на бандери на коју су били 
приковане пречаге од дрвета било је причвршћено и раз-
апето унакажено људско тело. Лице се није распознавало 
од огромне ране на десној страни. Због удара ветра тело 
се сабласно клатило напред-назад. Пред само вече, поред 
те нове Ћеле куле, прошла је, скоро до земље погнута, ста-
рија жена, трудећи се да ухвати корак за човеком брижног 
изгледа. Он је ишао неколико корака испред ње. Кад су 
окренули према путу за Вичу, задихана од година и брзог 
пролаза кроз варошицу, хватајући ваздух, жена тихо упита 
сустиглог сапутника:

– Божо, очију ти, кога су оно разапели на оној бандери? 
– Новицу, кратко јој одговори човек не успоравајући 

ход. 
– Кад су га ухватили? 
– Нису га живог ни ухватили. Сам се убио. 
– Зашто му тело онако разапеше на оном месту као да 

су ухватили неку животињу? 
– Лако им је сад да то раде. Знаш како се каже: Мртве 

кости мегдан не дијеле. Пожури кући. Видиш да пада мрак 
– прекиде Божо њено запиткивање. 

Повише се обоје скоро до земље. Жена мало застаде, 
причека да Божо мало одмакне, онда, видећи да је он не 
гледа, саже се скоро до земље и брзо се трипут прекрсти и 
прошапта: Господе, подари Царство небеско нашем Новици, 
и потом убрза корак да пристигне сапутника. 
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Падала је хладна јесења ноћ. На тргу више није било 
никога осим оне тројице униформисаних и промрзлих ми-
лиционера окренутих леђима према лешу који се укочен од 
мраза једва померао. Након двадесетак минута, из попреч-
ног сокака избише двојица људи у кожним капутима, са 
видно истуреним револверима о пасу. Приђоше најближем 
милиционеру и, тихо али оштро, наредише: 

– Сачекајте док падне мрак, онда скините тог пса и за-
копајте га негде поред Белице. 

Нису дуго чекали – зимски дан је кратак – онда су ски-
нули тело укочено од хладноће и понели га према реци 
Белици. Уморни и промрзли од стајања, једва су чекали да 
се ослободе тих укочених и унакажених земних остатака. 
Замахнуше и бацише тело у шипражје покрај реке. Сагоше 
се да провере да ли је тело упало уводу. Нису били довољно 
замахнули. Само су му ноге упале, а остатак тела је остао на 
сувом. К’о да сад силази доле и копа раку, огласи се један од 
милиционера са обале:

– Гурни то у воду, надолази Белица. Однеће га. Видиш 
да се већ распао. Кад крене бујица, отпадаће у води комад 
по комад од њега. 

– Ништа неће остати – прозбори други милиционер. 
Тако и учинише. 
– Идемо – додаде други. 
Окретоше се од реке погурени и брзим кораком одоше 

према варошици. Мрак је већ испунио долину у којој се на-
лазила варошица. Нигде светла. Само би на неком усамље-
ном прозору, горе према брду, блеснула светлост од зубље 
луча. То би мајке брижно покривале децу и одмах гасиле 
зубљу. Исте ноћи, река надође носећи земљу и муљ. У том 
муљу и грању понесе и тело младог Новице Цогољевића, ис-
тинског Србина, Драгачевца, који положи свој млади живот 
за Крст часни и слободу златну. 

Ево шта је о Новици записао Станко Ракићевић из Губе-
реваца, његов савременик и писац бројних књига о ратном 
периоду у Драгачеву:

Покојни Живојин Ракићевић, мој рођак и комшија у 
селу, који је све време трајања рата био војник код Новице 
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и носио његову ташну са документима, једном приликом 
ми је рекао: „Новица је био батли. Ниједан војник није му 
погинуо нити је он кога убио”. Живојин је био са Нови-
цом у борби на Јеловој Гори, а последњу борбу као Нови-
чин војник водио је са партизанима код Живичке ћуприје. 
Обрад Цогољевић, Новичин рођак, једном приликом ми 
је рекао да га је Савета Вујиновић (позната комунистич-
ка активисткиња и послератни Јавни тужилац у Чачк, чија 
реч је, након рата, много вредела у Драгачеву) спасила да 
га не пошаљу на Сремски фронт. Он је касније отишао у 
Америку. Казала му је и ово: „Новица је у неколико навра-
та спасао мој живот. Ред је да му се макар мало одужим.” 
Моја кућа је скривала Новицу и његову групу. Као дете сам 
често присуствовао кад у сумрак или ноћу Новица дође са 
својим људима. Упамтио сам једном приликом и његове 
речи:

„Ми можемо много њих да побијемо. Али кога? На 
кога да пуцамо кад иза шуме видимо Мурицу Плазинића”, 
потом наброја још неке милиционере. Тржио сам и у ко-
мунистичкој литератури и документима да ли су Новица и 
његов сестрић Слободан Драговић, убијали и клали како је 
то онда ширено по народу од комунистичких пропагато-
ра тако да су и дан–данас старији људи убеђени њиховим 
причама и верују да су они пролили братску крв. Произ-
вољна и паушална казивања да су они убице налазио сам 
у њиховој литератури, али нигде није наведено конкретно 
кога су убили, где и кад. Да су имали те податке, комуни-
сти сигурно не би пропустили прилику да то и објаве. Онда 
је лаж била легитимно средство сатанизације политичких 
противника. Ко би се тад усудио да нешто демантује и из-
несе истину? Ја сам убеђен да су њихове руке чисте до ра-
мена. Ако ме неко од њихових историчара или учесника 
рата демантује, ја ћу му се поклонити до земље и молити за 
извињење. Драгачевци, српски роде, знајте и будите убеђе-
ни да је Новица Цогољевић до краја био частан српски 
официр, а његов сестрић частан српски борац, и да нису 
никога убили ни заклали. Они су честити равногорски бор-
ци који су часно положили своје младе животе са вером у 
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Бога за Краља и отаџбину. Од Слободанове руке погинуо 
је једино припадник милиције Драгомир Суруџић из Го-
рачића. То се догодило у борби. Могло је бити и обратно, 
па да Драгомир убије Слободана. Био је то грађански рат 
који су комунисти изазвали желећи да освоје власт. Госпо-
де Боже, молим ти се помени, у Царству Твоме, велике му-
ченике и борце за Крст часни и слободу златну – Новицу 
Цогољевића и Слободана Драговића.

Комунисти су најзад испунили дугорочне радикалске 
намере. За време њихове владавине, Србија је изгубила 
своју државност стечену 1878. Устав из 1974. године, све 
своје савезнике и територије, свео је на Србију од пре 1878, 
и територијално и институционално. 

Дочекали су свој велики тренутак, за који су се бори-
ли више од једног века, крајем 1945. године, кад су Србију 
раскомадали а Краља протерали и српску историју свели на 
оно што је почело од њиховог доласка на власт. Наравно, 
они који су све то урадили нису заборавили оне који су им 
припремали терен за тако нешто. Године 1983, помпезно 
су прославили стогодишњицу Тимочке буне. Стигла им је и 
помоћ из Хрватске. Њихов вајар Антун Аугустинчић урадио 
им је за ту прилику споменик који је приказивао сељака у 
букагијама како отворених груди пркоси мецима. У поза-
дини су поставили плочу са именима двадесет једног стра-
далог побуњеника. Аугустинчић би био поштованији да је 
урадио неки споменик у Јасеновцу, где су његови сународ-
ници поклали седамсто хиљада Срба, него што се мешао у 
српска политичка превирања кроз историју. Реконструиса-
ли су апсану и претворили је у музеј, а зграду ставили под 
заштиту државе. На магистралном путу Параћин–Зајечар, 
поставили су таблу да пролазнике подсећа на тај догађај. О 
Тимочкој буни највише је писано у ђачким уџбеницима и 
штампи у Србији од 1955. до 1985. године. 

Прошле су деценије од рата. Новица је постао немушти 
симбол отпора против расрбљавања и оних који су тежи-
ли да насилним методама измене историјски ток и од људи 
створе једноумна и њима понизна бића. Своје методе и 
диктат нарочито су усмерили на српски народ. С разлогом 
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– српски народ је, и поред страшне трагедије и страдања 
у току и након рата, остао најбројнији у држави. Као др-
жавотворан народ који иза себе има векове славе, додуше 
и страдања, морао је да усаглашава своје планове са пле-
менским менталитетом појединих народа са којима је жи-
вео у истој држави. Због тога се име Новице Цогољевића у 
Драгачеву и другде изговарало тихим гласом, а родитељи 
су избегавали да његово име дају новорођеној деци. Ипак, 
његово име се, након четири деценије, појавило на једном 
споменику у Плазинском гробљу. 

Након смрти Новичине снаје 1983. године, његов си-
новац Михаило је, на споменику својих родитеља Румене и 
Тимотија дописа и његово име – Новица, и 1915-1945. Сви 
су знали да се његово тело не налази ту већ широм Драгаче-
ва на сваком месту где протиче река Белица. „Нека макар 
остане белег и знак”, мислио је Михаило, по оној народној: 
Људи се не плаше смрти већ се плаше заборава. Није про-
шло дан-два од натписа те једне једине речи – Новица, и 
година рођења и смрти, кад се огласише следбеници Чер-
нишевског: „То име неће моћи ту да остане.” Огласише се 
каријеристи: „Ми смо то први видели, снимили и јавили где 
треба.” Шпијуни и улизице додаше: „О томе ћемо да рас-
прављамо.” „Радни народ Драгачева неће дозволити да се 
повампирују они који су били против слободе”, грмели су 
они ушушкани. О задушницама, кад се родбина окупља на 
гробљима да се сети својих предака и да запали свећу за 
њихове душе, присутни се к’о баксем учине да хоће да се 
поздраве с неким из доњег дела гробља само да би прошли 
поред споменика и крадом бацили поглед на име и фото-
графију и видели дичног Драгачевца у жандармеријској 
униформи. Срећом, то се догађало кад је Онај већ био 
мртав, па се ствар некако завршила без брисања имена и 
склањања фотографије са споменика. Господе, помози нам 
да се опаметимо да никад више Србин не убија Србина због 
разлике у мишљењима. Помози нам да све наше саплеме-
нике сахранимо достојно и да, макар као наши непријатељи 
Немци, подигнемо споменик погинулима и уклешемо речи 
какве су они уклесали својим изгинулим војницима: 
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Умрли смо да би Србија живела. Пустите нас да живи-
мо кроз вас. 

Комунисти, следбеници идеја Чернишевског, четрде-
сет година касније, 29. новембра 1968, срушили су нову 
општинску зграду зиданицу у Горачићима, подигнуту за 
време Краљевине Југославије. Онда су откупили стару брв-
нару од Милована Јоксимовића, сина Љубомира Јоксимо-
вића, и пренели је на место где се налазила 1893. да би у 
њој отворили музеј. Није их много ни коштала. Вратили су 
Миловану за брвнару парче земље које су му одузели по-
сле рата. Све то су урадили само да би српски народ и даље 
држали у беди, завади и незнању. Трошкове за ове пројек-
те платила је месна заједница Горачићи. Месну заједницу 
финансирају сви житељи из тог села. Тако су споменик 
радикалским жртвама финансирали и потомци оних који 
су касније побијени од радикалске руке. Уместо да су тим 
новцем саградили неку ћуприју на Белици, они су га упо-
требили да забију нож у тек зараслу рану житеља Драгачева 
само да би српски народ поново завадили позлеђујући ста-
ре распре желећи да докажу да су сви српски владари пре 
њих били против свог народа. 

Аутор књиге покрај споменика на 
коме је уписан Новица Цогољевић
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Пре те друштвено корисне акције, варошици Гучи су, 
1955. године, укинули статус среског места и свели га на 
општину. Онда су и тај статус 1962. укинули и преместили 
општинско седиште у Лучане. Можда су им они унакажени 
лешеви бораца ЈВуО, које су излагали на вашаришту након 
ослобођења, реметили сан долазећи им у снове, па су одлу-
чили да се склоне у Лучане. Могли су општину да пренесу 
и на Рајачки вис, или на Врлетну страну. Ништа им то не 
би помогло. Као што рече Виктор Иго: „Око беше и у гробу и 
гледаше у Каина.” 

Географски, Лучани се налазе на самом крају Драгаче-
ва и немају никакав историјски значај за разлику од Гуче 
која се у турским тефтерима помиње још 1475. године. 
Зашто тад житељи Каоне, Милатовића, Властељица и тако 
даље нису стали испред општине у Гучи и бранили је ре-
чима: Не дамо Општину! – као што су радили бунтовници 
под ненародним режимом 1893. године? Зато што би их уче-
ници Чернишевског средили по кратком поступку. Не би 
удбаши са њима преговарали нити би их молили за печат 
и кључеве као 1893. Појео би их мрак. Или би, без суђења, 
сви били послати на Голи оток. Од Каоне до Гуче је 20, а 
од Каоне до Лучана 40km. Кад су житељи из тих села ишли 
по неко решење или документ у ново општинско седиште 
био им је потребан читав дан. Комунисти су наставили да 
цепају природни склад и традицију у српском народу. Гуча 
је по свему, географски, историјски и практично, идеално 
место за општинско седиште. Уосталом, нису они који су у 
Драгачеву живели пре двеста година без разлога основали 
општину на том месту. Комунисти су радили на свим мо-
гућим поделама, па су тако и села делили на рејоне: први, 
други, трећи... Наравно, ово су догађаји који су касније ус-
ледили. Ако је Савета Вујиновић Обраду Цогољевићу онако 
говорила о Новици и завршила речима: „Ред је да му се ма-
кар мало одужим”, колико је тек већа обавеза данашњих на-
раштаја, оних који се рађају осамдесет година након њего-
ве трагедије, да се одуже тој жртви идеолошког надметања, 
том јунаку, и да трг, где је сабласно висило његово унака-
жено, младићко тело, назову његовим именом. Трг Новице 



86

Цогољевића у центру Гуче – то би било нешто најскромније 
што би сачувало његово име а никог не би повредило. 

Ако се истински не ујединимо, нестаћемо као народ. 
Међутим, да ће уједињење српског народа бити готово не-
оствариво, да ће требати можда и деценије да се нешто у 
том поглед оствари, сведочи нам и садашње стање у по-
литичком и друштвеном животу Србије. Србија је једина 
држава у Европи која није извршила лустрацију. Све идеје 
Чернишевског су и даље на друштвеној и политичкој сцени 
и примени. Ево примера! Кад је требало преименовати Трг 
Маркса и Енгелса, одлучено је да он добије назив Трг Нико-
ле Пашића. Не само назив већ и споменик. Са постамента 
је скинута скулптура Маркса и на њено место постављена 
склуптура његовог ученика. Постављање на истакнутом ме-
сту са таквом позадином, монументалност скулптуре која 
нагиње руским узорима оног времена и сличност са Марк-
сом (обојица су носили браде) чине да тај трг и даље од-
звања социјалистичким тоном. Раскид са марксизмом је 
привидан и привремен. Пашић је био човек ниског раста и 
кретао се погурено. Овај Пашић на споменику, са оноликим 
стомаком и испршеним ставом, више посећа на неког дана-
шњег (радикала) политичара. Иначе, споменик је откривен 
19. децембра 1998.године. Знамо и ко је тад владао Београ-
дом. Све је обављено на дан празника Светог Николе – Ни-
кољдан. Можда су планирали да га прогласе својим свецем. 
Ко зна? Тешко ће се Србија отрести њиховог утицаја. 

Оно што је претходило постављању споменика заслу-
жује да се укратко резимира. Године 1996, на локалним 
изборима у Београду, победила је коалиција „Заједно”. На-
кон дужих перипетија, лидер Демократске странке Зоран 
Ђинђић постављен је на место градоначелника Београда 
21. фебруара 1997. године. Пожурио је да истог дана скине 
петокраку са Градске скупштине као симбол комунистичке 
владавине над овим градом. Као да је знао да ће га убрзо 
сменити, Слободан Милошевић је тада београдским соција-
листима релативно помирљиво рекао: „Како сте радили, 
тако сте и прошли.” Изгледа да је био спреман да прихвати 
изборни пораз све док није добио поруку од супруге Мирја-
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не (тад се налазила у Индији) да она не жели да четници 
владају Београдом. Другарицу Марковић нису занимали 
стварни изборни резултати. Она је одавно себе доживља-
вала као неког ко је изнад народа. Да би извршили њену 
наредбу, покушали су са лажирањем резултата избора да 
четници не би владали Београдом. Међутим, кад то код Бе-
ограђана није прошло, Милошевић је успео на пашићевски 
начин да направи раскол међу победницима и да на своју 
страну привуче СПО Вука Драшковића. Градоначелник Зо-
ран Ђинђић је остао на месту градоначелника свега неко-
лико месеци. Све време је морао да се брани од несувислих 
напада од ученика Чернишевског. Другарица му никад није 
опростила скидање петокраке са Грдског двора. Наравно, 
радикали су били најагилнији у нападима на њега тако да је 
морао понекад и да им одговори овако: 

Српска радикална странка није политички феномен. 
Она је менталитетски феномен. Она је проблем нашег 
друштва. Они ниво јавног и политичког живота спуштају 
на такву дубину да пристојни људи из такве политике беже, 
па ћете имати политику на најнижем могућем цивилиза-
цијском нивоу, где се граница између части и бешчашћа, 
између истине и лажи, између чињеница и клевета, између 
онога што је срамотно и онога што је пристојно, у потпуно-
сти брише, до грла сте у блату, и онда они кажу: Дођите да 
расправљамо. Дођите да дискутујемо на нашем терену – у 
блату до грла. Зар нас ово не подсећа на Васу Пелагића, 
Ранка Тајсића и Перу Тодоровића. 

Због ових речи и много чега другог, Ђинђић је убрзо 
смењен, 30. септембра 1997. године, на седници незакони-
то заказаној од стране Милана Божића, блиског пријатеља 
Мирјане Марковић. Он је пожурио да испуни њену наредбу 
да четници не би владали Београдом. Убрзо је нова већина у 
Градској скупштини – СПО, СПС, СРС, ЈУЛ – донела одлуку 
о постављању споменика Николи Пашићу. Брзо су се до-
говорили јер су сви они баштинили неке од његових идеја. 

Кад је, на заседању Српске скупштине у Нишу, Пашић 
предложио да ратни циљеви Србије буду стварање државе 
Срба, Хрвата и Словенаца, Драгиша Лапчевић,председник 
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Социјалистичке странке, није био сагласан, као ни Др Воја 
Недељковић, председник Народне странке. Обојица су тра-
жили да им одговори да ли су наши савезници упознати с 
тим циљем. Пашић је одговорио да се програм српског на-
рода испуњава по души и задацима Србије а не по споразуму 
са страним државама. Он је желео Југославију – гробницу 
српског народа. 

Шта је он конкретно учинио за Србију и њене житеље 
чиме би могли да се и данас поносимо!? У нашем главном 
граду не постоји ниједан значајан споменик једној жени. 
Зар не би било праведније да је на оном месту постављен 
споменик Милунки Савић, хероини из Првог светског 
рата?! Зар није било природније да се на том месту поста-
ви споменик Тесли, Миланковићу, Пупину и тако даље. 
Они нису из стране земље донели политику већ знање и 
рад. Зато их и нема на оном месту, зато што су, они који су 
одлучивали о томе коме поставити споменик, и сами на-
следници идеја Чернишевског, Пашића и осталих. Зна се 
ко је имао власт у Београду од половине 1997. до 1998 го-
дине. Ако је требало да буде нека личност која је носила 
браду, онда је ту неизоставно требало поставити споменик 
првом герилцу у окупираној Европи – Дражи Михаиловићу, 
и раскид са марксизмом би тако био веродостојан. Дан-да-
нас се у Србији више цени попрека политика него знање и 
рад. Њихови корени су добоки и долазе нам још из поло-
вине деветнаестог века. Да је континуитет одржан сведочи 
нам и садашње стање у информативном, образовним, поли-
тичким и другим системима. Кад је национална телевизија 
приказала неку афирмативну емисију о борцима ЈВуО. и 
његовим жртвама? Још увек имамо називе улица са прове-
реним комунистичким злочинцима. Неки од њих су и јавно 
за медије говорили како су убијали невине људе. Једино ако 
нам Бог помогне да се опаметимо...

Јевреји су, већ у библијским времеменима, одбијали 
да примењују мумификацију, мада су усвојили извесне еги-
патске обичаје, као на пример, умотавање тела и употребу 
одређених мириса и аромата (о чему сведочи Нови завјет: 
Лука 23, 56 и Јован 11, 44), или употребу купатила са ме-
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дом за Аристобула као што нас обавештава Јосиф Флавије 
у „Јудејским старинама” (XLV, VII). Постоји и она концеп-
ција код патријарха Јакова и Јосифа. И њих је последњи 
час затекао у Египту. Јаков је мумифициран јер је желео да 
буде сахрањен у Ханану (1 Мој. 47, 30 и 49, 29-30). Јосиф 
је, захваљујући високом положају који је заузимао код Фа-
раона, мумифициран. Уосталом, египатски стручњаци за 
мумифицирање нису одбијали да мумифицирају и стран-
це који су били блиски са фараоном. Јаковљева мумија 
је, по његовој жељи коју је испунио његов син, пренета из 
Египта у земљу обећану где је и сахрањена покрај његових 
предака у Хеброну, у пространу гробницу предвиђену за 
два покојника, а гробницу је купио Аврам (1 Мој. 50,13). 
Јосифово тело извађено је из гроба у Египту и ношено је 
приликом изласка Јевреја из Египта да би било сахрањено 
у земљи Израиља. 

Изгледа да је Исусово тело било прво које је требало 
да помажу свете жене, мада је Јосиф из Ариматеје узео 
Исусово тело а Никодим је донео мирисе, смирну и алоју 
да заједно помажу и повију тело у чисто ланено платно и 
положе га у гроб. Сутрадан (у дан Сабата) су свете жене 
мироносице пре зоре стигле пред Свету гробницу са мири-
сима и ароматима да помажу Исусово тело. Међутим, гроб 
је био празан. 

Тимотије, син Млаћена и Стане, рођен је 10. јануара 
1861. године, а умро је 23. априла 1908. Оженио се са Челе-
стином, кћерком Дмитра Царевића из Горачића, 15. фебру-
ара 1898. године. Она је била рођена 16. јуна 1862. године, 
а умрла 25. априла 1920. Венчани кум им је био Мијаило 
Сретеновић из Ртију. Живели су од обраде земље у Цогоље-
вића засеоку. Тимотије и Челестина су имали шесторо деце: 
сина Димитрија, рођеног 1890. године, сина Благоја, рође-
ног 1893. године, који је поживео двадесет два дана, кћи 
Миљојку, Благојеву близнакињу, кћи Перку, рођену 1895. 
године, кћи Станимирку, рођена 1896. године, сина Обре-
на, рођеног 24. фебруара 1890. године, који је поживео два 
месеца. 
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Житије и страдање Димитрија 
Цогољевића, сина Тимотија и 

Челестине 

Димитрије је рођен као прво дете Тимотија и Челестине 
и уписан у матичне књиге 29. априла 1890. године, међу-
тим, приликом његовог венчања са Бориком, матичари су 
пронашли да је рођен 11. септембра 1893. Овом разликом 
у датирању Димитријевог рођења не бисмо се дуго бавили 
јер и данашња администрација, у доба информатике, поне-
кад погреши, а да не говоримо о администрацији у Србији 
у XIX веку. Међутим, постоји један детаљ који нам може 
објаснити ту разлику. Наиме, дете је рођено са „фалин-
ком”. Имајући по шест прстију на рукама и на ногама. Кад 
су угледали тај шести прст, родитељи су помислили да је то 
Божја казна или опомена. Нису журили да вест о његовом 
рођењу пошаљу сродницима и познаницима. Ништа се не 
може вечито крити, а камо ли рођење детета. Кад је родби-
на сазнала за дете, долазила је да га види. Његови родитељи 
су се изговарали да дете спава или би му замотавали ручице 
и ножице у пелене да се тај шести прст не би видео. Другим 
речима, скривали су ту његову „ману”. Нису претерано бри-
нули о њему очекујући да се нешто догоди. Веровали су да 
ће тај шести прст некако нестати, некако, сам од себе, отпа-
сти. Међутим, то се није догодило. Дете је преживело. Рас-
ло је и развијало се нормално, упркос невољном старању 
родитеља око њега. 

Прошле су три године. Димитрије је растао и нормал-
но напредовао, али још није био пријављен у општини. По-
што су пропустили да то ураде првих месеци по рођењу, 
родитељи као да су заборавили на ту обавезу. На крају су 
одлучили да то учине 11. септембра 1893. године, на дан 
Усековања главе Светог Јована Крститеља. Ово је једно од 
могућих објашњења за разлику у списима о датуму њего-
вог рођења. Тад су обавили и крштење. Кум на крштењу је 
био Крсто Сретеновић из Ртију. Крсто је био познат као че-
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стит, бистар и цењен домаћин у Ртима. Кад су му Тимотије 
и Челестина поверили своју тајну, он им је рекао да то није 
ништа грешно нити толико ретко и необично и да се до-
гађају и „тежи случајеви”. Он их опомену да дете пазе као и 
осталу децу. Рече им: 

– Ето, то се догодило, тога се не треба стидети нити 
правити драму. Нарочито би се требало ослободити сваког 
страха. 

Њему се придружи и свештеник са речима: 
– Бог не гледа колико ко има прстију већ шта му је у 

срцу и души. 
Димитрије је растао и развијао се попут остале деце, 

али, оне прве године живота проведене без истинске роди-
тељске љубави и пажње, почеле су да се показују у каснијем 
периоду. Био је повучен у себе и имао је проблема са из-
говором појединих речи. С друге стране, био је снажан и 
способан момак. Често је размишљао шта ће му рећи ре-
грутна комисија. Жарко је желео да одслужи војску. На тај 
начин би свима доказао да није „шкарт” већ да је способан 
као и други. Кад су га позвали на регрутни преглед, он се 
збунио, ушепртљао и забринуо, али је, ипак, отишао, то пре 
назначеног времена. Показао је руке и ноге члановима ре-
грутне комисије и објасни им, као да се правда, да је тако 
рођен, да није он крив за то што га је снашло. Комисија га 
је прогласила способним за војску, али пошто је тај шести 
прст, ипак, могао да му смета приликом употребе оружја, 
предложен је за интендатуру. То је значило ће да ће бити 
оспособљен за кувара, и то у Краљевој гарди. 

Димитрије је одслужио војни рок. Служећи војску, на-
учио је куварски занат. По повратку су за то његово ново 
занимање сазнали родбина и комшије. Почели су да га све 
чешће позивају да им помаже око спремања хране јер у 
Драгачеву није било пуно људи таквог занимања. Храна се 
припремала на брзину и једнолично пошто су и саме до-
маћице копале са мушкарцима у њиви па су, пред мрак, 
ишле раније кући да нешто спреме за вечеру. Кад је тре-
бало спремити храну за више особа, за свадбе, прославе, 
сахране или нека друга окупљања, онда би позивали и Ди-
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митрија да им помогне, да им скува чорбу или спреми неки 
специјалитет који је научио док је био у војсци. 

Посао кувара дао му је важност и значај и помогао му 
да задобије сигурност и самопоштовање. Димитрије се по-
нашао и живео као и остали у Цогољевића засеоку, али је у 
дубини душе осећао да није као други људи. Као да је обеле-
жен и изопштен из друштва због тог вишка прстију. Време је 
пролазило. Пошто је одслужио војни рок, по неком неписа-
ном правилу, требало би да се ожени. Међутим, он се стидео 
да се хвата у коло поред девојака на весељима и саборима. 
Потребно је истаћи и то да ни девојке нису трчале да пруже 
руку неком ко је имао прст више, вероватно због нелагод-
ности од додира тог шестог прста. Иначе, са Димитријем 
су се шалиле и разговарале. Претпостављамо да због тога 
није имао неку девојку из комшилука нити са ове стране 
планине Јелице где се углавном знало за ту његову „ману”. 
Кад су родитељи и родбина почели да се распититују за де-
војке да би га оженили, неки даљи рођаци су им рекли да 
са друге стране Јелице има девојка за удају, додуше, нешто 
старија од Димитрија. Она је тада имала 31, а он 25 година. 
Родитељи се нису много двоумили већ су отишли у Жаочане 
и договорили се са девојчиним родитељима да се венчање 
обави што пре. Тако се Димитрије, 21. августа 1916. године, 
оженио са Бориком, ћерком Миљка Чоговића из села Жао-
чана. Она је рођена 1885. године, а умрла је 1969. 

Димитрије и Борика су живели од обраде земље у Цо-
гољевића засеоку. Недуго по венчању, почела су да им се 
рађају деца: син Драгомир, 1924. године, син Ника, који је 
премину као беба, 1931. године, син Милован је такође пре-
мину као беба и кћи Миланка такође, син Илија је поживео 
шест месеци и умро 1926. године, кћи Драгојла је рођена 
1931. године, син Игрутин 1934. године, а Момчило 1936. 
На крштењу му је кума била Румена, жена Богољуба Цвет-
ковића.

Свако преминуло дете, а било их је четворо, Борика и 
Димитрије су прежалили, оплакали и сахранили. Наставил 
са да обрађују земљу да би исхранили оно преживело четво-
ро. Заузети радом и бригом око деце, нису имали ни време-
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на ни интересовања да прате политичке прилике у земљи. 
Димитрије је знао једино за Краља као владара. Оплакао је 
убиство Краља Александра у Марсељу. Био је као војник у 
Краљевој гарди, додуше као кувар, али то је иста војна фор-
мација. У време служења војног рока мало је разговарао са 
другим војницима и старешинама о ситуацији у земљи и 
будућности те нове створене државе. Није размишљао нити 
се бавио другим народима и територијама које су ушле у 
састав нове државе. Његов свет и видици били су омеђе-
ни планинским висовима који су ограничавали територију 
Драгачева. Кретао се, углавном, међу својом родбином и 
комшијама, ишао на славе, комишања, свадбе и обетине. 
Ипак, не можемо рећи да је био необавештен. Кад је при-
премао храну, често би био у друштву са знаним и незна-
ним људима на свадбама, весељима и сахранама. Људима 
се уз пиће развеже и језик. Димитрије је слушао њихове 
процене, предвиђања, нагађања и слутње. Свако је на свој 
начин коментарисао нову ситуацију. Поједини су говори-
ли гласно, загрејани ракијом, занесено, набреклог врата 
и црвеног лица, други пак тихо, готово шапатом. Већина 
је ћутала. Димитрије је слушао и размишљао, али се није 
истицао у тим дискусијама о стању у Србији. Сазнао је за 
војни пуч од 27. марта 1941. године. Већина житеља у Цо-
гољевића засеоку била је неповерљива према пучистима, 
али кад су сазнали да је и млади Kраљевић њих подржао, 
примирили су се. За њих је, поред Цркве, Краљ био неко ко 
је праведан судија, слика њихових добрих намера које они 
сами не знају увек да примене у пракси. Прва мобилизација 
је извршена још 1940. године. Већина војних обавезника из 
Губереваца била је у 58. механизовано-пешадијском пуку са 
командом у Чачку. Нова мобилизација је извршена у марту 
1941. године. Командант 58. пука био је Антун Нардели. Он 
је већ 8. априла обавестио војнике о предаји. Војници тог 
пука су се налазили на положају према Бугарској. Већина је 
заробљена и послата у немачке логоре, а неки су се вратили 
кућама. Земља се налазила у правном и сваком другом хао-
су, нарочито међу житељима сеоских подручја. 
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Верни својој слободарској традицији и борби за своју 
државу, Цогољевићи су очекивали да се појави неко из ар-
мијске команде да организује и окупи напуштен и збуњен 
народ. Житељи Драгачева су тражили виђеније људе, вете-
ране из претходних ослободилачких ратова, Солунце, носи-
оце ратних одликовања, домаћине и људе од ауторитета и 
угледа, свештенике и деловође, да им објасне шта се ово до-
гађа са Србијом. Већина им је одговарала да Србија може да 
опстане као дражава једино ако остане верна Краљу и својој 
православној вери. Али сви су изгледи да ће за то морати 
да се сама избори, као што је то увек и радила, независно 
од других народа у новој држви коју је створила. Како и са 
којим средствима, изгледа да нико о томе није размишљао, 
мада је већина полагала наду у савезнике из Првог свет-
ског рата. Старешине високог ранга обучене за ратовање 
отишли су са младим Краљем у иностранство. Оставили су 
српски народ на милост и немилост његовим вековним не-
пријатељима. Из Лондона су делили лекције и савете онима 
који су остали да бране народ. Сви народи који су живели 
са Србима у истој држави и државе које су се граничиле са 
Србијом били су на страни Сила осовине. Ипак, као и увек у 
српској историји, појавио се неко да преузме своју војнич-
ку дужност и обавезу. Већ 11. маја 1941. године, пуковник 
Драгољуб Михаиловић је, на Равној Гори, окупио официре, 
војнике и политичаре и обзнанио да се борба против окупа-
тора наставља и, што је најважније, издао је наредбу у којој 
тражи да се заведе, какав-такав, ред у земљи – општине да 
раде своје свакодневне послове, да се спрече пљачке, на-
сиље и отимачина, да се опскрбљује војска. У Драгачеву је 
убрзо основано неколико нових општина и именовани су и 
људи који су обављали дужност председника или командан-
та села. У селима су одмах постављене страже на одређе-
ним местима. У Драгачеву су страже постављене код Грабо-
ва, на Ћоровачи, на Торлаку и још неким местима. Коман-
дири сеоских стража били су команданти села. На стражи 
би обично била два човека. Знало се ко кога и кад замењује 
на стражарском месту. Њихов задатак је био да прате евен-
туалну појаву и кретање непријатеља или да контролишу 
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неко сумњиво лице. Обично би стражарили омладинци 
или старији војни обавезници. Димитрије је, у једном пе-
риоду, проводио време као стражар на одређеном месту. 
Поред сумњивих лица, стража је хватала и партизане. Стра-
жари су били, углавном, мештани у свом селу. Они су нај-
боље познавали своје место терен и житеље. Тако су људи 
из Губереваца стражарили у свом селу, они из Горачића у 
свом. Догодио се и изузетак. Раде Раковић, иако је био из 
Горачића, определио се да стражари у Губеревцима. Тако 
се догодило да га партизани заробе на Грујиним ливадама. 
Раде је био мало глув, није чуо команду и тако је пао пар-
тизанима у руке. Ђоле Ракићевић, командант села, ускоро 
је добио писмо у ком му партизански командант нуди раз-
мену – Рада за неке партизане који су били заробљени од 
стране четника. Писмо је потписао партизански командант 
Павле Јакшић. Ђоле је пристао. Изашао је пред заробљене 
партизане, прочитао имена из писма и позвао их да се јаве. 
Нико се није јавио. Касније су, ипак, пронашли те људе. 

Међутим, ко је био Павле Јакшић? Рођен је у Хрватској 
1913. године. Био је образован. Рат га је затекао у Краљеву. 
Одмах у јулу 1941. године, напустио је Краљево да би избе-
гао хапшење због политичког рада и пропаганде. Можемо 
се запитати зашто своје идеје није пропагирао у свом род-
ном крају у Хрватској? Кад је на Гочу формиран Краљевач-
ки партизански одред, он је постављен за команданта. Исте 
године, постао је командант Краљевачког батаљона Прве 
пролетерске ударне бригаде. Умро је као генерал-пуковник 
у пензији 2005. године у Београду. Није се враћао у родну 
Хрватску. 

Сви Титови генерали остадоше у Србији и након распа-
да Југославије да је и даље држе на оку. 

Димитрије се уписао у војску, и то у ЈВуО. Остао је у 
селу, ненаоружан, имајући обавезу да се одазове на позив 
кад и ако затреба. Остао је као рабаџија. Имао је добре во-
лове, окована шинска кола и саонице. На њима је воловима 
превозио креч, дрва, кукуруз и брашно од воденице до куће. 
Обрађивао је и земљу. Веран Краљу и отаџбини, био је спре-
ман да се укључи за ослобођење земље од Немаца, као што 
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су то радили и његови преци, да се стави на располагање 
војсци у којој је и служио војни рок. Већина његових рођака 
и комшија мислила је исто. Увек спремни да бране своју 
земљу, нису истраживали, процењивали нити размишљали 
о томе колико је војнички снажан њихов противник, какве 
су му намере и ратни циљеви, ни шта се дешава на оста-
лим фронтовима, како се други народи понашају, ко су им 
савезници, већ су, као и увек, били спремни да бране своје 
куће, села и државу, односно да се одупру и започну рат или 
побуну кад буду окупирани, без калкулисања колико ће да 
„кошта” у људским животима та борба. Међутим, за ту њи-
хову особину знао је и непријатељ, и не само он. Неприја-
тељ је послао елитне јединице на њих. Издао је и посебне 
указе за репресалије без милости према свим житељима 
Србије. Они други прорачунаше да им је најсигурније да 
се окупе у Србији ако мисле да се докопају власти. Убеђе-
ни да ће једино у Србији народ устати против нацистичке 
окупације, као што је то, уосталом, увек чинио кад је био 
поробљен, Димитрије примети и сазнаде да постоје и они 
који посебно уписују и праве неке своје спискове за другу 
војску мимо Краљеве. Организовали су тајне састанке и го-
ворили да ће да се боре против Немаца. Сви су се окупили у 
Србији знајући да Срби не трпе да неко њима влада, барем 
не отворено. Народи из којих су они потицали отворено и 
са радошћу су се ставили на располагање окупатору. Дими-
трије није могао да замисли да ће неко у таквој ситуацији 
да се одваја од борбе за Краља и отаџбину. „Зар сад да се 
делимо кад су сви против нас!”, размишљао је. Искористио 
је прилику да о томе поразговара са рођаком и комшијом 
Обреном кад су једном приликом седели под липом Нико-
ле Цогољевића. 

– Обрене, живота ти, ко су они што уписују људе на дру-
гу листу и тако збуњују овај, ионако слуђен, народ? 

Обрен му одговори:
– Има их и из нашег краја, али њих предводе они који 

су вршили злочине и убијали наше мајке и сестре док су се 
наши очеви борили за своју земљу у претходном рату. Сад 
су се повампирили овде и проповедају неку Правду и Сло-
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боду српском народу, а побегли су из својих места у којима 
су живели пре рата. Скупили се овде у Србији да подигну 
устанак, а њихова браћа и родбина тамо раде за Немце. Ако 
тај њихов устанак овде пропадне, они ће да побегну одавде, 
а нас ће да оставе да на нама окупатор искали бес. Нису они 
довели са собом из свог краја своје војне јединице нити су 
донели храну и опрему већ су дошли празних руку да ми 
ратујемо за њих и да нам покупе ово мало брашна што нам 
је остало. 

– Па зашто дођоше у Србију? – настави Димитрије да 
га испитује – Што не одоше у неку другу земљу да је бране? 
Имају ли они своје куће и имање тамо где су раније живели 
да их бране од Немаца к’о ми овде што радимо? Ко сад бра-
ни њихову имовину у њиховом крају одакле су дошли овде? 

– Е мој Димитрије, знају они да ће у овом рату, као и 
у оним претходним, једино Срби устати да се боре против 
Шваба јер су за нас слобода и живот једно те исто. Није ми 
чудо за њих, они су нас увек нападали, него ме чуди како 
обрлатише неке наше одавде да устану на Цркву, Краља, 
Славе и Светиње, на све оно што је одувек било само наше. 

– Па шта се то догодило са нашим народом, Обрене? 
Оне 1916, кад сам се ја оженио, Шваба је овде владао. Оду-
зимали су нам све што смо имали: стоку, дрва, сено, чак су 
нам пленили и бакарне казане и друго посуђе. Нисмо има-
ли шта да једемо већ смо млели шишарке и жир. Нисмо 
смели ни убојницу да држимо да бисмо имали мало масти 
за зиму. Све смо трпели ћутке, чекајући да се појаве наша и 
савезничка војска да протерају Швабе а нас ослободе. Једи-
но се побунисмо кад су хтели да нам уведу нови календар. 
Нама је, Обрене, тад био важнији наш календар од хране и 
живота. Ови наши сад устали на Краља, календар и Цркву. 
Они су, бре, гори од Шваба – расприча се Димитрије. 

– Не знам шта да ти кажем, али једно знам: нису они 
овде дошли зато што нас воле. Видели смо ми ту њихову 
бригу за нас оне 1914. године кад нас нападоше са свих 
страна. Ово не слути на добро за Србију. Шта ће тачно бити, 
не могу сад да ти кажем. Само ценим, онако по сељачки, 
ако они освоје власт, поделиће наш народ и од Србије неће 
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остати ништа. Сви они што изгинуше у прошлим ратовима 
борећи се за Србију и њено име биће не само заборављени 
већ и осрамоћени. 

Загледан у земљу и замишљен, Обрен заврши разговор. 
Онда се полако придиже и забринуто погледа према плани-
ни Јелици. 

– Изгледа да ће киша. Погледај како су се навукли они 
облаци одонуд, од Пожеге. 

Обрен пође низбрдо према својој кући спорим кораком. 
Димитрије је био збуњен. Није му се допало оно што је 

сазнао од Обрена. „Како неко може да ствара војску мимо 
званичне војске?” Ипак, на крају закључи: „Ако и они хоће да 
се боре, нека их.” Почетком октобра, на основу наредбе број 
2, требало је да се сви становници определе за партизане 
или за четнике. Поред агитације за једну или другу страну, 
одржавани су и зборови. Крајем септембра, Јован Бојовић 
је одржао збор код куће Милоја Стојковића из Липнице. 
Збору су присуствовали и грађани слатинске општине. На-
кон уписа грађана у четничке формације, један број је до-
био оружје и ступио у четнички одред Живојина Вучковића 
чије је седиште било у Заблаћу. У заједничким операцијама 
са партизанима, четници под командом Јована Бојовића и 
Живојина Вучковића ослободили су Чачак 1. октобра 1941. 

Они који су правили спискове и распоред јединица и 
људства нису рачунали на Димитрија као на редовног вој-
ника. Знали су да је у војсци био кувар, и најбоље је да то и 
остане у новим условима. Војници не могу да ратују гладни 
без обзира на политичке опције и усмерења. Димитрије је 
спремао јело и једнима и другима све док су имали зајед-
ничке циљеве и сарадњу, мада је себе увек доживљавао као 
војног обавезника Краљеве војске у отаџбини. 

Горе, изнад Димитријеве куће, главном џадом покрај 
Плазинског гробља, пролази војска, најчешће десетина, 
мада понекад и више људи. Воде се борбе, у почетку против 
Немаца, касније против Бугара. Димитрије није учествовао 
у њима већ је обрађивао земљу и гајио стоку. Није излазио 
ни близу пута. Кад би нека војска тражила неког да јој при-
преми храну, њега би позивали. На њихов позив излазио је 
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на зараван наспрам Плазинског гробља, не питајући ни ко 
су нити за кога су. Код Џимбове куће имао је казан, про-
чевље и све друго што му треба за кување, а храну би доно-
силе његове комшије, милом или силом. Среће, углавном, 
четнике. Већину познаје. Били су то његове комшије или 
рођаци. 

Прошло је неколико година у Димитријевим честим од-
ласцима узбрдо због кувања за некога и силасцима назад, 
низбрдо до куће. Видео је и Дражу кад је био неколико дана 
на њиховом терену у пролеће 1942. године. Дража је био 
у кући Богољуба Цогољевића, рођака Новице Цогољевића, 
потпоручника ЈВуО. Ту је неко време био Дражин главни 
штаб. И они су звали Димитрија да им припрема храну или 
да им нешто превезе са воловима. 

Прође неколико година у том метежу и општој несигур-
ности. Сви су очекивали да се Савезници појаве и да помо-
гну да се успостави држава, да се овакво стање заврши, да се 
Краљ врати и да се настави живот као раније. 

Међутим, у то време, кувајући и спремајући јело, Ди-
митрије је чуо да четници воде борбе са партизанима према 
Босни и око Копаоника. „Ето их. Сад кад је Србија разорена 
и кад су Немци стрељали на хиљаде њених житеља, они се 
враћају”, помисли он. Супруга га је опомињала да се нешто 
не „излане” док спрема храну различитим војскама. Наро-
чито је страховала кад мало попије. Тад му се језик развеже 
и ослободи га оне „мане” која га је пратила читавог живота 
код изговора појединих реч.„Кад мало попије, прича као да 
је навијен”, говорила је Борика. 

Илегалаци наједном оживеше, почеше чешће и отво-
реније да излазе из земуница у којима су се скривали код 
родбине или својих симпатизера. Појединци, за које је 
Димитрије сматрао да су одани Краљу и Србији, сад ћутке 
пролазе поред њега. У њега се увукоше некакав, њему не-
разумљив, страх и зебња. Ни пред укућанима није ништа 
говорио. Слутио је да долази нешто непознато, безлично, 
као нека хладноћа коју осећа а не може ни себи ни другима 
да објасни одакле. Примети да од тих мисли, чешће него 
раније, повија главу и увлачи рамена гледајући у земљу. 



100

Појављивао се, али ретко кад, његов рођак потпоручник 
Новица Цогољевић са својим људима да им спреми нешто 
за јело. Димитрије примети да су Новица и његови војници 
ћутљиви, да једу брзо и одмах одлазе, скоро без поздрава. 
Он се, углавном, задржава код куће, склања децу са чистине 
и с пута. Момчилу је девет година, Драгомиру скоро девет-
наест, а Игрутин је између њих двојице. Чим почне да се 
смркава, он гаси лампу и сви лежу, али он и супруга не спа-
вају већ шапатом коментаришу шта се са Србијом догађа и 
шта ће на крају бити. 

– Никад се овако нешто није догађало у нашем крају 
нити у нашој држави – шапуће Димитрије. 

Септембра 1945. године, Димитрије одлучује да потра-
жи човека кога је толико поштовао и чијим речима је веро-
вао да би му он објаснио шта се ово догађа. Тако се, у ноћи 
између 5. и 6. септембра, нашао са Новицом и његовим бор-
цима на Широкој Плочи. Још у сумрак почели су да секу 
дрва и чисте место где ће да запале ватру, као што су то 
радили и протеклих година у част рођендана краља Петра. 
Након паљења ватре, Димитрије је разговарао са Новицом. 
Он га је посаветовао да крене кући док је ноћ. Кратко му је 
још рекао и ово: 

– Димитрије, долазе тешки дане за српски народ. Са-
везници су нас издали, комунисти су подржани и од Совјета 
и од наших савезника. Чувај децу и говори им о нашој бор-
би. Можда ја грешим, можда и није све изгубљено за нас, 
али тако ја сад видим нашу ситуацију. Збогом! 

Димитрије се поздравио и кренуо у ноћ не слутећи да 
ће то бити њихов последњи разговор. Стигао је кући пред 
зору. Сутрадан је наставио да нешто поправља, да утопљава 
шталу за зиму и да припрема дрва. 

Био је крај септембра 1945. године. Димитрије је тог 
дана устао раније него обично. Играло му је лево око, а то 
му није био добар знак. Нервозно је узео чашу, попио ра-
кију у два гутљаја и изашао пред кућу. Погледао је њивицу 
са кукурузом испод куће и, загледајући пожутеле стабљике, 
помислио: „Ускоро ће стићи за бербу.” Пође назад у кућу, 
окрену се на вратима и угледа како низбрдицом према 
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њему силази наоружан човек. Стаде да сачека војника, а 
војник стаде на метар испред њега, погледа га и рече: 

– Ти си овде кувар? 
– Јесам – одговори му Димитрије. 
– Данас ће доћи једна јединица. Треба да спремиш ру-

чак за њих. Има горе намирница, дрва и казан. Све је на 
оној заравни поред куће Николе Цогољевића. 

– Добро. Ево, сад ћу ја горе, само нешто да спремим 
овде код куће и да пронађем алат – одговори му Димитрије. 

Димитрије је, док је окретао јаловицу на ражњу, мало 
од страха мало из навике, повремено повлачио гутљај по 
гутљај из флаше. Само што је проврела ракија у казану, а 
они се појавише. Било их је око тридесет. Дошли су пред 
само вече и сели за дугачке столове. На главама титовке, 
неки носе кожне капуте и кожне ташне, остали како ко, 
неко у опанцима, већина у цокулама, утегнути. Столови 
су били постављени на оној заравни повише куће Николе 
Цогољевића. Почеше да пију ону грејану ракију и да једу 
јагњетину. Како је време пролазило, све више су покази-
вали дух победника и искључивости. Оно што Димитрија 
посебно изненади, говорили су неким нагласком који није 
био познат у њиховом крају. Мало од ракије мало од сла-
ве и осећања величине, јави се потреба и за песмом. По-
чеше неку песму о мајци Русији и њеној моћи и величини. 
Неко у песми о Русији укључи и Стаљина и његову славу и 
величину. Нису могли да се „сете” неке друге песме па су, 
с времена на време, понављали исту, углавном на ту тему. 
Димитрије ослушну њихово певање и примети да у песми 
нико не помињу Србију. Није му право, али се не усуђује 
да им то каже. Држи га она језа од пре неколико дана. Не-
где пред мрак, изнова се разлеже песма о мајци Русији. 
Димитрије је већ почео да скупља посуђе, али не издржа. 
Зацакљених очију сачека да отпевају неки стих, па се гласно 
убаци окрећући ону руку са шест прстију: 

– Кад је, како ви кажете, нама мајка Русија, онда нам је 
отац Америка. 
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Изгледа да му је ракија улила храброст да то изговори. 
Одмахну руком и сам се чудећи својој досетки и храбрости. 
Погледао је испред себе и наставио да скупља посуђе. 

Одједном – завлада тишина. Војници погледаше пре-
ма средини стола. Тамо је седео мршав човек, оштрих црта 
и замишљеног погледа. Чуо је Димитријеве речи, подигао 
главу и погледом, као да неког потражи за столом, застао на 
једном од војника необичног изгледа, риђе косе, са очима 
зараслим у густе јаке обрве. Он је гледао у Димитрија ис-
под тих веђа као да га гледа из заседе. Онај мршави климну 
главом у његовом правцу и, само из један покрет усана, из-
говори: 

– Вечерас. 
Након јела, војници се придигоше и изађоше на пут. 

Неки су у мраку стајали очекујући наређење и пушили. 
Онај мршави старешина разговарао је са домаћином о пре-
ноћишту. Димитрије опра руке, узе свој куварски алат, по-
вуче још једном из флаше и крену низбрдицом према кући. 

Није одмах заспао. Читавог дана га је опседала нека 
мисао која му је уносила зебњу у душу. Никако није могао 
да открије одакле је дошла и шта то треба да значи. Само 
што је легао, сети се шта је то што му је цео дан кварило 
расположење. „Лево око!” Помисао да му је јутрос упор-
но „играло” лево око било је оно што га је мучило читавог 
дана. „Шта ли то треба да значи?” – размишљао је. Није 
још заспао, а неко неко лупи у врата. 

– Излази, кувару – чуо је како га неко зове тихим, али 
оштрим, гласом. 

– Ево, одмах, само да се обучем – одговори он брзо да 
му се не би пробудили деца и жена, али они су већ били 
будни и стајала покрај врата. 

– Сад ћу ја, само да видим шта горе фали. Можда треба 
још нешто да спремим – промрмља пролазећи покрај њих. 

– Остаде ми капа.Ссад ћу ја, само да нађем капу – обра-
ти се онима што су га чекали напољу. 

– Само ти излази. Неће ти више требати капа – довикну 
му један од оне тројице што су га чекали испред куће. 
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Димитрије изађе. Повели су га узбрдицом према путу 
и гробљу. Стајао је неколико тренутака и гледао у оне три 
сенке као у привеђење. Једна се одвојила и пришла му бли-
же. Одједном, он осети ударац врхом мотке у стомак и чу 
наредбу: 

– ‘Ајде, крећи. 
Иако је непознати говорио тихим гласом, скоро као да 

шапуће, Димитрију се учинило да му је глас однекле по-
знат. Она двојица су се изгубила у мраку. Кренули су. Мрк-
ла јесења ноћ. Једва се назире пут, али Димитријевим пра-
тиоцима то није представљало проблем. Пут им је изгледа 
био познат. „Неко од мојих комшија”, помисли Димитрије. 
Корачали су ћутке, усиљено, не пребрзо. Прођоше покрај 
гробља. У мраку се назиру споменици. Кренуше узбрди-
цом. Рупе од колских точкова им сметају при ходу зато иду 
уском стазом покрај пута. Пешачили су двадесетак мину-
та без речи. Један напред, па Димитрије и она двојица иза 
њега. „Ко су они?” помисли Димитрије и покуша да заподе-
не разговор како би их по гласу познао и сазнао од које су 
фамилије. 

– Куд ме то водите ноћас, браћо? Зар то није могло да 
сачека јутро? 

Нико му не одговори. Само су га мотком пожуривали. 
– Браћо, погрешио сам што оно рекох. Оте се. Нисам ја 

то мислио озбиљно него, кад има мајка, мора и отац. Ја сам 
то онако... да се нашалим –настави да објашњава. 

– ‘Ајде, само напред. Знамо ми добро тебе, Цогољевићу. 
Четничино – проговори један од оне двојице што су ишли 
иза њега. 

Димитрије заћута. Умало се не окрену да види тог што 
говори; толико му се глас учинио познат његов глас. „Чији ли 
је ово глас па ми је овако познат? –покуша да се сети. Кад су 
се попели на планински превој, било је близу поноћи. Била 
је ноћ, али се у даљини назирала бела измаглица моравске 
долине. „Објаснићу ја то све сутра судији. Ови неће да ме 
саслушају” – размишљао је. „Судија ће то сигурно правилно 
разумети. Он мора да је школован човек. Ја нисам ништа 
учинио. Колико сам само ручкова скувао свима. И једнима и 
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другима.” Док су му мисли пролазиле кроз главу, примети 
да силазе према раскрсници која води за Премећу и Жаоча-
не. Он познаје тај пут. Тим путем су довели његову Борику 
да се венчају. Она је сад остала сама са децом и сигурно 
брине за њега. Помисли да би требало то и њима да каже. 

– Браћо, само да вам кажем нешто. Био је то август 
девесто шеснесте. Још је био онај први рат. Тад сам овим 
путем довео моју жену Борику. Она је рођена одмах испод 
овог пута. Од фамилије Чоговића... Ћерка Миљка Чого-
вића... Познајете ли га? Он је био познат по томе што је 
намештао уганућа руку, ногу... Звали су га и у Дубац да тамо 
намести ногу човеку. Пао са сена мученик и уврнуо ногу. 

Димитрије је имао потребу да говори, да чује њихов 
глас, да им се преко разговора некако приближи не би ли 
тако сазнао куд га ноћас воде. 

– Завежи, четничино, иначе ћемо овде да завршимо с 
тобом. 

Опет исти глас. Овог пута осети и ударац мотком по 
леђима. Заведе се, али остаде на ногама. Није више поку-
шавао да говори. Осети бол и умор. Сети се: „Цео дан сам 
им спремао јело.Умор је од тога и од овог пешачења по мраку 
и неравном путу.Ово су моје комшије. Шта је то ушло у њих 
да ме оволико мрзе. Они сигурно знају све о мени и мојој Бо-
рики и деци. Нисам се ником замерио толико да неће ни да 
говори.” 

На раскрсници скренуше лево према Јежевици и Лип-
ници. Десно је пут за Премећу и Жаочане. „Значи, према 
Чачку ме воде”, мислио је полусвестан. Корачао је ритмич-
ки иза оног првог. Није више покушавао да их наведе на 
разговор. Корача, али осећа се као да је у неком полусну. 
Одједном му дође мисао о Богу. „Да разговарам макар с 
Њим кад ови неће да ме саслушају.” Отпоче безгласно у себи 
нешто као молитву: 

– Боже, Ти си ме обележио да будем мимо друге људе, 
да имам шест прстију, а сви људи имају по пет. Какав си то 
знак ставио на мене? Шта сам ја коме крив да се ноћас по-
туцам по овој планини. Оставио сам код куће жену и децу. 
Ону која су преживела. Четворо смо ја и моја Борика сахра-
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нили. Боже, ето, и то сам морао да преживим. Баци човек 
мачиће, па му дође жао, а камоли сахранити четворо деце. 
Да ли ови то знају? То морам да им кажем. Морам – закљу-
чи Димитрије. 

Ухвати се за ту мисао као за нешто спасоносно, рачу-
најући на њихово сажаљење. Трже се, изрони из сањарења и 
помисли: „Сад треба да им то кажем.” Покуша, онако изо-
кола, да говори, али га ударац мотком по леђима натера да 
ућути пре него што је изговорио и једну реч до краја. Изно-
ва поче да се моли: 

– Господе, ко згреши, ми или наши преци, па овако 
пострадасмо? Господе, немам ноћас времена да помињем 
друге жртве већ само оне из првог рата. Отерали су нас пе-
шице чак до мора да би нас сахранили у њему. Никад нисам 
видео море. Кад неко у разговору помене море, ја одмах 
замислим неко велико гробље без крстача, а на његовом 
дну, кости наших ратника. Кажу да има Срба који иду на 
море да се тамо одмарају и купају. Све нешто мислим, кад 
бих неким чудом и ја стигао до мора, не бих се усудио да 
се у њему окупам. Одмах помислим да би ме неко од наше 
браће која леже на његовом дну прекорео речима: Ти се ку-
паш и уживаш, а ми овде лежимо јер смо бранили наше све-
тиње. Због тога и нисам никад био на мору. Ево, и ноћас, 
воде ме комшије негде. Лакше бих понео овај пут да ме воде 
страни војници, окупатори. 

Подиже главу и погледа у мрачно небо без звезда. „Ни 
одозго помоћи”, помисли и загледа се у полумрачну даљину. 
Мало ниже уочи како се уз сам пут црни шума. „Знам, про-
лазио сам ја овуда кад сам ишао у Чачак. То је Пропадовића 
шума”, сети се Димитрије. „Кад прођемо шуму, онда ћу да 
покушам да им испричам оно о деци”, одлучи и ухвати ко-
рак. Пролазили су покрај шуме кад му онај иза лећа оштро 
заповеди: 

– Скрећи! 
– Где да скренем? – упита их молећиво, предосећајући 

да су нешто наумили. 
– Ту. Одмах из жбуња има пропланак. Овде ћемо да зав-

ршимо с њим –обрати се тихо, али оштро, оној двојици. 
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Димитрије је као кроз сан чуо, истог трена препознао 
је глас и следио се. Није стигао да му нешто одговори јер 
је помислио: „Нисам стигао да им испричам оно за децу.” 
Укочи се и стаде. Гурали су га према пропланку оивиче-
ном шумом. Они су га довукли до ивице пропланка, у сенку 
дрвећа, где је трава била већа и гушћа због влаге. Као да су 
се плашили ведрине и слабог Месечевог одсјаја. Димитрије 
наједном поче убрзано да говори. Тад му се, као за инат, 
јави и она говорна мана, па је упола муцао а упола говорио, 
као да се плашио да неће стићи да им исприча све о својој 
преминулој деци. 

– Браћо... Прво сам сахранио сина Илију. Рођен је на 
Илиндан, па му дадосмо то име. 

Одједном осети ударац мотке по леђима и бол се рас-
простре по читавом телу. Ипак, настави да говори: 

– Браћо... Па ћеркицу... Доби име по Борикиној мајци. 
Осети ударце по глави и чу мукле пригушене узвике: 
– Удри у главу змију четничку. 
Паде на колена, али настави тишим гласом: 
– Браћо... Сахраних и сина Нику. Имао је десет месе-

ци... Почео да пуже а нама мило... Надали смо се Борика и 
ја да ће да нам он преживети. 

– Удри дражиновца по бубрезима. 
Први пут зачуо „нови глас”, али и њега одмах препоз-

наде. 
– Браћо... Аахраних и ћерку Миланку. Б..еба... Само 

што је рођена. Ни три месеца... О Боже! 
Ударци учесташе по читавом телу, најпре по глави, 

онда по леђима, као да су циљали лобању и бубреге. 
– Браћо... Па синчића Милована. Добио је име по ујаку. 

Браћо... Премину пред зору – успео је још да прошапће.
Махинално је подизао руке са оних шест прстију ва-

пијући:
– Браћо... Зашто ме не убијете као човека него ме овако 

душмански мучите?!
– За четничину се не троши метак. 
Учини му се и овај глас однекле познатим. 
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– Удри га попреко да му поломиш бутне кости – наста-
ви онај први „глас” да подстиче ону другу двојицу. 

Димитрије осети како му се у глави мути од удараца и 
паде на земљу. Џелати су наставили да туку моткама по ње-
говом опуштеном и, изгледало је, већ беживотном телу и 
даље псујући: 

– Четничина! Он ‘оће Краља... ‘Оће да радимо за ћасу 
брашна, да плаћамо порез и прирез... Удрите га јаче! – не-
прекидно је задихано понављао онај „глас”. 

Сабласно је деловала та слика при слабој месечини – 
три сенке са моткама се крећу укруг и ударају по нечему 
што лежи згрчено на пропланку. 

Док је лежао непомично, окружен тројицом комшија са 
моткама у рукама, Димитрију се изненада учини да нека 
неописива светлост обасјава читав пропланак и шуму. Он 
јасно виде како, из шуме на источној страни пропланка, из-
лази кратка поворка и у њој, насмејана и обасјана истом 
том чудноватом светлошћу, његова давно сахрањена деца. 
Први у колони Илија, а на крају Милован. Пружају му своје 
мале беле ручице, прилазе му нечујно, као да лебде изнад 
земље. Обасјани и прозрачни, придижу га полако, милују га 
и говоре му: 

– Не брини. Ми ћемо те повести с нама у небеску Ср-
бију где су сви наши духовници, исповедници и страдални-
ци за православнУ Веру и Отачаство. Свршено је са твојим 
патњом и мукама. Хајде, пођи с нама. 

Он им срамежљиво пружи руке и, у исти мах, примети 
и изненади се – на рукама је имао пет прстију. погледа још 
једном на своје руке без шестог прста и осмехну се. 

И даље су ударали по ономе што је остало од Дими-
тријевог тела. Ноге су му биле поломљене, глава смрскана, 
рамена неприродно искривљена, а поломљене руке као да 
су одбачене од остатка тела. Један од тројице егзекутора, 
задихан и мокар од зноја, застаде са ударцима, загледа се 
у непомично испребијано тело, и учини му се да се покој-
ник осмехује. Подиже главу и окрете се према оној двојици. 
Они су, наслоњени на мотке, ћутке гледали испред себе. Он 
им рече: 
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– Носите овог четничког пса дубље у шуму и баците га 
грабљивицама и лешинарима. 

Одвукли су тело до ивице пропланка, ушли неколико 
корака дубље у шуму и бацили га на неко ситно грање. 

Сагоше се да узму одложене мотке и окренуше се ода-
кле су и дошли, погнутих глава, убрзавајући корак, не гово-
рећи ни речи. 

Исте ноћи, просу се по пропланку и шуми плаха киша. 
Крупне свеже капи, као сузе, заливале су траву на проплаку 
и одбијале се о преостало јесење лишће на дрвећу. Киша је 
натопила разбацане делове Димитријевог тела. Наредних 
дана, пси, лисице и гавранови окончаше са оним што је још 
остало од земних остатака некадашњег човека-мученика – 
Димитрија Цогољевића, поштеног, православног Србина, 
земљоделца из Драгачева. У Плазинском гробљу, где се већ 
два века сахрањују чланови фамилије Цогољевић, његова 
преживела деца дописала су и његово име на спомен плочи 
коју су подигла својој мајци а његовој супрузи Борики. Без 
дугих објашњавања и описивања његовог страдања, скупили 
су храброст да на плочу уклешу следећи текст: 

Цогољевић Димитрије Рођ. 1893. одведен 15 IX 1945. 
Који се није вратио да каже своју трагедију. Супруга Борика 
1886-1969. године. Спомен подижу синови Драгомир, Игру-
тин, Момчило и ћерка Драгојла. 

Споменик Димитрије
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Након двадесет пет година...

Јесен 1967. године. С. Цогољевић, комшија и рођак Дими-
трија Цогољевића, на железнички вагон товари и картира 
вреће са паприком за продају у Сарајеву. У то време је још 
увек пругом саобраћао популарни Ћира на релацији Чука-
рица–Сарајево преко Чачка. Између врећа стандардне вели-
чине натоварио је и једну велику врећу, тзв. џак „бомбаш”. 
Тако су је сви називали јер је била дупло већа од осталих 
врећа. Да се током транспорта не би загубила, на њој је 
„масном” кредом написао прво слово свог имена и презиме 
да би, колико-толико, био сигуран да му неко не „замени” ту 
врећу приликом транспорта, утовара или истовара. Неколи-
ко дана касније, отишао је на железничку станици Бистрик 
у Сарајеву да преузме вреће и превезе их до пијаце на Баш-
чаршији. Прилазећи гомили са врећама, примети да покрај 
оне вреће на којој је било написано његово презиме стоји 
онижи дежмекаст човек, гледа у „бомбаша” и слова исписа-
на на њему. Прилазећи му, Цогољевић помисли да можда 
није исправно попунио папире приликом картирања или да 
треба још нешто да доплати за транспорт толиког џака.

– Јел’ ово твоје презиме? Цогољевић? – упита га незна-
нац, некако надмено и испитивачки, гледајући у врећу. 

Стајао је раширених ногу са рукама на леђима. 
– Да – одговори му С. Цогољевић – Зашто питате? Јел’ 

нешто није у реду? 
– Не, све је у реду, него сам мислио да вас Цогољевића 

више нема, да смо вас све побили у Пропадовића шуми, 
онда у време рата и после рата. 

Говорећи му, није га гледао у очи, чак ни главу није 
окренуо према њему, већ је гледао у врећу или негде у стра-
ну. С. Цогољевић је ћутао. Дебељушкасти незнанац се за-
кашља, пљуну пред себе и лаганим кораком оде низ улицу. 

У то време било је пуно људи из околине Чачка у Са-
рајеву. Продавали су поврће, воће и млечне производе. 

С. Цогољевић наједном осети како му целим телом 
прође нека језа. Помисли да потрчи за незнанцем и да га 
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упита ко је, на кога је то мислио, међутим, истовремено 
му се јави нова мисао: „Они сад владају и могу да раде шта 
хоће. Не смем да им се замерам. Имам децу.” Савлада се и 
поче да слаже вреће на изнајмљену приколицу да би их пре-
бацио до пијачних тезги. 

Нестајањем леденог доба, човечанство почиње да се бави 
обрадом земље. Нема сумње да су у том периоду почела и прва 
сахрањивања преминулих. Пораст температуре поступно је 
стварао услове за бржу декомпозицију тела преминулих. Тад 
се наметнула потреба за сахрањивањем тела преминулих у 
земљи. Прва скровишта за њихова тела били су омањи за-
клони направљени од грања или камења. Потом су правље-
ни гробови или тумули. Развој цивилизације, приврженост, 
љубав, поштовање, друштвени живот и појава религија и 
веровања доводе до усвајања и примене правила за одавања 
поште покојницима припремањем њихових тела за живот 
после смрти, за то дуго путовање које их очекује. 

Кад је постало sapiens, људско биће је почело да мисли 
и верује да након смрти почиње други живот. ‘Није могуће 
да после смрти нема ничега’, вероватно су мислили људи у 
праисторији. Зато је требало припремити покојника за то 
после, надајући се да ће и њима исто тако живи урадити 
кад дође њихов час. Требало је најпре заштитити покојни-
ково тело у неком заклону, пећини, потом је брижљиво при-
премано место за тело, што нам показују и прве гробнице 
из Ел Табуна, апроксимативно датиране од пре око 120.000 
година, откривене у Израелу 2004. године. Можда је тад 
установљена пракса посмртног прања тела. Кроз читаву 
историју људског рода, примећујемо да се однос живих према 
телу преминулог људског бића одликовао поштовањем чак и 
кад се радило о телу противника који је изгубио живот у 
међусобној борби. Како онда да назовемо људе који су, након 
120.000. година цивилизацијског искуства, онако поступи-
ли са Димитријевим телом? Себе су називали напреднима 
и творцима лепше и срећније будућности. На овом приме-
ру недвосмислено видимо да је то, у ствари, била обична 
бесловесна банда која се докопала моћи и власти, нарочито 
над српским народом. 
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Од оца је остануло сину 

Гојко, син Млађена и Стане, рођен је 1. августа 1868 годи-
не, а погинуо, као ратник на Смедереву, 1914. Оженио се 
са Милосавом, ћерком Милана Пајовића из Виче, 13. нове-
бра 1894. године. Она је рођена 29. априла 1877. године, а 
умрла је 1932. Венчани кум им је био Мијаило Сретеновић 
из Ртију. Њихова деца су: син Вучко, рођен 15. септембра 
1899. године, син Михаило, рођен 1902. године, кћи Дра-
гиња, рођена 1906. године, син Обрен, рођен 1907. године, 
син Сретен, рођен 1909. године, кћи Пауна, рођена 1911. 
године. 

Гојков најмлађи син Обрен рођен је 25, фебруара 1907. 
године. Имао је пет година кад му је отац отишао да ослобо-
ди Косово и Стару Србију. Кад су Турци протерани са Бал-
кана након петовековног ропства, Гојко дође кући да види 
жену и децу. Чим се вратио, латио се кућевних послова. 
Исекао је трупце да огради двориште, почео да препокрива 
шталу, прегледао каце и бурад, окресао грање са међе и, кад 
је требало да пожање пшеницу, опет га позваше у војску. 
Навалили Бугари, хоће да узму и оно што никад није било 
њихово, а Србија мора да се брани. Оде Гојко опет да одбија 
њихове нападе. Срећом, није дуго трајало. Стање се попра-
ви, а Гојко се врати кући и настави тамо где је стао пре него 
што је мобилисан. Вучко, син му, као најстарији од деце, 
помаже му у неким пословима око обраде земље и придо-
даје му алат кад би нешто поправљао око куће или стаје. 
Гојко је исправљао попадало коље око обора и поткресивао 
шљивик кад му јавише да се изгледа спрема нова мобили-
зација. Помисли да ће га можда овај рат некако мимоићи. 
Више није спадао у редовну војску већ у трећепозивце. На-
валила сила, Аустроугарска мобилиса све што је могло да 
хода и позва скоро све војне обвезнике. Гојко се и по трећи 
пут поздрави са женом и децом. Најдуже се поздрављао са 
најмлађим сином Обреном. Он је тад имао близу девет го-
дина. Носио га је по дворишту, миловао по коси и најзад 
га узео за руку и повео у шљивик. Милосава је гледала и 



112

чудила се: „Шта се ово Гојко толико маје око Обрена?! Има 
он још деце. Ово као да је неко предказање”, помисли она али 
ником ништа не рече. 

– Слушај, сине, и запамти, ја знам да је вама тешко кад 
ја нисам код куће, да се плашите кад падне мрак, да мајка 
мора сама да обрађује земљу и да ради мушке послове, али 
сад је и Вучко порастао па може да јој помогне тамо где 
треба мушка рука. Ви будите добри и помажите јој око сто-
ке. Неће ваљда ни ови ратови вечито трајати. Кад се ја вра-
тим, онда ће, ваљда, доћи време и за свадбовања и весеља. 

Већ су прешли пола шљивака, а још га је држао за руку 
и причао: 

– Сад хоћу ћу да ти кажем нешто важно. Ниси ти баш 
толико мали да то не разумеш. Ми имамо кућу и земљу, 
али ако немамо државу, то може свак да нам узме. Зато ми 
нашу земљу Србију морамо да бранимо од оних који долазе 
да нам је поробе. Разумеш? Нико нама није поклонио нашу 
државу. За њу су се борили наши преци тако да сад и ми 
морамо да се боримо да би је за вас очували. 

Обрен климну главом и загледа се у очево лице. Учини-
ло му се да је видео сузе. 

– Зато ја морам да идем, а ти помози мајци колико мо-
жеш. Ја не знам колко ће ово потрајати и зато морам да ти 
поново кажем оно од малопре. Србија је најважнија. Ако њу 
изгубимо, онда смо све изгубили, и кућу и окућницу. 

Вратили су се у двориште где су га чекали остали укућа-
ни и торба. Пењући се уз обалу према Плазинском гробљу 
и путу, Гојко се окрену и погледа кућу и укућане. Виде их 
како стоје у дворишту на истом месту. Погледом је тражио 
Обрена. „Зашто ми је он толико сад важан мимо остале 
деце?” – помисли, као да је наслутио страшну животну суд-
бину која чека његовог најмлађег сина, или је, можда, пре-
досетио да се више никад неће вратити својој кући у свом 
родном месту. 

Као погранични град, Смедерево је представљало важ-
ну геостратешку тачку на којој се очекивао непријатељски 
напад. Команда аустроугарских јединица у Банату желела је 
да изврши додатни притисак на српску војску. Након пора-
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за на Церу и заустављању непријатељске офанзиве на Дри-
ни, аустроугарска војска је, да би одвојила српске снаге од 
фронта на Дрини и пресекла одбрану Београда, рано ујутру 
9. новембра 1914, започела напад на Смедерево, пребацив-
ши војску из Ковина и са Аде на смедеревску обалу близу 
некадашњег Лозног расадника, на месту где се данас нала-
зи стара железара. Слабо брањена обала брзо је освојена, а 
ситуација је постала још тежа после пребацивања 6.000 ау-
строугарских војника. За одбрану Смедерева био је задужен 
Браничевски одред са штабом у Пожаревцу. Смедеревски 
одсек одбране простирао се од ушћа Велике Мораве до по-
тока Средњак код Орашца на Дунаву, а бранили су га треће-
позивци, махом старији од 45 година. Како ни војници пр-
вог позива нису имали комплетну униформу већ су уместо 
цокула носили опанке, а многи нису ни шињел имали, тек је 
изглед трећепозиваца указивао на слабо материјално стање 
у војсци. Ти људи, популарно названи чиче, били су готово у 
потпуности одевени у народно одело, а њихово једино војно 
обележје биле су пушке старијег модела, често без бајонета. 
Једина ствар која је на њима нешто представљала била је 
огромна шубара, док је све остало било само беда и закрпа. 
Нико од њих није имао чак ни пристојан гуњ, а цокуле или 
чизме није имао апсолутно нико. Њихови опанци су били 
мизерни, често од неуштављене и неошурене коже. Они су 
изгледали као гола сиротиња и јадна голотиња, а кренули су 
да бране Србију од светске силе о свом руху и круху. (Пре-
узето на интернету „Смедерево у Великом рату” Мирослав 
Лазић)

Са таквим јединицама, у којима су били Чачани (Дра-
гачевци), Пожаревљани и Неготинци, организована је од-
брана Смедеревског одсека са укупном ширином фронта од 
око 20 km. Одсек се делио на два пододсека: леви, од ушћа 
реке Језаве, и десни, од Језаве до ушћа Велике Мораве. По-
стојале су и три линије одбране. Прва линија била је уз оба-
лу Дунава, где су ровови пратили ток реке, друга се пружа-
ла преко потеса Тарабе и Молеровог шанца до Провалије, 
док су трећу линију чинили ровови на падинама Павлице и 
артиљеријски положај на Југову. Другог дана Митровдана, 
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тачније 9. новембра 1914. године, догодило се оно чега су 
се Смедеревци прибојавали – искрцавање непријатељских 
војника на смедеревску обалу Дунава. Непријатељ је пости-
гао ефекат изненађења. Аустроугарска 6. бригада, чији је 
командант био генерал-мајор Аугуст Мразек, започела је 
десант око пола три ујутру. Јуришна трупа са чамцима била 
је на смедеревској обали код Расадника већ око три часа. У 
исто време је и непријатељска артиљерија почела да туче 
простор од Павлице до Карађорђевог брда, дајући подршку 
пешадији. Српска прва линија одбране је лако пробијена. 
Аустроугарске снаге су брзо напредовале и, нешто после 
четири часа, већ су се нашле пред српском другом линијом 
одбране код Молеровог шанца. Потпуковник Светомир К. 
Цвијовић упутио је батаљон у коме је био и Гојко Цогоље-
вић са својом другом четом да поврати изгубљене положаје. 
Пристигавши пред Молеров шанац, овај батаљон је, након 
два неуспешна јуриша, коначно, око 13 часова, успео да 
поврати и ослободи батерију коју је непријатељ заробио. У 
току другог поновљеног јуриша, испред своје чете, погођен 
у срце непријатељским куршумом, паде и Гојко Цогоље-
вић из Губереваца. Српска артиљерија је поново почела да 
дејствује са свог положаја, што је имало велики морални 
ефекат на остале српске војнике и увелико одредило даљи 
ток битке. Када је свима изгледало да ће бројчано и у на-
оружању јачи непријатељ лако однети победу, одиграо се 
силовит контранапад 2. батаљона Вардарског пука, који 
је, након пет сати усиљеног марша, стигао из Петке како 
би помогао комбинованом пуку трећег позива. Кад се ба-
таљон приближио месту части, комадант батаљона присту-
пи да прими заповест, а старешине и људство, уз пратњу 
непријатељске артиљерије и митраљеза, отпеваше Зајчеву 
заклетву „У бој, у бој”, и све то беше лепа слика оданости 
и неустрашивости у служби за Краља и отаџбину. До 16 ча-
сова непријатељ је био сатеран у Дунав и потпуно поражен, 
а многи војници су се и подавили у реци. Број погинулих 
непријатељских војника био је више стотина, међу којима и 
подофицири, официри и четири команданта батаљона. Они 
су сахрањени у заједничкој гробници без икаквог обележја, 
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покрај пута који води од Смедерева према селу Удовице. 
Још већа немарност се огледа у непостојању тачних пода-
така о броју српских жртава сахрањених у истој гробници. 
Међу њима су и посмртни остаци Гојка Цогољевића, доброг 
домаћина и великог родољуба из драгачевског села Губере-
ваца. Тако је Обрен остао без оца, а Милосава без супруга да 
се сама бори за свој и за опстанак своје деце.

Житије и страдање Обрена 
Цогољевића, сина Гојка и Милосаве 

Најзад, након страшне патње и великих подвига српске 
војске, дође и та дуго очекивана слобода и уједињење. Гојко 
не дође, да види супругу и децу, да погледа родно Драгачево, 
његове пропланке и присојне њиве око реке Белице. Његове 
кости остадоше у заједничкој гробници са костима неприја-
тељских војника покрај пута који од Смедерева води према 
селу Удовице. Назив села као да подсећа на бројне жене 
широм Србије након Великог рата. Тако и супруга Гојкова, 
Милосава, оста удовица и настави да води домаћинство и да 
васпитава децу у слободарском и родољубивом духу. Знала 
је да ће тако најверније сачувати Гојкову жељу и аманет. 
Да би некако осетила Гојково присуство и сачувала непре-
кинуто сећање на њега, Милосава са децом подиже споме-
ник-крајпуташ и на њему уклеса речи: 

Спомен нашег ратника Гојка Цогољевића из Губерева-
ца понаредника II чете I батаљона X пука поживи 40 г. 
а учествова у рату с Турцима Бугарима и Аустријанцима 
а погибе 1914 на Космају, Смедереву. Бог да му душу про-
сти овај му спомен подиже жена Милосава и синови Вучко 
Мијаило и Обрен. 

Сад, кад је рат престао, окренули су се свакодневним 
пословима и борби да се преживи. Као и читава Србија, 
Горачићи, Губеревци и Живица изашли су из рата опусто-
шени. Убоге сеоске куће биле су руиниране. Стока десет-
кована, опљачкана. Њиве и воћњаци запуштени. Житељи 
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углавном одевену у рите, више босоноги него обувени у 
опанке од пресне коже или дрвета. На великом броју кућа 
виорили су се црни барјаци. Неки су тек подизани кад се 
сазнавало који су све ратници погинули или умрли у лого-
рима. Уз то, харале су и болести, па су, рецимо, у епиде-
мији шпанске грознице и тифуса, у новембру и децембру 
1918. године умрла 152 житеља Горачића. (Вековања, Ра-
дован М. Маринковић и Зоран Маринковић) 

У таквој Србији, неколико година касније, појавили 
су се и они који су збуњеном и напаћеном народу почели 
да говоре о социјалној неправди коју ће они укинути чим 
се докопају власти, о сукобу интереса капиталистичких 
концерна и радника, о радничким правима и тако даље. 
У Драгачеву је тада било три пилане, двадесетак пећи за 
печење креча и ћумура, неколико воденица поточара, две 
вуновлачаре у граду и пивара. Оне који су то поседовали 
комунистички агитатори су третирали као велепоседнике 
и класне непријатеље. У ствари, радило се о завери против 
српског народа, о његовом поступном економском опорав-
ку и друштвеном развоју као демократске заједнице.

Милосава о задушницама пали свећу покрај споменика 
који су у њиви подигли за Обренову душу. Кад је сазнала да 
је Гојко пострадао код Смедерева, она оде у Живицу, где је 
био мајдан камена и где је било каменорезаца који су пра-
вили споменике. Повише куће, на брегу, она подиже свом 
Гојку споменик крајпуташ. Понекад предвече, оде до спо-
меника да запали свећу и „да се посаветује са Гојком”, како 
је говорила деци. 

Земљу су опљачкали непријатељи, домаћинства су била 
запуштена, многи се, као Гојко, нису вратили кући. Остави-
ли су своје кости по албанским гудурама, покрај мора и у 
јуришима приликом ослобађања отаџбине. 

Кад су се мало прибрали, и почели су полако да се куће. 
Милосава дочека да ожени синове и да уда ћерке. Свако ве-
сеље она одболује. Весели се, а у души јој неописива туга 
што нема и Гојка да све то види. Прво се, 1924. године, оже-
нио Вучко, са Росандом Герзић из Виче. Удаде се, 1925. го-
дине, и Драгиња, за Јанићија Терзића, у Властељице. После 
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две године, задеси их нова несрећа. У седамнестој години 
премину Сретен. Сахранили су га при крају Плазинског 
гробља. Док су копали раку, Милосава је донеле одлуку и 
оставила аманет да је сахране покрај сина кад већ није мог-
ла бити покрај супруга. Михаило се оженио са Радмилом 
Мандић из Премеће 1927. године. Пауна се удала за Стоја-
дина Павловића из Живице 1932. Милосава је доживела да 
ожени синове и уда кћерке и тако је испунила Гојкову жељу. 
Остао јој је син Обрен неожењен. Не дочека Милосава да и 
њега види ожењеног. Неколико година касније, 1935. пре-
минула је. Сахранили су је, по њеној жељи, покрај сина Сре-
тена и на њеном споменику написали: 

Ја, Милосава, жена Гојка Цогољевића из Губереваца 
која часно и поштено поживе 55 лета па се сећам и оног 
света радим кућим лако душом дишем и за живота себи 
спомен пишем са помоћу свое синове а умре с десне стране 
сарањен Сретен од 17 год. син Милосаве и Гојка Цогољевића 
умро 1928г. 

Не прође много, и ожени се и Обрен Цогољевић, 1936. 
године, са Радмилом Стевановић из Петнице. Тада су поче-
ле да се остварују Гојкове стрепње за сина. Након порођаја 
са сином Драгоманом, 1937. године, не прође ни седам ме-
сеци, премину Радмила. Обрен се није поново женио. Већ 
су се осећали дах новог рата и несигурног времена. Мада 
су живели у новој држави, Краљевини Југославији, ништа 
се битно није променило у њиховом свакодневном животу. 
Они су и даље обрађивали земљу, гајили стоку, купили шљи-
ве и пекли ракију; удавали ћерке и женили синове. Нису ни 
имали времена да се нешто посебно баве политиком и раз-
ним партијским комбинацијама. За њих је постојало само 
троје око чега није било двоумљења ни калкулисања – Пра-
вославна црква, Краљ и одбрана земље од непријатеља.

Тако су, скоро сви Цогољевићи, на Ђурђевдан 1938. го-
дине, били у Гучи да дочекају Епископа жичког Николаја 
Велимировића и да чују његову проповед. Владика им се 
том приликом захвалио на борби против Конкордата, мада 
они нису у потпуности схватали све правне финесе тог спо-
разума, али кад су обавештени да је њихова вера доведена 
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у опасност, стали су иза својих свештеника. Владика је пре-
ноћио у Гучи, и сутрадан је кренуо у Котражу да, у месној 
цркви, изврши освећење иконостаса који је урадио познати 
руски уметник Мељников. Исти уметник урадио је и иконо-
стас у манастиру Преображење у Овчарско-кабларској кли-
сури. У Котражи је Владику дочекало више од 3.000 душа из 
места и околине. Након освећења иконостаса, у присуству 
десет свештеника, Владика је рекао и следеће: Цела наша 
држава јесте храм у коме су само кости и сузе, и све што 
нам рађа – рађа нам на костима и сузама, а пример је сама 
општина котрашка која је дала 220 својих синова... Вла-
дика је обавио помен за 220 ратника из Драгачева који су 
погинули за отаџбину у балканским и Првом светском рату. 
Он је том приликом поименце поменуо све погинуле рат-
нике из Драгачева. Помену и Гојка Цогољевића. Овако ве-
лики број присутних на овој црквеној свечаности сведочи о 
преданости Драгачеваца својој Православној цркви, Краљу 
и отаџбини и обесмишљава све накнадне комунистичке 
квазитеорије о њиховом реалном утицају међу житељима 
Драгачева. 

Не прође ни две године од тог догађаја у Котражи, а 
до Драгачева допре вест о државном удару генерала Симо-
вића 27. марта 1941. године. Након неколико дана, тачније 
6. априла, Немци нападоше Београд и Србију. У Драгачеву 
су се људи спремали да бране земљу онако како су је бра-
нили и њихови очеви и дедови. Мобилизација је обављена 
нешто раније. Војска је упућена према вечитим српским 
непријатељима Бугарима. Хрватска издаја и дезорганизо-
ваност брзо су довеле до слома југословенске војске. Неко-
лико хиљада српских војника допало је немачког ропства, 
а остали су се вратили кућама. Генерал Симовић, органи-
затор војног пуча, побегао је у Лондон са политичарима и 
војницима. Повели су и малолетног краља Петра. Хрвати се 
збратимише са нацистима, муслимани приђоше усташким 
формацијама, Мађари погазише одредбе Пакта са Краље-
вином Југославијом из 1939. године, Бугари и Албанци про-
валише на српске територије убијајући житеље и палећи 
српске куће. Српски народ остаде сам, без игде иког да га 
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заштити и организује, окружен са свих страна својим веков-
ним непријатељима. Хрвати, у сарадњи са муслиманима, 
почеше са масовним клањем српског живља у Хрватској, 
Босни и Срему. У тој и таквој ситуацији, својим прогласом 
се јави пуковник Драгољуб Михаиловић и обзнани да борба 
са Немцима није завршена и да ће се српски народ брани-
ти. Издао је основна упуства за организацију живота у сели-
ма и насељеним местима. Забранио је пљачку, безвлашће 
које је већ било завладало, поставио је општинску власт као 
базу, каквог-таквог, реда и поретка.

Само што завлада некакав поредак, отпоче и организа-
ција војног састава. Појавише се неки страни људи у Србији. 
Мада су их подржавали појединци из саме Србије, народ је, 
по њиховом говору и именима, познао да нису Срби и да су 
дошли по нечијој директиви. „Броз, Кардељ, Пијаде, Рибар 
– каква су то презимена и одакле су они? питали су се људи 
по Драгачеву. Поред свих вековних непријатеља из свог 
окружења и поред оних удаљених непријатеља, сад су се и 
ови удружили против српског народа. Србија у њима доби 
још једног, можда и најопаснијег, непријатеља – Комин-
терну или Светску комунистичку организацију предвођену 
Совјетским Савезом. Изгледа да вођи руске револуције нису 
могли да опросте Србији што је на своју територију при-
мила Врангела, вођу армије која се борила против њихове 
тираније, и остале православне избеглице из Русије. Ско-
ван је паклени план о уништењу српског народа. Хрвати су 
немилосрдно приступили екстерминацији српског народа 
на западу и средишном делу Југославије. Коминтерна је, 
слањем својих следбеника на исток земље под Немачком 
окупацијом, била упозната са немачком наредбом „сто за 
једног”. Остало им је само да повремено убију или ране јед-
ног немачког војника и да касније броје стрељане невине 
Србе. Шиптари су протерали Србе са Косова. Појавиле су се 
и избеглице са некаквим чудним нагласком. Народу у Дра-
гачеву речено је да су то Словенци које су Немци протера-
ли из њихових кућа. Драгачевци су и њима отворили врата. 
„Није нам тесно. Колико буде за нас биће и за вас” рекли су 
им братски. Након покоља и протеривања, стигли су им и 
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Срби избегли из села Буђева са Пештерске висоравни маја 
1943. Протерале су их комшије муслимани. 

Село Буђево налази се на самој Пештерској висоравни. 
У њему од памтивека живе искључиво Срби. У току Другог 
светског рата много је пострадало од једног дела муслима-
на. Иако је релативно мало, бројало је до 80 домаћинстава. 
Муслимани су убијали без разлике децу ,жене и одрасле. 
Пошто нису могли самостално да га униште, муслимани су 
позвали у помоћ једну немачку јединицу. Буђевци се нису 
могли супротставити јачем од себе, па су почели организо-
вано да се повлаче преко планине Гиљеве у правцу српских 
села Црне Горе. Пошто је напад унапред био планиран, 
муслимани су још у току ноћи направили заседе, знајући да 
се Срби могу повлачити овим правцем, и све које су могли 
да убију убили су. Тако је погинуо и један дечак из породи-
це Матовић, пошавши сам, без игде икога. Неки су живи 
похватани и на најгори начин убијени и бачени у пећине. 
Онај део народа, већином мајке са малом децом, као што 
је била Станисава Новчић са четворо мале деце, затим, ста-
рије и болесне особе које нису успеле да се на време по-
вуку, а то је била и нека њихова срећа, покупили су мус-
лимани и довели пред школу на стрељање. Међу њима је 
била и учитељица Марковић, која је знала немачки језик. 
Она је устала испред народа, било је око 50 душа, и рекла 
Немцима да они потпуно невини страдају, у шта је немачки 
командант поверовао и ослободио их. Морао је да одреди 
немачке војнике да их, као стража, допрате преко мусли-
манских села до села у којима је живео српски живаљ. Онај 
трећи део народа из Буђева, који није ни покушао да побег-
не и није ни доведен пред Немце, био је побијен. Тако је 
убијено двоје близанчади који су тек били рођени. Имали су 
свега 24 сата. Убијани су и неки старци који су били болес-
ни и непокретни. Пре овог, за Буђевчане трагичног, дана у 
фебруар 1943. године, извршен је страшан вандализам над 
Ђуком Савић. Њу су муслимани каменовали на домаку села 
док се враћала се из воденице. Остала је на месту мртва. 
После ове трагедије, муслимани и балисти су село Буђево 
потпуно уништили, куће и све зграде попалили, имовину 
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Срба опљачкали и сву стоку отерали. Докуменат из рата са-
чуван је у Архиву Југославије, у материјалу Комесеријата за 
избеглице (одељак за Санџак). У метежу који је настао то-
ком маја 1943. године, у Срезу сјеничком и Белопољском, 
попаљено је од муслимана и балиста, и тим опљачкано, 30 
српских села у општинама: Барској, Буђевској, Трнавској, 
Ростопској. У бекству из ових места и под заштитом немач-
ких војника нашло је уточиште 2.000 избеглица у Општини 
штаваљској. То је погранична општина у којој је домини-
рала немачка власт са српске границе. Доцније је иста суд-
бина задесила и Штаваљску општину из које су избеглице 
побегле на српску територију (Недићеву), један део – пут 
Ивањице, а други – пут Дежеве и Сопоћана. Они који су се 
упутили према Ивањици завршили би свој пут у Драгачеву. 
Драгачевци су их прихватили отвореног срца. Како су „спа-
соносно оперисале” ове „крваве тројке” по фашизираном 
и потурченом Саџаку види се и из тога што су у Српској 
православној цркви у Тутину, на дан 21. фебруар 1942.го-
дине, за време богослужења, у самом храму, у одеждама, 
убили два српска свештеника: Уроша Поповића, пароха до-
брилског, и Луку Поповића, пароха суводолског; а са њима 
и њиховог црквењака Србина. Један очевидац сведочи да је, 
у јесен 1941.године, видео на огради манастира Сопоћана, 
на сваком коцу по једну набијену српску главу. Катарина 
Јовановић изјавила је и потписала: Убијена је сестра мона-
хиња Пелагија и опљачкан је манастир Сопоћани. Убице 
сестре Пелагије су муслимани Бико и Дека Дрешевић, Де-
ста и Ђамил Дукађинац, сви из села Глођовићи, Општине 
делимећке, Срез шавнички, Тутин. Убиства су извршили 
29. октобра 1941. године у 4 часа после подне. (Архив Све-
тог синода) Они који говоре о борцима ЈВуО као о истре-
битељима требало би да запамте ова дешавања, и многа 
друга. Муслимани су прихватили партизане као оне који су 
се одрекли православне вере. Урадили су оно исто што су 
урадили и њихови преци. Следећи ту матрицу, четнике су 
мрзели и партизани и муслимани јер су били православни 
и, на неки начин, сведоци њиховог „греха”. Разлог за међу-
собне сукобе у том рату првенствено треба тражити на вер-
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ској основи па онда узимати у обзир друге елементе. Зато су 
им сметале српске богомоље. Након капитулације Италије, 
1943. године, појавили су се и италијански војници као из-
беглице. Нашло се места и хлеба у Драгачеву и за њих. 

Цогољевићи, верни својој земљи, вери и традицији, 
приступили су у редове ЈВуО, и то у чету свог познаника и 
рођака Новице Цогољевића, потпоручника, бистрог и нао-
читог војника. Обрен је, по очевом савету, разумео да је за 
српски народ дошао најтежи тренутак у његовој хиљадуго-
дишњој историји. Често је помишљао на оца чије су кости 
остале, ко зна где, на смедеревском ратишту, и на његове 
речи, изговорене у оном шљивику, пре него што је пошао у 
рат. Схватао је да је сад у Србији хаос и да ће ту свак пока-
зати ко је и колико је веран својој земљи. 

Догодило се то почетком рата. У дворишту школе у Го-
рачићима врви од четника, придошлих са разних страна. 
Команданти четничких јединица користе ову прилику и, са 
степеница на улазу у школу, држе запаљиве говоре о патри-
отизму и одбрани земље. Дође ред и на мајора Радослава 
Ђурића да изнесе свој став и мишљење о одбрани земље. 
Четници свих јединица слушају његов говор. Слушају га и 
Ђоле Ракићевић, иначе командант првог драгачевског ре-
гиона, поред њега, Милорад Мићо Вујиновић, председник 
Општине, са њима и Обрен. Како мајор Ђурић дужи свој 
говор, Обрен само бледи и нервозно стеже пушку. У неком 
тренутку, приђе ближе Ђолу Ракићевићу и тихим одлучним 
гласом рече: 

– Ђоле, ја ћу овог мајора одмах да убијем. Чујеш ли шта 
прича!? Овај је издајник српства. 

Ђоле му примети сузе у очима док је стављао метак у 
цев. Са Мићом га ухвати за руке и пушку и поче да га моли: 

– Обрене, немој. Видиш ли колико је његових војника 
овде?! Настаће прави покољ. 

Ђурић настави да говори. Сви га слушају, али нико не 
реагује као Обрен. Време је показало колико је Обрен био у 
праву. Ђурић је, на терену Драгачева и Чачка, провео 1941. 
и 1942. годину, потом је постављен за четничког командан-
та јужне Србије, крајем августа 1944. године позвао је при-
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сталице ЈВуО да се предају партизанима и завршио је као 
старешина у партизанима. Умро је 1980. године као пензи-
онисани мајор ЈНА. 

Обрен је ратовао против Немаца и Бугара, увек у првим 
редовима, све време ратних дешавања. Његов брат Вуч-
ко био је сеоски одборник задужен за прикупљање хране, 
док је Председник села био Мићо Вујиновић. Обрен је био 
у саставу четничких јединица од 1. септембра 1941. годи-
не. Једно време био је командант штабне Бригаде летећег 
батаљона којим је командовао Новица Цогољевић. У чин 
поднаредника, Обрен је унапређен 5. фебруара 1943. го-
дине. Нарочито се истакао у борбама на Копаонику од 5. 
јула до 9. августа 1944. године. У саставу Летеће бригаде 
био је 30. маја 1944. године на обезбеђењу аеродрума на Га-
ловића пољу у Прањанима, да би у јуну његова бригада била 
враћена на терен Драгачева. Увек је у мислима носио речи 
свог оца да без државе нема живота. Међутим, ратна срећа 
се променила. Савезници се нису искрцали на југу земље. 
Србија се полако спремала за најтрагичнији пораз у својој 
историји. Пет векова борбе за слободу и уједињење српског 
народа одлазило је у неповрат. Из Босне и Црне Горе на-
валиле су дивизије партизана да покоре српски народ зато 
што им је током првог рата донео ослобођење. Никога човек 
не мрзи толико као сведока свог греха и немоћи. Црвена ар-
мија, ојачана бугарским и усташким јединицама, вековним 
српским непријатељима, надире преко Дунава. Србија је у 
обручу. Домаћи издајници српства, локални комунисти ли-
кују. Стиже им помоћ са свих страна. Враћа се онај који је 
почетком рата оставио Србију на милост и немилост окупа-
тору да сад њом влада на свој начин. Почиње немилосрдан 
обрачун са свима онима који су за српство и православље. 

Јесен 1945. године. Никола Цогољевић је читав дан 
нешто радио у селу. Био је зидар. Волео је и да попије, и 
зато чим уђе у кућу, леже и заспа. Славо, Миодраг и Љубо, 
његова деца, лежали су на поњавама простртим по поду. 
Одједном, на онижем прозорском окну, Миодраг прво угле-
да само лице па онда чу и глас: 

– Мико, Мико, отвори да уђем, само да вас поздравим. 



124

– Немој, Обрене, молим те. Јави се тихим гласом Ми-
одраг. Знаш да осматрају нашу кућу. Побиће нас све. 

– Не бој се, Мико. Решио сам да се предам. Само да 
вас видим и да се поздравим. Обећано ми је нешто. Убеди-
ше ме, али ја њима ништа не верујем, па да се поздравимо. 
Идем брзо да ме не би овде затекли. Збогом, браћо! 

Обрен брзо изађе, одмах скрете лево покрај неког 
шибља и пође низбрдицом према својој кући. Само што 
скрену, Миодраг притвори врата, кад наста вика: Из мра-
ка се појавише на десетине, са бајонетима на пушкама, ви-
чући: 

– Овде је био! Ту је ушао! Говорите или ћемо вас све 
побити! – викао је, сав црвен у лицу, заповедник чете. 

– Био је. Хоће да се преда. Отишао је доле, низбрдо, 
кући – јави се Никола. 

– Хајде испред нас доле да то проверимо – настави онај 
црвеног лица. 

Сиђоше до Обренове куће. Никола, испред њих, пред 
кућом позва Вучка, Обреновог брата. Вучко изађе пред 
кућу, а за њим и Обрен. У кући оста Мијаило. 

– Људи, он ‘оће да се преда. Доћи ће сутра на Дубље. 
Договорено је са активисткињом. Знате о чему говорим! 

Старешина му даде знак да приђе ближе. Нешто су раз-
говарали тихим гласом, па они одоше. Исте ноћи, Обрена 
је обријао и подшишао брат Мијаило. Он се, и иначе, бавио 
берберским послом. Боловао је сушицу, па није био за неке 
теже послове. Сутрадан су по њега дошла тројица. Један на-
пред, и по један са сваке стране. Пролазећи покрај куће Ни-
коле Цогољевића, где се синоћ поздрављао са укућанима, 
Обрен окрете главу према дворишту. Само је Славо стајао 
иза липе. Он му махну. Уследио је ударац кундаком у леђа 
и наредба: 

– Гледај право! 
Одвели су га на Дубље. Тамо су га увели у једну просто-

рију и наредили му да чека. Онда су једне доводили друге 
одводили, и све је потрајало до вечери. Кад је већ пао мрак, 
Обрену су рекли да ће га спровести у Чачак на суђење, па 
шта му суд пресуди. Изведоше га у мрак. Тамо га је чекала 
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тројка која треба да га спроведе до Чачка. Кренули су кроз 
ноћ. Обрен познаје пут. Ту је рођен и одрастао. Четири го-
дине је по том терену и ратовао. Његови пратиоци ништа 
не говоре. Прибили су се на метар-два до њега. „Сигурно се 
плаше да не покушам бекство”, помисли Обрен. „Можда би 
било боље да сам остао са Новицом до краја па – шта буде”, 
размишљао је, „а они салетели: ‘Предај се, предај се! Одро-
бијаћеш неку годину. Ниси се ником посебно замерио. Новица 
нема ни кучета ни мачета. Није се ни женио. Ти имаш оно 
дете.’” Ту су га преломили. Супруга му је умрла. Остао му 
је сам син Драгоман од шест-седам година. Како да му он 
остане сироче без мајке и без оца? Он је остао без оца и зна 
шта значи кад немаш родитељску заштиту. Одлучи макар 
да покуша због њега, мада је добро знао коме се предаје и 
какви су они. 

Изађоше на падину близу планинског превоја. Мрак је 
био све гушћи како су се приближавали планинском врху. 

– Овде ћемо лево – јави се један од пратилаца и гурну 
га мотком у леђа. 

– Зашто лево? – упита Обрен, посрћући од изненадног 
ударца. – То је пут за Каону. За Чачак треба још право, па 
десно – настави да им објашњава. 

– Ти се овде не питаш него ми – одбруси му један од 
пратилаца. 

– Што си се питао питао. Сад ми командујемо, багро 
четничка – додаде други из помрчине и удари га мотком 
преко рамена. 

Обрен помисли: „Ако су добили наређење да ме доведу 
живог до Чачка, онда сад хоће да искористе прилику да се 
нада мном иживљавају.” Веровао је онима који су му саве-
товали да се преда. Није очекивао да ови могу сами неш-
то да одлучују. Онда се замисли, и у трену схвати да је оно 
обећање било само начин да га намаме на предају. „Ех, да 
ми је сад једна бомба да је ставим испод себе” – помисли, 
али касно је да било шта покуша. „Можда ови што ме воде 
раде ово без одобрења.” Кретали су се преко падине испресе-
цане браздама које су настале од кише. Вода се сливала са 
врха брда. Силазили су све ниже. У подножју падине црнела 
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се шума, а испред ње се беласала водена површина. „То је 
Ћендића бара”, помисли Обрен. Вода је продубила вртачу и 
направила бару сливајући се низ падину. Прошли су поред 
ње и ушли у шуму. 

– Још тамо, напред. Тамо је шума ређа – допре до Об-
рена глас. 

Истог трена, он осети силовит ударац мотком по по-
тиљку. Севну му пред очима и он се заведе. Уследио је уда-
рац преко груди, и он паде на леђа. 

– Сад ћеш да нам платиш за све, рђо четничка – просик-
та један глас. 

Обрен покуша да се придигне, али га стигоше два уза-
стопна ударца по бутинама. 

– Идеш поред Драже кад оно он дође у Драгачево, бра-
ниш Краља и попове лопове – настави да набраја други џе-
лат ударајући га по трбуху и глави. 

Потом, окренуше мотке и врховима почеше да ударају 
у Обренове груди. 

– Надао си се да ћеш да се провучеш. Ми смо тебе уо-
чили још онда кад си у Котражи љубио руку оном попу Ни-
колају Велимировићу, кад он помену и твог оца, како је дао 
живот за Краља и отаџбину. Где ти је сад он, багро четнич-
ка!? 

Обрен је лежао полуонесвешћен. Дисао је кратким уди-
сајима. „Шта ће бити са мојим Драгоманом?” – прође му 
кроз главу. „Да сам макар могао да му кажем оно што је 
мени мој отац Гојко рекао кад је пошао у онај рат. Овако бих 
му рекао:’Сине, чувај Србију и нашу православну веру. Знај 
да нас са зидова наших манастира гледају наши преци као 
светитељи. Не смемо их изневерити. Ови што су сад дошли, 
то је као елементарна непогода: град, или пожар – биће и 
нестаће. Србија ће остати.’” 

Џелати су ударали већ мртво тело. Застали су као да су 
под руком осетили да у Обреновом телу нема више живота. 
Мотке су се одбијале као да ударају по камену. Његове ком-
шије су још увек стајале ту. Знојави, уздрхтали, гледали су 
у непомичну телесну масу која се црнеле испред њихових 
ногу. До пре само пола сата то је био њихов комшија Обрен 
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Цогољевић, син Гојков, отац Драгоманов, жив, говорио је с 
њима. Сад је само непомична маса меса, костију и косе. Све 
им је деловало нестварно. Неког од њих ухвати језа па поче 
да дрхти. Остали су тупо гледали испред себе не схатајући у 
потпуности шта су урадили. 

– Изгледа да смо извршили задатак – јави се један глас 
у оном мраку. 

– Само га отисни мало ниже – додаде други. – Овде, на 
ову бару долазе да пију воду којоти, лисице и вукови. Нању-
шиће они овај четнички смрад. Идемо, другови, да подне-
семо извештај на Дубље. 

Подигоше мотке са земље и нестадоше са пропланка и 
са списка људских бића. То су осетили касније. 

Гојковог сина Драгомана подигао је његов стриц Мијаи-
ло, онај што је Обрена обријао и подшишао оне ноћи кад се 
предао. 

Као врховни командант НОПОЈ, Тито је, за Билтен 
број 5, од 8. септембра 1941. године, написао: Обавештајна 
служба треба да се организује тако де је обављају већином 
мештани нама наклоњени, а што мање наоружани парти-
зани. Треба је ангажовати тако да останак непријатељским 
петоколонашима, домаћим издајницима, буде на одређе-
ном територију сасвим онемогућен. Поред овога, потреб-
но је да по селима постоје и сеоске наоружане (моткама) 
страже, за које се могу употребити и старији људи. 

Сунце се већ одавно појавило иза врхова планине Јели-
це кад је Јула кренула да нахрани кокошке. Иначе, она је 
рано устајала. Прво је морала да спреми доручак супругу 
Николи, он је зором одлазио да ради зидарске послове, па 
онда деци, и тако се задржала у кући. Она пође низбрдо, 
испод куће, кад је неко зовну с пута. Јула се окрену и угле-
да човека средњих година а поред њега још двојицу-тројицу 
млађих људи. 

– Додајдер нам ону клепану секиру и нешто од оног 
Николиног зидарског алата, а за једно сат-два испеци нам 
проју и спреми сира и кајмака. Ми одосмо доле до Обрено-
ве куће – проговори онај старији. 

Јула је видела ко су и само додаде: 
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– Даћу вам секиру, само Никола је пре неки дан клепао. 
Не знам шта ћете да радите. Ваљало би да не ударате с њом 
у нешто тврдо. 

– Чуваћемо је. Пошли смо да срушимо ону каменчину 
доле покрај Обренове куће што Милосава подиже оној рђи 
Гојку што се борио за Краља у оном прошлом рату. 

Јула се скоро занесе и умало не паде кад чу шта ће да 
раде и зашто су дошли. Једва пронађе секиру и пружи је 
оном старијем. 

– Ручак донеси за једно два сата – подсети је вођа групе. 
Одоше низбрдо према огради око споменика што га 

Гојкова удовица Милосава подиже свом супругу. Јула се 
саже и погледа кроз жбуње да види да ли се они шале или 
мисле озбиљно оно што су јој рекли. Они седе покрај Гојко-
вог споменика и пуше. Један младић је мотиком крчио око 
споменика траву, папрат и неко шибље. Јула се прекрсти 
па рече: 

– Бог да ти душу прости, Гојко, био си прави човек, а ови 
што сад дођоше то је нека, буди Бог с нама, ђавоља власт. 

Младићи прионуше да сруше спомен. Један од њих 
заману ушником од будака по плочи. Обојица чуше нека-
какав чудноват одјек сличан уздаху. Застадоше и осташе 
загледани у камен. Онај што је први ударио уздрхта, али 
понови ударац мало ниже по плочи споменика. Поново се 
зачу уздах, овог пута јаснији од пређашњег. Младићи се 
окренуше се према свом инструктору. Он је дремао главе 
прислоњене уз једно стабло. Један од оних што удараху у 
споменик усуди се да му приђе и, снебивајући се, промуца: 

– Овде се нешто дешава. Чују се... као неки... уздаси. 
– Шта се дешава?! Какви уздаси?! Какве враџбине!? – 

упита, онако бунован, инструктор. – Удрите по том камену 
и завршите то што пре! Треба да однесем друговима извеш-
тај – подвикну он на младиће. 

Преплашени, али одлучни, наставише да ударају секи-
ром, будаком и другим алатом. Ударали су на смену, уздрх-
тали и бледи, и на крају извалише спомен-обележје што га 
супруга Милосава подиже свом супругу Гојку који јуначки 
погибе бранећи Србију. 
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Одмах по уласку у Београд нова власт је издала два ука-
за. Први – да се у Београду направи већи и сигурнији затвор, 
затвор који споља ни у чему неће личити на затвор, али који 
неће имати недостатака, односно погодности које су кому-
нисти могли да користе и користили у илегалном затвор-
ском комуницирању. Тако је предвиђено да се дуплирањем 
затворских зидова онемогући споразумевање куцањем, да 
се искривљеним водоводним цевима онемогући протурање 
цедуљица или хране, да подруми буду дубоки и изоловани, 
да у њихове ћелије не продире дневна светлост нити да се 
из њих гласак чује, да прозори буду од замућеног бетонира-
ног стакла и да гледају на ходнике а не у спољни свет па ни 
у унутарња шеталишна дворишта. Други указ односио се на 
рушење и уништавање споменика подигнутих погинулим 
немачким војницима у току Првог и Другог светског рата. 
Примењивање овог указа у пракси није разликовало споме-
нике подигнуте српским и немачким војницима из Првог 
светског рата. И не само рушење споменика споменике већ 
и промене назива градова и насеља који су подсећали на 
претходни период. Тако је, указом президијума Народне 
републике Србије бр. 195, од 6. јула 1949. године, промењен 
назив града Краљева у Ранковићево. Након Стаљинове смр-
ти и престанка опасности са Истока од Совјетског Савеза, 
1954. кад је већ договорен сусрет Тита и Хрушчова у Бео-
граду 1955. године, није више било потребе да Срби гину 
за нову Југославију као прва брана и жртвована препрека 
евентуалној инвазији са Истока. Тада је Савезно извршно 
веће донело нову препоруку – да се називи градова, преду-
зећа и улица не могу давати по именима живих људи. Тада 
је, 27. децембра 1954. године, враћен стари назив Краље-
ва. Наравно, ова препорука није важила за „бесмртног”. 
Краљевачки комунисти, незадовољни том препоруком, да 
би се „доказали” као прави „верници бесмртном”, четири 
године касније, 1958, дистанцирају се од назива свог града 
и доносе одлуку да склоне велелепни споменик онима чије 
су кости остале заувек по брдима и на дну мора, српским 
војницима из Првог светског рата, подигнут 1933. године у 
центру Краљева на Тргу Краља Александра Карађорђевића, 
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јер су, у међувремену, назив трга преименовали у Трг Јо-
сипа Броза. Споменик су пренели на градско гробље. Тако 
су жртве склонили даље од џелата чије је име дато тргу. 
Одлуку су спровели у дело у мају 1960. године. За рођендан 
свог вође принели су на дар све изгинуле српске мученике 
и сахранили ихпоново, измештајући споменик на градско 
гробље. Тек након вођине смрти, 1982. године, донета је 
одлука да се споменик врати на место где се раније нала-
зио. Широм Србије су склањана обележја која су подсећала 
на страшни рат који је Србија водила за своју слободу, и не 
само своју. 

Тако се неко и сетио и одлучио да пошаље групу скоје-
ваца, са инструктором, да секиром, будаком и чекићем по-
руши споменик у Горачићима, што га супруга Милосава по-
диже свом супругу који је јуначки погинуо бранећи Србију 
од окупатора код Смедерева. Гојков споменик нису пору-
шили окупатори већ његове комшије. Отац и син су дали 
оно најдрагоценије – своје животе за Србију. Оба остадоше 
без гроба и белега у својој земљи. Никад неће бити забо-
рављени од свог народа. Бог да им душу прости. 

Некако тих година, Немци су подигли импозантан спо-
меник својим изгинулим војницима у првом освајачком 
рату. Споменик је и дан-данас на свом месту у центру Бер-
лина. На споменику су уклесали следеће речи: 

„Умрли смо да би Немачка живела. Пустите нас да жи-
вимо кроз вас.”

Они који су споменик порушили желећи тако да народу 
покажу да је све пре њих било погрешно, назадно и прева-
зиђено већ су отишли, или одлазе, у нигдину, у ништа. Обе-
зличени, презрени и изиграни од својих ментора и са Запа-
да и са Истока. Њихова идеологија бачена је на ђубриште 
историје, мада су њихови потомци и истомишљеници успе-
ли да се дочепају народних добара да помоћу њих, и дан-да-
нас, српски народ држе у сиромаштву и незнању. 

Цогољевића засеок не постоји на карти, осим, можда, 
не неким војним мапама. Дужина пута који пресеца засеок 
на два дела има триста-четиристо метара. Са леве и дес-
не стране пута налазе се разбацане куће планинског типа. 
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Укупно их је десетак. Одатле су изашли четворица житеља 
да се никад више не врате својој кући, деци супругама, род-
бини, својој земљи за коју су дали своје животе. Остали су 
без гроба и обележја. Гојко, Обрен, Димитрије и Новица. 
Нека их ова књижица, наравно и друге, спасе од заборава 
ако је могуће. 

Међутим, постављају се нова питања: Колико има „Цо-
гољевића засеока” у Србији? Ко ће све те наша саплеме-
нике да помене? Како се можемо надати бољој будућно-
сти кад смо остали подељени и разбраћени? Комунисти су 
већину својих борца и симпатизера уписали у књиге и по-
дигли им споменике. Од споменика Стевану Филиповићу 
код Ваљева, до Слободишта и спомен-паркова. Након рата, 
уместо да граде оно што је било најнеопходније народу, они 
су почели да зидају предимензиониране задружне домове 
(на шта данас личе – да и не говоримо) и изнад улаза у те 
гломазне зградетине поставили су спомен-плоче са имени-
ма „својих” изгинулих другова и другарица. Оне друге нису 
помененули. Помињали су их у разговору као кољаче, из-
дајнике, банду, убице и тако даље, као да не говоре о својим 
комшијама, кумовима, рођацима, о истом народу. На крају 
испаде да су четници били гори од Немаца, Италијана, 
Шиптара, Бугара и Мађара. Мржња без мере и разума. 

На крају сваког временског периода, историчари дају 
своје мишљење о њему. Шта су Србија и српски народ доби-
ли под комунистичком владавином након педесет година? 
То је пола века! Колоне српских избеглица са свих страна 
бивше државе. Срби су на светској сцени постали нико и 
ништа и, што је још горе, проглашени су за варваре, убице 
и националисте. Уведене су нам економске санкције какве 
свет до тада није видео. Онда, поврх свега, бомбардовани 
смо од стране највећих светских сила. Бројни су они који 
се тиме диче. Често смо у прилици да чујемо: Да је неки 
други народ био на нашем месту,он би нестао након све-
га чему смо били изложени, а ми смо јуначки издржали. 
Ништа нам не могу. Горка утеха. Овакве изјаве нећемо ни 
да коментаришемо. Дакле, какав је биланс комунистичке 
владавине у српском народу? Успорен је или у потпуно-
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сти деформисан демократски развој земље. Не знамо ни 
где су нам државне границе ни где нам је држава. Након 
пет векова борбе за своју државу, народ деценијама живи 
у неизвесности и стрепњи. Шта ће бити са нама? Странке, 
кад дођу на власт, понашају се истоветно као оне у дру-
гој половини XIX века. Институције постоје на папиру, а 
стварну моћ имају неформалне групе. Нема профилисане 
и стабилне спољне политике. Појединци још увек величају 
и славе поједине догађаје из земље које више нема, уместо 
да се склоне и да свој народ замоле за опроштај због свих 
недаћа у које су га увели. Комунисти и њихови потомци се 
и данас боре за власт, и то жешће него за време рата, потпо-
могнути медијима које су задржали под својом контролом. 
Комунистичку (народну) имовину махом су преписали на 
своје име. Захваљујући тим средствима, они и даље српски 
народ држе у беди и незнању. Наравно, нико нормалан и 
не помишља о неком реваншу. Он је немогућ јер је већина 
тих људи одавно помрла. Сваки нови раскол унутар српског 
народа довео би до његовог нестанка. Међутим, историја 
мора објективно да просуди период њихове владавине и да 
каже истину. У школским уџбеницима су нас учили о Брат-
ству и Јединству. О Јасеновцу – ни речи. О привелегијама 
нећемо да говоримо. Они знају колико станова је вредела 
партизанска споменица. 

Колико је вредела Гојкова борба? 
Шта чека српски народ уколико се истински не измири? 
Шта значи истинско помирење? Да се, уместо спомени-

ка Николи Пашићу на тргу који носи његово име у Београ-
ду, поставити споменик Краљу Петру и да трг носи његово 
име; да у школским уџбеницима добијамо објективне тек-
стове о томе шта се заиста догађало са српским народом. 
Уколико то не урадимо, цела Србија ће бити као данашњи 
Цогољевића засеок. 

Он и даље постоји. Исти је број кућа као некад, али 
нема ни једног јединог сталног житеља. Бог да прости душу 
умрлима. Нека се умножи остатак! каже једна молитва. 

Кад Србину пољуљаш веру и светињу у њему, онда је 
он нико и ништа и тада поверује у свачију пропаганду јер 
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остаје испражњен од свих оних врлина које православна 
вера исповеда. 

Четиристо година, и више, српски народ је провео у 
ропству под Турцима, малтретиран, понижаван, експлоа-
тисан, мучен и гоњен. То је дуг период. Шта је то што га је 
одржало као народ? Православна вера и сећање на период 
кад је живео у својој држави. 

Сад је око њега окупљен највећи број будних сељака, 
нарочито млађих. Из дубоког џепа свога сивог гуња Црно-
горац извлачи гусле, неугледне и малене као подлактица, 
и кратко гудало. Један од сељака излази пред појату и чува 
стражу, да не наиђе ко од Турака. Сви гледају у Црногорца 
као да га први пут виде и у гусле које ишчезавају у њего-
вим великим шакама. Он се савија; гусле су му у крилу, 
а главу гусала притиште брадом, маже струну смолом и 
хуче у гудало; све је влажно и одвугло. И док обавља све 
те ситне радње, самосвесно и мирно као да је сам на свету, 
они га нетремице гледају. Најпосле јекне први звук, ре-
зак и нераван. Узбуђење расте. А Црногорац подешава и 
почиње кроз нос да пушта свој глас и да њиме допуњава 
звук гусала. Све се слаже и све наговештава чудну причу. 
А у једном тренутку Црногорац заиста, пошто је како-тако 
ускладио свој глас са гуслама, забаци одједном главу сило-
вито и поносно, да му искочи јабучица на мршавом врату 
и блесну оштар профил при светлости, и пусти пригушен и 
отегнут звук: „Аааа –аааааа!” и одмах настави разговетно 
и кликтаво: 

Пије вино српски цар Стеване 
У Призрену, мјесту питомоме, 
До њега су старци патријари: 
Четири су старца патријара, 
И до њих је до девет владика, 
И двадесет учтугли везира, 
И по реду српски господари. 
Вино служи провизур Мијајло, 
А свијетли сестра Кандосија 
Са њедара драгијем камењем... 
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Сељаци се све више збијају око гуслара, али без нај-
мањег шума; дах им се не чује. Сви трепћу очима, удивљени 
и заблештени. Трнци пролазе уз леђа, кичме се исправљају, 
груди надимају, очи сјају, прсти се на рукама шире и грче, 
и мишићи на вилицама стежу. Црногорац везе и кити све 
брже и брже, све лепше и смелије, а мокри и расањени ку-
лучари, занесени и неосетљиви за све остало, прате песму 
као сопствену, лепшу и светлију судбину. (Иво Андрић На 
Дрини Ћуприја).

Раденко Ћурчић
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 Новица Цогољевић, потпоручник југословенске војске 
у отаџбини (са брадом и кокардом)
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О КАИНОВСКОМ КОМПЛЕКСУ У СРБА:
НАД КЊИГОМ 

„МРТВЕ КОСТИ МЕГДАН НЕ ДИЈЕЛЕ“ 
РАДЕНКА ЋУРЧИЋА

ПРАВО НА ГРОБ 

Зар је могуће укинути покојнику право на гроб, једно од 
најстаријих људских права? 

Као што каже Петар Јокић: „Антигона, главна јунакиња 
истоимене Софоклове трагедије, између љубави и мржње 
бира - ЉУБАВ. Она се бори за право на љубав према брату, 
које је старије од свих овоземаљских закона. Упркос строгој 
заповести краља Креонта да се њен брат, а његов нећак 
Полиник не сме сахранити, јер је ушао у Тебу да преотме 
власт, Антигона сахрањује брата. Свесна смртних последи-
ца између божјих и људских (нехуманих) закона бира божје 
(право на љубав). Ми (читаоци или гледаоци) смо на њеној 
страни.“

Као професор књижевности, са ученицима Гимназије 
радим „Антигону“. Али живим у народу у коме су комунис-
ти, освојивши власт, укинули људима право на гроб. 

Мој пријатељ, Раденко Ћурчић, о томе пише књигу – 
како су комунисти, убијајући људе без суда и пресуде,истима 
укидали право на гроб. 

И прво се бави историјом погребних обреда, за које се 
сматрало и сматра да су сама срж људскости. 
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УЗРОК КАИНОВСТВА 

Шта је то у српском народу што га је водило крвавом 
братоубиству Другог светског рата и грађанском рату који и 
данас траје? Петар Пајић је певао, у својој „Србији“: 

Ја сам био у Србији,
Србија је на робији!
Срби седе у кафани
Што пијани, што поклани,
Срби леже покрај друма,
Из глава им ниче шума,
А из сваке српске главе
Теку мутне три Мораве.

Српског вођу Карађорђа
Убио је други вођа,
Место где је било клање
Срби зову Радовање.
Убијеном и убици
Дигнути су споменици,
Сад се сваки Србин бије
Са две своје историје.

Србин само из ината
Секирчетом млатне брата,
Док на гробље брат се сели
Србин се сав сневесели,
Празно му у родној кући,
Не може се ни с ким тући!
Жао му је брата, свега,
А досада изједе га.
Мучни Србин досети се,
Узме штрањку - обеси се!

Све су српске оранице
Саме као удовице.
Нит се оре, нит се жање,
Србије је стално мање!

И то траје, и траје, и траје.
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Срби су вековима развијали, више него часно, заставу 
са четири оцила, окупљајући се под њом ради сведочења 
да човек није само грумен блата, него икона Божја, саздана 
ради заједнице са вечним Логосом, Творцем неба и земље.

У том свету, у коме су поштоване три највеће вредности 
српског народа (о којима пише владика Николај), Бог, Краљ 
и Дом, памћени су окршаји са спољним непријатељима 
српске слободе – Турцима и Германима; али, оно што се де-
сило 1941. године, када су окупатори поново упали у нашу 
земљу, било је много страшније –  грађански рат, када су 
одрођени представници српског народа, у име суманутих 
визија „скока из царства нужности у царство слободе“, уста-
ли да убијају своје, да би остварили револуцију у којој је, на 
првом месту, требало затрти Бога у човеку.

Јер, револуција, као извртање света наопако, немогућа 
је док је Бог у средишту битија; а, како рече Достојевски, 
ако нема Бога, све је дозвољено. Дозвољено је убити 
најчеститије, и све редом домаћине ликвидирати, тако да 
народ остане без разумних људи и људи који могу да га по-
веду на одбрану вере, крста и части.

Трагедија је још већа јер се све то збива пред лицем 
Светог Саве, српског првопомиритеља, који ће гледати 
крвопролиће истог народа, али другачијих вјера – док једни 
верују у Христа и крсте се крстом, други ће огњем и мачем 
желети да униште све свето, да би могли да пишу нешто 
ново, нешто што нико није видео... Уместо Небеске Србије, 
треба изградити утопију, Нигдину, Недођију, по туђој вољи 
и за туђ рачун; само у тој утопији биће могуће утопити 
Србина са његовом вековном историјом и предањем борбе 
за слободу и правду.

Раденко Ћурчић је, у својој књизи, обратио пажњу на 
судбину драгачевске породице Цогољевића – честитог и 
храброг подофицира Југословенске војске у отаџбини, Но-
вице Цогољевића,  и једног обичног, ником кривог, редо-
ва те војске – Обрена Цогољевића, које су комунистички 
џелати не само лишили живота, него их гурнули у безгроб-
ну војску, о којој је писао Матија Бећковић. 
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Ево Новице, који је пао као „одметник“, не предајући се: 
„У центру Гуче, ако се за једну дрвену бандеру може рећи да 
представља центар или вашариште, стајало је и повремено 
шетало неколико униформисаних лица. Иза њих, на бан-
дери на коју су били приковане пречаге од дрвета било је 
причвршћено и разапето унакажено људско тело. Лице се 
није распознавало од огромне ране на десној страни. Због 
удара ветра тело се сабласно клатило напред-назад.“

Ту је и Димитрије Цогољевић, трагични човек рођен са 
шест прстију, убијен због једне шаљиве речи на рачун иде-
олошких лудака који су Стаљина звали оцем: „Цогољевић 
Димитрије Рођ. 1893. одведен 15 IX 1945. Који се није вра-
тио да каже своју трагедију. Супруга Борика 1886-1969. го-
дине. Спомен подижу синови Драгомир, Игрутин, Момчило 
и ћерка Драгојла.“

Обрен Цогољевић, никоме и ни за шта крив, убијен је 
моткама од стране комунистичких џелата – иако се пре-
дао: „Џелати су ударали већ мртво тело. Застали су као да 
су под руком осетили да у Обреновом телу нема више живо-
та. Мотке су се одбијале као да ударају по камену. Његове 
комшије су још увек стајале ту. Знојави, уздрхтали, гледали 
су у непомичну телесну масу која се црнеле испред њихових 
ногу. До пре само пола сата то је био њихов комшија Обрен 
Цогољевић, син Гојков, отац Драгоманов, жив, говорио је с 
њима. Сад је само непомична маса меса, костију и косе. Све 
им је деловало нестварно. Неког од њих ухвати језа па поче 
да дрхти. Остали су тупо гледали испред себе не схатајући у 
потпуности шта су урадили.“

Овом крвавом убилаштву нешто је претходило. 
Јер, убијени су Срби, потомци хероја Првог светског 

рата који су Србију ослобођали. 
Ћурчић хоће да види шта је то. 

ШТА ЈЕ ПРЕТХОДИЛО КОМУНИСТИМА

Аутор ове књиге, с правом, жестоко осуђује политичке 
сукобе у Србији краја 19. века, који су често били узрокова-
ни сукобом Пашића и радикала са династијом Обреновића. 
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Он сматра да су радикали, који су почели од идеја Светозара 
Марковића и чак прихватајући раскалуђера Васу Пелагића, 
припремили тле за комунисте и њихову тиранију. Наравно, 
чињенице се не могу (и не треба их) порицати. Па ипак, мо-
рамо имати у види и другу страну: после револуционарно 
– партијског лудила раних радикалских дана, Пашић креће 
у велику акцију ослобођења у доба краља Петра Првог 
Карађорђевића, на кога се ослањао (као и он на њега). 

Владика Николај је, говорећи у Краљеву на парастосу 
Николи Пашићу 1936, истакао да је покојник у младос-
ти био заведен идеологијом безбожника, али се свега тога 
ослободио и кренуо путем народним, повевши Србе у сло-
боду и развој. Јер, нико, каже Николај, не може бити вели-
ки ако није са својим народом. 

Комунисти, са своје стране, нису волели Пашића, сма-
трали су га издајником идеја Светозара Марковића и вези-
вали су га за „монархофашисту“ краља Александра. Чим су 
дошли на власт, извшили су ревизију Солунског процеса, 
који је проглашен за заверу Александрову и Пашићеву.1

1 Зашто га нису волели? О томе пише Зоран Чворовић, правни историчар: 
“Први велики грех је неспремност да прихвати тоталну рецепцију политичких, 
правних и културних установа западне цивилизације, која би модернизацију 
претворила у колонијалну акултурацију, о чему упечатљиво сведоче ове 
програмске речи Николе Пашића: „У српском народу има толико добрих и 
здравих установа и обичаја, да би их требало само неговати и допуњавати с 
оним добрим установама, које се налазе у рускога народа и осталих славенских 
племена, а од запада узимати само техничко знање и науку и њима се служити у 
славено-серпском духу.“ Народна радикална странка, према Пашићу, имала је 
задатак да „спречи увођење нових западних установа, које би могле разрушити 
самобитност живота нашег народа и да унесу раздор у народни развитак и 
живот.“ Други велики грех који „другосрбијанци“ не могу да опросте Пашићу и 
радикалима је њихово, речју Слободана Јовановића, „безусловно русофилство“. 
Нису случајно најближи Пашићеви сарадници истицали дубински и органски 
карактер његовог геополитичког избора. Тако Радослав Јовановић вели: 
„Господин Пашић воли Русију дубоко и органски, као нешто темељно, блиско 
и своје“. Такво Пашћево русофилство није било само   условљено животном 
потребом српске националне политике да у балканској арени пронађе такмаца 
непријатељски настројеној Аустроугарској – већ је оно било део Пашићевог 
погледа на свет, који се формирао под утицајем теорије  Николаја Данилевског 
о посебним културно-историјским типовима. Пошто је исходило из учења 
словенству, посебно православном, као самобитној цивилизацији, Пашићево 
спољнополитичко опредељење било је на известан религиозни начин неупитно. 
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„У непрестаној борби Запада и Истока, српском народу је увек место било сa 
Истоком“, вели Пашић.“ У писму свом руском познанику, Зиновјеву, Никола 
Пашић (кога је Аустријанац Редлих описао као „ватреног русофила и као таквог 
у исто време ватреног Србина“), каже: „Наша партија у спољној политици, 
држала се словенске и православне Русије, а унутрашњој политици српских 
обичаја и духа“. Тврдио је, у том истом писму, да од Запада треба „узимати 
само техничка знања и науку и користити се њима у словенско-српском духу“, а 
радикалско политичко „вјерују“ исказао као „свесловенски савез под заштитом 
Императора и цара руског“. Због тога је Пашић увек критиковао српску власт 
кад је одступала од савеза са Русијом; тако је 2. јуна 1881. у Зајечару изјавио: 
„Наша спољна политика увек је радила против савета Русије, и трудила се да 
увери европске државе да се наша политика не поводи за саветима Русије, 
и тражила је симпатије и потпоре западне Европе, а изгубила је симпатије 
Русије“. А 1893. године, после пријема код руског цара, Пашић пише: „Казао 
сам му да у Србији влада уверење и код народа и на срећу код младог краља, 
да су српски интереси и српска народна будућност тесно везани са могућом и 
великом православном Русијом, која је покровитељ православља и словенства, 
та два елемента на којима је српска држава заснована“. Цар Николај је упознао 
Пашића, у то време амбасадора Србије у Русији, још као престолонаследник, 
1893. године. Дубоко га је поштовао, и говорио: „Пашић је стуб здраве политике 
Србије“. Године 1914. обећао је српском премијеру да ће Русија учинити све за 
Србију – и обећање је, кад је Први светски рат почео, испунио. У свој дневник, 21. 
априла 1916, цар је записао да је породица доручковала са „старцем Пашићем“. 
Андреј Шемјакин каже: „Оно полуфамилијарно „старик“ опет индиректно 
сведочи о правом односу императорске породице према Николају Петровичу, 
како су га обично звали у Русији“. Од Московског словенског комитета Пашић 
је добио четрдесет хиљада рубаља, а Московска земска управа је дала десет 
хиљада рубаља. У Кијеву је добио двадесет пет хиљада рубаља помоћи, а у 
Одеси – тридесет хиљада. Пашић је новац који је добио из Русије оставио на 
штедној књижици, и завештао: „У случају моје смрти новац на овој књижици 
предати председнику Народне скупштине, са жељом, да Скупштина реши, да 
се овај новац употреби за подизање споменика благоупокојеном цару Николи 
II у знак захвалности српског народа. Никола Пашић. 24. март 1922. године. У 
Београду“. Посланик Петрограда на српском двору, кнез Трубецкој, поредио 
ја Пашића са кметом (старешином) великог, али сиромашног села, који се 
према Русији односио као према богатој земљопоседници. Он је знао да госпођа 
понекад може да сврати у село, да се разљути и извиче, али и да је љутина брзо 
прође. Док земљопоседница праска, кмет ћути и глади браду; чим се она смири, 
старац зна да ће од ње добити и новца и свега другог што је селу потребно. 
Пашић је волео Русију српском љубављу. Имао је руске одевне предмете, два 
самовара, чашице за вотку, а бескрајно је волео руску литературу, нарочито 
Толстоја. Унуку Катарину крстио му је руски свештеник, а она се 1940. удала за 
кнеза Тајмураза Багратиона-Мухранског. Када је умро, на груди Пашићеве је 
положена руска икона Светог Спиридона, а на опелу је, по жељи супруге, певао 
руски хор.
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КО СУ БИЛИ КОМУНИСТИ 

Шта су комунисти учинили својим политичким проти-
вницима? О томе пише Леон Којен у предговору за књигу 
Срђана Цветковића и Немање Девића о злочинима ОЗНЕ: 
“Чим је партизанска војска ушла у Београд, ОЗНА је ор-
ганизована у 16 градских квартова и почела су масовна 
хапшења. Одмах су ухапшени они чија су се имена нала-
зила на унапред припремљеним списковима и они су по 
правилу стрељани већ у неколико следећих дана. Последње 
недеље октобра власт је преко радија и штампе позвала све 
„неокаљане чуваре јавног реда и мира” да се врате на посао; 
сви који су то учинили, не само жандарми, него и адми-
нистративно особље попут писара или дактилографа одмах 
су стрељани као „сарадници окупатора”. Хапшења су даље 
вршена у складу с категоријама идеолошких непријатеља 
добро познатих из партијске пропаганде (реакционари, 
буржуји, присталице грађанске демократије, монархисти), 
а многи су страдали и као жртве денунцијација мотивиса-
них завишћу, злобом и користољубљем. На мети ОЗНЕ по-
себно су били богати и уопште имућнији људи, јер је њихова 
ликвидација као „народних непријатеља” повлачила за со-
бом и конфискацију целокупне имовине: будућим властод-
ршцима је било стало да и пре национализације и закон-
ског „подруштвљавања средстава за производњу” униште 
социјалну базу претходног режима.“

Нико да не буде слободан. Сви да буду Брозови просјаци.

ТИТО, СТАЉИНОВ МОЛОДЈЕЦ 

Од врха до дна, ОЗНА је била убилачка машинерија. 
Којен наставља: “Погледајмо шта пише у једном извештају 
секретара партијске организације у Великој Плани из но-
вембра 1944. године: „[Ликвидације] врше тројке и петорке, 
али оне не знају кога ликвидирају. На ликвидацији испро-
бавамо људе, јер то је један од најбољих начина који стоје 
на расположењу. [Комунистичка] одлучност, револуцио-
нарност, бескомпромисност, мржња према непријатељу – 



144

изражава се ту најбоље. Ко не може да убије непријатеља, 
тај тешко и скоро никако не може бити комуниста.” Аутор 
овог извештаја, Војислав Косовац, био је избеглица из НДХ 
и бивши студент теологије. Судбина Срба и Јевреја у НДХ и 
хришћанско учење нису у њему сузбили безгранични фана-
тизам и вољу за моћ, као ни жељу да се правоверношћу пре-
поручи претпостављенима: његова каснија каријера (поред 
осталог, био је у више мандата републички и савезни по-
сланик) показује да је у томе потпуно успео.“

Ко не сме да убија, није комуниста. Убице су комунис-
ти!

Којен додаје: “Најпознатији комунистички диси-
дент, Милован Ђилас, на једном месту треће књиге своје 
аутобиографије сећа се како је лидер Народне сељачке 
странке Драгољуб Јовановић убрзо после ослобођења при-
хватио сарадњу са комунистима али је „постојано, ма и 
притајено, истицао и чувао своју и странкину посебност”.2 

2 Јовановић је веровао да је, под Брозом, могуће очувати демократију која је 
постојала у доба Николе Пашића. Зоран Чворовић наставља и каже да је „у 
унутрашњој политици Пашић је, према сведочењу његовог дугогодишњег 
сарадника, а потом и политичког противника, Милана Гавриловића (вође 
Земљорадничке странке), „почео борбом за народна права и, као у неком кругу, 
завршио се у спремању борбе за народна права.“ Онај који је демократизовао 
политички живот Србије, тако што је, по речима Слободана Јовановића, 
извршио „политичко буђење сељака и његово страначко организовање“, следио 
је и у спољној политици расположење огромне већине српског народа. Једном 
речју, Пашићево русофилство наслањало се на русофилство српског наро-
да, као што се и Пашићева заветна идеја свесрпског ослобођења и уједињења 
ослањала на исту такву вековну народну мисао./.../Свој политички рад радикали 
су започели класним буђењем сељака и њиховим отпором бирократији, да би 
после 1903. године добили политичко пробуђено сељаштво које је постало 
најјача социјална потпора државно-националној идеји. До поистовећивања 
једног по природи ствари партикуларног друштвеног слоја какво је сељаштво, 
чији погледи и интереси сежу до граница сеоског атара, са државом и њеном 
националном идејом, могло је доћи само укључивањем сељаштва у политички 
живот Србије, путем ширења бирачког права и пресађивањем британског 
модела парламентаризма. Сељашто је представљало четри петине друштва 
Србије, па је рецепција западних правних установа према замисли Пашића 
требало да Краљевину Србију начини „народном државом./.../Пашићу ће 
одмах после Берлинског конгреса постати јасне две ствари: да територијалне 
промене на Балкану нису завршене и да наступа доба масовног национализма 
и политичких нација. Од политичке мобилизације сељаштва и демократизације 
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Није, наравно, прошло много времена и Јовановић је због 
тога завршио на дугогодишњој робији: већ у октобру 1947. 
био је на монтираном процесу оптужен за „угрожавање 
државног уређења и тековина НОБ-а” и осуђен на девет го-
дина робије. Али, каже Ђилас на истом месту, док је трајала 
сарадња са Јовановићем „ми вођи... често [смо] се јадали 
да смо погрешили што га нисмо ликвидирали у ‘оној гужви’ 
при ослобођењу Београда – Јовановић се у рату скривао и 
тек [је] с ослобођењем Србије изишао на јаву”.

И још: “Милован Ђилас помиње у Дружењу с Титом како 
му је један пољски комуниста причао да их је Стаљин кри-
тиковао „због млакости према противницима” и указивао 
им на Титов пример: „А Тито је јуначина (руски: молодјец) 
– он их је све побио!”“

Баш тако: све их је побио. 

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

Раденко Ћурчић закључује: “Дакле, какав је биланс ко-
мунистичке владавине у српском народу? Успорен је или 
у потпуности деформисан демократски развој земље. Не 
знамо ни где су нам државне границе ни где нам је држава. 
Након пет векова борбе за своју државу, народ деценијама 
живи у неизвесности и стрепњи. Шта ће бити са нама? 
Странке, кад дођу на власт, понашају се истоветно као оне у 
другој половини XIX века. Институције постоје на папиру, 
а стварну моћ имају неформалне групе. Нема профилисане 
и стабилне спољне политике. Појединци још увек величају 
и славе поједине догађаје из земље које више нема, уместо 

политичког живота зависио је успех војне мобилизације Србије у будућем рату 
за преостале балканске поседе „болесника с Босфора“. Упоредна статистика 
броја бирача у Краљевини Србији и Хрватској са Славонијом најјасније показује 
коју је државу „гуњац и опанак“ могао да осећа као своју. Док је у Хрватској са 
Славонијом 1906. године на укупно 2.214.304 становника бирачко право имало 
45.381 лице, у Србији је 1910. године   на 2.778.706 становника било укупно 
574.851 бирача. Србија је, пре Првог светског рата, по бирачком праву, била не 
само најдемократскија на Балкану, него и једна од првих демократских земаља 
у Европи. 
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да се склоне и да свој народ замоле за опроштај због свих 
недаћа у које су га увели. Комунисти и њихови потомци се 
и данас боре за власт, и то жешће него за време рата, потпо-
могнути медијима које су задржали под својом контролом. 
Комунистичку (народну) имовину махом су преписали на 
своје име. Захваљујући тим средствима, они и даље српски 
народ држе у беди и незнању. Наравно, нико нормалан и 
не помишља о неком реваншу. Он је немогућ јер је већина 
тих људи одавно помрла. Сваки нови раскол унутар српског 
народа довео би до његовог нестанка. Међутим, историја 
мора објективно да просуди период њихове владавине и да 
каже истину.“

Док то не будемо урадили, нема нам зоре. 
Зора ће сванути кад сване Истина. Јер само Истина 

ослобађа. 
   

Владимир ДИМИТРИЈЕВИЋ 
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