
„И би вече, и би јутро- Дан шести“ (Растко Петровић) 

 

Новембар месец 1915. моја мала Србија је била у рату. Та 1915. проведена је у 

глади, немаштини, зарази и умирању, а крајем новембра донета је одлука о повлачењу 

српске војске кроз непроходне делове Албаније и Црне Горе. Храбри, издрљиви, гладни, 

пожртвовани- такви су Срби у Албанији. 

„Нико не зна шта су муке тешке, док не пређе Албанију пешке.” 

Покушавам да замислим сва та осећања и све емоције које су биле присутне на 

завејаним планинама у срцима тих људи. Зашто је цена рата тако наплаћена? Зашто су 

недужни људи страдали?  Видео је људи који су од глади, мучења, очајања, престали 

припадати људском роду, оне које су бацили у реку и они који су већ трулели. Видео је на 

хиљаде својих вршњака како бесзиљно промичу кроз маглу, и како сваки час остављају за 

собом изнурене другове да умиру на друму... (Дан шести). Да ли смо достојни својих 

предака? Ми, који се ретко када сетимо свих њихових мука. Ми, који ретко када 

помислимо шта би било сада са нама да није било њих. Њих, који су храбро и 

пожртвовано, без трунке сумње увек давали све од себе за своју земљу? Кроз главу ми се 

мота још једно питање. Шта би било да није било рата и шта би било да није било 

повлачења? Да ли би смо живели у мањој, али многољуднијој земљи? Или не би ни 

постојали као држава? Или нешто о чему нико не размишља? И после дугих патњи, дугог 

тумарања и страдања по снежним албанским планинама, кроз које смо лутали не знајући 

ни пута ни стазе које смо засејали гробовима наших драгих; изморени, изгладнели, 

прозебли и оголели, почесмо из разних кланаца избијати, са разних се страна прибирати и 

са разних висова силазити ка обалама које сунце греје. (Девестопетнаеста, трагедија 

једног народа).  О смрти, никад ниси била немилосрднија него ли тих дана; никад рат није 

имао невинијих жртава, нити је икоји народ платио грознију казну за своје грехове. 

Млада и чиста крв падала је на непријатељску земљу, измучена тела невиних регрута, 

цвет наше омладине- прогутала је Албанија. Народ и војска спас су пронашли на грчком 

острву Крф.  Изморени,  изгладнели пристигли су у „српску свету земљу“. Ипак, на Крфу 

није било ни довољно хране, одеће, огрева ни шаторске опреме. Свакодневно их је косила 

смрт. Али оно што оставља утисак код осталих људи је сигурно дух српског народа. Чим 

се мало опорави, Србин се радује и пева: ,Тамо далеко, далеко од мора, тамо је село моје, 

тамо је Србија. 

Уместо закључка послужићу се поруком нашем, уснулог у Господу, патријарха Српског 

Господина Павла: Увек имајте у виду чији сте потомци и сетите се којим су путем ишли 

ваши преци да би стигли у Царство Божје, увек као људи и народ Божји. Тим путем да и 

ми идемо и  да заиста будемо достојни потомци својих предака. Проћи ће све, али душа, 

образ и оно што је добро остаје заувек.  

Теодора Јанчић, прва награда на Конкурсу 

***** 

Кренули су на пут. Хиљаде и хиљаде војника, жандара, књижевници, сликари, 

глумци, страни дописници, женe, деца, ослобођени осуђеници, затвореници, влада, 

владар… Кренули су у „бекство“, кренули су у потрази за бољим сутра. 

Знали су сви да толико дуг период мира на крају неће донети добро, да након 

сукоба, криза не може владати мир, да је само питање дана када ће букнути пламен. Након 

Сарајевског атентата широм света почеле су припреме за рат, за велики светски рат. Прва 

на удару непријатеља биће наша отаџбина. Храбро су се носили српски војници са бројно 

надмоћнијим непријатељем, бранили државу, крсне славе провели на ратиштима, борили 

се за нас, за своје потомке. Побеђивали су чак и када им нико победу није предвиђао, а 



онда ће уследити немилосрдан напад Централног савеза, напад далеко надмоћније војске. 

Одбациће влада одлуку капитулације јер се капитулацијом губи држава,одлучиће се за 

најтеже, одлучиће се за повлачење. Изолована, окружена непријатељем, без икога ко би јој 

могао помоћи Србија ће кренути на дуг пут, препун стравничног страдања, пут коме се 

дуго неће знати крај. Владар, влада, војска, чета избеглица кренуће свој дуги марш по 

планинским пределима Албаније и Црне Горе. Пашић је поручио народу да се не боји, да 

најгоре управо проживљавају. Упутили су се тог новембра ка Скадру и Љешу, чета Срба 

креће се у колони по кршевитим врховима Проклетија глава прекривених снежним 

пахуљама, крећу се у нади да их тамо негде чека боље сутра, у нади да спас постоји. 

Отаџбина је мисао и вера,а мисао и вера на умиру.Збогом,крвава отаџбино наша рекао је 

Нушић опраштајући се са Србијом на граници са Албанијом. Непрегледна колона 

избеглица, коњи и волови који носе товар, војници који ни у најтежим ситуацијама не 

заборављају свог првог краља, који кроз мећаву на рукама носе ћивот са моштима светог 

краља Стефана Првовенчаног.  

Поред угаженог пута наилазило се не људе, стоје, ћуте, одмарају очи, одмарају 

ноге, боре се против зиме, против ветра и снега, боре се сами против себе, боре се како би 

преживели. Туга се виду у очима војника када су угледали Везиров мост, свесни да се 

морају растати са оружјем, да се морају растати од својих другова, најбољих другова, са 

којима су побеђивали и губили, који су им прирасли срцу, које су волели као да су живи. 

Када су закопали и последњи топ, целивали цев, опростили се од својих другова са тугом 

у очима зато што их напуштају, наставили су пут даље. Кренули су преко Дрима, преко 

Везировог моста, једне од многобројних гробница српског народа, преко каменог, 

залеђеног моста. Како су причали онај ко се нашао на другој страни моста радовао се као 

да је поново рођен. Идући даље наилазили су на лешеве како леже крај утабаног снежног 

путића. Иако су склопили договор са албанским руководством о безбедности српских 

прогнаника, Арбанаси су из заседа убијали војнике и цивиле, пљачкали их и узимали им и 

оно мало новца, одеће које су са собом понели, узимали су им последње успомене на 

отаџбину. Нису имали милости, нису разумели муке, патњу и бол српског народа. „Нас су 

бар бројали,народ није имао ко да изброји“, рекао је војник пролазећи поред лешева, 

умрлих од изнемоглости, глади, болести, зиме. Настављали су свој пут по кршевитој 

Албанији улажући своје последње напоре да не захрчу, јер онај ко захрче никада се не 

пробуди. Спавали су у жбуњу, или где год би нашли згодно место, а када би се одморили, 

настављали би даље. У нади да ће се њихово путовање ускоро завршити, хитрим кораком 

српски војници и цивили стигли су на Јадранску обалу, многи од њих тада су први пут 

угледали море. Међути онај мајушни осмех на лицу Срба убрзо ће нестати, савезници неће 

испоштовати договор. Срби ће бити приморани да наставе своје кретање до Драча и 

Валоне. Сви су нас већ отписали, говорили су да је бесмислено опорављати мртве људе, а 

онда приморани ултиматумом руског цара Николаја, савезнички бродови евакуисали су 

српске војнике у Бизерту и на Грчка острва Крф и Видо. Костури српских војника 

пристигли су на своју последњу станицу опоравка. Када су први пут угледали храну, 

гомиле хлеба, маслине, наранџе, француску кухињу која их је мирисом мамила и као да је 

говорила „пробај ме“, многи војници умреће због превише тешке хране након толико 

дугог времена гладовања. Они који су били превежени на острво Видо нису дочекали 

сјајну судбину. Болничка носила могла су се видети да сваком кораку. Лешеви су 

првобитно закопавани, а када је понестало места и земље да се ископа рака, они су 

товарени на лађе, и спуштани у море, у Плаву гробницу.  

Срби на Крфу почели су свој опоравак, ишчекујући повратак у своју отаџбину. 

Основали су на Крфу своју државу, мештани су их прихватили и заволели као да их 



одувек познају. Када су се опоравили транспортовани су на Солунски фронт. Исти они 

војници који су голи, боси, неухрањени дошли на ово острво, напустили су га здрави, 

пуни живота и спремни за повратак на ратиште. „Дошли сте, показали шта је живот и 

отишли...“, рекла је једна Крфљанка када се опраштала од српских војника. На биткама на 

Солунском фронту савезничка војска је прегазила противнике. Српска војска наставила је 

са ослобађањем територија, незаустављива. 

Ваша дела нису заборављена! И данас се памти стравично страдање ваше, мучени 

преци наши! Живите и данас у нама!  

Тијана Радисављевић, друга награда на Конкурсу 

 

***** 

 

Зима 1915. године за српски народ била је најсуровија зима у читавој историји 

његовог постојања. Управо ова зима трудила се да свим силама угаси и последњу искру 

наде Срба да ће победити у бици за наставак свог живота. 

Албанска голгота јесте период мучног пута већ ослабљеног и измученог народа 

преко немилосрдно хладних планина. Међутим, да ситуација буде још гора, велика 

хладноћа, снег и љути ветар нису били једини који су спутавали ове људе на путу до 

њиховог циља. Сагледавши услове многи су одлучили да остану у родној Србији и ту 

дочекају оно што им следује, други би пак кренули на пут надајући се најбољем. Да ли 

можете да замислите ситуацију у којој вам живот зависи од количине среће која ће вас 

пратити и једино оружје које имате је нада? Стравични су били призори људи који се једва 

крећу кроз мећаву, док на себи имају свега један огртач. Превише је било људи који овај 

пут нису завршили, умирали би од глади, жеђи, болести или би једноставно остајали 

залеђени. Остали би тешка срца настављали даље и поред свог физичког напора са којим 

су се борили морали би да се суочавају и са оним психичким јер су остајали без себи 

драгих особа за које су у ствари и живели. Они, који су изгубили људе које су сматрали 

разлогом за даљу борбу, често би и сами одлучили да се предају. Непријатељски настројен 

албански народ није ни мало штедео српску децу, жене и мушкарце. Нападан је углавном 

највише изморени део српске војске, који је заостао у повлачењу, ради крађа, или 

једноставно због жеље да нанесу још већи бол немоћнима. Оно што је импресивно је 

оданост срског народа својим прецима, својој вери и својој култури. Током целог овог 

пута они су са собом носили мошти Светог Симеона и Мирослављево јеванђеље. Нису 

желели да њихова историја и преци буду заборављени и нису прихватали пораз. Чак и 

када су коначно стигли до Грчке, много људи је умрло, њихова тела била би бачена у 

море, а преко њих би био бачен камен тако да потону на дно, овако се поступало са 

посмртним остацима на острву Видо, острву смрти. То је била Плава гробница, место где 

су велики борци сахрањивани као најбезвредније ствари. Они који су преживели, нису 

били у добром здравственом стању, били би исцрпљени. гладни и шокирани због бројних 

непогода кроз које су прошли. Међутим, у њима се пробудила и нека врста олакшања, јер 

су знали да су истрајали у свом путу и да их преко мора, на острву Крф, чекају људи који 

су за њих представљали спаситеље. 

Стигавши на своје коначно одредиште преживели Срби су нахрањени, угрејани и 

враћени у живот. На крају свих боли, мука и патњи кроз које су прошли ови људи су 

показали да су велики јунаци и научили нас да по угледу на њих никад не треба да 

изгубимо наду за бољим временима.  

Александар Талијан, трећа награда на Конкурсу 


