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БЕ РИ СЛАВ БЛА ГО ЈЕ ВИЋ

МО НУ МЕНТ

Је дан сам од оних чу да ка ко ји со бе пре тва ра ју у му зе је ис пу
ње не ра зним играч ка ма, ме мо ра би ли ја ма и ми ни ја тур ним ре пли
ка ма ва го на. Пру га или ло ко мо ти ва мо жда ви ше не ма, али и да ље 
по сто је не ви дљи ве трач ни це ко је по ве зу ју па си о ни ра не љу би те ље 
же ље зни ца. Њи ма се пу ту је у сви јет из гу бљен у ла ви рин ти ма за
бо ра ва, кроз дав но уру ше на цар ства, кроз на се ља ко ја су не ка да 
има ла бу дућ ност, а ко јих у бу дућ но сти, ево, не ма. Оне во де у не ку 
дру га чи ју ди мен зи ју у ко јој се још чу је ехо гла со ва ље по ти ца из 
ни је мих фил мо ва. Али, те трач ни це мо гу да до ве ду до нео бич них 
по знан ста ва и нео че ки ва них при ча ко је има ју ма ло то га за јед нич
ког са же ље зни цом. Ово је јед на та ква при ча.

Ку зма на, пен зи о ни са ног про фе со ра књи жев но сти и хро ни ча ра 
ло кал них зби ва ња упо знао сам на јед ном од фо ру ма по пу лар них 
ме ђу на ма же ље зни ча ри ма, ка ко се обич но ме ђу соб но осло вља ва
мо. За ин те ре со вао ме је при ча ма о зна ча ју ко ју је има ла та мо шња 
же ље знич ка ста ни ца, а на ро чи то ста рим фо то гра фи ја ма и раз глед
ни ца ма на ко ји ма су за на ви јек од за бо ра ва са чу ва не ње на гран ди о
зност и рас кош. Пи сао ми је о то ме ка ко је ар хи тек та ин спи ра ци ју 
за ма вар ски стил про на шао сје вер но од Ка бу ла у Пла вој џа ми ји 
из Ма зариШа ри фа, о то ме ка ко је ста ни ца има ла два ко ло дво ра 
и два ше фа – „ма ђар ски” пе рон имао је два ко ло си је ка нор мал не, 
а „бо сан ски” два ко ло си је ка уско трач не пру ге. Пут ни ци из Бе ча 
или Бу дим пе ште, на при мјер, при сти за ли би на „ма ђар ски” пе рон, 
а по том би, да би на ста ви ли пу то ва ње у уну тра шњост, пре ла зи ли 
на „бо сан ски”.1 Исту про це ду ру пре сје да ња мо ра ла је да про ђе и 

1 О то ме, пи сао ми је Ку зман, имаш ви ше де та ља у књи зи др Ђу ре Ба сле
ра Град по ред ри је ке. Вје ро ват но бих при је или ка сни је до шао до те књи ге, али 
де си ло се да ми је до па ла у ру ке пред овај по сљед њи рат, од но сно од мах по 
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вој вот ки ња Со фи ја, су пру га Фран ца Фер ди нан да, ка да је ову да 
про ла зи ла 25. ју на 1914.2 Пи сао ми је и о дру гим зна ме ни тим лич
но сти ма ко је су ту да про шле: цар Фра њо Јо сип, бу гар ски пре сто
ло на сљед ник Бо рис, чу ве ни вој ско во ђа Фран ше д’Е пе ре3, по зна та 
глу ми ца Ита Ри на... Жи во ми је опи си вао не гда шњи из глед ста ни
це, уви јек ис ти чу ћи да је ста ни ца би ла мно го ви ше од са о бра ћај ног 
чво ри шта. Као до каз, по ну дио ми је не ко ли ко анег до та из дру штве
ног жи во та оног вре ме на и ли сту све га оно га што је ста ни ца има ла 
(осим би ле тар ни це, че ка о ни це и ре сто ра ци је, ра зу ми је се) – двор
 ски са лон, кон церт ну дво ра ну, по сла сти чар ни цу, цвје ћа ру, по шту, 
фри зе рај. Био сам за ин три ги ран Ку зма но вим при ча ма о ста ни ци 
и ни шта дру го ми ни је пре о ста ло не го да, на кон не ко ли ко мје се ци 
до пи си ва ња, до ђем у Брод и по сје тим га. Же лио сам да ви дим мје
сто гдје је не ка да ста ја ла јед на од за си гур но нај љеп ших же ље знич
ких ста ни ца на овим про сто ри ма, ко ја је, ка ко Чо ла но вић на пи са, 
„ве ли чи ном вр ху ни ла на Бал ка ну” (да бо ме да сам не ду го на кон 
Ку зма но вог пи сма при ба вио Ау то би о гра фи ју). 

Базд гра ни це. Пр ви пут сам ов дје и ни сам си гу ран да ли се 
ра ди о тру ле жи сав ског му ља, во њу ко ји се ши ри из ра фи не риј ске 
ба кље или је то на про сто за дах гра ди ћа на са мр ти. Пра тим Ку зма
но ва упут ства, про вла чим се ис под над во жња ка – пр ве на зна ке 
пру ге ко ја ви ше не во ди ни ку да. Во зим се глав ном ули цом ко ја бла
го ме ан дри ра, пле ше по так ту ко ји фор си ра ри је ка. Про ла зим по

об ја вљи ва њу (1990). На и ме, ра дио сам та да на де таљ ној би бли о гра фи ји Ду шка 
Три фу но ви ћа, а по што је упра во он био ре цен зент за ово из да ње, до ње сам, ето, 
до шао окол ним али бр жим пу тем. 

2 Со фи ји но по сљед ње пу то ва ње, за пра во њен про ла зак кроз ову ста ни цу, 
оста ло је не за па же но, без пом пе. На се би је има ла ду гу ха љи ну на ки ће ну во ла
ни ма, упа дљи ву би сер ну огр ли цу, а ко са јој је би ла по диг ну та у бес при је кор ну 
пун ђу. Ку зман је у јед ном пи сму твр дио да то по у зда но зна јер му је то ка сни је 
при ча ла ње го ва ба ба Ми ла на, ко ја је та да, као че тр на е сто го ди шња ки ња, ра ди ла 
на ста ни ци као чи ста чи ца. Пи тао сам га за што о то ме ни је оста вио не ки за пис, 
а он је уз вра тио: Че му? Не срећ ни ца је у ци је лој ства ри ко ја је усли је ди ла спо
ре дан лик, ко ла те рал на ште та, баш као мо ја ба ба и сви ми ов дје (ба ба ни је ни 
зна ла ко га је ви дје ла док ни је пре по зна ла ње ну фо то гра фи ју у но ви на ма не ко
ли ко да на ка сни је). Све што се де си ло, де си ло би се и да она ни је про шла ову да 
и да она и Фер ди нанд ни су уби је ни у Са ра је ву. Ово ма ло свје до чан ство ба бе 
Ми ла не мо жда ври је ди тек то ли ко да се по ка же да је вла да ре, ари сто кра ти ју и 
бо га та ше не ка да би ло мо гу ће ви дје ти, да је си ро ма шна чи ста чи ца та ко мо гла 
да се на ђе на пар ко ра ка од јед не вој вот ки ње, па ма кар то би ло са мо у про ла зу, 
са мо на трен. Да на шње ели те су, сло жи ћеш се, не до дир љи ве и пот пу но из ван 
ре ал ног сви је та. 

3 У фу сно ти је до дао: За ни мљи ву цр ти цу о Д’Е пе ре о вом бо рав ку на ста
ни ци мо жеш да про на ђеш у Ау то би о гра фи ји Во је Чо ла но ви ћа. Уз гред, Чо ла
но вић је ро ђен бли зу ста ни це и то оне го ди не ка да је Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић 
дру ги пу та кроз њу про шао. На кра ју на по ме не у за гра ди сто ји го ди на 1922. уз 
сим па ти чан ко мен тар: Ето, да се не му чиш! 
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ред ро ша вих фа са да, за пу ште них и за ра слих дво ри шта стам бе них 
згра да, а обез љу ђе ност про сто ра по ста је на пад но уоч љи ва сва ким 
ме тр ом од ми ца ња од цен тра. На кон пар ми ну та сти жем на од ре ди
ште: не у глед ни кр ње так не гда шње ве ле љеп не ста ни це; у по за ди ни 
пре по зна јем Ку зма на ко ји ви со ко по ди же но ге док ко ра ча, по ку ша
ва ју ћи та ко да иза ђе на крај са ко ро вом и пре ра слом тра ву љи ном.

– По здрав, дру же! – ма шем док пре ла зим це сту. 
– Сти гао си! – от по здра вља по диг ну том ру ком.
– То је, да кле, то... – свје стан сам да зву чим по ма ло раз о ча ра но, 

али не мо гу то да при кри јем.
– Че ка о ни ца. И то че ка о ни ца IV раз ре да. То је све што нам је 

оста ло...
Ћут ке по сма тра мо про цес рас па да ња на дје лу: от па ли ко ма ди 

фа са де оста ви ли су го ле ста рин ске ци гле да се цр ве не пред по сма
тра чи ма; уз је дан зид, та мо гдје је не кад био олук, пла зи там ни 
мр ља ви до каз жи во та ма хо ви на и ли ша је ва; дру ги зид бо лу је од 
ве ли ких бо ги ња, пун је на бре клих чи ре ва ко ји сва ко га ча са мо гу 
да пук ну и на о ко ло про спу гној од мал те ра; тро ма ко ро зи ја за ка
сни до ру чак про жди ре остат ке ме тал них но са ча над стре шни це; 
у на тру лим про зор ским ок ни ма још уви јек се гдје гдје кли ма та 
оч њак од ста кла; вра та не ма, а уну тра шњост је ис пу ње на шу том, 
људ ским из ме том, пив ским фла ша ма, спо ро тру ле ћим по ли е ти
лен ским ке са ма и ко ма ди ма по лу па них ке ра мич ких пло чи ца ко је, 
го то во си гур но, ни ка да не ће вас кр сну ти у не ком мо за и ку.

– Са да мо гу се би да до ча рам ње ну ве ли чи ну – ре кох ви ше да 
пре ки нем ти ши ну, иа ко сам за и ста та ко и ми слио. 

– Да, би ла је огром на и пре див на... А ево ов дје се још ви де 
ши не и пра го ви – по жу рио је да од вра ти по глед са ру и не упе рив ши 
прст у су прот ном прав цу. – Ово су оста ци... Је дан крак је ишао у 
ра фи не ри ју, а дру ги је про ла зио кроз град, па пре ко мо ста во дио 
на дру гу оба лу.

– А са да? – упи тао сам и од мах по же лио да се угри зем за је зик.
– Са да ни шта. Че ка о ни ца... – ре че Ку зман ти хо, тр ља ју ћи 

ка жи пр стом де сно око.
– До бро си? 
– Алер ги ја, са мо алер ги ја. Хај де мо одав де. Ов дје си ио на ко 

ви дио шта си имао. Ис при ча ћу ти још по не што уз пи во.
Већ у ко ли ма ме је бом бар до вао по да ци ма о коб ном бом бар до

ва њу ја ну а ра 1945. За да так са ве знич ке ави ја ци је био је ја сан – пр вен
стве но га ђа ти и сру ши ти мост. Пре ма не ким из вје шта ји ма се дам сто 
„ле те ћих твр ђа ва” је у ско ро ше зде сет над ли је та ња ис то ва ри ло на 
град пре ко хи ља ду бом би. Ави о ни су ле тје ли на при бли жно шест 
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хи ља да ме та ра ви си не, а ври је ме је би ло ма гло ви то.4 Ре као је да ни је 
баш си гу ран да све то мо же да бу де оправ да ње за оно што се де си ло. 
Ка ко би ло, до дао је, то је био крај же ље знич ке ста ни це (1897–1945). 

– Или, ка ко је то Ба слер на пи сао: „’Вра та Бо сне’ су се по ла ко 
за тва ра ла” – уз дах нуо је и по ка зао ми гдје да пар ки рам. 

Сје ли смо у ба шту ка фа не на тр гу у цен тру гра да, пре ко пу та 
роб не ку ће. Иза на ших ле ђа на ла зи се об ра сла и не у ре ђе на ли ва да 
– ја сли це за ма ле не ле те ће кр во пи је ко јих ов дје има на ми ли о не. 
(Ни ка да ра ни је ни сам ви дио да ко мар ци ле те у ро је ви ма, да као 
ка ми ка зе ула зе у нос, уши, чак и уста!) Ис пред нас је спо ме ник по
ста вљен на кон по сљед њег ра та. 

– Знаш, ово ни је је ди ни спо ме ник ко ји је по диг нут у гра ду 
– Ку зман пре ки ну та јац под сун цо бра ном.

– Ми слиш на пра ве спо ме ни ке или на сим бо ле по пут ра фи
не риј ске ба кље? 

– И на јед но и на дру го. У пар ку по сто ји спо ме ник жр тва ма 
из Дру гог свјет ског ра та. Ни си мо гао да га ви диш за то што си во зио. 
Елем, био је ми ни ран у овом по сљед њем, али не ким чу дом ни је 
за вр шио у ста ром гво жђу. А што се ти че спо ме ни касим бо ла, ов дје 
их има, или их је би ло, на сва ком ко ра ку. Не ки су, по пут чар да ка из 
се дам на е стог ви је ка, сру ше ни при је два де се так го ди на. Же ље знич
ка ста ни ца је та ко ђе би ла сво је вр стан спо ме никсим бол, зна ме ни
тост ме ђу на род ног зна ча ја. Ра фи не ри ја је, до бро си при ми је тио, 
већ ду го и спо ме ник и сим бол гра да. Али при је све га сам ми слио 
на је дан кон кре тан спо ме ник ко ји је ста јао не да ле ко одав де. 

– Има ли тај спо ме ник мо жда ве зе са же ље зни цом? – упи тао 
сам и от пио гу тљај пи ва.

– Не баш. До ду ше, то је био спо ме ник по све ћен оно ме ко ји је 
дао зе ле но свје тло за из град њу же ље зни це и ста ни це, па ако се та ко 
по сма тра... Ипак, нај тач ни је би мо жда би ло ре ћи да је при ча о овом 
спо ме ни ку за пра во при ча о на ма.

– Па, кад смо већ ов дје... При чај! – по ди гао сам ча шу да му 
на здра вим и тек та да сам ви дио да у де сној ру ци др жи не ка кву 
фа сци клу. 

4 Знао је да све ово не мо гу да за пам тим, па је у цр ти ца ма на па пир за пи си
вао оно што је го во рио. Ка сни је сам по гле дао у би ље шке и ви дио да ту има и 
по да та ка ко је ми ни је од мах ре као: око 50 из ба че них бом би је би ло тем пи ра но; 
стра да ло је око 20 ци ви ла; 68 згра да сру ше но + 50 те шко оште ће но + 75 ма ње оште
ће но; 30 по ро ди ца оста ло је без кро ва над гла вом (ме ђу њи ма и мо ја мај ка ко ја је 
кра јем те го ди не упо зна ла оца на не ком пар тиј ском са стан ку); све је ово мо гу
ће про вје ри ти у ар хи ва ма, на ин тер не ту, као и у не ким књи га ма (нпр. у књи зи 
Сла ви це Хреч ков ски Хро но ло ги ја рад нич ког и на род но о сло бо ди лач ког по кре та 
у Бо сан ском Бро ду и око ли ни 1894–1945). Не ма по тре бе да се за ма раш ти ме, али 
ипак пре по ру чу јем да про чи таш Кла ни цу пет Кур та Во не га та, ако већ ни си. 
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– А, не – на сми јао се. – То ћеш, уко ли ко бу деш же лио, про чи
та ти сам. У фа сци кли имаш све о то ме, као и све што сам мо гао да 
на ђем о же ље знич кој ста ни ци. Ту су ти и ко пи је ста рих фо то гра
фи ја и раз глед ни ца, ре до ви во жње и та кве ства ри. Не го, по што си 
до шао због же ље зни це, иде мо још ма ло да про ше та мо и по при ча
мо, да ти по ка жем оно што је од све га оста ло. 

Ис ка пи ли смо пи ће и по пе ли се на обли жњи же ље знич ки над
во жњак, исти онај ис под ко јег сам про шао ка да сам ула зио у град. 
Још не ко ври је ме смо ше та ли по мр твим пра го ви ма не ка да шње 
жи ле ку ца ви це и при сје ћа ли се злат ног до ба же ље зни це, ле ген да р ног 
„Ћи ре”, ве ли ког штрај ка же ље зни ча ра из 1920... Ку зман ме он да 
от пра тио до ау то мо би ла, уба цио фа сци клу на зад ње сје ди ште и 
по же лио ми сре ћан пут. 

* * *

Ма те ри јал о же ље зни ци ко ји ми је Ку зман по кло нио у фа сци
кли де таљ но сам пре гле дао од мах по до ла ску ку ћи. На при чу о спо
ме ни ку вре ме ном сам пот пу но за бо ра вио. Не ко ли ко мје се ци на кон 
на шег су сре та је дан при ја тељ же ље зни чар ме је за мо лио да ске ни
рам све што имам о брод ској ста ни ци и по ша љем му. Та да сам ко
нач но отво рио и дио са др жа ја фа сци кле под на сло вом Мо ну мент:

Све је по че ло још 1885. ка да је цар Фра њо Јо сип пр ви пу та 
кро чио на бо сан ско тло упра во ов дје, у Бро ду. Не ки из вје шта ји из 
то га вре ме на ка жу да се за др жао све га по ла са та. Та чи ње ни ца, ме
ђу тим, ни је сме та ла ло кал ним вла сти ма да по во дом ове из не над не 
и крат ко трај не по сје те дви је го ди не ка сни је у гра ду по диг ну спо
ме ник.5 Овај спо ме ник, ка сни је по знат као Мо ну мент, за пра во је 
био де вет ме та ра ви со ки обе лиск од сме ђег гра ни та, на чи јем вр ху 
се на ла зио по зла ће ни дво гла ви орао. Око спо ме ни ка је би ла по ста
вље на ви со ка огра да од ко ва ног гво жђа. Ко ли ко је овај спо ме ник 
био по пу лар но оби љеж је гра да свје до че и три раз глед ни це чи је 
ко пи је ти до ста вљам у при ло гу (дви је су из 1910. док тре ћа ни је 
да ти ра на). Исти на, мо гу ће је да су ове раз глед ни це штам па не баш 
та да због то га што је Фра њо Јо сип те го ди не по но во про ла зио кроз 

5 У при ло гу је ко пи ја На род них но ви на од 28. 10. 1887. Та мо, из ме ђу оста
лог, пи ше: „Да тај ве ле ва жни до га дјај у но ви јој по ви е сти Бо сне и Хер це го ви не 
оста не и по том ком у жи вој успо ме ни, да се та ко лах ко не за бо ра ви на вла да ра, 
ко ји је Бо сну по вра тио ци ви ли за ци ји и кул ту ри, од лу чи ше гра дја ни Бо сан. 
Бро да, да у сво ме мје сту по диг ну до сто јан спо ме ник на ше му пре бла го му ца ру 
и кра љу, као сво му вла да ру. Њи ма се ра дост но при дру жи ло ци е ло пу чан ство 
за по сјед ну тих зе ма љах те се на бр зу ру ку ожи во тво ри њи хо ва на ми сао.” 
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Брод (же ље зни цом из Бу дим пе ште, да ка ко!). По сто ја ла је чак и 
књи жи ца по све ће на Мо ну мен ту – „Спо ме ник Ње го ва Ве ли чан ства 
Ца ра и кра ља Фра ње Јо си па I у Бос. Бро ду.”6 Али, да нас ви ше не ма 
ни спо ме ни ка ни књи ге. Мо ну мент је по ру шен 1922. го ди не.7 Ка мен 
је, ка ко твр ди Ђ. Ба слер, три го ди не ка сни је упо тре бљен за по ди за ње 
спо ме ни ка кра љу То ми сла ву не гдје у Сла во ни ји. Огра ду од ко ва ног 
гво жђа ку пио је не ки Ми јо Ер го вић за ма ли врт по ред сво је ку ће.

Не знам, дра ги при ја те љу, да ли ће ти ова при ча о Мо ну мен ту 
ишта зна чи ти, али те мо лим да не кад на ђеш вре ме на и раз ми слиш 
о два пи та ња. 

Пр во: Ко ме и за што по ди же мо спо ме ни ке?
Дру го: Гдје је не стао зла ћа ни дво гла ви орао?

Ср дач но, 
Ку зман

6 У Слу жбе ном до дат ку Школ ског ви је сни ка, XVI, из 1909. го ди не про на
шао сам и На ред бу зе маљ ске вла де за Бо сну и Хер це го ви ну ко ја пре по ру чу је 
ово дје ло и у ко јој сто ји: „Зе маљ ска вла да на ба ви ла је ста но ви ти број ег зем пла ра 
књи жи це: „Спо ме ник Ње го ва Ве ли чан ства Ца ра и кра ља Фра ње Јо си па I у Бос. 
Бро ду” од град ског на чел ни ка Мех ме да Ха фи за Хо џи ћа – ци је на 1 кру ну – те 
их ка ни да ро ва ти књи жни ца ма си ро ма шни јих на род них основ них шко ла. Том 
при ли ком пре по ру чу је ујед но зе маљ ска вла да по ме ну ту књи жи цу као на град
ну књи гу за мла деж на род них основ них шко ла у овим зе мља ма.” 

7 Ка да сам ти пи сао о Алек сан дру Ка ра ђор ђе ви ћу и Во ји Чо ла но ви ћу ову 
сам ти го ди ну већ по ми њао. А са да, ма ли до да так. Са ре ген том је 1922. кроз 
Брод про пу то ва ла и ње го ва мла да су пру га Ма ри ја. Ње на по ве за ност са Бро дом 
би ла је не што зна чај ни ја, иа ко је то ма ло по зна то. На и ме, ра фи не ри ја је сво је вре
ме но осно ва на као пред у зе ће „Да ни ца” из Бу дим пе ште. Наф ту је до би ја ла из 
Га ли ци је, за тим из Пло е шти ја (не ве за но за ово, пред ла жем чи та ње Хе ле ро ве 
Ква ке 22). У ври је ме ка да је ра фи не ри ја на ци о на ли зо ва на, Ма ри ја Ка ра ђор ђе вић 
је по сје до ва ла ве ћи ну ак ци ја. То је био ми раз ко ји је до ни је ла из Бу ку ре шта. 




