
875

МИ ЛАН МИ ЦИЋ

КАЈ МАК ЧА ЛАН КАО СИМ БОЛ

Кај мак ча лан ска бит ка (12–30. сеп тем бар 1916. го ди не) на Со
лун ском фрон ту из ме ђу срп ских и бу гар ских тру па ни је би ла са мо 
јед на од та ча ка „Ве ли ког” европ ског ра та, ко ји је сво јом уни шта
ва ју ћом сна гом раз био са мо за до вољ ство јед не ци ви ли за ци је и 
јед не епо хе, на ко јој се од ви јао ве ли ки европ ски по кољ. Кај мак
ча лан је по јам ко ји је у се би са др жа вао сна жну сим бо ли ку ко ја је 
не ги ра ла сву не раз го вет ност исто ри је, ко ја је обич но при сут на у 
са зна њу ње них са вре ме ни ка и уче сни ка, пре тво рив ши је у ја сно ћу 
сим бо ла ко ји је из ра жа вао хте ња та да шњих исто риј ских ак те ра 
ко ји су об ли ко ва ли исто риј ску ствар ност као ње ни су бјек ти и 
твор ци, али и као ње не жр тве.

За јед не је утвр ђе ни Кај мак ча лан, нај ви ши врх пла ни не Ни џе 
(2.521 ме тар), био „Бо ри сов град”, крај ња тач ка про јек то ва ног Бу
гар ског цар ства, оно ме сто где се бра ни ла иде о ло ги ја ве ли ке бу
гар ске др жа ве, ис ту ре на ка ра у ла јед не иде о ло ги је, чи тљив знак 
бу гар ске на ци о нал не иде је, спољ на ко та кру га ко ји је 1915–1916. 
го ди не из гле дао об ли ко ван а из ло жен ис ку ше њи ма и не из ве сно сти
ма европ ског ра та. Људ ство Тре ће бал кан ске пе ша диј ске ди ви зи
је бу гар ске вој ске уко па но на про сто ру Кај мак ча лан ског ма си ва 
пред ста вља ло је жр тво ва ну вред ност за јед ну иде ју ко ју су об ли
ко ва ле бу гар ске по ли тич ке и дру штве не ели те, а чи ји је из вор би ла 
ве ли ка сан сте фан ска Бу гар ска из 1878. го ди не, ко ја се про сти ра ла 
из ме ђу Цр ног, Егеј ског и Ја дран ског мо ра. Енер ги ја ра та ко јом су 
се мо би ли са ле бу гар ске ма се у бал кан ским ра то ви ма и Пр вом 
свет ском ра ту (1912–1918) упра во је про из и ла зи ла из тог сна жног 
на ци о на ли зма ко ји је, као и дру ге слич не иде је, по ри цао исто риј
ске по ја ве и про це се ко ји се ни су укла па ли у ње го ве про јек то ва не 
ви зи је.



876

За дру ге је Кај мак ча лан био „Ка пи ја сло бо де”, сна жни сим бол 
при ну де исто ри је, тач ка ко ја је за обич ног срп ског вој ни ка би ла 
пут до отаџ би не, у пре во ду на ра ван ствар но сних зна че ња пут до 
ку ће, по ро ди це, се ла, има ња. „Ка пи ја сло бо де” за то за срп ског вој
ни ка ни је има ла ни ка кву ви ше знач ност, она је би ла ја сно фор му
ли сан циљ, то је би ло ме сто од ко јег је по чи ња ло осло ба ђа ње про
сто ра где су се на ла зи ле но ве срп ске др жав не гра ни це, али ствар на 
отаџ би на за срп ског вој ни ка би ла је ме сто ње го вог жи вље ња и тра
ја ња и ме сто где су се на ла зи ле бли ске осо бе ко је је 1915. го ди не 
у отаџ би ни оста вио. За то по јам „Ка пи ја сло бо де” ни је био по јам 
из про сто ра иде о ло шке пре ра де све та; то је био по јам ко ји је про
из и ла зио из су шти не би ћа срп ског вој ни ка. Би ћа ко је је у Ве ли ком 
ра ту би ло до ве де но на руб би о ло шке ег зи стен ци је, на иви цу људ
ског и на ци о нал ног не ста ја ња, би ћа ко је је ипак, упр кос ис ку ше њи
ма гу сте фрек фен ци је уми ра ња, очу ва ло сво ју етич ку и ду хов ну 
осно ву ко ја је би ла су бли ми са на са мо у је дан по јам: сло бо да. За то 
је Кај мак ча лан као „Ка пи ја сло бо де” био по јав ност јед не но ве 
исто риј ске си ту а ци је и но ве ко лек тив не ег зи стен ци је за срп ски на
род ство ре не рат ним по ра зом 1915. го ди не. При ну де исто ри је да се 
сло бо да мо ра по но во осва ја ти пре ко две ли ни је ро во ва „Бо ри со вог 
гра да” и пре ко ре до ва бо дљи ка вих жи ца под пу шча ном, ми тра ље
ском и то пов ском паљ бом на ге о граф ски ма лом про сто ру, на ко јем 
је смрт пред ста вља ла је ди ни ја сан чул ни при зор и где је све сем ње 
би ло са мо ефе мер на сли ка. За то сеп тем бра 1916. го ди не исто ри ја 
срп ском вој ни ку ни је оста ви ла ни јед ну дру гу мо гућ ност осим 
си ту а ци је стра да ња ко јом се мо гла до сег ну ти „Ка пи ја сло бо де” и 
исто ри ја усме ри ти ка иде ал ном кра ју: осло бо ђе њу отаџ би не.

Дрин ска ди ви зи ја (4, 5, 6 и 17. пук срп ске вој ске) по не ла је 
те рет из ла ска из исто риј ског ћор со ка ка у про стор сло бо де. Срп ска 
вој ска има ла је 4.643 по ги ну лих и ра ње них у Кај мак ча лан ској би ци, 
од че га је Дрин ска ди ви зи ја из гу би ла 3.804 љу ди. Ри ту ал ра та, ко ји 
је вој ни ци ма ове ди ви зи је срп ске вој ске већ био уте ме ље но сте че но 
ис ку ство, у бор ба ма на Кај мак ча ла ну сеп тем бра 1916. го ди не до
би јао је но ве смр то но сне са др жа је. Вој ни ци Дрин ске ди ви зи је осво
ји ли су Кај мак ча лан 16. сеп тем бра, а у бу гар ском кон тра на па ду 
26. сеп тем бра 1916. го ди не „Ка пи ја сло бо де” би ла је по но во из гу
бље на. Бор бе на Кај мак ча ла ну во ђе не су у бли ском су сре ту вој
ни ка ба јо не том, пр са у пр са, у те сном до ди ру две вој ске, ка да су 
ро во ви би ли бли зу и ка да је до жи вљај бли ске смр ти био сна жан 
а чин уби ја ња про тив ни ка ли чан. Сва де кон струк ци ја ху ма ног 
при сут на у по рет ку ра та свој нај ја сни ји и нај су ро ви ји об лик до би
ја ла је у тој бор би ба јо не том, пр са у пр са.



877

Тач но 30. сеп тем бра 1916. го ди не, у да ну ко ји је био са мо вре
мен ска се квен ца ве ли ког рат ног по ко ља, у ју ри шу бо ра ца До бро
во љач ког од ре да ма јо ра Во ји на По по ви ћа (по знат као вој во да Вук), 
у бор би пр са у пр са, осво јен је Кај мак ча лан као „Ка пи ја сло бо де”. 
То је би ла пр ва срп ска је ди ни ца ко ја је ус пе ла да осво ји и трај но 
оста не на вр ху Кај мак ча ла на. До бро во љач ки од ред вој во де Ву ка 
та ко ђе је био сна жан сим бол са мо са зна ња о по се за њу за исто ри јом. 
Ње гов ко манд ни са став чи ни ли су срп ски офи ци ри, при пад ни ци 
на ци о нал норе во лу ци о нар не ор га ни за ци је Ује ди ње ње или смрт, 
а 83% вој нич ког са ста ва ове елит не је ди ни це срп ске вој ске био је 
са чи њен од Ср ба ау стро у гар ских др жа вља на ко ји су ма хом тек те 
1914–1915. го ди не пр ви пут ви де ли Ср би ју, ко ја је до та да за њих 
би ла њи хо ва за ми шље на отаџ би на. Ср би из Ба на та, Бач ке, Сре ма, 
Ба ра ње, Бо сне и Хер це го ви не, Ли ке, Ба ни је, Кор ду на, Сла во ни је, 
Дал ма ци је, Бо ке Ко тор ске сво јим чи ном до бро вољ ства уна пред 
су жр тво ва ли сво је жи во те и жи во те сво јих по ро ди ца, јер они су 
у бр зим и фре квент ним исто риј ским про це си ма ко је је до нео Ве
ли ки рат по ста ли на ци о нал ни ре во лу ци о на ри ко ји су се бо ри ли 
про тив јед ног ста рог цар ства чи ји су др жа вља ни би ли и ру ши ли 
су је дан по ре дак тра ди ци о нал не до ми на ци је, а све у бор би за срп
ско на ци о нал но ује ди ње ње. Ак том до бро вољ ства у срп ској вој сци 
и сво јом жр твом Ср би из Ау стро у гар ске су да ва ли ле ги ти ми тет 
же љи срп ског на ро да из њи хо вих кра је ва да са Ср би јом уђу у исти 
др жав ни оквир и да у јед ним гра ни ца ма хо ме ге ни зу ју по ре дак већ 
из гра ђен у ко лек тив ној све сти срп ског на ро да. И чин при сје ди ње
ња Вој во ди не Ср би ји из но вем бра 1918. го ди не про зи ла зио је из 
ак та ма сов ног до бро вољ ства Ср ба из Ба на та, Бач ке и Ба ра ње у 
срп ској вој сци, а на ро чи то у бор ба ма на До бру џи, чи ју сто го ди
шњи цу ове го ди не та ко ђе обе ле жа ва мо.

Та ко се на уском про сто ру смр ти Кај мак ча лан ског ма си ва 
сеп тем бра 1916. го ди не са же ла и ску пи ла исто ри ја у је дан ин те
гри са ни круг у ко јем су се у уни фор ма ма срп ске вој ске на шли Ср би 
из свих де ло ва срп ског на ро да, сим бо ли шу ћи са би ра ње свих исто
риј ских про це са, по ја ва и до га ђа ја ко ји су од ства ра ња мо дер не 
срп ске др жа ве у 19. ве ку на тлу Ср би је во ди ли ка иде ји срп ског 
ује ди ње ња. За јед нич ко „осва ја ње сло бо де” ко је су сеп тем бра 1916. 
го ди не у би ци за Кај мак ча лан учи ни ли срп ски вој ни ци из свих 
кра је ва где је жи вео срп ски на род био је сна жан сим бо лич ки чин 
ко ји је у се би са др жа вао ри ту ал ко лек тив ног по се за ња за исто ри
јом и ри ту ал пер со нал не жр тве вој ни ка са име ном и пре зи ме ном. 
То је био чин ко ји је гра дио но ву исто риј ску ствар ност, чин са мо
са зна ња срп ског на ро да о соп стве ној мо ћи да се са ру ба људ ског, 
би о ло шког и на ци о нал ног не ста ја ња вра ти на нов на чин у ко лек
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тив но по сто ја ње и да у ме ђу про сто ру истин ске по бе де и илу зи је 
о по бе ди уђе у сво ју но ву исто риј ску епо ху ко ја ће но си ти и но во 
име: Ју го сла ви ја. На рав но, ула зак срп ског на ро да у свет ско и сто
риј ске про це се, за по чет бал кан ским ра то ви ма (1912–1913) а на ста
вљен у Ве ли ком ра ту (1914–1918), ка да се срп ски на род на шао у 
сре ди шту свет ско и сто риј ских зби ва ња (што је про цес окон чан 
кра јем 20. сто ле ћа), у би ци на Кај мак ча ла ну сеп тем бра 1916. го ди не 
у гу стој фре квен ци ји уми ра ња по ка зао је на сна жан сим бо ли чан 
на чин ка ко ма ли на ро ди пла ћа ју свој ула зак на ве ли ку свет ску 
по зор ни цу исто ри је, где ме ђу моћ ним и ве ли ким ак те ри ма гра ди
те ља свет ско и сто риј ског, ула зни цу за исто ри ју до би ја ју ри зи ку ју ћи 
соп стве ни не ста нак.

Осло бо ђе ње Кај мак ча ла на – „Ка пи је сло бо де” – 30. сеп тем бра 
1916. го ди не био је тек пр ви чин срп ског по нов ног „по се за ња за 
сло бо дом”. Рат не опе ра ци је на ста вље не су до де цем бра 1916. го ди
не и срп ска вој ска осло бо ди ла је Би тољ. Ту се ли ни ја фрон та за у
ста ви ла, са вла ђи ва ње про сто ра сло бо де би ло је за у ста вље но но вим 
бу гар сконе мач ким ли ни ја ма ро во ва и бо дљи ка вих жи ца. Ско ро 
две го ди не тра јао је „се де ћи рат” на Со лун ском фрон ту ко ји је 
тро шио су ко бље не вој ске и сми сао ра та и где је огле да ло исто ри
је опет из гле да ло не по мич но. У рат ним опе ра ци ја ма од ав гу ста до 
де цем бра 1916. го ди не срп ска вој ска из гу би ла је 28.000 љу ди и све
ла се на 35.000 ба јо не та. До бро во љач ки од ред по сле „ба јо нетбор би” 
на Си вој сте ни, Гру ни шком ви су и Бра зда стој ко си – од ок то бра 
до де цем бра 1916. го ди не – од 2.200 љу ди свео се на 450 спо соб них 
за бор бу и био је рас фор ми ран (79,6% гу би та ка). И ко ма дант од
ре да вој во да Вук је по ги нуо. Кон со ли да ци ја фрон та кра јем 1916. 
го ди не и ве ли ки гу би ци срп ске вој ске уни шти ли су ви шак илу
зи ја о бр зом осло бо ђе њу Ср би је и зна чи ли су пад у ре ал но. Срп ска 
вој ска кра јем 1916. го ди не из гле да ла је по ко зна ко ји пут у ра ту 
не по врат но по тро ше на. Је ди на и по след ња по пу на срп ске вој ске 
би ли су срп ски до бро вољ ци ау стро у гар ски др жа вља ни ко ји су 
на ред них го ди на (1917–1918) при сти за ли из САД и Ру си је. Али две 
го ди не по сле бит ке за Кај мак ча лан, сеп тем бра 1918. го ди не, срп ска 
вој ска је кре ну ла у про бој Со лун ског фрон та. Joш јед ном, по ко 
зна ко ји пут у усло ви ма Ве ли ког ра та као ра ди кал но ван ред ног 
ста ња љу ди, др жа ва и на ро да, срп ска вој ска иза шла је из про сто
ра исто риј ски мо гу ћег у про стор исто риј ски не мо гу ћег, све до че ћи 
о соп стве ној мо рал ној мо ћи.

Из ме ђу два свет ска ра та у зе мља ма уче сни ца ма Ве ли ког ра та 
од стра не по ли тич ких и дру штве них ели та ор га ни зо ва но је ко лек
тив но пам ће ње на до га ђа је, по ја ве и про це се тек ми ну лог свет ског 
су ко ба. Та да је фор ми ра на и мит ска ма три ца о хе ро ји ма Кај мак
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ча ла на, као део мит ске ма три це о Ср би ји у Ве ли ком ра ту. Срп ски 
вој ни ци ко ји су се бо ри ли у Кај мак ча лан ској би ци до би ја ли су 
та да мит ске обри се, из ла зи ли из све та ствар ног, згу шња ва ли се у 
мит ско, про зрач но, веч но пам ће ње, у мит ско вре ме за сваг да да то, 
у ста тич ну и хе рој ску сли ку исто ри је, у уни вер зал ни сим бол људ
ске хра бро сти. Њи хо ва људ ска же ља да осва ја њем „Ка пи је сло бо де” 
сеп тем бра 1916. го ди не осло бо де сво ју отаџ би ну, до ђу сво јим по ро
ди ца ма и ку ћа ма до би ја ла је иде о ло шку об ра ду, а њи хо ви ли ко ви 
до би ја ли су мит ску и иде о ло шку ау ру. Њи хо ви ју ри ши на Кај мак
ча лан и окол не вр хо ве – Си ву сте ну, Ко чо беј, Стар ков гроб – сеп
тем бра 1916. го ди не би ли су је ди ни на чин да се от кљу ча је дан 
исто риј ски без из лаз и до сег не пут у сло бо ду. За то је ју риш ка 
„Ка пи ји сло бо де” за срп ског вој ни ка сеп тем бра 1916. го ди не био 
чин све сног по се за ња за исто ри јом као је ди ним мо гу ћим из ла зом.*

* Пре да ва ње одр жа но у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, 30. 
сеп тем бра 2016. го ди не.




