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МИ ЛАН МИ ЦИЋ

ЧУ ДО У БА НА ТУ

1.

Би ла је то го ди на 1919. 
Од је ки ва ло је, те је се ни, сто ти не зву ко ва из људ ске ду ше, 

што је мо жда ли чи ло на збр ку у кре та њу од је ка, а не је дан или два 
зву ка као пре ве ли ког европ ског ра та.

2.

„Гов њи во је до ба и је ди но му одо ле ва ју не си ти”, про го во рио 
је у ка фа ни Ло ко мо ти ва код же ле знич ке ста ни це у Ве ли ком Беч
ке ре ку у че ти ри са та ују тру 3. сеп тем бра 1919. го ди не Шан дор По
лак бив ши бан кар ски чи нов ник Ал тру и стич ке бан ке из Бу дим пе ште, 
а са да кри јум чар ду ва на, зла та, угља, са пу на, пер ја, уља, ко ња и 
сви ле ног дам ског ве ша.

И сва ке дру ге ро бе ко ја је не до ста ја ла у Ба на ту на ли ни ји 
де мар ка ци је две вој ске.

3.

Но ва ба нат ска гра ни ца, тих ме се ци, ба нат ском све ту из гле
да ла је не ви дљи ва, али но ћу кре та ла се, ипак, у вр ло су ма ну тим 
шу мо ви ма. 

Сно ви та мо шњих жан дар ма, бе ле жни ка, ца ри ни ка, крч ма ра, 
же ле зни ча ра, офи ци ра и тај них ре дар стве ни ка би ли су об ле пље
ни зву ко ви ма.

Љу ди, уз не ми ре ни од буч них сно ва, бу ди ли су се под ду ња
ма од гу шчи јег пер ја, об не ви де ли од блу да и ду до ва че, са стра хом 
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у ко јој ће се др жа ви про бу ди ти и ко јим ће од ба нат ских је зи ка тих 
да на про го во ри ти.

4.

Ба нат је и пре овог смут ног и по дру гљи вог вре ме на био нео
бич но ме сто за жи вот.

Са ту гом као пер јем на се би и ки ко та вим сме хом гу шћим од 
жи во та.

„Ни ка да ни је био ви чан да бу де че стит, али ко би га ма ло бо ље 
упо знао, ви део би у ње му бит ке сви та ца”, ме лан хо лич но је о Ба
на ту го во рио истог да на, 3. сеп тем бра 1919. го ди не у че ти ри са та 
ују тру на има њу Кур јач ки код Ру мун ске Ке че по е та Ханс Ци глер, 
бо ра ве ћи као гост Ла јо ша Де ли ма ни ћа бив шег жу па на То рон тал
ске жу па ни је, ин тер ни ра ног од но вих ју го сло вен ских вла сти на 
уда ље ни ма јур. 

Моћ ну ми сао мла ди пе сник из ре као је у до ба ка да је над Ба
на том, по пут раз бој ни ка, пу ца ла зо ра, док су пле са ла из но ше на 
жу па но ва оде ла у при јем ном са ло ну и ка да је огром ни лу стер, ку
пљен 1907. го ди не у Пе шти, ше тао од ва жно пред очи ма пе сни ка 
и бив шег ве ли ког жу па на.

„Бо же!”, по ми слио је Ханс Ци глер.
„Да ли се по кре ће ви но у на ма или са ња мо сан у ко јем да ле ко 

у вре ме ну осе ћа мо ка ко по дрх та ва зе мља!”

5.

Пре ма до ја ви ко ју је при мио жан дар ме риј ски ка пе тан пр ве 
кла се Про ка Јак шић у но ћи 2627. ју ла 1919. го ди не, са хим ном 
цвр ча ка у тра ви и ма лим не ре дом на не бу, ка двор цу Ка ра чо њи ја 
у Бан ла ку, кре ну ло је ти хо, са не жним жа мо ром љу ди, око три 
сто ти не за пре жних ко ла.

Циљ ка ра ва на би ла је ева ку а ци ја по крет них до ба ра из по ме
ну тог двор ца ка про сто ру Зи чи фал ве јер су Бан лак и дво рац по ред 
ње га нај но ви јим раз гра ни че њем при па ли Ру му ни ји. На том пу ту, 
сре ског на чел ни ка сре за бан члач ког Ду ша на Ду ми ћа, као моћ на 
стра жа, пра ти ло је ше сна ест жан дар ма и вој ни ка.

Две прет ход не но ћи на чел ник Ду мић ле жао је по тр бу шке и 
раз ми шљао, ди шу ћи уна пред, ка ко да над му дри двор ског кљу ча
ра, управ ни ка двор ца, при сут не жан дар ме и се ља ке оду ше вље не 
ноћ ним по хо дом и ка ко да са чу ва исто вре ме но част др жа ве, људ
ске жи во те и по крет на до бра.
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(Сре ски на чел ник Ду мић за лу пио је оштро на вра та двор ца; 
бе сно су из ну тра за ла ја ли пси; за пе ву шио му је зри ка вац ти хо на 
ухо не по зна ту ме ло ди ју; пет зве зда те но ћи ока чи ло се на не бо.)

Тач но у че ти ри са та ују тру 27. ју ла 1919. го ди не, при сут ни 
се ља ци кре ну ли су да ева ку и шу (у се бе) ви но и шам па њац из 
двор ског по дру ма. 

(Је дан од њих пио је из чи зме, дру ги из опан ка, не ки, опет, 
из ше ши ра или вој нич ке ка пе.)

Два са та по том, до шло је, по ре чи ма жан дар ме риј ског на ред
ни ка Пе ре Бек та ше ви ћа, „до бли ског кон так та и бре зо бра злу ка сва
ке вр сте” из ме ђу при до шлих се ља ка и жен ске по слу ге у двор цу, што 
је оте жа ло до бро сми шљен план ева ку а ци је до ба ра у су сед ну др жаву.

На ред них го ди на, сре ски на чел ник Ду мић по стао је пред мет, 
по овом слу ча ју, бри жљи ве и ду ге по ли циј ске ис тра ге у ко јој је 
уче ство ва ло ви ше по ли циј ских де тек ти ва.

У тих не ко ли ко го ди на сре ски на чел ник ра ши рио се по пут 
ор ма на од ора хо ви не јер хва та ла га је сил на глад ка да би бри жљи
во уз не ми рен си ла зио у без из лаз.

6. 

Тај ни ре дар То рон тал скота ми шке жу па ни је Ра да Или јин, 
чо век ко ји је бри јао ли це и су као бр ко ве, и имао си тан мла деж иза 
ле вог уха, тру дио се да уђе у траг кри јум чар ској бан ди Шан до ра 
По ла ка про тив др жав ној ор га ни за ци ји ко ја је де ло ва ла из ме ђу река 
Ти се, Мо ри ша, Ду на ва и Чер не.

Ди мо ви бан де кри јум ча ра По ла ка во ди ли су рав ни чар ским 
Ба на том:

• ка гру пи из се ла Со ке што је кра ла ко жне фо те ље са пле
мић ким гр бо ви ма; 

• пре ма љу ди ма из Че не ја ко ји су раз но си ли огле да ла ра зних 
об ли ка са обе стра не де мар ка ци о не ли ни је;

• ка бан ди из ите беј ског сре за што је од во ди ла са гро фов ских 
ма ју ра пу но крв не ен гле ске па сту ве са за ве са ма са ве зе ним зла том 
на њи ма;

• пре ма гру пи из Жом бо ља ко ја је тр го ва ла ка ру ца ма и бан ди 
из Кла ри је што је швер цо ва ла ис кљу чи во за га си то пла во по су ђе.

7.

У Зи чи фал ви, у хо те лу Јо ха на Јо ста, 5. ок то бра 1919. го ди не 
од сео је не по зна ти гост. До шао је из прав ца Ве ли ког Беч ке ре ка и 
си шао низ сте пе ни це во за, гла сно уда ра ју ћи ла ко ва ном чи змом о 
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ши ну. Не зва ни гост под се ћао је на чо ве ка ко ји је при стао на не са
ни цу не ла год но из најм љу ју ћи соп стве ни ор га ни зам вре ме ну ко ји 
је у Ба нат до спео на кри лу не по зна тог ве тра. 

По ми шље њу ис ку сног крч ма ра Јо ха на Јо ста, гост је мо гао би ти 
про би свет ко јег је до не ло не згод но вре ме: агент сврг ну тог Кар ла 
Хаб збур шког, шпу јун ма ђар ске вла де из Се ге ди на, бу ку ре шки 
ден ди, до бро оп скр бљен зла том за по тре бе ру мун ске про па ган де, 
про те ра ни аме рич ки анар хи ста, али нај пре бољ ше вич ки аги та тор 
не по зна те на ци је, струч њак за екс пло зив, об у чен на тај ним курсе
ви ма у Оде си или Хар ко ву.

Го сти о ни чар Јост по здра вио је го ста по здра вом на че ти ри 
ба нат ска је зи ка, ко ја су се не спрет но спле ли, у ва зду ху, и од ње га 
до био от по здрав, та ко ђе на сва че ти ри је зи ка, али та ко да се раз
мр си сва ка реч и не жно пад не го сти о ни ча ру у ухо.

Не зна нац је на кра ју ипак про го во рио на не мач ком, јер је за
кљу чио да је Јо хан Јост пра ви Не мац. 

„Че сто се у Ба на ту во де бит ке сви та ца”, из го во рио је не зна нац 
чуд ну ре че ни цу и пред ста вио се као књи жев ник Ханс Ци глер.

„Ов де ћу пре но ћи ти”, на по ме нуо је. „Су тра ће по ме не по сла
ти жут фи ја кер са плат не ним кро вом упра ви тељ ма ју ра Ба лат 
ба ро на Ер не ста Да ни је ла Бру но Шил.”

8.

Ра да Или јин, тај ни ре дар То рон тал ске жу па ни је, се део је на
лак ћен на гру бо скпле па ни ба гре мов астал у беч ке реч кој ка фа ни 
Ми лош Оби лић.”

„Све ве сти мо ра ју да од сто је, од ле же и сми ре се и та ко до би ју 
при ли ку да по ста ну исти на”, ми слио је. „Та ко и ове о бан ди Шан
до ра По ла ка.” 

Ипак, во лео је да их чу је, на ро чи то ов де у Оби ли ћу кад пре 
ју тро утих ну бе ћар ци а ре чи до би ју раз ви јен сми сао за ра ђа ње 
или уби ја ње исти не. 

„Све што љу ди сми сле, то су њи хо ве же ље”, раз ми шљао је 
слу ша ју ћи у цик зо ре раз го вор за су сед ним сто лом. Ли ца ко ја су 
се де ла за њим пле ла су при чу о Шан до ру По ла ку и зла ту ко јег је 
из но сио из др жа ве пре ко ли ни је де мар ка ци је ка Те ми шва ру или 
Ка ран се бе шу. У ау то мо би лу мар ке „шнај дер”, укра де ном у пре вра
ту у је сен 1918. го ди не од беч ке реч ког бо га та ша Ми ше Бер бер ског, 
пре во зио је Шан дор пре ко ба ја те ба нат ске ма гле и за ми шље не 
ба нат ске гра ни це беч ке глу ми це и пе штан ске пе ва чи це и по не ког 
ба нат ског за луд ни ка, све оки ће не зла том јер, ка ко је твр дио до бро
во љац срп ске вој ске Са ва Та бач ки, „зла то да би жи ве ло, мо ра да 
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бо ра ви на људ ском те лу бар ма ло и мо ра да га иши ба љу ти и не
за си ти ба нат ски ве тар.”

„Оно нас оста вља увек си ро ма шним”, твр дио је за ми шље но 
Та бач ки, су чу ћи од ду ва на по жу те ле бр ко ве и ми лу ју ћи хра па вим 
дла ном бра зго ти ну на ли цу за до би је ну од бу гар ског ба јо не та на 
Си вој сте ни два да на по сле до бро во љач ког осва ја ња Кај мак ча ла на 
1916. го ди не.

9.

Ли ни јом де мар ка ци је од Те ми шва ра до Вр шца ши рио се по
тму ли, не по зна ти звук. Из вор му ни ко ни је знао иа ко су ју го сло
вен ска и ру мун ска тај на слу жба тра га ле за њим. За чи њао се у цик 
зо ре, ка да би око ви де ло ду бо ко уну тра, а ши ри ло би се на сен ци 
не са ња ног људ ског сна.

У те шкој и не про зир ној ба нат ској ма гли звук би оста јао, та ло
жио се и од је ки вао по пут џи нов ског ор ке стра или ве ли ког зво на.

10.

Ла још Де ли ма нић, бив ши жу пан То рон тал ске жу па ни је, у 
свом из гнан ству на ма ју ру Кур јач ки у Ке чи све до чио је ка ко но ва 
ба нат ска гра ни ца про ла зи ба шта ма и де ли ку пус од прит ки са 
па ра дај зом, а бу нар оста вља у јед ној, а жеђ у дру гој др жа ви.

(И ка ко се трај но ра зи ла зе ко ко шка и ја је.)
Пи ју ћи ви но на тре му ло вач ког ка ште ла на ма ју ру, иш че ки вао 

је са стреп њом дан ка да ће гра ни ца до пре ти до ње го вог двор ца и 
у по дру му по пи ти све ви но. За то се не де ља ма ни је тре знио; на ру
чи вао је да му из Те ми шва ра до пре ме чу ве не те ми швар ске кур ве, 
по зна те по то ме што спо ри је ши ре љу бав, али ду же чо ве ка др же 
ра до сним. Осе ћа ју ћи да се гра ни ца по ме ра ка ње го вом по дру му, 
окре тао им је но ћу сво ју осе тљи ву, не бе ску стра ну. 

Да по њој са де три пер и сви це.

11. 

Пу ту ју ће по зо ри ште Ру жич ка до пу то ва ло је у Зи чи фал ву 15. 
ок то бра 1919. го ди не во зом из Ве ли ког Беч ке ре ка.

Воз се про би јао ма глом што отва ра ра не. 
По гле ди умет ни ка, а би ло их је тро је, ура ња ли су у ма глу 

ко ја је би ла скла ди ште скулп ту ра: по по дне ва без сен ки, ужур ба
них, тре пе ра вих ига ла, ка ме них деч јих ли ца, пти ца и жи во ти ња 
што, не до ти чу тло.
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12.

Бри жит ка Те ле ки, опер ска пе ва чи ца из Пе ште, осе ћа ла је 
спо ро клац ка ње во за у ши ро ким ку ко ви ма. Пу то ва ње Ба на том и 
тим чуд ним уга ну тим вре ме ном, и ма глом са ви шком об ли ка и 
зву ко ва би ло је ду го. Пре ду го. 

Бри жит ка Те ле ки ди са ла је уса мље но у по лу пра зном ва го ну.
Ис пред ње се де ла је на др ве ном се ди шту ва го на Јар ми ла Ка

мин ска, глу ми ца из Кра ко ва. 
По глед јој је пао на њен цр ни по ти љак и на ди мо ве ко је је 

ис пу шта ла из плу ћа. Мо гао је то би ти дим ци га ре те, дим ма гле 
ко ја је ула зи ла у ва гон или дим ко зна још че га. Ни су се ду го по
зна ва ле; у Се ге ди ну у хо те лу Ти са на шао их је и спо јио жон глер 
из Бр на Јан Ру жич ка. По ста ли су пу ту ју ће по зо ри ште са ре пер
то а ром крат ких ла сцив них ко ма да са пе ва њем и ша љи вом по штом. 
На сме ши ла се кра јич ком уса на.

Зна ла је: Ја ну Ру жич ки ле ви те стис био је не што то пли ји и 
не жни ји од де сног.

13.

По сле на сту па у хо те лу Јо ха на Јо ста у Зи чи фал ви, Ја ну Ру
жич ки при шао је не по зна ти го спо дин. Ње го во на сме ше но, де бе ло 
ли це, ру жи ча сто по пут ба нат ског ви на, при шло му је са де сне стра
не те ла. Упр кос за ма шној де бљи ни не знан ца, Ру жич ки се учи нио 
као по длац ла ких но гу ко ји зна од жи во та шта хо ће. По ме ну том 
го спо ди ну ци лин дар је хи тро си шао са гла ве и он се уз на клон 
пред ста вио: „Бру но Шил! Упра ви тељ има ња Ба лат ба ро на Ер не ста 
Да ни је ла. Има те по зив од го спо ди на ба ро на да пред ста ву да те на 
ње го вом ма ју ру. За но вац не бри ни те. Ба рон има не у пу ће ну че
сти тост и на гра ди ће вас у зла ту ви ше не го што сте до би ли ве че рас 
и ви ше не го што ве ро ват но за слу жу је те!”

14.

Ни је то би ла обич на пред ста ва на ко ју је Бри жит ка већ би ла 
на ви кла. Пр во је по њих, по сле про спа ва не но ћи у хо те лу Јо ха на 
Јоб ста, до шао фи ја кер са пла те не ним кро вом. Ма гла је би ла ве ћа 
не го прет ход ног да на, ко њи упрег ну ти у фи ја кер хо да ли су хлад
ним ко ра ком, ко чи јаш је но сио бе ле ру ка ви це, тра го ви у ма гли 
пред ста вља ли су ра не, пу то вао је фи ја кер мут ном пра зни ном, тро
је пут ни ка у ње му из го ва ра ло је ре чи без ко сти ју; ко чи јаш је зви
ждао ме ло ди ју ко ја му је ша пу та на из ма гле. 
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Бри жит ка је осе ћа ла да фи ја кер за ста је у ма гли; ко чи јаш је 
ку по вао у њој об ма не и су ма ну те шу мо ве.

Или се пре стра ше ној опер ској пе ва чи ци то са мо чи ни ло.

15.

Ма јур је био са бла сно пра зан. Ушли су у са лон, отре са ју ћи 
ма глу са ка пу та, а она је на хру пи ла за њи ма и де бе лом упра ви те љу 
има ња тре ба ло је пет на ест ми ну та да је ис те ра.

16.

Еле гант ни го спо дин, са цр ним бр ко ви ма и круп ним за жа ре
ним очи ма по љу био јој је ру ку и ре као: „У Ба на ту на сва ком кора
ку тра ју бит ке сви та ца. Ко ће по бе ди ти, још се не зна.” До дао је: 
„До бро до шли!” 

Бру но Шил пред при спе ле го сте по ста вио је вре ли пунч и 
ра ки ју да се за гре ју. По том су сви сло жно је ли па ште ту од фа за на 
на тек ис пе че ном хле бу, су пу од мор ке и ко ба си це од ман гу ли це 
спре мље не на зеч јем ло ју.

17.

Са мо два гле да о ца при су ство ва ла су пред ста ви: упра ви тељ 
ма ју ра Шил и та јан стве ни ба рон Да ни јел. Јар ми ла Ка мин ски, оду
ше вље на ат мос фе ром, глу ми ла је као ни ка да у ка ри је ри; упра во 
та ко сил но да је на њој уми ра ла блу за. Бри жит ка је пе ва ла гла со ве 
са ви шком зву ко ва, а Ру жич ка се кре тао сце ном са ма лом збр ком 
у се би, али то два го спо ди на ни су при ме ћи ва ла. Ма гла је на ср та
ла на про зо ре и вра та, при ти ска ла их и ба рон Да ни јел и Бру но 
Шил ви ше су пра ти ли њу не го пред ста ву.

Апла уз ко ји је до шао ка умет ни ци ма био је ви ше не го сна жан. 
„Го спо до!”, обра тио им се ба рон Да ни јел. „Ва ша пред ста ва би ла 
је истин ско го ло слу ша ње и то схва ти те као ком пли мент. Ди вим 
вам се, искре но ре че но, Бру но вам се ди ви, ма гла вам се ди ви! 
Има ли сте, ве че рас нео би чан по сту пак тре пе ре ња, про ме ни ли сте 
ми то ком пред ста ве у два на вра та со ко ве у те лу и ред је да вас 
на гра дим.

„Бру но”, по ви као је ба рон. „До не си ков че жић!”
„Го спо до, ово зла то за слу же но вам при па да. Уз услов: оно 

мо ра пре но ћи ти на ва шим те ли ма. Ују тру ће до ћи ау то мо бил по 
вас и пре ба ци ти вас у Те ми швар!”
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18.

Жан дар ме риј ски на ред ник Пе ра Бек та ше вић 17. ок то бра 1919. 
го ди не не где око под не за у ста вио је, по нај гу шћој од свих ви ђе них 
ма гли, у ко јој се ја сно чуо ври сак вре ме на, на атар ском пу ту изме
ђу ма ју ра Ба лат и де мар ка ци о не ли ни је ју го сло вен ске и ру мун ске 
вој ске ау то мо бил мар ке шнај дер са че ти ри осо бе. Сва че ти ри за
у ста вље на ли ца, две же не и два му шкар ца, би ла су ли ца ко ја ћу те. 
Све че тво ро ци ви ла на ње гов по зив иза шло је из ау то мо би ла и 
ста ло у ли ни ју уз ја рак по ред пу та. На све че ти ри осо бе жан дар
ме риј ски на ред ник ви део је ја сно зна ко ве хла ђе ња ду ше. 

На ред ник Бек та ше вић кре нуо је ка ау то мо би лу да пре гле да 
пр тља жник и окре нуо ле ђа осум њи че ни ма. По ње го вом при зна њу 
у жан дар ме риј ској ста ни ци у Зи чи фал ви, три де сет до пе де сет се
кун ди ли ца су би ла ван ње го вог по гле да и кон тро ле. Ка да се окре
нуо ка њи ма, ни ко га ни је би ло. У ва зду ху, на ме сти ма на ко ји ма 
су ста ја ли оста ле су фи гу ре. На ред ник Бек та ше вић, по за пи сни ку 
у жан дар ме риј ској ста ни ци, осе тио је да га оба ви ја ју та јан стве не 
си ле, мно штво зву ко ва сли ло му се у гла ву и остао је за ко ван по ред 
на пу ште ног ау то мо би ла до брих че тр де сет ми ну та.

19.

Жан дар ме риј ски на ред ник Ро ман Мар че ску на пу ту у близи
ни се ла Бан лак за у ста вио је ау то мо бил мар ке „шнај дер” са че ти ри 
осо бе. Пре ма пра ви ли ма слу жбе, из вео је ли ца из ау то мо би ла и 
по ста вио их у ред по ред јар ка, по нај гу шћој од свих ма гли. Ка да 
се окре нуо од ау том би ла ка њи ма, по сле два де се так се кун ди, није 
их би ло. Оста ле су њи хо ве фи гу ре у ва зду ху са ру па ма и ра на ма 
што су у вре ме ну си ја ле.

„Бо же! У Ба на ту још увек тра ју ра то ви сви та ца”, по ми слио 
је на ред ник Мар че ску.

20.

Два жан дар ме риј ска на ред ни ка пи ла су три да на и три но ћи 
(18–21. ок то бар 1919. го ди не) у крч ми Ђу ре Бо жи на у Ве ли ком Га ју.

Све вре ме пи јан ке ни су про го ва ра ли ни ре чи са мо су се, по
вре ме но, шу ња ли јед но дру го ме у си лу е ту.




