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САЖЕТАК. Услед оружане агресије против Краљевине Србије од стране уједиње-
них немачко-аустроугарских јединица са севера и бугарских дивизија
са истока, у октобру 1915. године српска војска била је приморана да од-
ступи према Метохији и даље у правцу Албаније. Заједно са војском
повлачили су се монарх, извршна и законодавна власт, интелектуалци
и цивилно становнишвто које није желело да падне у руке надирућим
војним формацијама Централних сила. Одступањем државног и војног
апарата територија Краљевине Србије нашла се под контролом непри-
јатељских снага чиме је започео период њене трогодишње окупације.
Предмет интересовања овог рада су текстови које је часопис Лесковач-

ки гласник у периду између Првог и Другог светског рата посвећивао
страдању српског цивилног становништва у бугарској окупационој зо-
ни од 1915. до 1918. године. Нарочиту пажњу посветили смо извешта-
вању Гласника о обележавању годишњица страдања Срба од бугарског
терора, отварању и освештању спомен обележја, подвизима и трагич-
ној судбини народа југа Србије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: страдање, Лесковачки гласник, Бугари, сећања, окупација. 
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Балкану у 1роцесу евро1ских ин�е<рација (179074), који финансира МинисMарсMво EросвеMе и на-
уке РеEуKлике СрKије.

Ра: је Eримљен 4. сеEMемKра 2015, а Eрихваћен за оKјављивање на сасMанку Ре:акције ЗKорника
о:ржаном 25. :ецемKра 2015.
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О ЛЕСКОВАЧКОМ ГЛАСНИКУ

Са завршеMком Прво; свеMско; раMа и усEосMавом Версајско; ми-
ровно; EореMка :ржавно руково:сMво Краљевине СХС Eре:ано је
ра:ило на ор;анизацији EослераMно; :рушMвено; сисMема, оKно-
ви Eорушене инфрасMрукMуре и ревиMализацији раMом урушене
економије и Eривре:е. Сви већи ;ра:ови на ју;у  новонасMале
Краљевине Kили су учесници Mо; Eроцеса, али се међу њима ка:а
је у EиMању међураMни Mр;овинско-ин:усMријски развој EосеKно
исMицао ;ра: Лесковац. У Eерио:у о: 1918. :о 1941. ;о:ине Леско-
вац ће EосMаMи је:ан о: већих Eривре:них ценMара јужне СрKије,
са јаком MексMилном, меMалоEрерађивачком и хемијском ин:ус-
Mријом. Осим Mо;а на Eо:ручју Лесковца у наве:еном Eерио:у Kи-
ло је и неколико шMамEарских Eре:узећа која су EраMила захMеве
Eривре:но; развоја јаKланичко; и веMерничко; краја.

Економски развој лесковачко; ре;иона уMицао је и на унаE-
ређење кулMурно-EросвеMних Eрилика у Mом месMу. УEоре:о са
оKновом, развојем и јачањем ин:усMрије :олазило је :о Eокре-
Mања оKразовних усMанова и кулMурно-умеMничких :рушMава као
шMо су Наро:ни универзиMеM, Грађанска касина, ПозоришMе, KиK-
лиоMеке, чиMаонице Eевачке и фолклорне :ружине иM:. (ДимиM-
ријевић, 1983, сMр. 384-398). На чиMалачкој сцени Лесковца у Eери-
о:у о: 1918. :о 1928. ;о:ине налазила су се чеMири новинска
лисMа: Лесковачки <ласник, Лесковачки 1ривре�ник, Село и Лесковачки
с1ор�ис�а. Лесковачки <ласник, као не:ељник који се Kавио важ-
ним :рушMвено-EолиMичким EиMањима Mе носио назив: „лисM за
Mр;овину, занаMе, EољоEривре:у, EросвеMу и :рушMвени живоM“
Eочео је :а излази 1921. ;о:ине. О EиMањима уређивачке и Eро-
;рамске EолиMике ово; лисMа сMарао се Уређивачки о:Kор који су
Eо заKелешкама Сер;еја ДимиMријевића најEре чинили: СреMен
Динић3, ЈероMије НовиMовић, ЉуKа Алексић, Ж. Д. ОKреновић и
СMојан Биволаревић. Насловна сMраница :ру;о; Kроја Лесковачко<
<ласника за 1921. ;о:ину, Eружала је информације о ње;овом влас-
нику, на чијем се месMу у Mо време налазио ин:усMријалац Тихо-
мир Илић. После 1923. ;о:ине Eрема EријаMељском сEоразуму
између Тихомира Илића и Тр;овачко–Ин:усMријско; у:ружења
из  Лесковца, Гласник Eрелази у руке Лесковачке Mр;овачке омла-
:ине.4 Са укуEно 1009 оKјављених Kројева лисM је излазио :о краја
марMа 1941. ;о:ине. (ДимиMријевић, 1983, сMр. 422).
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Први Kрој оKјављен је у не:ељу, 30. окMоKра 1921. ;о:ине. Кри-
Mикујући акMуелне EроKлеме и не:осMаMке EослераMне еEохе
међу којима се исMичу сеKичносM умесMо љуKави, EохлеEа умесMо
соли:арносMи, Kолесне амKиције и нера: умесMо марљивосMи,
скромносMи и шMе:љивосMи, уре:нишMво Лесковачко< <ласника је у
свом Eоз:равном слову најављивало KорKу EроMив свих зала о:
којих је EаMило срEско :рушMво. „Лесковац, ;ор:о са Eуно разло;а
на своју EрошлосM славну и у исMорији, али још славнију Eо Mоме
шMо су ње;ови ;рађани расEола;али са највише оних леEих осо-
Kина, Mакође EаMи о: исMе KолесMи.“ наво:и уре:нишMво. ЗKо; Mо-
;а је за:аMак Лесковачко< <ласника, као лисMа који се Kавио :рушM-
веним и Eривре:ним EиMањима Kио :а Eромовише озKиљан ра:,
шMе:љивосM, скромносM и ре: као је:ини начин за сMварање
Kоље; и квалиMеMније; амKијенMа за живоM ;рађана Лесковца.
Осим Mо;а, информисање о локалним Mемама и :ешавањима Kи-
ло је важан за:аMак Гласника као је:но; о: реMких новинских ;ла-
сила у унуMрашњосMи :ржаве.5 „Мно;и ће се чиMаоци EиMаMи шMа
ће  нам овај лисM ка:а има Mолико лисMова из EресMонице. И Mо је
исMина, лисMова Kео;ра:ских има Mолико мно;о, :а човек не мо-
же :а сMи;не све за :ан :а их EрочиMа. Али, :а ли Mо значи :а унуM-
рашњосM не MреKа :а има својих лисMова?“ – реMорички је EосMа-
вио EиMање СреMен Динић на насловној сMрани Гласника Eо:
MексMом „У 1рило< наше< циља“ консMаMујући :а је основни за:аMак
новина у чијем се он уређивачком о:Kору налази, Eре све;а изве-
шMавање о ин:усMрији, Mр;овини, земаљској Eривре:и, EросвеMи
и свеоEшMем :рушMвеном живоMу ;ра:а на ВеMерници.6

3 СреMен Динић (Велики Шиље;овац, 1875 – Лесковац 1949) - Eисац, Eесник,
EриEове:ач, :у;о;о:ишњи учиMељ, школски на:зорник и сара:ник Kројних
ре:акција и часоEиса на ју;у СрKије.  Био је неуморан ра:ник на Eросвећи-
вању срEско; наро:а и ор;анизовању сеоских за:ру;а у крајевима у којима
је служKовао. Из ње;ових Kележака залеEљених на унуMрашњој сMрани
Eрво; ;о:ишMа ње;ово; лично; комEлеMа Лесковачко; ;ласника Eисало је :а
је ;ласник EокренуM захваљујући моралној Eо:ршци лесковачко; ин:усM-
ријалца Милана К. Илића. О СреMену Динићу и ње;овој EросвеMној :елаMнос-
Mи на ју;у СрKије мо;у се Eронаћи Eо:аци у :елу: Наро�ни 1росве�и�ељ и 1и-
сац Сре�ен Динић и ње<ово време 1875-1949, чији је ау�ор Дра<ољу� Трајковић (Трај-
ковић, 1973).

4 Лесковачки <ласник, 5. XI 1921, Kр. 2, сMр. 1.
5 Лесковачки <ласник, 30. X 1921, Kр. 1, сMр. 1. 
6 Лесковачки <ласник, 30. X 1921, Kр. 1, сMр. 1.
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СТРАДАЊЕ СРПСКОГ ЈУГА (1915-1918) 

Немо;ућносM срEске војске :а се о:уEре вишесMруко Kројнијим
немачким, аусMроу;арским и Kу;арским је:иницама које су на
јесен 1915. ;о:ине свом жесMином наEа:але MериMорију Краљеви-
не СрKије на;овесMила је Eораз срEско; оружја и EочеMак Mра;е-
:ије је:но; наро:а. Повлачењем срEских KорKених формација
ван ;раница своје оMаџKине, EуM АлKаније и касније на осMрво Крф
изKе;нуMо је формално EоMEисивање каEиMулације, али је Eрак-
Mично цела СрKија Kила у неEријаMељским рукама.7 Крај 1915. ;о-
:ине за цивилно сMановнишMво у СрKији означава EочеMак муч-
но; и Mра;ично; Eерио:а живоMа и сMра:ања Eо: аусMроу;арском
и Kу;арском окуEацијом. „И :ок ми Kу:емо Mрајали Mешке :ане
из;нансMва Mамо :алеко, Mамо Eреко мора и ;ора, роKоваће Mрима
злима ;осEо:арима оно :ра;о, оно крваво Eарче земље на коме
смо никли, које нас је о:ојило и оMхранило; роKоваће наши оцеви
и наша :еца, наше мајке и наше сесMре; роKоваће цркве наше, ро-
Kоваће школе наше и роKоваће ;роKови наших милих и :ра;их.“
Kележио је Eриликом Eовлачења књижевник и :иEломаMа Бра-
нислав Нушић (Нушић, 2010, сMр. 396).

УKрзо Eо заEосе:ању срEских земаља чланице ЦенMралних си-
ла су Eрема ранијим :о;оворима о расEарчавању СрKије изврши-
ле Eо:елу окуEационих зона и ор;анизацију окуEационе уEраве.8

АусMроу;арска је своју окуEациону власM ор;анизовала у оквиру
Генерално; ;увермана СрKија, :ок је Бу;арска, смаMрајући :а има
исMоријско Eраво на MериMорију јужне и исMочне СрKије изврши-
ла анексију окуEираних Eо:ручја ор;анизовавши :ве војне оK-
ласMи: Моравску или ПоморавияMа и Маке:онску. ЗаузеMе срEске
крајеве Софија је смаMрала ослоKођеним „заEа:ним“ Kу;арским
Eокрајинама иако у Mим оKласMима није Kило Kу;арско; сMанов-

7 Деве�с�о1е�наес�а. Тра<е�ија је�но< наро�а, наслов је значајно; књижевно;
:ела са исMоријском :окуменMационом Eо:ло;ом чији је ауMор Бранислав
Нушић, чувени срEски коме:ио;раф. Нушић је на својој кожи осеMио сMра-
:ање срEске нације у Великом раMу. Из;уKио је сина је:инца и заје:но са
војском и цивилним сMановнишMвом Kио је Eриморан :а се Eовлачи Eреко
АлKаније. Приликом о:сMуEања заKележио је Mешку су:Kину је:но; наро:а,
ње;ове Mелесне и :ушевне Mе;оKе на EуMу Mро;о:ишње; из;нансMва.

8 Тајном конвенцијом између Бу;арске и Немачке о: 24. ав;усMа/6. сеEMемKра
1915. ;о:ине :о;оворена је Eо:ела срEских земаља у случају освајања СрKије
о: сMране ЦенMралних сила (Stojković, 1998, str. 465).



СЕЋАЊА ЛЕСКОВАЧКОГ ГЛАСНИКА НА СТРАДАЊЕ СРБА…

ДЕЈАН Д. АНТИЋ 169

нишMва већ су Kиле насељене СрKима (СMојанчевић, 1988, сMр. 57).
ЗKо; Mо;а су СрKи смаMрани сMановнишMвом Kез :ржављансMва
које Mек MреKа увесMи у Eравни сисMем :ржава EоKе:ница и Mо Eо-
лиMиком неEошMовања међунаро:но; раMно; Eрава и асимила-
ције. У случају неефикасносMи Mакве EолиMике окуEаMор је ос-
Mављао мо;ућносM уEоMреKе сре:сMава физичке MорMуре и насиља
шMо су Kу;арске окуEационе власMи на MериMорији јужне СрKије
чесMо Eримењивале. 

Перио: с краја 1915. :о јесени 1918. ;о:ине може се смаMраMи
еEохом о;ромно; сMра:ања СрKа. Ма:а је чиMав XX Kио немилос-
Mив Eрема срEском Kиолошком корEусу, Први свеMски раM је о:-
нео уKе:љиво највише цивилних и војних жрMава. Према Eроце-
нама срEске :еле;ације која је учесMвовала на мировној
конференцији у Версају, Mоком Велико; раMа СрKија је из;уKила
28% наро:а шMо је износило 1 247 000 љу:и. Међу 1 900 000 мрMвих
на EросMорима Краљевине СХС/Ју;ославије Kило је 65,63% СрKа
(Екмечић, 2008, сMр. 381). Делећи су:Kину са осMалим срEским
крајевима ни ју; СрKије није Kио EошMеђен великих раMних раза-
рања и злочина окуEаMора. НеMрEељивосM Бу;ара Eрема локал-
ном сMановнишMву Eроузрокована мржњом Eрема свему шMо је
срEско, а коју је уз Eомоћ Eоје:иних софијских :невних лисMова
Eромовисао :ржавни врх Краљевине Бу;арске Kила је о;ромна.9

Током чиMаве Mри ;о:ине KиMисања Kу;арске власMи у оKласMима
исMочне и јужне СрKије Mрајала је физичка, кулMурна и :уховна
ликви:ација срEско; живља. У;ле:ни исMоричар Јован Хаџи Ва-
сиљевић у вези са Kу;арском окуEаMорском EолиMиком на ју;у
СрKије заEисао је сле:еће: „Држали су СрKију у окуEацији и АусM-
ријанци и Немци, и они су вешали и уKијали невине срEске
;рађане, али оно шMо су учинили Бу;ари у :елу СрKије који су они
:ржали, Eревазилази моћ схваMања Eросвећено; и кулMурно;
свеMа.“ и :о:аје :а велики у:арац хуманом свеMу не за:аје само
Kрој EосMра:алих СрKа о: Kу;арско; Mерора, већ и најсвиреEији,
;оMово живоMињски начини на које је Mо сMановнишMво ликви:и-
рано (Хаџи Васиљевић, 1922, сMр. 3). ЗKо; о:Kијања :а EрихваMе
Kу;арско име и о:рекну се своје националне EриEа:носMи сMа-
новници Лесковца, Врања, ПрокуEља, ВласоMинца, Сур:улице,
Ниша и осMалих месMа на ју;у СрKије EосMали су жрMве варварсMа-

9 Као Eример оMворене Kу;арске EроEа;ан:е EроMив срEско; наро:а можеMе
Eо;ле:аMи неке о: чланака у :невним лисMовима: Новъ Векъ, 11. XI 1915, Kр.
1995. СърKия и съ;лашениеMо; Пр�1орецъ, 5. XII 1915, Kр. 258. Писма оMъ Маке-
:ония.
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ва Kу;арске војске. По завршеMку раMа мно;и су шMамEани лисMо-
ви у Краљевини СХС/Ју;ославији заузеMи ра:ом на Eромовисању
ју;ословенске и:еје у :ру;и Eлан сMавили сећање на невино Eос-
Mра:ало сMановнишMво Mоком аусMроу;арске и Kу;арске окуEа-
ције. Не:ељник Лесковачки <ласник, на сву срећу, није се налазио
међу Mаквим лисMовима. Уређивачки о:Kор Гласника је Mоком це-
локуEно; Eерио:а излажења лисMа, о: 1921. :о 1941. ;о:ине у :а-
нима ка:а су се оKележавале важне ;о:ишњице сMра:ања Eо:-
сећао своје чиMаоце на жрMвe којe је срEски ју; Eо:нео у KорKи за
слоKо:у и ју;ословенско ује:ињење.

ИзвешMавајући о свечаном чину освећења сEоменика у Лес-
ковцу које се :о;о:ило на Ви:ов:ан 1922. ;о:ине у EрисусMву
миMроEолиMа скоEско; Варнаве Росића10 и велико; Kроја свешMе-
ника Лесковачки <ласник је Eисао :а је најMежа еEоха Лесковца о:
ње;ово; EосMојања Kило време Eосле 26. окMоKра 1915. ;о:ине ка-
:а су Бу;ари Eреузели конMролу на: ;ра:ом. Пружајући Eо:аMке
о херојској о:Kрани ;ра:а на Kр:у Хисар  којом је коман:овао не-
EознаMи каEеMан срEске војске у Гласнику се каже: „То;а :ана
EошMо је арMилерија већ из;уKила моћ :а :ејсMвује јер се Kу;арска
Eеша:ија већ Eо:вукла Kила Eо: Kр:о, он ;а је Kранио (неEознаMи
каEеMан – Eрим. ауM) с је:ним о:ре:ом Eешака. У Eосле:њем часу
ка:а су већ Kу;арски војници Eочели :а ускачу у шанац сјурио је
MоEове низ Kр:о и ви:ећи :а је осMао сам са својим Eосилним
уKија Eосилно; и сеKе :а им не Eа:не жив у руке. Таквом хероју
носиле су жене и Eалиле свеће на ;роK Eуних 40 :ана кришом о:
Бу;ара, а ове ;о:ине оMкривен му је сEоменик на свечан начин уз
учешће мно;оKројно; свеMа који ће вековима EоказиваMи Eоко-
лењима како се Kрани оMаџKина“. Осим сEоменика на Kр:у Хисар
који је Eосвећен јуначком оMEору Лесковчана, исMо; :ана извр-
шено је и освећење :ру;о; сEоменика ко: цркве Св. Илије који су
Лесковчани Eо:и;ли у знак сећања на невино EосMра:але су;-
рађане, њих око Mри хиља:а сMрељаних 1917. ;о:ине о: сMране
Kу;арских окуEационих власMи у АраEовој :олини.11 

Ви:ов:ан 1922. ;о:ине је имао EосеKан значај за Лесковац и
околину. То;а :ана сви су се сећали оних најмилијих, несMалих у

10 Варнава Росић (Пљевља, 10. сеEMемKар 1880 – Бео;ра:, 23. јул 1937) Kио је вла-
:ика срEске ДеKарско – велешке еEархије. По усEосMављању је:инсMвене Ср-
Eске EаMријаршије 1920. ;о:ине унаEређен је у чин миMроEолиMа скоEско;.
Са Mо; црквено; Eоложаја изаKран је 1930. ;о:ине за EаMријарха СрEске Eра-
вославне цркве ;:е се налазио све :о изнена:не смрMи  23. јула 1937. ;о:ине. 

11 Лесковачки <ласник, 2. VII 1922, Kр. 26, сMр. 1.
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Mаласу :ивљашMва Kу;арске војске који је заEљускивао јужну Ср-
Kију Eуне Mри ;о:ине. ПосеKну Eажњу изазвала је Kесе:а EроMе М.
СMоја:иновића из;оворена на EарасMосу у цркви Св. Илије у Лес-
ковцу у којој је он ;оворећи о окуEационим EосMуEцима Kу;арске
војске из;оворио: 

„И Eође им за руком Mе нас EоMискоше и окуEираше. Кра:оше на
све сMране све шMо им је :ошло :о руку, и клаше и уKијаше и инMер-
нираше силан наш свеM. И Mо;а се :оKа :аMирају и ове косMи наших
;рађана из Лесковца и околине којима :анас Eо:ижемо сEоменик.
Мно;е су жрMве Mа:а невино Eале, не само ов:е у Лесковцу – у ће-
лијама EрвосMеEено; су:а, у коман:анMсMву, у разним Eо:румима
и Kунарима и нарочиMо у Mзв. АраEовој :олини, не;о и у Сур:ули-
ци,12 на Власини, у РиKарској Бањи, ко: Алексинца, у нишком ;ра-
:у, ко: Беле Паланке, у ШMимљу, Качанику, Гњилану, у Врањи и
сву:а уз EуM ку:а су зверски Eо: KајонеMима EроMеривали нашу
Kраћу и синове. Да се EокуEе све косMи Kило Kи чиMаво Kр:о као ово
више Лесковца, а :а се EрикуEи сва крв EоMекла Kи река као ова Ве-
Mерница!“13

ОкуEационе власMи су у сEровођењу Eроцеса :есрKизације на-
сMојале :а се најEре оKрачунају са најоKразованијим слојем сMа-
новнишMва. ЗKо; Mо;а су Eрви на у:ару Kу;арско; KајонеMа Kили
свешMеници, а:вокаMи, занаMлије и у;ле:ни :омаћини. Њихова
EолиMика је Kила EросMа. Она је EреMEосMављала :а Kи ликви:а-
цијом инMели;енције срEски наро: осMао оKез;лављен, шMо Kи
касније EосEешило и олакшало Eроцес Kу;аризације на Mерену.
Показало се, иEак, :а су EреMEосMавке Kу;арских власMи Kиле EоM-
Eуно Eо;решне. Терором, мучењем и физичком MорMуром на: у;-
ле:ним и ученим СрKима, окуEаMор је изазвао још већи револM
ко: свих слојева сMановнишMва.14

12 Сур:улица је Eре:сMављала ;лавно сMраMишMе срEско; наро:а на ју;у СрKије
за време Kу;арске окуEације. И међу самим Бу;арима она је називана срEс-
ком косMурницом. ОкуEационе власMи су Сур:улицу о:аKрале као ценMар за
извршење ликви:ација, зKо; њено; ;ео;рафско; Eоложаја, јер је смешMена
између Моравске :олине и коEнено; EуMа за Софију. Њена околина, а наро-
чиMо Eравац Eрема Власини Kио је Kо;аM јамама и :уKо:олинама које су Eос-
лужиле окуEационим власMима за смешMај лешева. 

13 Лесковачки <ласник, 9. VII 1922, Kр. 27, сMр. 1-2.
14 Бесе:а Дејана АнMића Eосвећена сMра:ању Сур:улице и су:руличких муче-

ника у Првом свеMском раMу, из;оворена на Свечаној ака:емији СрEске Eра-
вославне цркве – ЕEархије врањске у Сур:улици, 29. маја 2014. ;о:ине. Ви:и:
http://www.eparhijavranjska.org/Newsview.asp?ID=1137  [EрисMуEљено: 7. XI
2015.]
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Већ крајем 1915. ;о:ине заEочела је ор;анизована ликви:ација
свешMенсMва СрEске Eравославне цркве у крајевима Eо: конMро-
лом оружаних сна;а Краљевине Бу;арске. Према заKелешкама
СреMена Динић, 17. новемKра 1915. ;о:ине велики Kрој лесковач-
ких свешMеника Kио је Eозван у коман:ансMво :а „Eрими EлаMу“.
ИсMо; :ана ухаEшени су и Eешке уEућени у Сур:улицу ;:е су на 3
км узво:но о: вароши, у :олини реке Врле уKијени на најсвире-
Eији начин само неколико :ана Eосле хаEшења (Трајковић, 1981,
сMр. 130-131). Међу EоменуMим свешMеницима налазио се је и у;-
ле:ни EроMа СMева Коменновић.15 Са ње;овим Eрезименом у на-
слову оKјављен је MексM у Лесковачком <ласнику  22. новемKра 1922.
;о:ине Eосвећен сMра:алом свешMенсMву. Чланак носи назив: „19.
новем�ар 1915 <о�ине - 1ро�и Комненовићу и �р“ и оEисује :ан њихо-
во; сMра:ања. У MексMу се каже: „По KлаMњавом разореном EуMу
;ацала је ;омила свешMеника Eраћена :уEлим Kројем ТаMара,
муMна лица и ошMро; Eо;ле:а. Њихови KајонеMи су чинили чиMа-
ву о;ра:у око Eовезаних и Eолуна;их мученика. Насле:ници
ХрисMови, свесни :а и:у на своју Гол;оMу – ишли су смело као и
он, не Eоказујући ни Mрунке сMраха о: ;розне смрMи, јер су хMели
:а увере зликовце: :а ра:о :ају и своје живоMе, срEско име не! За
неколико MренуMака Eа их ма;ла сакри...“- речи су којима је оEи-
сана Eо;иKија лесковачких свешMеника који нису Kили сEремни
:а се о:рекну сво; национално; и:енMиMеMа и имена.16 У новом
MексMу Eосвећеном исMом EроKлему, о: 1. :ецемKра 1923. ;о:ине
Eо: насловом „Држава ноћних уKица“ и оKјављеном на насловној
сMраници Гласника :ају се и имена сMра:ало; свешMенсMва 19. но-
вемKра 1915. ;о:ине међу којима су: СMеван Комненовић, Трен:а-
фило Коцић, Михајло И;њаMовић, ПеMар Вељковић, Јосиф ПоEо-
вић, СвеMолик АнMонијевић и учиMељ Марко Јоковић. Осим Mо;а,
ре:акција EосMавља EиMање зашMо се и Eосле сазнања о сMраш-
ним Kу;арским злочинима на ју;у СрKије још увек није Eроменио
сMаMуM Хашке конференције и Црвено; крсMа, јер они нису учини-
ли нишMа :а се зашMиMи срEско цивилно сMановнишMво Mоком  Kу-
;арске окуEације 1915-1918. ;о:ине. Према мишљењу ре:акције
Kу;арско крволошMво сEрове:ено у СрKији Eре:сMављало је вели-
ку Kламажу за чиMаву ЕвроEу и Eо:смевало се свим међунаро:-
ним у;оворима.17

15 СMева Комненовић (ДуKровник, 1869 – Сур:улица 1915) – EроMојереј и намес-
ник лесковачки.

16 Лесковачки <ласник, 19. XI 1922, Kр. 46, сMр. 3.
17 Лесковачки <ласник, 1. XII 1923, Kр. 49, сMр. 1. 
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Поре: свешMенсMва на у:ару нових власMи нашли су се ин:усM-
ријаци и Kо;аMи Mр;овци лесковачко; краја. Иако смо Eоменули
:а је Лесковац у Eерио:у између :ва свеMска раMа :оживео зна-
чајан ин:усMријски развој, не MреKа занемариMи чињеницу :а су
Mемељи лесковачке ин:усMрије EосMављени још у време Краље-
вине СрKије (ДимиMријевић, 1983, сMр. 160). ТреMирајући освојене
крајеве као з;о:но месMо за Eљачку и Kо;аћење Kу;арске власMи
су конфисковале имовину у;ле:них срEских :омаћина, :ок су
мно;и о: њих свој живоM окончали у сур:уличким јамама. Ди-
већи се Лесковцу и ње;овој Eло:ној равници Бу;ари су чесMо ;о-
ворили: „Ще :амo всичко, Лесковац няма :а :амо“ (Трајковић,
1981, сMр. 129). У својој EохлеEи за Kо;аMсMвом и сумануMој намери
:а о: јужне СрKије начине „Моравску Бу;арску“, Kу;арски војни-
ци су :анима вршили хаEшења у;ле:них ;рађана, а EоMом их во-
:или Eрема Сур:улици ;:е су уKијани. Живи све:ок ликви:ације
СрKа Kио је лесковачки оEанчар СвеMозар Не:ељковић који је ус-
Eео :а Eреживи уKо:е Kу;арских KајонеMа и EоKе;не са месMа е;зе-
кицује. То;а :ана са њим су Бу;ари Eовели у смрM лесковачко;
ин:усMијалца Михаила Миљковића, Mишлера Проку Мачића, ка-
феџију МилуMина Цекића, KерKерина Михајла Гривнешевића,
оKућара Перу КосMића и :ру;е у;ле:не ;рађане. „Ка:а нас Eовеза-
ше Eо 10 заје:но, Eове:оше нас 30, а сEрово:ише нас Kу;арске ко-
миMе. Овако нас EоMераше Eреко ћуEрије на Врлој реци и :оMера-
ше :о Eијаце ;:е нас среMе њихов коман:анM и рече сMражарима:
MерајMе ;:е сам вам наре:ио. О:аMле нас Eове:оше Eреко Раса:-
ника ка Власини и ка: :ођосмо више мосMа :о је:не Eровалије о:
5-6 меMара, на месMо звано ДуKрава која Kеше сва оKрасла шиKљем
Mа: оMEоче је:ан окршај. ОMEочну нас KосMи и сећи као Kун:еве.
Клање је Mрајало чиMав сахаM. ПошMо су нас измрцварили и мис-
лили :а смо сви мрMви о:оше Бу;ари :а :ове:у :ру;у EарMију за
уKисMво“, све:очио је Eреживели Не:ељковић.18 Такву су:Kину
:оживео је велики Kрој исMакнуMих Лесковчана. Лесковачки <лас-
ник је EочеMком 1924. ;о:ине за EоMреKе :авања EарасMоса на
својим сMраницама EоKројао имена више о: 80 свешMеника, учи-
Mеља и Eривре:ника који су само крајем 1915. ;о:ине EосMра:али
о: Kу;арско; ножа.19

ПеM ;о:ина након завршеMка раMа Гласник је оKјавио и MексM Eо:
насловом „За час� нације“ у којем се саоEшMава сMав Уређивачко;

18 Лесковачки <ласник, 22. XII 1923, Kр. 52, сMр. 1-2. 
19 Лесковачки <ласник, 12. I 1924, Kр. 2, сMр. 3. 
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о:Kора о Kу;арској окуEацији и исMиче :а ожиљци Kу;арске вла-
:авине јужном СрKијом још увек Kоле цело срEско Kиће. „Боли
нас јер су нам EоKили 20. 000 :уша ни кривих ни :ужних у оKлас-
Mима ;:е су крваво вла:али. Боли нас јер нам у Mим косMурница-
ма које су они осMавили лежи највеће наше национално Kла;о,
наши најKољи синови, наша инMели;енција.“20На оEMужKе Kу;ар-
ских минисMара :а су срEске жрMве у врањском, лесковачком,
MоEличком, нишком крају само ле;ен:е и измишљања Уређивач-
ки о:Kор Гласника о:;овара :а лоKање и косMи Eо EоMоцима не
мо;у KиMи ле;ен:а већ реалносM и :а Mакве изјаве мо;у :аваMи са-
мо они који су у Eерио:у Kу;арске окуEације Kили :алеко о: срE-
ских сMраMишMа. О:Kор још и исMиче :а је у време ка:а су Фер:и-
нан: и Вилхем II наEијали је:ан :ру;ом з:равице у Нишу21,
Сур:улица Kила већ исEуњена лешевима, Mе :а се је јаук мучени-
ка Eроламао све о: Ниша :о СкоEља.22 

Свесни у којим су сMрахоMама њихови најмилији из;уKили жи-
воMе Mоком Прво; свеMско; раMа, ;рађани Сур:улице формирали
су О:Kор за из;ра:њу СEомен-косMурнице у којој ће KиMи
сахрањени осMаци свих и:енMификованих и неи:енMификова-
них срEских жрMава из јужне СрKије. Камен Mемељац за из;ра:њу
СEомен оKележја EосMављен је на Ви:ов:ан, 1922. ;о:ине. СEо-
мен–косMурница је завршена крајем 1923. ;о:ине, а њено оMва-
рање којем су EрисусMвовали краљ Алексан:ар Карађорђевић и
срEски EаMријарх о: 24. ав;усMа 1924. ;о:ине Eре:сMављало је ва-
жан :о;ађај за чиMаву Краљевину СХС (Дојчиновић, 2011, сMр. 14).
О :ешавањима у Сур:улици Mих :ана извешMавали су мно;и Eре-
сMонички лисMови. Поли�ика и Време шMамEали су оEширну ре-
EорMажу о Mужној свечаносMи која је уEриличена у сећање на љу-
:е које су Бу;ари „мрцварећи уKијали“ у :уKоким јару;ама и
;усMим шумама Mоком Прво; свеMско; раMа.23 За EресMоничким
лисMовима није заосMајао ни лесковачки не:ељник. Већ уочи

20 Лесковачки <ласник, 23. VIII 1924, Kр. 34, сMр. 3. 
21 У :оласку :војице вла:ара у ;ра: Ниш, јануара 1916. ;о:ине Kило је :осMа

симKолике. Немачки кајзер Вилхем II је на Mај начин желео :а у срEској раM-
ној EресMоници Eрослави моћ и славу ;ерманско; оружја које је војску
Краљевине СрKије EроMерало из њене земље, :ок је Kу;арски вла:ар Фер:и-
нан: КоKуршки Ниш зKо; ње;ово; важно; ;еосMраMешко; Eоложаја ви:ео као
ценMар Kу:уће Моравске Бу;арске. Из Mо; разло;а Бу;ари ће о:мах Eо заузи-
мању Ниша насMојаMи :а EроEа;ан:ом, асимилацијом и еMничким
чишћењем о: ње;а начине „најважнији Kу;арски ;ра: Eосле Софије“(Про-
Mић, 1995, сMр. 248).

22 Лесковачки <ласник, 23. VIII 1924, Kр. 34, сMр. 3. 
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Mужне сур:уличке свечаносMи Лесковачки <ласник је оMварању и
освећењу СEомен-косMурнице  EосвеMио цео свој Kрој о: 23. ав;ус-
Mа 1924. ;о:ине, наEравивши Mом Eриликом Eоређење ово; сEо-
мен оKележја са Ћеле Кулом – симKолом срEско; сMра:ања из
времена Прво; срEско; усMанка.

Осим оMварања СEомен косMурнице, Гласник је :оносио и је:ан
аналиMички MексM о Бу;арима у СрKији Mоком Велико; раMа. По-
мињући не;аMивне осоKине окуEаMора као шMо су EакосM, незаја-
жљивосM, лакомосM и варваризам ауMор MексMа24;овори :а су Бу-
;ари све своје не;аMивне осоKине уEоMреKљавали вековима
Eрема Eрвим сусе:има, Eа чак и Eрема онима који су их ослоKо-
:или о: Mурско; роEсMва – Русима. „На варварски инсMинкM Kу-
;арски накалемила се још је:на :ушевна Kољка која је мно;оме
наро:у :ошла ;лаве. То је Kу;арски шовинизам. Заражена Mаквим
шовинизмом, Kу;арска инMели;енција се :о неурачунљивосMи
машала свих срEских земаља :о Крушевца и Ново; Пазара. По Mој
неурачунљивосMи, њој је и Косово Kило Kу;арска земља“ наво:и
ауMор MексMа и закључује :а Бу;ари као наро: Kез великих Mра:и-
ција о својој EрошлосMи и Kез и:еала о својој земљи нису ни мо;-
ли разумеMи висину слоKо:е и EолиMичке самосMалносMи коју су
СрKи не;овали Eрема својој оMаџKини.25 И уEраво зKо; не:осMаMка
свесMи о Mоме :а су СрKи наро: са :у;ом исMоријском Mра:ицијом
и слоKо:арским :ухом Бу;ари су чинили кар:иналне ;решке у
сEровођењу EолиMике асимилације. Наређењима о ликви:ацији
инMели;енције, Eрофесора, учиMеља, су:ских и а:минисMраMив-
них чиновника, Kо;аMих Mр;оваца, Kанкара, EолиMичара, на-
ређењима о заKрани уEоMреKе срEско; језика и коришћењу Kу-
;арско;, наређењима о чишћењу „Моравске Бу;арске“ о:
срEских свешMеника, физичким злосMављањем срEских мајки и
жена, унишMавањем књи;а, сEоменика и Eљачком срEске имови-
не (Documents 1919, pp. 284-285, 295-298),  EроKу:или су ;нев на
срEском ју;у који је  феKруара 1917. ;о:ине Eо:и;ао ЈаKланичко -
MоEлички усMанак. Бу:ећи усEомене на Mај херојски Eо:ухваM из-
морено; цивилно; сMановнишMва ЈаKланице, ТоEлице, ВеMерни-
це, Власине и :ру;их крајева у Војно-инсEекцијској оKласMи Мо-

23 Поли�ика, 25. VII 1924, Kр. 5867, сMр. 1; Време, 25. VII. 1924, Kр. 962, сMр. 1; 26. VIII
1924, Kр. 963, сMр. 1. 

24 Иако у самом лисMу није EоMEисан ауMор MексMа, на основу са:ржаја са си-
;урношћу можемо рећи :а се ра:и о Јовану Хаџи Васиљевићу и изво:у из
ње;ово; рукоEиса о зверсMвима Бу;ара у Врању и околини 1915-1918. 

25 Лесковачки <ласник, 23. VIII 1924, Kр. 34, сMр. 2.
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рава, Лесковачки <ласник је 26. 2. 1927. ;о:ине Eо:сећао :а је
Eрошло 10 ;о:ина о: како је Eре:се:ник Kу;арске вла:е Васил Ра-
:ославов свечано оKјавио у СоKрању :а срEски наро: више не
EосMоји на Балкану и о: како је Eо оKјављеном усMанку у ТоEлици
и ЈаKланици насMало EусMошење Mих оKласMи какво исMорија ни-
ка:а није заKележила. Као узрок усMанка наво:и се Eокушај Kу-
;арских власMи :а ре;руMују срEске мла:иће и :а их о:во:е на Mе-
риMорију Бу;арске, чиме су окуEаMорске сMрукMуре изазвале Kес и
револM ко: наро:а.26

Врхунац усMаничко; усEеха заKележен је крајем феKруара и Eо-
чеMком марMа 1917. ;о:ине ка:а су срEске чеMе конMролисале Mе-
риMорију између реке Расине, КоEаоника, Јужне Мораве и Ђуни-
са, :ок су ;ерилски о:ре:и КосMе Пећанца27за:авали мно;о
EроKлема у неEријаMељској Eоза:ини (Мла:еновић, 2007, сMр. 10).
„Прошло је :есеM ;о:ина о: оно;а :оKа ка:а је EролеMео ;лас ша-
EаMом о: човека :о човека, о: куће :о куће – Пећанац :и;ао усMа-
нак на Бу;аре! Наши узели Ме:веђу, ЛеKане, Блаце, Куршумлију,
ПрокуEље. Основали наше власMи и исMакли Eоново слике краља
ПеMра а Бу;арске сEалили. БорKе се сву:а во:е!“ – Eисао је Леско-
вачки Гласник Eово:ом :есеMо;о:ишњице о: Eо:изања ТоEлич-
ко; усMанка и Eо:сећао :а су у Mим Mешким :анима срEске чеM-
ничке сMраже Kиле већ на:омак Лесковца на ПерMаMској ћуEрији.
Лесковац је за време усMанка сEа:ао у оEераMивну зону војво:е
ДимиMрија ДимиMријевића – EоE МиMе и каEеMана Милана Влахо-
вића чији су :олазак у варош Бу;ари чекали у сMраху :ок су меш-
Mани сакривали ра:осM на:ајући се скоријем ослоKођењу. Војво-
:а ДимиMрије ДимиMријевић је учесMвовао у мно;им Mешким
окршајима за време усMанка не марећи за Eојачања која су сва-
ко:невно EрисMизала окуEационим MруEама из њихових војних
ценMара и о: сMране  АрнауMа са Косова, ЛаKа и По:ујева који су
у:арали с леђа. ДимиMријевић се није Eовлачио Eре: неEрија-
Mељем :о Eосле:ње; MренуMка и Mек он:а ка:а је из;уKљена за:ња
на:а у усEех о:лучио је :а наEусMи свој шMаK на Мркоњском вису
и :а Eокуша EроKој кроз арнауMска села :о срEске линије солунс-
ко; фронMа. Гле:ајући сMрахоMе и сMра:ања сво; наро:а имао је
жељу :а :оEре :о срEске вла:е и замоли за Eомоћ која Kи се о;ле-
:ала у EокреMању офанзиве EроMив озло;лашених је:иница Цен-
Mралних сила на MериMорији СрKије. Док се Eо ЈаKланици ширио

26 Лесковачки <ласник, 26. II 1927, Kр. 9, сMр. 1.
27 КосMа Миловановић Пећанац (Дечани, 1878 – СокоKања 1944) срEски чеMнич-

ки војво:а. 
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:им и Eламен о: EоEаљених срEских кућа, њен чеMнички војво:а
EоE МиMа Kио је ухваћен Eриликом Eокушаја :а се EроKије кроз
Kу;арске ре:ове и о:ве:ен у Ниш. Пар месеци касније ликви:и-
ран је на најсвиреEији начин, а ње;ово Mело Kачено је у реку Ни-
шаву.28 Су:Kину EоE МиMе :оживеле су мно;е сMарешине усMани-
ка које су Eале у руке окуEационим власMима. СиMуација није
мо;ла :а се Eромени. На 10 0000 слаKо наоружаних срEских чеM-
ника наEа:ало је 60 000 :о зуKа наоружаних аусMроу;арских и Kу-
;арских војника EоMEомо;нMих арMиљеријом и авијацијом. ЗKо;
не:осMаMка оружја, муниције и раMне оEреме, зKо; лоше коор:и-
нисаних акиција срEскик чеMника и неквалиMеMне сара:ње међу
сMарешинама EоKуне, у:уржене аусMроу;арско – Kу;арске MруEе
усEеле су крајем марMа :а EовраMе конMролу на: из;уKљеним Mе-
риMоријама шMо се у исMорио;рафији MреMира и као слом ТоEлич-
ко; усMанка (Мла:еновић, 2007, сMр. 10). После ;ушења  усMанка
сна;е ЦенMралних сила у окуEираној СрKији заEочеле су свиреEу
о:маз:у на: цивилима о чему  је Гласник Eисао сле:еће: 

„Како је Mај усMанак у;ушен зна се. Зна се само Mо :а ни Лесковац
није EошMеђен Kио Kу;арске освеMе и свиреEосMи. Је:на сMвар, :а је
с EијеMеMом сEоменемо, Mо је херојско :ржање Лесковца и ње;ове
околине. Та:а ;ине Ђорђе Лешњак, Ма;а Николић, Цаца ПоEовић и
мно;и :ру;и. Али :ржање Ђорђа Лешњака за:ивљује цео свеM. Јер
зна се :а су Лесковчани узимали учешће у снаK:евању усMаника.
Знао је Лешњак ко је све с њима ра:ио, али он и:е сам на ;уKилиш-
Mе и нико;а не о:аје. Својом крвљу и својим живоMом сEасава свој
;ра:. Таквом врлом ;рађанину који је освеMлио оKраз Лесковцу и
коме још сEоменик на ;роKу није Eо:и;нуM, Mаквом сину оMаџKине
нека је вечна слава!“:29 

ОшMрице Kу;арске свиреEосMи и Mерора нису косиле само муш-
карце-учеснике усMанка већ су се као и мно;о EуMа :о Mа:а оKру-
шавале на сMарце, жене и :ецу. Масовна уKијања, Eаљевине и
Eљачка EосMала су уоKичајан :ео Kу;арско; фолклора у окуEира-
ној СрKији и Mрајала све :о сеEMемKра 1918. ;о:ине ка:а је EоKе:а-
ма срEско; оружја на ДоKром Eољу EроKијен Солунски фронM и
оMоврен EуM ка ослоKођењу и ује:ињењу срEских и ју;ословенс-
ких земаља. ОкMоKра 1918. ;о:ине чиMава јужна СрKија ослоKође-
на је о: Бу;ара, а 1. :ецемKра исMе ;о:ине нашла се у новосMворе-
ној :ржави Јужних Словена. ДесеM ;о:ина Eосле Mо; :о;ађаја

28 Лесковачки <ласник, 5. III 1927, Kр. 10, сMр. 1.
29 Лесковачки <ласник, 26. II 1927, Kр. 9, сMр. 1.
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насловна сMраница Лесковачко< <ласника шMамEала је Kесе:у сво;
уре:ника СреMена Динића из;оворену :ецемKра 1928. ;о:ине
Eре: окуEљеним ;рађанима Лесковца у славу и часM ју;ословенс-
ко; ује:ињења.30 Ње;ова Kесе:а слала је ;рађанима јужних срEс-
ких крајева јасну Eоруку :а ће наро: који у својој исMорији има
Сур:улицу и Mе како умеMи :а цени слоKо:у и чува  :ржаву, наро-
чиMо ако се узме у оKзир :а је на соEсMвеној кожи осеMио шMа зна-
че речи: окуEација, роK и сMра:ање.

Лесковачки <ласник је извешMавајући о сMраMишMима, инMерна-
цијама, реEресалијама и Eљачкама које су оKележиле живоM срE-
ско; сMановнишMва на Балкану Mоком Прво; свеMско; раMа осMа-
вио неизKрисиво сећање о Mра;е:ији је:но; наро:а. Новинари
Гласника који су између :ва велика свеMска сукоKа уређивали
сMранице ово; лисMа нису Kили ни свесни колики је њихов :о-
Eринос у чувању Mужне усEомене на Сур:улицу, АраEову :оли-
ну, ТоEлички усMанак, EроMу СMевана Комненовића, војво:у Ди-
миMрија ДимиMријевића, Ђорђа Лешњака и :р. Данас, ;оMово 75
;о:ина о: оKјављивања Eосле:ње; Kроја Гласника, каo све:оци а;-
ресивних Eокушаја ревизије исMорије, можемо консMаMоваMи :а
ње;ови MексMови Eре:сMављају значајан исMоријски извор за из-
;ра:њу неискривљене Eре:сMаве о еEохи највеће; срEско; EосM-
ра:ања у XX веку. 
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SUMMARY MEMORIES OF SERBIAN VICTIMS UNDER BULGARIAN OCCUPATION IN 
LESKOVAČKI GLASNIK (1915-1918)

The Serbian army was forced to retreat towards Metohija and
Albania eventually due to the armed aggression and attacks from the
north and east in October 1915 by the united forces of the German
and Austro-Hungarian units against the Kingdom of Serbia. Together
with the army, the monarch, executive and legislative branch, intel-
lectuals and civilians also retreated, not wanting to fall in the hands
of the incoming army formations of the Central Powers. Following
the retreat of the government and army bodies, the territory of the
Kingdom of Serbia found itself under the control of the enemy forces,
which started the 3-year period of occupation. The subject of this
paper are the texts written by the newspaper called Leskovački glas-
nik (Leskovac Messenger) in the period between World War I and
World War II, which dealt with the sufferings of the Serbian civilians
in the Bulgarian occupied zone from 1915 to 1918. Special attention is
paid to the Leskovački glasnik’s reports about marking the anniver-
sary of the Bulgarian terror and killings of Serbs, about opening and
consecration of memorials, about the heroic deeds and the tragic
destiny of the people in south Serbia.

KEY WORDS: suffering, Leskovački glasnik, Bulgarians, memories, occupation.


