
СПАСОЈЕ В. КРИВОКАПИЋ - РОКОЧКИ
СТРАДАЊА



Уредник
Зоран Колунџија





Захваљујем се на великој моралној подршци 
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Миодрагу, Наташи, Ленки и Катарини, јер да 
није било њиховог подстрека, можда ова моја 

мала грађевина не би угледала светлост дана, 
нити се нашла у рукама многих читалаца 
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РИЈЕЧИ СПОНЗОРА

Велико је богаство имати наше људе у дијаспори који 
се баве писаном ре чи. Један од многобројних је и г оспо-
дин Спасоје В. Кривокапић – Рокочки велики и цењени чо-
век, добротвор и хуманиста, који жели сачувати истину од 
заборава.

Миодраг Мишко КОРАЋ,
Цирих

Наша дијаспора је непроцењено благ о и бог атство, 
неискоришћени потенцијал у сваком смислу. Дио тога ве-
ликог корпуса је и архитекта писаних грађевина, господин 
Спасоје Кривокапић –Рокочки, чије речи зову и опомињу 
на опрезност од страдања, а оно шт о се давно догодило, 
да се никад не понови и не заборави.

Милован Мишел Јовановић,
Лион



РИЈЕЧ АУТОРА

Од срца се захваљујем
Спонзорима књиге ове,
Јер њихова свака ријеч
На пројекте нове зове.

Са захвалношћу.
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ПОЧЕТАК СТРАДАЊА

У Титовој Југославији био је понос с лужити Народну 
армију како се она тада звала. Који то нијесу могли или же-
љели, нијесу никада могли имати просперитета у друштву, 
на послу, а ни к од дјевојака нијесу били добро ви ђени. 
Друштво их је сма трало неспособним или дезер терима. 
Тако је то трајало од завршетка једног, па до почетка дру-
гог рата. Од једног па до другог СТРАДАЊА.

Августа мјесеца 1965. године једна група младих мо-
мака сјела је у композицију воза, популарног „Ћире“, на 
херцегновску жељезничку станицу. Одлазили су на одслу-
жење војног рока у касарне широм земље. Тих дана одла-
зило се широм зем ље да се служи држави и народу. Ову 
групу момака испраћала је ро дбина, другови, а по нек ог 
од њих и д јевојка на тај часни пут. Пјевало се и веселило, 
наравно уз флаше раки је и пива, г ромке пјесме и дивне  
здравице. Било је ту и суза радосница.

Уз продоран, испрекидани звук сирене који је наја-
вљивао полазак воза, реметећи бонацу мора, композици-
ја се почела кретати. Кроз отворене прозоре воза, прљаве 
од угљене прашине, махало се и поздрављало оне који су 
остајали. Ови с у одпоздрављали вичући - пишите, јавите 
се, срећно, срећно. Т ако је т о било док воз ни је замакао 
кроз мали тунел звани Топла. Воз је убрзавао свој познати 
ритам хитајући према Ускопљу и Мостару сијекући крајо-
лике крашког пејзажа. Смјестили су се у празном купеу са 
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дрвеним клупама, наздрављајући и запо чињући пјесму 
као да им ни је било пјесме доста. Купе се убрзо испунио 
мирисом алкохола и дувана. Орила с е пјесма из пром у-
клих грла. „ЋИРА“ се заустављао на свим станицама, купе-
ћи путнике или остављајући друге, који су стигли до свог 
одредишта. Након неколико часова монотоне вожње звук 
сирене је најавио улазак у Мостарску жељезничку стани-
цу. Ту се пресиједало у неки, такозвани брзи воз који је са-
обраћао на релацији Плоче – Сарајево.

Попели су се у тај воз. Мјеста није било у другој класи 
па су се смјестили у прву. Уморни од неспавања и алкохо-
ла, почели су да дријемају. Убрзо их је кондуктер истјерао 
из прве класе. Смјестили су се у ходнику. Дријемање је на-
стављено наслањајући се један другоме на рамена или на 
стакла прозора који су били затворени. 

Воз је кренуо из Мостара у предвечерје. Стењао је уз 
чувену Игман планину дајући дојам да ће се сваког часа 
зауставити. Био је то један велики успон.

Ноћ се спустила. Осјећао се мирис Игмана и његових 
четинара. Негдје око десет сати навече возовођа је наја-
вио знаком сирене улазак у Сарајевску жељезничку стани-
цу. Композиција се зауставила уз пискаву шкрипу кочница. 
Путници су убрзано излазили а други улазили. Владала је 
велика гужва и галама. Регрути, уморни од алкохола и не-
спавања, тромо су изашли и упутили се према табли за ин-
формације о одласцима. Имали су доста да чекају. Неки су 
одатле ишли за Београд, неки за Бања Лук у или Краљево. 
Да би прекратили вријеме, узели су по сендвич и пиво које 
су конзумирали на перону. Били су уочљиви као регрути. 
Носили су спортске торбе које су законом биле прописане.
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Док су разговарали поред њих је прошла г рупа мла-
дића добацујући им са препозна тљивим, сарајевским ак-
центом: 

– Гдје сте ремци?
 Нијесу реаговали настављајући са осми јехом. Из 

групе Сарајлија издвојила су се два момка, безазлена лица 
и пришла им питајући:

– Доокле болан?
Разговор је започет причањем вицева и ша ла. При-

дружила су им се и друга двојица из групе. Било је весело 
али се то убрзо претворило у тугу. Одједном двојица при-
дошлица зграбише двије торбе и појурише према призе-
мљу станице. Док с у регрути схватили шта им с е десило 
ови су били већ далеко. Један од њих је повикао:

– Јој, украдоше ми новчаник из задњег џепа!
Реаговали су одмах, хватајући двојицу преосталих, 

тражили су да кажу ко су двојица одбјеглих, тресући их и 
хватајући за вратове.

Док је трајала ова немила сцена, један од придошли-
ца извукао је нож из џепа и брзином м уње принио га јед-
ном регруту на стомак. Други је повикао: 

– Пусти га ј...м ти мајку Црногорску!
Регрут, уплашен, пу стио је момк а и ова дво јица се 

удаљише трком некуда.
Регрути су, озлојађени, потражили милицију која је 

патролирала станицом. Нашли с у их у с танишном бифеу 
како пију пиво. Пришли с у им и објаснили шта се догоди-
ло. Један о д њих, са акцент ом са сјевера Црне Г оре, ре-
као им је, мора те да пазите, то се овде догађа сваки дан. 
Не устајући од стола, путем токи-воки станице, јавили с у 
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осталим патролама у г раду за ицидент и т о је било све.  
Однекуд се појавила и во јна полиција па с у се регрути и 
њима обратили. Били су то дивни момци к оји су помогли 
двојици регрута да нас таве пут за Бања Лук у. Четворица 
су наставили незадовољни за Кра љево а дво јица остали 
да чекају воз за Београд. Био је то један неславан и тужан 
разлаз другара и пријатеља.

Двојица, која су остала да чекају воз за Беог рад, за-
почели су причу о немилом дог ађају. Посебно их је дир-
нула псовка „мајке црногорске“, што нијесу могли да схва-
те ни прихвате. Били су љути и повријеђени. Након неког 
времена ушли с у у воз, см јестили се и у тонули у ду бок и 
тврд сан држећи чврсто своје спортске торбе.

Стигли су ујутро рано у Београдску жељезничку ста-
ницу коју је обасјава ло августавско сунце. Владала је ве-
лика гужва. Галама такође. Свак је нег дје журио. Носачи 
су узвикивали своје пароле за јефтине услуге. Чистачи ци-
пела су вукли пролазнике за рукаве нудећи своје услуге. 
Двије продавачице цвијећа нудиле су свјеже убране руже.

Један стари циганин свирао је хармонику пјевушећи. 
Двојица регрута су изашла из с танице не зна јући куд да 
крену. Угледали су војну полицију па су им се обратили за 
објашњење. Ови их запиташе за објаве. Погледали су њи-
хове документе и рекли једном:

– Ти ћеш са нама на Топчидер – а другоме су показали 
један воз са два вагона који саобраћа на релацији Београд 
- Бела Црква, гдје је регрут требао да иде. Регрути су се на 
брзину поздравили и сваки је отишао својим путем. 

Љубу, тако се звао један о д њих, је о двезла полици-
ја кампањолом у касарну Топчидер а Станко је сјео у воз 
и чекао полазак. Нек а сједишта су била дрвена а др уга 
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пресвучена црвеним скајем што је означавало прву класу. 
Сјео је на црвена сједишта не размишљајући. Воз је кре-
нуо успорено. Кондуктер је прегледао карте.

Станко му је показао објаву. Овај је то погледао и ре-
као му љутито са банатским нагласком:

– Бјежи одавде да те не избацим из воза. Ово је прва 
класа!

Станко устаде и премести се на дрвене клупе.
Након неколико сати вожње и за устављања свако 

мало, стигао је на о дредиште. Изашао је из воза не зна ју-
ћи куда да крене. У брзо су му пришла двојица војника са 
бијелим упртачима и опасачима. Била је то војна полици-
ја. Питали су га, да ли је регрут. Одговорио је кратко, да. 
Затражили су објаву, прочитали је и рек ли му да пође са 
њима. Возили су се кампањолом неких 10 мину та док ни-
јесу ушли у круг касарне.

Привели су га дежурном официру, рапортирајући 
и тражећи дозволу за удаљавање. Процедура је почела 
одмах. Уписивање података из објаве. Шишање и к упање 
веома врућом водом која је смрдјела на хлор. Туширање 
је било непри јатно, час вр ућом а час по дпуно хладном 
водом. Запрашивање стидних длака, задуживање одјеће, 
облачење, а затим одређивање спаваонице и кревета са 
орманом за ствари.

Задужили су га са читавом опремом објашњавају-
ћи правила понашања и ред. Ври јеме устајања, јутарњих 
вјежби, постројавања за дор учак, занимања, р учка, по-
подневног одмора, па политичке обуке, спортског време-
на, одласка на ве черу, обавезног дневник а и о дласка на 
спавање. Био је то један рад али и ред. Видјело се да је то 
једна институција која беспрекорно функционише али се 
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трба привикнути на дисциплину. Увече је читана наредба. 
Дат је распоред по че тама за о длазак на ве черу и др уга 
обавјештења. Прву вечеру није појео јер м у је била г ро-
зна. Војник до њега који је био из Брчког рекао му је:

– Полако, јешћеш као и ми. Треба да се навикнеш!
После вечере, гледање дневника било је обавезно.  

У девет часова свијетло се гасило и сви с у морали бити у 
кревету. Дежурни је прег ледао сложену одјећу. Оне к оји 
то нијесу добро урадили, дизао је из креве та да поново  
пакују и слажу. Било је ту и помало иживљавања, поготово 
према младим регрутима.

Сјутра вече био је већ деж урни за чишћење WЦ-а, 
ходника и по жарни код ципела. Преко дана ишли с у на 
занимање а по повра тку у касарну, живот је текао према 
наређењу командата касарне.

Након неколико седмица атмосфера је почела бити 
чудна. Почели су долазити високи војни функционери. 
Вршена је смо тра јединица пред њих ов долазак. За тим 
почињало је политичко предавање. Највише се говорило 
о безбједности државе, војној обучености и спремнос ти. 
Старешине су изгледале забринуте. Било је то вријеме по-
литичке кризе. Афера Ранковић, проблеми на Косову, уба-
чени страни шпијуни, усташки емигранти и ко зна шта још.

На једном предавању Станко се обратио питањем:
– Колика је данас могућност од избијања грађанског 

рата на Косову?
Један пуковник му је дрско и строго одговорио:
– Војниче, нема могућности али и да се то догоди ми 

смо моћни да т о угушимо одмах. Ти би имао зада так да 
идеш први!
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Због тог постављеног питања звали су га више пу та 
на рапорт питајући од куда такво питање и којешта друго. 
Овим питањем скренуо је пажњу на себе и вјероватно био 
обиљежен као сумњив.

Као награду добио је рибање х одника, купатила, 
WЦ-а али не и дежурства код шошака за оружје или нешто 
друго. То је трајало неко вријема кад се тај третман мало 
промијенио.

Тих дана у к асарни догађало се нешто чудно. Подиг-
нута је борбена г отовост војске. Заустављено је давање  
дозвола за излазак у град.

Учестале смотре јединица и повећан бро ј старешина. 
Без обзира на строгу дискрецију тајна је процурила и војска 
је сазнала истину. Једне ноћи на с тражарском мјесту „ДР-
ВЉАНИК” убијен је један во јни стражар. Подигнута је бор-
бена готовост и повећана опрезност али војницима није ни-
шта речено. Једино што је направљено, стављена су по два 
стражара на стражарска мјеста. Након пар ноћи на  истом 
мјесту један стражар је заклан а други повријеђен. Дошло 
је до пада мора ла код војске и велике забринутости. Још је 
једном покушан напад на стражаре али без успјеха. Били су 
будни и отворили су ватру на нападаче. Неко је рањен, ви-
дјело се по траговима крви, али нијесу нападачи ухваћени. 
Мислим да је тада заустављена агресија на стражаре на том 
критичном мјесту. Објашњење је било, т о су правили кра-
дљивци угља и дрва. Можда, али није сигурно. 

Након тога један Мак едонац, по чину водник, за-
тражио је демобилизацију која је и прихва ћена. Обука је 
текла редовно. Пос ле те обуке од три мјесеца војници су 
одлазили у прекоманду у разне касарне. Њих су замјењи-
вали нови регрути који су се обучавали.
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Станко је остављен у гарнизону за инструктора иако 
је мислио да је изгубио повјерење због постављеног пита-
ња о Косову. То му се није свидјело па је по чео са ситним 
испадима, кашњењима, неуредношћу и још неким сит ни-
цама због којих је позиван на рапорт и саслушање.

Једнога дана позвао г а је на рапор т командант цен-
тра, потпуковник по чину. По презимену и физи чком из-
гледу могао би бит и Херцеговац или чак и Црног орац. 
Разговарали су искрено. Био је то човјек очински распо-
ложен и искрен. Рекао му је да је изнена ђен његовим по-
нашањем. Вјеровао сам да си добар во јник и зато сам те 
оставио овдје у центру. Поправи се, биће ти добро овдје са 
мном. Ако стварно желиш у прекоманду послаћу те негдје 
друго, није проблем. С танко му је рек ао да не воли ово  
мјесто и да жели ићи. Потпуковник га је запитао хоће ли у 
Нови Сад, Вуковар или Суботицу. Да бира. Рекао је тихо – 
Нови Сад – мада му је било жао да пође јер је схватио да је 
то један добар и разуман човек и старешина.

Кад је стигао у Нови Сад чекао је дуго у ходнику једне 
касарне.

Није знао шт а чека а и ог ладнио је. Нак он пар са ти 
чекања пришао му је један старешина и рекао:

– Друже војниче пођите са мном!
Увео га је у канцеларију и рекао:
– Идете одавде у прекоманду! Ваше ново мјесто је 

Панчево.
Овај је запитао гдје је то, јер није знао.
Одговорио му је, није далеко, сто километара одав-

де, пружајући му објаву за нову прекоманду. Рекао му је 
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да иде у кухињу на крај касарне да прими суви оброк. Тамо 
ће доћи војна полиција да га одведе на станицу.

Станко замало није заплакао од муке. Рекао је у себи, 
која сам ја будала, шта мени ово треба. Добио је неки суви 
оброк, спаковао га и чекао. Два полицајца су дошла, рекли 
су му да крећу. Одвезли су га до станице и објаснили како 
да путује.

Стигао је након три сата у Панчево. Пјешице је дошао 
у команду града и пријавио се. Дежурни је погледао обја-
ву и рекао му:

– Добро, чекај овдје до 15 сати. Није то овдје већ ка-
сарна која се налази ван града. У 15 са ти наићи ће во јни 
аутобус и он ће те одвести тамо!

Кад је ово чуо било му је доста и прекоманде и војске 
и свега да би на јрадје побјегао кући. Тада је истински за-
жалио што није остао у Белој Цркви.

Коначно, стигао је аутобус и он се, са још два војника, 
упути на периферију града. Није то било далеко али било 
је напорно. Били с у то павиљони са крововима сиве бо је 
и једним падом, покривени са лонитом и великим парком 
пуним младог дрвећа. Било је лијепо и пријатно. Јавио се 
дежурном официру који га је смјестио у техничку чету. До-
био је свој кревет са ормаром и упу тство до сјутра дан. У 
предвечерњим сатима почеле су ситне чарке. За вечером 
исто. Док је дневник т рајао то је пос тало напорно. Звали 
су га ремац, фазан и к о зна још к ојим именима. У т оме је 
предњачио један Т ивћанин. Звао с е Гиљача. Више пу та 
Станко га је опомињао да га остави на миру. Био је Тивћа-
нин упоран и наставио је са својим назови досеткама. Кад 
је Станку досадило скочио је и ухватио га за блузу. Момак 
је попио добре батине које ће дуго памтити. Рекао му је:
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– Наставиш ли даље, доза ће бити повећана. Такође, 
будеш ли се жалио, биће још понешто за тебе!

Ућутао се Тивћанин. Остали, кад су видјели све ово, 
умирили су се и више га нијесу узнемиравали. Трудили су 
се касније сви да б уду са њим добри. С а Гиљачом се није 
дружио али су говорили кад затреба.

Војнички живот је текао нормално. Није било тензи-
ја, макар не на први пог лед. Дружење је било к оректно. 
Станко је провео у т ој малој касарни пуних 15 мјесеци. За 
то вријеме ипак с у се догађале неке ненормалне ствари 
које никад нијесу разјашњене а вероватно и неће.

Била су то нека СТРАДАЊА.

***
Био је недељни јесењи дан. После ручка направљена 

је смотра и подијељене су дозволе оним војницима који су 
тражили излазак у град.

Два војника из Хрватске имали су продужену дозво-
лу за излазак до 24 часа.

Отишли су и више се нијесу никад вратили у касарну 
да заврше обавезу према домовини и народу. Сјутро јутро 
је поднијет рапорт о њиховом нестанку. Подигнута је узбу-
на. Војна полиција је ступила у акцију.

Можда и друге службе. Не зна се. Било је то једно ор-
ганизовано бекство. Један је пребјегао преко Караванки у 
Аустрију а други је убијен у бекству.

Неколико времена касније још један војник родом из 
Новске добио је дозволу за излазак у град. Није се вратио 
у одређено вријеме. Направљена је потрага. Војна поли-
ција је стигла до његове куће.
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Нашли су грозан призор. Момак с е објесио у штали. 
Поред себе је оставио писмо: „Рађе ћу овако него служити 
армију“. Није било разлога за овакве с твари али су се до-
гађале. 

Била је то једна врста СТРАДАЊА.

***
Станко је све т о посматрао не би ли док учио разлог 

за такве тешке ствари али није успијевао. Било му је жао 
тих младих људи који су живјели са неким оптерећењима 
у себи. Мислио је да би т аквима друштво требало пружи-
ти помоћ. Тих дана повећана су политичка предавања али 
нико није улазио у суштину тих проблема. Говорило се да 
то није добро али не и зашто се то догађа. Смањени су из-
ласци у град а војна полиција је повећала своје присуство 
на улицама недељом. Нажалост било је и неких неукусних 
шала на рачун тих немилих догађаја.

Још један интересантан случај. Једно страдање или 
једна глума.

Један веома добар, културан и образован момак ро-
дом из Мостара, служио је свој војни рок. Био је факултет-
ски образован и говорио је три страна језика. Војни рок је 
служио као писар у команди града.

Био је веома омиљен код својих старешина. Излазио 
је у град кад је год хтио. Био је вес ео, причљив и било је  
задовољство дружити се са њим.

Дошао је у 29. години живота да одслужи војни рок.
Тај војник по имену Гојко примијећен је једног дана  

како сједи окренут зиду у кругу касарне. Било је то чудно. 
Није ни са ким разговарао. То се наставило више од седми-
цу дана. Старешине су то дознале од војника. Покушали су 
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са њим разговарати. Потпуно је заћутао гледајући одсут-
ним погледом у једну тачку. Ишао је на преглед у абуланту.

Затим на ВМА. Пролазио сва могућа испитивања. Ни-
шта није нађено код њега што би упућивало на неке ано-
малије. Стање се није мијењело.

Живио је нијем са својим зидом. После неколико 
времена војна комисија га је о тпустила као доживотно 
неспособног. Дуго касније прочуло се како је завршио и  
други факултет и ради у Штутгарту. Биће да је он био један 
образован човјек и добар глумац.

***
Станко је био неко вријеме возач војног аутобуса на 

релацији Панчево – Беог рад –Батајница. Возио је во јне 
старешине. Имао је дозволу до 24 часа и вра ћао се у ка-
сарну кад је хтио. Војска из касарне га је вољела јер им је 
правио мале услуге. Биле су то достава поште, куповина 
неких ситница али и по коју флашу ракије је доносио да се 
попије што није смио да ради. Није га нико никад издао за 
тај забрањени чин. 

Једног дана вратио се у касарну неуобичајено рано. 
Спремио је возило за сутрашњи дан и паркирао га у гара-
жу. Свратио је у кантину да попије пиво и поприча мало са 
друговима из чете који су били дежурни у кухињи.

Војници из његове чете су чистили грашак за вечеру 
тог поподнева.

Узео је једно пиво и пак ет наполитанки. Пиво је пио 
полако разговарајући са два момк а који су радили у к ан-
тину. Те двије просторије повезивао је један отвор сличан 
прозору. Док с е шалио са др угарима један Заг репчанин 
запитао га је:
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– Је ли ти – ословљавајући га по имену – мајку ти чет-
ничку, што и ти не чистиш грашак са нама!

Станко се зачудио овоме па га је запитао:
– Мерлин, је ли ти то мене кажеш?
Момак је по тврдио са заг орским акцентом смијући 

се. Настао је к олективни смијех. Станко је ос тавио непо-
пијено пиво, изашао вани и ушао у одељење за спремање 
хране. Мрак му је био пао на о чи. Ухватио је момка и изу-
дарао га док није пао у бетонско корито. Једва су га друго-
ви зауставили. Овај је остао сав крвав али касније и модар.

Станко је приво ђен на рапор т више пу та од коман-
дира чете, командира касарне па до командата града. До-
био је 15 дана затвора и обећање да ће ићи по д војни суд 
након одслужења војног рока. Предочено му је 4 г одине 
затвора за овакав чин.

Једног дана на рапорту код командата града рекао је 
пуковнику Хинићу који је био Словенац:

– Ако ја о дем на роби ју, Мерлин неће ник ада више 
видјети Загреба, тако ћу знати зашто лежим у затвору!

Ствари су постале озбиљне и ризичне. Прављене су 
консултације. Покушавало се да се момци измире. Мерлин 
је то прихватио али не и Станко. Био је веома повређен.

Одслужили су обојица војни рок. Загрепчанин је оти-
шао седмицу дана раније кући ради сигурности. Станко је 
остао до последњег дана у касарни кад је добио објаву за 
одлазак кући и примједбу на своје понашање.

Ипак за њим с у дошле веома позит ивне карактери-
стике, да се у цивилном животу чудио томе.

Прије демобилизације, једног ље тњег поподнева, у 
касарну се Станко вратио кријући флашу ракије. Хтио је да 
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то попије са својим другарима. Кад је ушао у хол видио је 
збуњене војнике. Крв свуда по углачаном бетонском поду 
који се пресијавао од великог и свакодневног чишћења.

Запитао је остале шта се догађа. Шта је било. Рекли су 
му да је војник Гаши који је родом са Косова одсјекао себи 
кажипрст десне руке.

Доктор из абуланте превио му је прст, зауставио крва-
рење и остало што је требало, па је сјутри дан вожен на ВМА.

На рапорту код претпостављеног рекао је да је мо-
рао то да направи к ако би био ос лобођен војске. Имао је 
кући велико имање. О тац му није жив. Браће нема а има  
осам сестара и стару мајку. Ако се брзо не врати кући про-
пануће то домаћинство па онда не треба ни он да се више 
враћа тамо:

– Ослободите ме. Ја нијесам више добар за војску!
Ослобођен је нак он прегледа једне к омисије и с уд-

ског војног одлучивања.
Зар није и ово још једно СТРАДАЊЕ?

***
На самом из ласку из града Панчева, близу Азотаре, 

налазили су се војни магацини под именом „НАРОДНА БА-
ШТА“. Није се знало какво је то складиште. Била је то војна 
тајна. Правила се мртва стража. Војници, стражари тамо 
су били нон с топ. Сваке суботе мијењана је та гарнитура 
повјерљивих момака на че лу са неким ак тивним водни-
ком или већим чином. Уз њих је био и по један десетар као 
разводник страже.

Једне вечери, после пола ноћи, разводник је смењи-
вао стражаре. На његов позив и лозинку нико се није ода-
зивао. Помислили су да је стражар заспао што би га одве-
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