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НЕ ПОМАЖЕ 
НИ СВЕТА ВОДИЦА

Српска железница не касни, једино што поједине 
композиције крећу по Грегоријанском, а стижу по 
Јулијанском календару. Шалу на страну, кашњење 
возова у Србији је редовна појава, а тако је, кажу, 
још откако је краљ Милан 3. јула 1881. године удар-
цем сребрним будаком у шевару испод садашње 
Газеле означио почетак радова на прузи Београд–
Ниш. Услед бројних проблема радови су се отегли, 
рокови су пробијени, а свечани полазак првог воза 
одлаган је читавих петнаест месеци.

Коначно, први воз је са тек отворене Железнич-
ке станице у Београду кренуо 23. августа (4. сеп-
тембра по новом календару) 1884. године, а читав 
догађај описале су и тадашње Српске новине:

Пре осам часова беху на станици сви позвани 
гости од стране владе и друштва. Прво је осве-
ћена водица, а затим су позвани гости заузели 
место у вагонима. Тачно у осам сати и 30 мину-
та кренуо је први воз и поздрављен је пуцњавом 
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топова и клицањем присутне публике: сретан 
вам пут; а одмах за овим возом кре-
нуо је и други.

Прва компо-
зиција са девет 
дупке напуњених 
вагона са звани-
цама из иностранства 
стигла је у Ниш по 
реду вожње, за 8 сати 
и 15 минута, што је за 
тадашње време била 
фантастична брзи-
на (пре железни-
це, путовало се два 
до три дана). Невоље 
су, међутим, настале 
са другом компози-
цијом која је повезла домаће 
путнике. Кренула је за првом само четири 
минута касније, а стигла је у Ниш са закашњењем 
од четири сата.

Иако су обе локомотиве уочи поласка пошкро-
пљене светом водицом, другој парњачи то очи-
то није било довољно, јер је током пута остала без 
воде. Додуше, ни сам машиновођа није био пре-
више умешан. Наиме, главни организатор свечане 
церемоније, неки Француз Амиљо, тадашњи дирек-
тор експлоатације „Српских железница“, напре-
чац је одлучио да управљање другом локомотивом 

топова и клицањем присутне публике: сретан 
вам пут; а одмах за овим возом кре-

цама из иностранства 
стигла је у Ниш по 
реду вожње, за 8 сати 
и 15 минута, што је за 
тадашње време била 
фантастична брзи-

це, путовало се два 
до три дана). Невоље 
су, међутим, настале 
са другом компози-
цијом која је повезла домаће 
путнике. Кренула је за првом само четири 
минута касније, а стигла је у Ниш са закашњењем 

Иако су обе локомотиве уочи поласка пошкро-
пљене светом водицом, другој парњачи то очи-



повери свом сину. 
Изненађен и узбуђен неоче-
киваном  приликом, голобради момак је заборавио 
да сипа воду, па се цвећем украшена композици-
ја сасвим (не)очекивано заглавила усред цветних 
ливада, на отвореној прузи. Призор који неретко 
гледамо и дан-данас.

повери свом сину. 
Изненађен и узбуђен неоче-
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ЛЕТЕЋИ БЕОГРАЂАНИН

Иако верујемо да су брзе пруге и суперсонич-
ни возови у Србији ствар блиске будућности, 
тешко је прихватити да су они, ипак, и део дале-
ке прошлости. Наиме, некадашње парњаче су без 
проблема „јурцале“ брзинама већим од 100 кило-
метара на сат (данашњи просек је 42 километра),  
а поједине композиције су бележиле чак и европске 
рекорде. Додуше, пре више од осамдесет година.

Средином тридесетих година прошлога века 
Југословенске државне железнице имале су и нео-
бичну парну локомотиву која је због велике брзи-
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не названа „Летећи Београђанин“. Произведена је 
у Берлину, али су јој домаћи стручњаци промени-
ли првобитни изглед и побољшали аеродинамику. 
На првој, пробној вожњи у октобру 1937. годи-
не, на релацији од Београда до Загреба, ова локо-
мотива је остварила просечну брзину од 122, а на 
појединим деоницама ишла је и невероватних 146 
километара на сат. Тиме је сврстана у ред европ-
ских суперекспресних парних машина, али су од 
ње, нажалост, остале само ретке фотографије.

МОСТ КОЈИ СПАЈА И УБИЈА

Стари Железнички мост на Сави код Београда био 
је прва „тврда“ веза Србије с Европом. Само што из 
Европе није увек долазило добро, па је рушен чак 
четири пута. Нажалост, свако рушење пратиле су и 
људске жртве.

Свечано је отворен 20. августа 1884. године, а 
настао је као резултат железничке конвенције пот-
писане између Србије и Аустроугарске. Стајао је на 
шест камених стубова, био је дугачак 462 метра и 
тежак 7.200 тона, али није потрајао. Срушен је већ 
почетком Великог рата, тачније у ноћи 29. јула 1914. 
године, када га је минерска чета капетана  Михаила 



Алића минирала желећи да спречи надирање непри-
јатеља из правца Земуна. Аустријска војска је привре-
мено задржана, али је цех платила посада мађарског 
брода Алкотмањ, која се у тренутку рушења нашла 
испод њега. Кажу да нико није преживео.

Окупатори су га брзо обновили и користили 
све до краја Првог светског рата, када су га, током 
повлачења, поново срушили. И опет закратко, јер 
су га југословенске власти оспособиле већ наредне 
1919. године. Очекивало се да ће бити дуговечнији, 
али – авај. Једва да је прошло четврт века, а челична 
грдосија се изнова зарила у речно дно. Узрок је био 
исти, а последице још страшније.

Наиме, суочена са надирањем нациста, коман-
да Југословенске краљевске војске наредила је да 
се потопе сви монитори на Сави и Дунаву, а посаде 
укрцају на брод Танаско Рајић и отплове ка Маки-
шу. Нажалост, једна друга наредба, којом је наре-
ђено да се изнова сруши Железнички мост, била је 
кобна. Игром судбине, извршена је баш у тренут-
ку када се брод са нашим морнарима нашао испод 
моста. Од 110 морнара и чланова посаде, преживе-
ло је једва петнаестак.

Нацистичке окупаторе то није зауставило. Мост 
је убрзо обновљен, али и изнова срушен када су 
били приморани да напусте Београд. Ако је за уте-
ху, пети пут је на истом месту подигнут захваљују-
ћи управо репарацијама које су Немци морали да 
плате на име ратне штете. Користи се и данас, али 
је нешто краћи од првобитног – дугачак је 350, а 
висок 12 метара.
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ЈЕДИНИ ПРЕЖИВЕО НАЦИСТЕ

Стари савски или трамвајски мост, како га нази-
вају данашњи Београђани, један је од десетине 
мостова које су нацисти направили широм поро-
бљене Европе. И једини који је преживео њихо-
во повлачење ка Берлину, захваљујући само једном 
човеку, учитељу Миладину Зарићу.

Некадашњи инжењерац из Првог светског рата 
становао је у Карађорђевој улици и с прозора гледао 
како Немци развлаче жице како би га, након повла-
чења ка Земуну и Срему, минирали и тиме себи омо-
гућили одступницу. Иако у годинама (већ је увелико 
био зашао у шесту деценију живота), Зарић је у ноћи 
између 19. и 20. октобра 1944. године кришом 
сишао до реке и пресекао каблове. Тиме је спречио 
активирање експлозива и суноврат једине тадашње 
везе између две савске обале. Овај јуначки подвиг 
екранизован је и у једној од последњих епизода ТВ 
серије Повратак отписаних, али је хероју из непо-
знатих разлога промењено име (лик фиктивног јуна-
ка Захарија Јовановића тумачио је Никола Милић).

Занимљиво је, међутим, да је мост првобитно 
требало да премости Тису, конструкција је већ била 
допремљена до Жабља, али је након рушења свих 
београдских мостова настала потреба да се премо-
сти Сава. Мост је подигнут 1942. године, а током 
своје недуге историје често је мењао имена. Нем-
ци су га звали „Мост принца Еугена“, а после осло-
бођења Београђани су га прекрстили у „Немачки 
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мост“. Потом је био „Нови“, па „Стари савски“, 
а дуго је називан и „Железничким мостом“, иако 
преко њега возови нису саобраћали. Данас га зна-
мо по имену „Трамвајски мост“.

Нажалост, име Миладина Зарића и његово херој-
ско дело давно су заборављени, спомен-обележје 
никада није постављено, а увелико се прича да би 
ускоро могло да нестане и ове необичне ћуприје. 
Њено место заузеће неки други, савременији мост.

УКЛЕТА ПРУГА

Радови на изградњи железничке пруге од Ваљева до 
Лознице започињали су четири пута током прошлог 
века: 1914, 1941, 1990. и 1998. године. И сваки 
пут су били прекидани због ратова – Великог, Дру-
гог светског, ратних дешавања током распада бивше 
Југославије и НАТО бомбардовања. Житељи Јадра, 
Рађевине, Подгорине и Азбуковице стрепе од сва-
ке помисли да би радови на овој траси могли да 
се наставе, јер за њих, несумњиво, то би значило и 
почетак неког новог рата.


