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ФОР ТИ ЈЕР ЏО УНС

МА ЛИ НА РЕД НИК

Ка сно по под не нас осмо ро, че ти ри ме ди цин ске се стре, дво је 
Хри сти ће вих, Франц и ја, до шља па смо до ста ни це кроз бла то до 
ко ле на по ја ком пљу ску. Наш воз је тре ба ло да кре не у се дам са ти 
али ни је кре нуо ско ро до по но ћи. У ме ђу вре ме ну има ли смо част 
да упо зна мо вр ло за ни мљи вог „ма лог на ред ни ка”, нај мла ђег офи
ци ра и нај мла ђег вој ни ка у Срп ској вој сци.

Он је – или је мо жда био – пра ви на ред ник. На сво јој ма лој 
вој нич кој блу зи но сио је три злат не зве зди це, уме сто ма ча но сио 
је ау стриј ски ба јо нет, а уме сто пу шке ру ски ко њич ки ка ра бин. 
Пра ви, до бро по пу њен ре де ник му је ви сио пре ко ра ме на јер би 
ина че опа сао ње гов ма ју шни струк три пу та. Имао је де сет го ди на 
а био је у вој сци „ду го”. Тра жио је и до био до зво лу да оде до ку ће 
пре не го што су по че ле не во ље, и са да се ода звао на хит не по зи ве 
по сла те свим вој ни ци ма на од су ству да се сме ста вра те у сво је 
је ди ни це. Ку ћа му је би ла на три да на хо да од Ва ље ва, нај бли же 
же ле знич ке ста ни це, и пе ша чио је цео дан али је ка снио и бо јао 
се да ће пре ко ра чи ти вре ме ка да вој ни ци тре ба да се вра те. Ре као 
је да би ако ка сно стиг не до свог од ре ди шта „био стре љан као 
де зер тер, и с пра вом”. Та да би ње гов пук био осра мо ћен. Ни је имао 
па ра, али ни су му ни би ле по треб не. На вој ним по ста ја ма тра жио 
би век ну хле ба као срп ски вој ник, и до био би је. Што се ти че спа
ва ња, па, ни је дан ка фе џи ја не би од био да по ну ди јед ном срп ском 
вој ни ку под за спа ва ње.

По што наш воз из гле да ни је на ме ра вао да кре не, од ве ли смо 
га у град и по ве ли га на ру чак у хо тел. Јео је ха ла пљи во али озбиљ но, 
за о ку пљен ти ме као од ра стао чо век, и по вре ме но рас пра вљао о 
вој ној си ту а ци ји. И по ред свих ње го вих на по ра при ме ти ли смо да 
по ма ло ше па, и от кри смо да је ње го во ма ло сто па ло у стра шном 
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ста њу. Опан ци му ни су би ли по ме ри и би ли су ско ро рас пад ну ти. 
Имaо је пу но пли ко ва и убо ја од ка ме ња. На ње го во огром но али 
не и ис по ље но ус хи ће ње, мо гли смо да му да мо је дан нов пар.

Сви су га за су ли пи та њи ма, на ко ја је од го ва рао по ла ко, ја ко 
па зе ћи на сво је ре чи. Ко га је оста вио код ку ће? Па, мај ку и се стру, 
ко ја је пет го ди на ста ри ја од ње га. Ње гов отац и брат су у вој сци. 
Ка да је оти шао ку ћи на од су ство, мо гао је да на це па др ва и до не се 
во де, да оре же шљи ве и на хра ни сви ње; али нај че шће су то мо ра
ле да ра де же не, што је ве о ма ло ше. Али шта се мо же? Ње го ва 
зе мља је у ра ту, а то зна чи да му шкар ци мо ра ју да се бо ре. Уско ро, 
ка да ње гов пук, са ко јим се ни је дан не мо же упо ре ди ти, по ште но 
ис пра ши Шва бе, што је нео п ход но, вра ти ће се ку ћи и по мо ћи да 
се об но ви има ње. Вре ме је од ми ца ло. Он је и сам до бар стре лац, 
и био је опре зан у ро во ви ма, па је уна пре ђен пре свог оца, ко ји је 
са да, у скла ду с вој нич ком ди сци пли ном, мо рао да по здра вља сво
га си на. Али он то ни ка да ни је до зво лио; увек је пред у пре дио оца, 
а исто вре ме но и са чу вао ди сци пли ну, хва та ју ћи ру ку ко ја је тре ба
ло да га по здра ви и љу бе ћи је. Ње гов пук је не где код Сме де ре ва, 
али где тач но ни је хтео да ка же, јер шпи ју ни су сву да – и на то ми 
упу ти опре зан по глед.

Док смо че ка ли у за ди мље ној ма лој ста ни ци пре пу ној из бе
гли ца, он је сто јао прав као стре ла пред да ма ма ко је су се де ле и 
од би јао да сед не. Био је срп ски вој ник у дру штву ци ви ла ко ји су 
би ли љу ба зни пре ма ње му, и док су љу ди из тог дру штва мо ра ли 
да сто је ни је хтео да се ди. Пли ко ви и убо ји не ка иду ода кле су 
до шли, до ђа во ла. Али вре ме је од ми ца ло и на пао га је не при ја тељ 
ко га ни је мо гао да по бе ди. Устао је у че ти ри са та то га ју тра, а са да 
је би ло де сет уве че. Так тич но шћу ко ја је би ла по сле ди ца ду гих го
ди на ди пло мат ског жи во та у европ ским пре сто ни ца ма, гђа Хри
стић је па жљи во на пра ви ла ме сто на клу пи по ред се бе, ко је је 
тре ну так ка сни је „Ма ли на ред ник” не све сно за у зео. Го то во истог 
тре нут ка гла ва му је кло ну ла у ње но кри ло, ру ке су му по тра жи ле 
ње не, и чуо се убе дљив, нео спо ран до каз да је он пра ви срп ски вој
ник: го ми ла ко ја је гле да ла за чу ла је гла сно, сна жно, му жев но хр ка ње.

Два са та ка сни је, ка да је наш воз за зви ждао, по ку пио сам на
ред ни ка срп ске вој ске, са ка ра би ном, му ни ци јом, ба јо не том, ран
цем и оста лим, и од нео га без от по ра до те рет ног ва го на ко јим ће мо 
пу то ва ти, и по ло жио га на де њак ме ке оде ће, по крив ши га сво јом 
ће ба ди. На дам се, ако ика да у да ле кој бу дућ но сти бу дем ова ко 
др жао не ког де ча ка бли ског се би, да ћу се по но си ти сво јим те ре
том као што сам био по но сан ове но ћи. Ма ло пре на шег ра стан ка 
су тра дан упи та смо га зар се не бо ји да се вра ти у ро во ве.

„Чо век не уми ре сто пу та”, од го во рио је мир но.
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Го то во по же лех да је у стра шном по ко љу до ко га је до шло 
не ко ли ко да на ка сни је не ки ме так на шао „Ма лог на ред ни ка” по сле 
не ке тре нут не по бе де, не ког хе рој ског ју ри ша ње го вог во ље ног 
пу ка. Жи вот је за ње га био та ко јед но ста ван! Ње го ва зе мља је у 
ра ту; она мо ра да је у пра ву; сви пра ви му шкар ци мо ра ју у бор бу. 
А он ју је знао са мо у да ни ма слав не по бе де.

„Збо гом, аме рич ки бра те”, про мр мљао је на ра стан ку.*1

Пре вео с ен гле ског
Бран ко Мом чи ло вић

* For ti er Jo nes, With Ser bia in to Exi le. An Ame ri can’s Adven tu res with the 
Army that Can not Die (Са Ср би јом у из гнан ство. До жи вља ји јед ног Аме ри кан ца 
са бе смрт ном ар ми јом), New York 1916, 99–105.




