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МИ ЛАН МИ ЦИЋ

МАЛИЕСЕЈОЛЕБДЕЊУ

Од ис па ље них гра на та на фрон ту у Га ли ци ји у зи му 1916. 
го ди не пу шио се снег по пут лу ле. Уши ва зду ха би ле су за тво ре не, 
зе мља је гу та ла му ве, зе че ви на сан ка ма про тр ча ва ли су из ме ђу 
ро во ва по ни чи јој зе мљи.

По ви јен пре ко сто ла у вој ној бол ни ци у Лу шко ву, ви ши бол
ни чар Љу бо мир Ми цић при ли ком де сет се кун ди сна уснио је да 
га ју ри брод.

Сат вре ме на по том, бол ни чар Ми цић хо дао је на ру ка ма око 
ба ра ка из гра ђе них на ру бу удо ли не на ула зу у га ли циј ску ва ро ши цу.

(Ли зао је хра па вим и су вим је зи ком снег, отво ре них уста гу
тао вре ме, је цао не све сне гла со ве што је све до чи ло о то ку ме ре ња 
ка кво ће ду ше.)

Три сто ти не ме та ра да ље од по ме ну тог при зо ра (са ко јег су 
већ не ста ја ле бо је), вој ник Ми ро слав Кр ле жа се де ћи на па њу из 
тан ких из глад не лих ве на пре но сио је ма сти ља вом олов ком у ма лу 
те ку кр ва вору жи ча сте сли ке о по ги би ја ма сол да та 53. за гре бач ке 
пу ков ни је.

(Очи те ке има ле су пр ља ве бе о ња че и страх да упи са не ре чи 
до ла зе од већ ка сно и да се гу бе у ру пи вре ме на.)

То је био дан ка да је бив ши ко ма дант 5. ау стро у гар ске ар ми
је Ли бе ри јус фон Франк об у чен у ко жни ка пут и ка пу, са ве ли ким 
на о ча ри ма на ли цу, у ау то мо би лу про из ве де ном 1911. го ди не у фа
бри ци Ар бенц и Ко у Швај цар ској про ле тео дру мом из ме ђу Кла ген
фур та и Гра ца.

(Пр ска ју ћи сне гом и бла том из ста ја од мет ну те кра ве и пре
ки да ју ћи им ду ги ток му ка ња.)

То је био дан ка да је за по вед ник K und K ави ја ци је, пи лотпу
ков ник Ми ланЕмил Узе лац про ле тео ави о ном, за јед но са сво јом 
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љу бав ни цом Хел гом фон Хор сте нау, ни ским спљо ште ним не бом 
из над Беч ке шу ме, про ла зе ћи нај ве ћом бр зи ном уз дрх та лим ја том 
вра на.

У том да ну за дрх та ла је стру ја у згра ди Беч ке опе ре. Ин же њер 
Зден ко Ја гли нец пре ки нуо је га блец, си шао у по друм пун не ког по
хо тљи вог ци ча ња и наг нуо се на сто на ко јем је би ла рас про стр та 
ше ма елек трич них жи ца про ву че на зи до ви ма зда ња рас ко шно 
гра ђе не опе ре.

Истог да на ита ли јан ски пе сник То ма зо Ма ри не ти пре сли ша
вао је у се би, на бал ко ну ви ле у Абру цу, све опе ко ти не ду ха про
изве де не у тро шној са мо ћи ви ле, ска чу ћи по бр зи на ма ко је је до нео 
рат и на сту па ју ћи мир у ко јем ни је би ло цве ћа.

Бол ни чар Ми цић се део је на кро ву вој не бол ни це у Лу шко ву 
и ни је же лео да си ђе. Бол нич ки све ште ник Лу бањ ски мо лио га је 
да то учи ни, жа ло сно уве ра ва ју ћи га да и ома мљен ум у овом све
ту има сми сла. Вој ник Јо нел Мар че ску до ба цио му је уже, али га је 
овај са пре зи ром пре гри зао пљу ју ћи на вој ни ка Јо не ла по ред кома
да уже та и ко мад зу ба. Фел бе бел Ру жич ка по ку шао је у три хи ца 
из пу шке да обо ри ви шег бол ни ча ра Ми ци ћа, али без успе ха. Раз
о ча ран тим чи ном, а већ уру ше ног ду ха, фел бе бел Ру жич ка из вр
шио је са мо у би ство. У на ред на три са та ни ко ни је обра ћао па жњу 
на бол ни ча ра Ми ци ћа ко ји је мир но хо дао бол нич ким кро вом већ 
на те ло фел бе бе ла Ру жич ке, не жно по ло же но на рас ква шен снег.

(Иа ко је би ла зи ма, ме ђу цр ни лом обла ка по ја вио се ма ли, 
ма ли ко мад пла вог не ба.)

Вој ном су ди ји ма јо ру Фран цу фон Чр но го ју по дрх та ва ла је 
твар док је још прет ход на ноћ ше та ла у ње му. Ма те ри ја ње го вог 
те ла, не баш крх ког, би ла је сла ба на шам па њац, Ра дец ки марш и 
вре лу пут го спо ђе Хе ле не По ти јак, же не ла вов ског ве ле по сед ни ка 
и ко њич ког ге не ра ла Збиг ње ва По ти ја ка. Го спо ђа По ти јак, те ноћи, 
тра жи ла је од ње га да јој по це па цр ну са тен ску ноћ ну ко шу љу у 
со би ње ног двор ца на об рон ци ма Рас точ ја. (Оба сја ног круп ним 
ме се цом што одо ле ва сну.) Ма јор фон Чр но гој то је учи нио и ушао 
у го спо ђу По ти јак оста вља ју ћи траг у њој по пут сто па ла што оста
вља траг у бра шну.

Вој ни су ди ја гле дао је до си је дво ји це вој ни ка ко ји ма је тог 
да на тре ба ло да су ди. Бол ни чар Љу бо мир Ми цић, ро ђен 1895. го
ди не у Ја стре бар ском, по при чи све до ка јав но је го во рио да се „топ 
кар та у људ ске ко сти” и да „уни фор ме вој ни ке спа ва ју на гра на ма 
бу ко вих шу ма”.

По тврд ња ма оче ви да ца, бол ни чар Ми цић по вра ћао је жу то
зе ле ну теч ност са бол нич ког кро ва вој не бол ни це у Лу шко ву ко ја 
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је па да ла по пут ки ше по оку пље ним вој ни ци ма, бол нич ком све
ште ни ку Лу бањ ском и бе жи вот ном те лу фел бе бе ла Ру жич ке.

Сер ђо Ко ни глио, ро ђен 1893. го ди не у Фи ју ми, про тр чао је 
наг по сне гу ис пред ро во ва 23. фе бру а ра 1916. го ди не. Ко ма дант 
23. сињ ске пу ков ни је Стан ко Ту ру ди ја, зва ни и „лав од Дри не”, 
на ре дио је сво јим пот чи ње ним да хит но ухва те „зе ца”.1 Три са та 
про мр зли сол да ти ло ви ли су вој ни ка Ко ни гли ја у ко јем је ку ца ла у 
те лу пла шљи ва жи ла по ме ну те жи во ти ње. Вој ник Ко ни глио имао 
је цр ну и ужур ба ну ко су и мно го, мно го цр них дла ка у уши ма.

„Са мо је дан да нас не ће цр ћи!”, по ми слио је ма јор фон Чр но гој.
(Хар фа жи вог би ћа не жно је сви ра ла по ње му.)
„Ба ци мо коц ку овог да на на ти хом ме сту све та у овом гра ду. 

Је дан не срет ник на ста ви ће да се па ти на овој ле ди ни. На пред ста
ви од су мра ка до зо ре.”

Фра ње вач ки са мо стан у Са мо бо ру 1916–1917. го ди не био је 
вој на бол ни ца за оне са ма ло на хе ре ном ду шом у европ ском ра ту 
ко ји је упра во тра јао. Са там не пло че ра та ту су до пре ма ни вој ни ци 
што су гу би ли по ве ре ње у гру дву сне га или у ју тро или они ко је 
је из да ло стр пље ње да сва ко днев но гле да ју при зо ре ка ко гра на те 
скра ћу ју ви си ну бре го ва. За по вед ник бол ни це ма јор др Кру но слав 
Ту ђа сма трао је да баш у са мо ста ну тре ба сме сти ти вој ску ко јој је 
ствар ност по ста ла те сна и ко ја је сва ко днев но до жи вља ва ла не
же ље не упа де стра шног бо ла. Звук ор гу ља из 18. сто ле ћа ма е стра 
Ан ту на Вај не ра, тре ба ло је, по ње го вом ми шље њу да уми ри вре ле 
сли ке у ду ша ма бо ле сни ка и успо ри њи хо ве хи тре пра зни не ко је 
су они све срд но и са вр ше но ме ња ли.

Др Ту ђа за те као је у са мо ста ну са мо пет осо ба. Гвар ди ја на 
ма на сти ра фра Пе тра Под хра шког, осо бу скло ну раз ми шља њи ма 
и ма лим до да ци ма што по пра вља ју дах и да ју му нео п хо дан грам 
ми ра да од ле жи не по ми чан ме се ци ма. Са њим је био син за гре бач
ког ура ра Здрав ка Фућ ка ра, Ан тун, бле ду њав мла дић што је шкљо
цао по слу шно шћу и ко сти ма, као и до лу та ли се ља чић са Ку пре шке 
ви со рав ни фра Јо зо Бр сти ло ко ји ни је имао људ ску по тре бу за 
са том.

Два ста ра фра тра, фра Ан те и фра Стје пан, тра ја ла су у са мо
ста ну одав но. Још од ве ли ког зе мљо тре са 1880. го ди не жи ве ли су 
под из ве сним на ги бом, од но сно тра ја ли су ма ло наг ну ти на де сну 
стра ну са основ ном иде јом да се сру ше што се до вре ме на тра ја ња 
ове при че ни је до го ди ло.

Ви ши бол ни чар Ми цић до ве ден је у вој ну бол ни цу у Са мо бо ру 
по свој при ли ци при лич но ве зан. Пра тио га је вој ник са пре зи ме ном 

1 Ко ни глио – зец (итал.)
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Му так ко ји је не пре кид но слу шао сво ја цре ва и стал но тра жио 
оти сак соп стве не гла ди на хле бо ви ма на ус пут ним же ле знич ким 
ста ни ца ма. Бо ле сник је све вре ме пу та упор но ћу тао; ни је при ме
ћи вао зву ко ве у зна ко ви ма по ред пу та (И. А.), спо кој но у се би са
би рао је сла бо се ћа ње и по мир љи во и ти хо по вре ме но ни ско ле тео, 
али та ко да ње гов про сто ду шни чу вар то не при ме ти. У фра ње вач
ки са мо стан до спео је при лич но очу ван ако се из у зме ве ли ка квр га 
на ле вој стра ни ло ба ње ко ју је за ра дио од удар ца кун да ком стра
жа ра Му та ка у тре ну ње го ве нео б у зда не, а ту жне гла ди.

Па ци јент бр. 437 ко ра чао је по пло ча ним са мо стан ским дво ри
штем. Око ње га плу та ле су пу та ње у ва зду ху ко ји ма су ко ри сни
ци са мо стан ског сме шта ја тра га ли за хле бом сна. Бо ле сни ко ва 
глу ва па жња кр ста ри ла је дво ри штем од сли ке до сли ке, од при
зо ра до при зо ра. Мла ди вој ник у дну дво ри шта, осло њен на тек 
очвр сло ста бло бре ста, чач као је зду шно нос уве рен да на то има 
пра во са мо док је млад. Три бо ле сни ка у цен тру про сто ра за шет
њу раз у ме ли су да су до бро на мер на мр тва при ро да и ста ја ли су 
уко че них по гле да. Ма ња гру па ше та ча игра ла је игру ство ре ну у 
са мо стан ској бол ни ци у зи му 1916/1917. го ди не и на гра ђи ва ла се 
ме ђу соб но ме да ља ма за до бро ту. Не ки од па ци је на та ле жа ли су 
на то плом плоч ни ку, зби је ни у го ми лу по пут спо кој ног ле гла. Два 
па ци јен та по ку ша ва ла су да сру ше фра Ан ту и фра Стје па на, гу
ра ју ћи их уде сно, али уза луд.

Па ци јент 437. во лео је да у по за ди ни дво ри шних сли ка слу ша 
звук ор гу ља. Тај звук ми ло вао му је ду шу и чу вао у све ми ру онај 
ду ги лет бе лих пе га. Му зи ка ор гу ља за ли ва ла га је као во да др во 
и док је слу шао, осе ћао је да га Тво рац на гра ђу је ви си ном и да му 
сва ки трен има глад. Тад би се сме шио у се би, са мо очи ма, јер у 
оку ни ко ни је мо гао да му при ме ти слу чај ме се чи не или слу чај 
сун ца што осве тља ва при зор иза ши пра га ду ше.

Пе ци ја Пе тро вић, књи жев ник и драм ски пи сац, глу мац и по
зо ри шни ре ди тељ од вео је па ци јен та са мо бор ског са мо ста на, ви шег 
бол ни ча ра Љу бо ми ра Ми ци ћа, из бол ни це ав гу ста 1917. го ди не. 
У ХНК у Осије ку глу мио је Ми цић од сеп тем бра 1917. до ја ну а ра 
1918. го ди не. Глу мио је у Ха са на ги ни ци М. Огри зо ви ћа (играо имот
ског ка ди ју), Го спо ђи Икс А. Би со на, Не бе ској ку гли Г. А. Ка ва јеа, 
Р. де Фле ра и Е. Ре ја, Жа би ци Г. За пољ ске, Глу пом Ја ко ву Т. Рит
не ра, Фа у ну Е. Кно бла ха у ха.

Због су ко ба са управ ни ком ХНК у Oсијеку, На двор ни ком, Љу
бо мир Ми цић ја ну а ра 1918. го ди не на пу стио је по зо ри ште. На јед
ној од про ба, у при су ству го спо ди на управ ни ка, Ми цић је ско чио 
ви со ко ка та ва ни ци по зо ри шта и остао у ва зду ху пу них три на ест 
ми ну та.
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Раз го вор из ме ђу ње га и управ ни ка по зо ри шта те као је, по 
ви ђе њу оче ви да ца, от при ли ке ова ко:

– Си ђи! – ре као је На двор ни ков.
– Не ћу! – од го во рио је Ми цић.
– Спу сти се на да ске, али по ла ко да се не по вре диш! – ин си

сти рао је управ ник.
– Не ћу! До бро ми је ов де! – ре као је глу мац.
У дну по зо ри шне са ле ста ја ла су об у че на у те шке зим ске ка

пу те об ру бље не зеч јим кр зном два глум ца пр ва ка ХНК, Ла ди слав 
Но вак и Ла во слав Сме та на. Ко мен та ри са ли су већ опи сан при зор:

– За што се по пео го ре?
– Што не си ђе?
– Мо жда га је до ље не ко увре дио!
– Та мо се бо ље осје ћа!
– Да ли ће се вра ти ти?
– Он нас пре зи ре!
– Бје жи од нас!
– Та мо го ре не што има!
– Што му се го спон управ ник не при дру жи?
– Што ће до ље кад је хлад но!
– Ку да ли је по сли је на ме рио!
– Вје ро ват но се го ре кри је!
– Мо жда го ре је де!
– Мо жда та мо спа ва!
– Мо жда не мо же да си ђе!2

2 Љу бо мир Ми цић пре ми нуо је 14. ју на 1971. го ди не у ста рач ком до му у 
Ка ча ре ву.




