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САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ 

 

Добрица Ћосић: Време смрти (одломци) 
 

ВАТРЕНО КРШТЕЊЕ 

 

 Богдан Драговић, водник Првог вода Друге чете, седи на пању и заборавља 

да пуши, иако држи упаљену цигарету; сам је на Баћинцу, на Сувобору, у Србији, 

на целој земљи сам је сада; откад зна за себе, први пут је тако сам: те две ватре у 

мраку испод њега, горе негде преко границе света; тих двадесетак потамнелих, 

занемелих очајника којима ће он командовати да изгину за некакав Баћинац, коме 

из бесмислених разлога један генерал придаје изузетан значај, после дочека Луке 

Бога не осећа ближим од пањева што се црне у мраку при пламсајима ватре; а тај 

Баћинац, та посечена шума, зар је то сада она отаџбина за коју треба да се погине? 

И то безотпорно понижен, исмејан од једног потпоручника.Спремао се да погине 

на барикадама револуције, у јуришу на двор и министарства, да га стрељају због 

атентата на краља, обесе као вођу револуције; гледајући непријатељу и џелату у 

очи, пркосан као Робеспјер, насмејан као Димитрије Лизогуб, остављајући за собом 

незаборав, надахнуће другима. Спремао се да гине с друговима, а не са оваквим 

очајницима под командом сабљаша и батинаша. Смрт за идеале, за то је он био 

увек спреман, зар није то доказао? Кад се уплашио полиције и жандарма? Шта га је 

ма када уплашило на демонстрацијама и штрајковима? Али смрт у помрачини, у 

посеченој шуми, међу пањевима, с људима којима не зна ни име, смрт од оних који 

убијају да би били убијени, незнана, невиђена смрт – зашто, за кога? Дрхти сав. 

Горе, у облацима, изнад главе, прашти битка, и низа страну, по мраку, се суљају 

рањеници: јаучу и псују грубе носиоце. Рат почиње са Луком Богом и рањеницима. 

Мртви се не чују, испунили свој дуг према Баћинцу, остају да труле и кисну с 

пањевима. 

 Изнад њега хукну страховит тресак иза ватре: црне ругобе осветљене 

муњама полетеше увис и неста их у кршу тмине и тутњу потока: схвата да лежи 

поред пања. Кад је то пао? Од чега? 

 Лука Бог виче: 

 Гарњача! Гасите ватре! 
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Иван Катић седи уз ватру и осећа како га по ранцу и глави засипа земља, 

песак, шрапнел, свеједно: већ се догодило, жив је. Зашто га не боли? Рана боли 

касније, кажу, кад се охлади. Чека да почне тај бол и гледа у војнике око ватре, који 

немо зуре у њега као да се ништа није догодило. Можда се ништа није догодило. 

Проверава наочаре, ту су, добро је. Добро је: није се помакао пред гранатом. 

Осмехује се војницима, они га не разумеју. Дохвата угарак да подстакне ватруи 

докаже да се ништа није догодило. Записаће у својим Истинама, Милени или тати: 

Опасност освешћује или осветљава, животу даје прави значај. 

 Лука Бог виче: 

 Гасите ватре, наређујем! 

 Водниче, устаните – каже му поднаредник, једини овде обријан, уредан 

човек, и озбиљно га посматра. Њега је уочио чим је сео поред ватре. 

 Како да угасимо? – пита га и устаје, једва, утрнуле му ноге. 

 Тешко је по овој киши наложити, а угасити – ништа лакше. 

 Миран глас, озбиљност, сигурност пред гранатама, а поднаредник. Приђе му 

и шапну: 

 Шта сте ви по занимању, поднаредниче? 

 Ја сам господине, водниче, Сава Марић, сељак, родом из Прањана код 

Чачка. По нужди и несрећи, више од месец дана бејах и водник Другог вода. Сада, 

хвала богу, дођосте ви, па ћу од сада само себе да водим по овом помолу. 

 А зашто ви не останете и даље водник? Откуд сам ја за водника? Бићу вам 

помоћник, ако треба. 

 То није по закону. Нисте ви забадава учили школу, нити сам ја случајно 

сељак. Вршите своју дужност, а ја сам ту кад треба да се запне и нешто теже уради.  

 Прохукта друга граната. Ивану се учини – ниже од прве. Земља га не засу, 

не уплаши се: у светлости њене експлозије угледао је Саву Марића. Све потону у 

мрак и грмљавину. Није видео кад су и како угасили ватре. 

 Чета, збор! Трубач, свирај: чета, збор! – виче Лука Бог. 

 Труба кврчи из мрака, војници се мувају, лупкају порције. Само да не изгуби 

Саву Марића, проверава наочаре у џепу, друге су у ранцу.  
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 Нови водници, студентићи, командујете водовима да се развију у стрелце и 

крену на положај. Горе је прпа. Истерали нас из ровова. 

 Саво, где сте? – моли Иван. 

 Ево ме, господине водниче. Ја ћу ноћас бити уз вас. 

 Не види га а жели да загрли тог човека, због тих речи и гласа којим их је 

изговорио. После Богдана ево човека, правог, и то сељака. Чује у близини јауке и 

стењање још једног. 

 Ко то јауче, Саво? 

 Рањеници, господине водниче. Кад резерва јуриша, увек прво сусреће 

рањенике. Рањенике или заробљенике. Ми, одавно, само рањенике. 

 То је страшно. Мислим, непријатно. Јуришаш, а гледаш рањенике, своје 

другове, како се враћају – схвата да говори којешта, али не може да ћути. 

 То вам је сад тако. У другој борби ви ћете им завидети што се враћају с 

положаја. 

 Од треска гранате не чу Саву. Испред њега, где су биле ватре, сад пада 

земља и звечи камење. Да су седели још неколико тренутака, разнела би их граната. 

Следећа граната удариће у њих. Треба се померити. Куда? Коракну, стаде, коракну 

лево. Видеће војници, Сава стоји. Кад је права опасност? У непрестаној опасности 

кад се помаћи, устати, поћи? Није могуће. Цвокоће, не, то је од зиме и умора. Мора 

веровати у Бога, судбину, случај, из психолошких разлога мора. Некако обманути 

себе. Из те обмане настаје храброст. Будалаштина. Треба знати, бити убеђен да 

смрт не боли. 

 Лука Бог командује да чета крене напред, на положај. И бајонете на пушке. 

 Саво, зар баш мора бајонет? 

 Мора. 

 Богадну се усковитлала помрачина, густа, прашти и разлама се, брдо се 

устремило, испречило: спотиче се о пањеве и жбунове, не може да пожури, сплео 

му се корак, притиснуо га ранац, повила га пушка. Бацио би нешто. Не зна шта. 

Сам је у тој дреци и треску, сам је, то је смрт. 

 Драговићи, где си? Драговићу, ја видим ноћу боље него дању! 
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 Баш ме брига! – хтеде да се продере, али само промуца. Лука Бог га није 

чуо. – Не дери се! – покуша да викне; опет га чује, на леђима му је, узјахао му 

ранац: 

 Напред! Напред! Види се Аустрија! Поток крви има да потече. 

 Прво убити тога гада, најпре свога гада, шапуће, не може због стрмине да 

пожури, ноге му се у коленима раставиле, па се батрга по мраку што се распрскава, 

ватра и мрклина лете на њега: пада у глиб, у трње, камење, а над њим звижди и 

хучи, шибају мразеве и жар зеленкасте светлости, распрснуће се од пуцњаве, дреке 

одозго, јаука око себе. Нигде човека, очију, руку, нико не види како је умро. Није 

требало Наталији писмо. Јаукну. Неко га дозива. Лука Бог. Завлачи се под камен, 

ставља један на главу, затрпава се камењем. Гребе. У стену би. 

 Иван Катић се гуши од врућине, трчи што игда може уз камењар, само 

наочари да му не падну, само Саву Марића да не изгуби, да не заостане за њим. 

Око њега промичу војници, нестају, налећу, узвикују имена: пуца из земље и неба. 

Налете на јаук, па на псовку, спотаче се о нешто меко, паде преко меког и мокрог; 

трчи оглувео од праска, ослепео од пламсања, судара се с некима што трче, гоне га 

или беже? пуца, маше пушком, бајонетом, удара у нешто, дрво? човек? устукну, 

скочи и зари бајонет у мрак. Неко га шчепа за раме: 

 Лезите, водниче! Одбили смо их. 

 Ви сте, Саво? 

 Ја сам. Лезите, забога. 

 Леже на нешто тврдо. Пуцњава нагло престаде. 

 И шта ћемо сада? 

 Одбили смо их. Ви сте радили по пропису. 

 Кад их то одбисмо? А шта сам радио по пропису? 

 Па избацисмо их из наших ровова, бајонетом. 

 Бајонетом? Како то? Ја га нисам употребио. У ствари, можда и јесам – 

схвати да дрхти и свом снагом стеже пушку. 

 Први пут нисте ни морали. Не може се одмах. 

 Мислим да јесам. А ви јесте? 
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 Јесам. Кад се овако, у мраку, измешамо и ухватимо за гуше, бајонетом се 

најбоље ради.  

 Ради? 

 Ја једном закачих опасач. Онда га дрмнух, као у дулек.ж  

 Ништа нисам видео. Зната, ја сам кратковид. Шта ли је било с Првим водом? 

Тамо је мој друг Богдан. 

 Ту су, лево, леже у рововима. 

 Да ли је погинуо неко? 

 Сигурно да јесте. Наша двојица. И четворица рањених. 

 Који? – покушава да се присети лица војника с којима је седео око ватре. 

Спотицао се о нешто меко. Можда су то баш та двојица. Помириса мокар леви 

длан: крв! Зарива руку у земљу, трља о камен: одраће прсте. Заиста је сладак задах 

крви. Тај отужни мирис је од експлозива. Мути му се у глави од изненадне тишине. 

Око њега круно дишу и дахћу војници. Жели да им види лица. Жели да они виде да 

је он ту. А да ли су видели како је трчао испред њих? Није се сагнуо откако су 

кренули. Ниједном није полегао пред оволиком ватром, сигуран је. Осећа да му је 

сада друкчија дрхтавица. Од среће? Срећан? Зар је срећан? Јесте срећан. Чим сване, 

записаће за Милену: после прве битке, човек је срећан. Ја сам први пут срећан. 

 Саво, стварно се мало гине. Онолика пуцњава, а само двојица. А Богдан? 

Шта је с Богданом? 

 Скаче из плитког рова и жури лево, дозивајући Богдана. 

 Нема водника – каже неко. 

 Где је? Откад га нема? 

 Нестаде га пред кршем. 

 Није могуће? – потрча низ камењар дозивајући Богдана. 

 Куд ћеш? Натраг! Није ово корзо, студентићу! У ров! – виче из мрака Лука 

Бог. 

 Иван заплака и пође десно, у помрчину, тишину.  

 Богдан Драговић, затрпан камењем, са устима на камену, удише љуто и 

кречно, чује Иванове дозиве и докраја схвата свој ужас: сакрио се, побегао! 

Кукавица! Огавна кукавица! Помрчина, патња за Наталијом, шта се догодило? 
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Целу ноћ су га батинали и газили цокулама у штрајку ваљевских шегрта, није одао 

другове из Београда, хвата жандарме за бајонет на Чукарици. Шта се то овде 

догодило? Више ником не може погледати у очи, ником рећи истину. А Иван, шта 

ће њему рећи, мајко моја, убићу се. Разгрну камење са главе, придиже се: очи му се 

испунише светлећим куршумима и оним прасцима, са дна стомака пође навише 

вреп гч, неиздржив хук гранате, обема рукама ухвати се за камен и стаде да поврћа. 

Обезнањено јечи и повраћа. Севну нада у спас: можда сам контузован? Слуша своје 

повраћање и мукло, гадно стењање. Сигурно сан контузован. 

 Студентићу, то си ти, бели мамин? Што ричеш? 

 Чује над собом Луку Бога и пада ничице на камење на своју избљувину. 

 Контузован сам – шапну касније и угледа жишку изнад главе. 

 Хоће то, први пут на почетку рата. Одмах те љуљне гарњача. Посред срца. 

 Озбиљно вам кажем, контузован сам – шапће. Сада му нема спаса: мора се 

убити. Да га Лука Бог, касарнски, сабљашки гад, овако понижава. Не! 

 Знаш, студентићу, ти си, ипак, имао среће. Лакше си контузован. Има људи 

који се усеру у првој прпи. Видо сам својим очима. Пуне чакшире, не можеш да 

издржиш поред таквог рањеника. 

 Слушај, ти! – Боган скочи и усправи се пред жишком цигарете: – Убићу те!  

 О, то ми већ помало личи на човека. Устукни, смрдиш на своје говно. 

 Ти си звер! Ти си гад, потпоручниче! Заклаћу те зубима! 

 Студентићу, не дери се, јер ће те Швабе ошинути митраљезом да ћеш се 

стварно усрати. Имаш нове панталоне, штета је. 

 Боган скочи да га задави, али Лука Бог одскочи у страну и просикта: 

 Мирно! Мирно, поднаредниче! 

 Богдан се клати у мраку: окончати одмах све, одмах, док је мрак. 

 За ову твоју први контузију неће знати нико. Дајем ти часну официрску реч. 

Нико. Остаће наша војна тајна. А сада пођи са мном у ров, код војника. Што 

ћутиш? Хоћеш цигарету? 

 Богдан напипа цигарету, али је одмах баци. И пође за Луком Богом, одлучан 

да овакав не дочека јутро. Лежећи у рову, очајан што не зна шта се догодило с 

Богданом, Иван чује Луку Бога: 
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 Саво, где је онај твој ћорави видник? 

 Ето га пред тобом, потпоручниче. 

 Где си, студентићу? Јеси ли читав? А оног твог побратима дугоњу и бркоњу 

контузовала. 

 Је ли тешко? – скочи Иван. 

 Ма није. Љуљнула даље. Ошамутила га и напунила димом екразита. Одра се 

повраћајући. Сад је све добро. Запалио цигару. А чим рањеник узме цигару, тај 

неће горе. 

 Сигурни сте да му није ништа? Могу ли да одем до њега? 

 Није ово корзо да се ноћас шетате по положају. 

 Кажем, имао срећу већу но што заслужује. Пст! Ево наше браће жељне 

разговора. 

 Иван чује одозго, из виса, из мокре, студне помрчине: 

 Еј, геџови! Што сте занијекали, набо вас ваш чика ера? Ноћас ћемо цам 

почупати брке! 

 Набо тебе твој Фрања Јосиф! Почупаћу ти ја црева, зликовче! – одговори му 

неко из Ивановог вода. 

 Одакле си, геџо? 

 Из Мачве сам, Швабо. Из Црне Баре, ако хоћеш да знаш. 

 Иван се привуче Сави: 

 Шта се ово догађа? 

 То су мале братске шале. Кад се сретнемо и не пуцамо, ми се мало овако 

задевамо. 

 С ким? Па то су Швабе! 

 То су ти сад швапски Хрвати. Недељу дана како се акамо с њима по 

Подгорини и око овог  Баћинца. 

 Зар је то истина, Саво? – шапуће и сећа се како су у касарни по сву ноћ 

говорили о уједињењу свих Срба, Хрвата и Словенаца, о побуни Словена у 

Аустроугарској, непомућено веровали у братство; Богдан је у возу саветовао да се 

запева „Лијепа наша домовино“ чим се нађу на фронту пред браћом, да се сашије 
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хрватска застава, узвикују поруке Чесима, Босанцима, Далматинцима. А браћа се 

довикују у помрчини, с положаја на положај: 

 Био сам ти у Црној Бари. Кућа до цркве. Добру жену имаш, геџо! Еј, јашил 

сам ти је читаву ноћ! Цукер рит има ти жена! 

 Шта му је то рит, дете му швапско? Еј, Босанац, Илија, шта му је то рит на 

швапском? 

 Рит, то ти је Сретене, гузица. 

 Па ти, бре, Швабо, немаш људско име ни за гузицу, а камоли да нешто 

мушко радиш! 

 А што ти, Петровићу, жена има онолики пупак, пас ти матер?! 

 Ја ћу теби, Фрањићу, редом и по списку кад ти пређем Саву! 

 Еј, џукело србијанска! Јахал сам ти сестру! Вратићу јој се опет, кад ухватим 

твог чика-Перу! – довикује други. 

 Неко од његових, Иванових, опали у тога, за сестру. 

 Не пуцај! Нека их. Људи причају оно што знају – опомиње Сава. 

 Еј, опанчару, што ти је кер ујео жену за рит? 

 Немаш ти, швапски дуполизу, чим да површиш Српскињу! Ни да пишаш не 

можеш људски! – одговара неко, вероватно из Богдановог вода. 

 Десно од Ивана, један војник се подиже и зарони у мрак. 

 Сретене, куда ћеш? – шапуће Сава. 

 Опанчари! Цигани! 

 Чик ујутру да изађеш пред ров па да заједно пишамо пред две војске. Ко 

краће пиша, нека га гађају обе војске. Да те видим, Швабо! 

 Сава се смеје: Е, луд си, Алекса Дачићу! 

 Шваба пуца метак за метком и нешто виче. 

 Саво, да извршимо јуриш. Ово је страшно. Ово је неиздржљиво – говори 

Иван. 

 Зашто јуриш? Мало се шале војске. Наши смо. Хвала богу што се разумемо.  

 Кад сване, погледајте чакшире, слиноње швапске! Прогореле вам од 

мокраће? Два пара ваших чакшира морао сам да бацим. 
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 У краткој тишини прасну бомба на швапском положају, тамо одакле је 

довикивао онај о жени. Јауци. Комешање. Откуд се круни камење, неко трчи. 

 Ти си, Сретене? – пита Сава. 

 Сретен паде у ров говорећи: 

 Средио сам му рит, матер му швапску! 

 Зашто си убио човека? – пита Иван запањен. 

 Ја бих, водниче, за жену убио и краља Петра, а камоли једног швапског 

говнара. 

 Па ми смо браћа, људи. Какве су то глупе љубоморе ноћас, у овој погибији! 

То је одвратно и срамно! – Иван жели да ошамари тог Сретена. 

 Кад би ти, господине ђаче, знао каква је моја жена, питао бих те колико би 

бомби бацио. 

 Митраљез заштекта. У Ивановој близини неко јекну. Припуца и други 

митраљез. 

 Отварај ватру! – виче Лука Бог. 

 Богдан Драговић лежи у блатњавом рову, грчевито стегао пушку, говори 

гласно: - И то је наш рат? – Пушка му одскочи, оглуве од праска; бриди му раме од 

удара кундака: укочио се. Опалио је први метак. Гледа у низ ватрица, горе одакле 

се разлежу пуцњи. Зар у браћу, први пут у њих? Какав ће бити крај кад је ово 

почетак? Убацује метак у цев, али не пуца. Тресу му се руке. Над главом звижде 

куршуми и прашти камен пред њим. 

 Рањен сам – виче његов војник. 

 Богдан испаљује други метак насумице. Врзина пламења се нише, примиче, 

цичи труба отуда. Неко виче на немачком. Пуца, пуца. У трубу, у тога што на 

немачком прети. Повраћа му се опет. 

 Што се не повлачи, бога ти студентског?! 

 Неко га вуче за јаку шињела, можда је Лука Бог, али он не сме, не може да 

устане. Па пуца у те што се деру и с тутњем ваљају ка њему, гоњени писком трубе, 

страшнијим од пламсања. Онај га јаче дрмну, опсова нешто, повучениза страну. 

Скочи и потрча камењаром. Паде рањен у колено. Дрека и псовка ваљају се одозго, 
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згазиће га; скаче и јури наниже, у помрчину, у поток, у који се заривају све ређи 

светлећи куршуми. 

 Напипа пањ, леже поред њега, сам. Нека се овде све оконча. Ништа друго у 

свести нема. Више њега, с неба, дрека се слива у песму: 

Од Триглава до Вардара, 

Хрватска ће бит држава... 

 То не може бити. Не може. Он је стварно контузован, па халуцинира. Устаје 

и тетура се потоком, гази кроз воду, удара о трупце и камење. Халуцинира. 

Однекуд га неко дозива. Неколико пута, истина је. Ваљда, Иван. Признаће му. Нека 

зна да нисам оно што верује. Нека зна ко сам. Добро је што је послао писмо. Све се 

окончало првог ратног дана. Горе не престаје она песма и ретки пуцњи, 

победнички. Одазива се Ивану, једва. Стегло му се грло. Клече, удари главом у 

камен, али дотачелицем воду и прогута неколико ледених, густих гутљаја. Пуна су 

му уста песка. Испљува га. Брише се, дозива Ивана. 

 Богдане, где си? 

 Ево ме. 

 Иван трчи к њему, не види га, чује га. 

 Јеси ли тешко контузован? 

 Не, нисам контузован. 

 Иван га грли у мраку. Богдан се чупа из загрљаја и муца: 

 Иване, ја сам кукавица. 

 Не бој се. Лука Бог каже да је граната пала далеко од тебе и да те дим од 

експлозива мало отровао, па си од тога повраћао – Иван говори весело, раздрагано, 

пружа руке да му их стави на рамена. 

 Откуд Лука Бог то зна? – промуца Богдан. 

 Дошао је да ми каже. Ја сам те тражио чим смо им преотели ровове. 

 Не, Иване. Није истина што ти је рекао Лука Бог. Ја сам се толико уплашио 

да нисам могао да стигнем до ровова... Толико. 

 Не причај којешта. Теби се још мути у глави. 

 Богдан заћута мучећи се да пристане на своју прву подлост. 

 По чему ћеш да памтиш нашу прву битку, Богдане? 
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 Не желим да памтим. Желим да почнем да ратујем из почетка. Али то није 

могуће. 

 А мени су најгоре биле оне грозне речи о женама у оном кратком затишју. 

Она њихова потреба да се противник понизи до краја. Она Сретенова љубомора. 

Војника из мог вода. Мушка част, мушка освета. Богдане, можда ја халуцинирам. 

 Не знам. 

 А ми смо веровали да смо браћа. Ми ратујемо да се ујединимо. Чујеш ли 

шта певају? 

Ој, хвратски храбри сине, 

Смјело напријед преко Дрине, 

Освећена крв још није 

Фердинанда и Софије. 

 То су неке барабе. Свуд их има. Неки швапски типови, издајници. То није 

хрватски народ. 

 А да ли је народ Сретен из мог вода? 

 Лука Бог виче из потока: 

 Водници, пребројте водове! Главом одговарате ако вам ноћас неко побегне. 

 

(II књига, глава III/9) 


