
Српски војник на бранику слободе 

 
За мене је историја увек била тешка за разумевање - учење напамет датума, догађаја, политичких, 

социјалних и економских прилика. Тешко да ми који смо рођени у 21. веку можемо да замислимо шта 

значи живот без струје, грејања, телефона, компјутера, интернета... На исти начин доживљавамо и 

догађаје из Првог светског рата о којима сада учимо. Кажу нам да треба да славимо велику жртву наших 

предака, али ми не разумемо шта је та жртва значила у животима самих учесника.  

Пребирајући по породичном албуму, моја мајка ме је подсетила да су најмање двојица мојих 

чукундеда били српски војници у Првом светском рату. Лична прича сваког од њих је застрашујућа, али 

у исто време необична.  

Постоји једна невероватна анегдота везана за мог чукундеду Будимира. Као младића са села, са завршена 

само два разреда основне школе, одлазак у војску га је одвео у Други балкански рат, Арнаутску буну, а 

потом и у Први светски рат. Његов Десети пешадијски пук припадао је армији чији је командант био 

Степа Степановић, који је наредио да му ордонанси буду активни каплари, па је та улога припала мом 

чукундеди. Једног дана кад су на Церу биле жестоке борбе, осетио је неки удар. Мом прадеди је описивао 

тај догађај на следећи начин: „Када се борба стишала и прекинула, погледао сам себе и видео да немам 

никакве повреде. У наступању наиђем на жену која помузла краву и ја јој се обратим да ми да чутуру 

млека. Када сам извадио новчаник да јој платим, угледао сам чудо невиђено. Скоро примљена капларска 

плата и једна преостала дводинарка биле су се сложиле по величини и тане, које ме ударило, погодило је 

у тај мој новчаник. Нанизало је новчиће изузев једне дводинарке коју је само мало улубило и искривило, 

а она је била до тела. Имао сам летњу блузу, а шлајпек је био у горњем левом џепу. Када сам се мало 

прибрао од чуда, хоћу да се извиним жени што немам чиме да јој платим, али ме она пресече и рече: „Иди, 

срећни сине, и  нека ти буде срећан пут и нека те Бог чува.“ Већ сутрадан, у новој бици, шрапнел му је 

погодио ногу. Волујском запрегом су њега и друге рањенике превезли у Ваљевску болницу. Ту му је 

доктор, који га је оперисао, тражио те пробушене новчиће да би могао да их показује и прича са чиме се 

све сусрео у раду и животу, и мој чукундеда му их је дао. Задржао је само удубљену дводинарку која га 

је спасила. Док је лежао у Ваљеву, причао је да је у соби  било око пет, шест војника, од чега су се двојица 

молила Богу да остану жива и да се врате својим породицама, али да се он молио да умре. Сматрао је да 

није имао разлога за шта да живи, пошто је остао без ноге. До тада никада није видео човека са 

ампутираном ногом и мислио је да ће доживотно остати прикован за кревет и да неће моћи да привређује. 

Када су га после опоравка питали где да га одвезу, он је одговорио: „Дајте ме што даље од Чачка, да ме 

моји не виде као богаља“.  

У Нишкој болници је провео 17 месеци. Причао је да се, када је 1915. године кроз прозор гледао 

како се наша војска повлачи на југ, радовао када би граната погодила Бугаре. Кући се вратио 1916. године, 

тако што је чекао да падне мрак да га нико ко га познаје не би видео као богаља.  
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