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Умесшо 
увода

Молим своје читаоце да ми опросте што 
уместо Дневника у обичном његовом облику 
пружам само приповетку. Али сам скоро месец 
дана био заузет само овом приповетком. У сва- 
ком случају молим читаоце да ми не замере.

Сада о самој причи. Назвао сам je „фанта
стичном“, премда je сам сматрам врло реал- 
ном. Али и фантастичног ту збиља има, и то у 
самом облику приче, што сматрам да треба нај- 
пре да обј асним.

Ствар je у томе што ово није ни прича ни за- 
пис. Замислите мужа чија жена, самоубица, ле
жи сада на столу, j ер се пре неколико часова ба
нила са прозора. Збуњен, он join није стигао да 
прибере своје мисли. Иде по собама и труди се 
да да смисла ономе што се догодило, „да скупи 
своје мисли у тачку“. Осим тога, он je окорели 
хипохондар, од оних што разговарају сами са 
собом. Ево га и сад где разговара са самим со- 
бом, препричава ствар, улази у њену суштину. 
Без обзира на привидно логични ред речи, он 
противуречи себи неколико пута, и у логици и у 
осећањима. И оправдава се и окривљује у исти 
мах, и упушта се у споредна објашњења; ту je и 
грубост мисли и срца, и дубоко осећање. Мало- 
-помало, он збиља улази у суштину ствари и ску- 
пља „мисли у тачку“. Низ пробуђених сећања 
неодољиво га, најзад, приближује истини; исти
на неодољиво уздиже његов ум и срце. При кра-
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jy се тон приче нешто мења, те бива несређен 
као у почетку. Истина се сасвим јасно и одређе- 
но открива несрећнику, бар њему.

То je тема. Природно, развој приче се про- 
дужује неколико часова, с прекидима и умета- 
шем, и у облику разноликом: муж час разговара 
са самим собом, час као да се образа неком не- 
видљивом слушаоцу, неком судији. У ствари, то 
увек тако и бива. Када би то стенограф могао 
чути и све редом записати, било би мало неугла- 
ђеније и необрађеније него што сам ja навео, 
али, како се мени чини, психолошки ред можда 
би остао сасвим исти. Ето та претпоставка, да 
стенограф све запише (после чега бих ja обрадио 
записано), и јесте оно што ja у овој причи нази- 
вам фантастичним. Слично овом већ се догада
ло у уметности: Виктор Иго je, на пример, у 
свом ремек-делу Последней дан на смрт осуђено- 
Іа употребио скоро исти такав начин, иако не 
помогу стенографа; он je себи дозволио још ве- 
ћу невероватност, претпоставивши да осуђени 
на смрт може (и има кад) да води дневник не са
мо последњег свог дана него чак последњег часа 
и, буквално, последњег тренутка. Али да ни je 
било те фантазије, не би било ни самог дела — 
нај реалистични jer и нај стари jer дела од свих ко- 
je je написао.

Ф. М. Достојевски

(Предговор приповеци „Кротка”)
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Пред!овор 
првом 
издању

Могуће je на два начина разумети постоја- 
ње ове књиге. Или je заиста постојао свежањ 
жуте, различите хартије на коме су се нашле по- 
следње мисли неког j ад ника, или je постојао чо- 
век, сан-ар који се бавио посматрањем природе у 
корист уметности, филозоф, поета, шта знам у 
чијој се машти родила ова мисао, ко j а га je обу- 
зела или штавише којој се он препустио, и j еди
но je могао да je се ослободи пишући књигу?

Од ова два објашњења читалан ће одабрати 
оно које буде желео.
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Бисетр 
Осуђен на смрт!

Већ пет недеља живим са том мишљу, увек 
сам са њом, увек слеђен њеном присутношћу, 
увек савијен под њеном тежином!

Некада, j ер ми се чини да су прошле године 
а не недеље, био сам човек као и сваки други. 
Сваки дан, сваки сат, сваки минут имао je свој 
смисао. Moj дух, млад и богат, беше пун маште, 
Забављао се тако што je ређао једну слику за 
другом, без реда и краја, украшавајући мучну и 
тамну страну живота. Било je у тим маштањи- 
ма љупких девојака, величанствених бискупских 
плаштева, добијених битака, осветљених позор
ница пуних жагора а затим, опет љупких девоја- 
ка и скривених шетњи под окриљем кестенова. 
Moja машта била je мој празник. Morao сам да 
мислим на све што сам желео, био сам Слобо
дан.

Сада сам заточеник. Moje тело je оковано 
гвожђем у тамници; мој дух je заробљеник једне 
мисли. Ужасне, крваве, неублаживе мисли! 
Имам j ош само j ед ну мисао, једно убеђење, jen
ny извесност: осуђен на смрт!

Било шта да радим, она je увек ту, та пакле
на мисао, као аветињско олово на мојим боко- 
вима, сама и љубоморна, гушећи у мени сваку 
раз оноду. Очи у очи са мном, тресе ме својим 
леденим рукама кад желим да окренем главу 
или затворим очи. Она je свуда и мој дух не мо-
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же да joj измакне, она je одјек у свим речима ко- 
je се мени упућују, лепи се са мном за решетке 
тамнице, опседа ме будног, чува ме у сну, и опет 
се појављује у мојим сновима у облику ножа.

Прогоњен од ње, тронувши се, управо сам 
се пробудио: то je само сан! Па добро! Чак и пре 
него што су мојн отежали очни капци имали 
времена да се довољно раздвоје да би видели ту 
судбоносну мисао записану у страши oj стварно- 
сти коjа ме окружује, на ознојаним и мокрим 
плочама моје самице, у бледим зрацима моје 
ноћне лампе, у потки грубе тканине моје одеће, 
на мрачном лицу војника-чувара чија фишеклија 
сија кроз решетке тамнице, чини ми се да je неки 
глас већ прошапутао на моје ухо: — Осуђен на 
смрт!

II

То се догодило једног лепог августовског 
јутра.

Три дана je од почетка моје парнице, три 
дана како моје име и мој злочин скупљају свако 
j утро мноштво посматрача који долазе да се 
обруше на клуне у судници као гавранови око ле- 
ша; три дана како сав тај привил судија, сведо- 
ка, адвоката, краљевих опуномоћеника, пролази 
испред мене, час смешно, час крваво, увек мрач
но и кобно. Прве две ноћи нисам могао да спа- 
вам од немира и страха, треће ноћи сам заспао 
од умора. У поноћ сам оставио пороту да већа. 
Одвели су ме опет у тамницу и одмах сам заспао 
дубоким сном, сном заборава. Били су то први 
часови одмора, после много дана.

Још сам био у најдубљем сну када су дошли 
да ме пробуде. Овог пута ни je био довољан те- 
жак корак поткованих ципела затворског врата- 
ра, звекет свежња његових кључева, шкрипање 
брава да би ме извукао из моје обамрлости — 
био je потребан и шегов строг глас на мом уху и 

------------ његова храпава шака на мојој руци. — Устајте!
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Отворио сам очи, ceo збуњен. У том тренутку 
сам, кроз узан и висок прозор моје ћелије, опа- 
зио на своду суседног ходника одблесак неба ко- 
je ми je било дато да назрем, тај жути одсјај, у 
коме очи, нави кнуте на затворску тмину, умеју 
да препознају сунце. Волим сунце.

— Време je лепо, рекох затворском врата- 
РУ-

Он оста један тренутак не одговарајући ми, 
као да није знао да ли вреди труда да утроши 
j ед ну реч; затим са извесним напором нагло 
промрмља:

— Могуће je.
Остадох непокретан, напола уснулог духа, 

насмешених уста, упереног погледа на тај благи 
златни одблесак ко j и се играо по своду.

— Ево једног лепог дана, поновио сам.
— Да, одговорио ми je човек, чекају вас.
То мало речи нагло ме баци у стварност као 

што нит конца прекида лет инсекту. Одједном 
сам поново угледао, као у светлости муње, 
мрачну дворану са поротом, судије у крвавим 
одорама, три реда сведока тупоглавих лица, два 
стражара на два краја моје клупе. Покретале су 
се црне хаљине и гомиле глава у дну, у сенци, а 
на мени се задржао упоран поглед дванаестори- 
це поротника.

Устадох: зуби су ми цвокотали, руке дрхта- 
ле и нису знале где да нађу моје одело, ноге су 
ми биле слабе. При првом кораку посрнуо сам 
као носач к oj и je превише натоварен. Па ипак, 
ишао сам за тамничарем.

Два жандара су ме чекала на прагу ћелије. 
Поново су ми ставили лисице. Оне су имале ма- 
лу, компликовану браву ко j у су брижљиво за
творили. Пустио сам их нека раде. То je била 
једна справа на другој. Прошли смо кроз уну- 
трашње двориште. Свеж, јутарњи ваз дух ме je 
оживео. Подигао сам главу. Небо je било плаво 
и топли сунчеви зраци ломећи се на дугим дим- 

за-њацима, осветљав 
творске зидове.

високе и мрачне 
заиста леи.

о
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Попели смо се завојитим степеништем; 
прошли смо кроз један, затим други ходник, па 
кроз трећИ; затим су се отворила ниска врата. 
Топао ваздух, измешан са буком, ударно ме je у 
лице; био je то дах светине у судници. Ушао 
сам.

Када сам се појавио, настало je комешање 
оружја и гласова. Клупе су шумно премештали. 
Преграде су зашкрипале и док сам пролазио 
кроз дугачку дворану између две гомиле народа 
ограђене војницима, чинило ми се да сам пен- 
тар за који су везани сви конци ко j и су покрета- 
ли нагнуте главе које зијају.

У том тренутку сам опазио да сам без гво- 
жђа, али нисам могао да се сетим где ни кад су 
ми га скинули.

Затим настаде тајац. Стигао сам до мог ме
ста. У тренутку кад je престао метеж у светини, 
нестаде такође и у мојим мислима. Наједном, 
јасно схватих оно што сам до сад назирао: да je 
одлучни тренутак дошао, и да сам био ту да чу- 
јем мо j у пресуду.

Прозори су били отворени; градски ваздух 
и шумови слободно су долазили споља; дворана 
je била светла као за свадбу; весели сунчеви зра- 
ци су ту и тамо обележавали светао обрис про
зора, час опружен по тлу, час по столовима, час 
преломљен у углу зидова. Од сјајних ромбова на 
прозорима сваки зрак je одсецао у ваздуху вели
ку прашњаву златну призму. У дну дворане су- 
дије су изгледале радосно — вероватно задо- 
вољни што ће ускоро завршити посао. Лице 
пред сединка, благо осветљено одсјајем са јед- 
ног прозора, било je мирно и добро а j ед ан млад 
помоћник судије разговарао je гужвајући свој 
оковратник са лепом женом ко ja je носила розе 
шешир.

Само су поротници изгледали бледи и 
уморни, наизглед je то била последица ноћног 
бдења. Неки су зевали. У њиховом држању ни-, 
шта ни je наговештавало да су управо донели
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смртну пресуду; и ja сам на лицима тих добрих 
грађана открио само велику жељу за сном. Пре
ко нута мене j едай прозор je широм био отво
рен. Чуо сам смех продаваца цвећа на улици по- 
ред обале. Крај прозора, у пукотини камена, сва 
прожета зраком сунна једна лепа, мала, жута 
биљка поигравала je на ветру.

Како би могла да никне мрачна мисао међу 
толиким приј атним утисцима? Преплављен ва- 
здухом и сунцем, нисам могао да мислим на би
ло шта друго осим на слободу; нада ме je изну- 
тра обасјала као дан око мене и са пуно повере- 
ња чекао сам пресуду, као што се чека ослобође- 
ње и живот.

У међувремену je дошао мој адвокат. Чека- 
ли смо га. Изгледао je задовољно, као неко ко je 
обилно и са добрим апетитом обедовао. Када je 
стигао на своје место, нагао се ка мени са осме- 
хом.

— Надам се, рекао ми je.
— Заиста? одговорио сам лако и смешећи 

се исто тако.
— Да, продужи он, join не знам шта су ре

шили, али свакако су искључили предумишљај и 
дакле, пресуда ће бити на доживотну и тешку 
робију.

— Шта кажете, господине? Згађено сам 
приговорио: радије сто пута смрт! Да, смрт! — 
А уосталом, понављао je у мени, не знам какав 
унутрашњи глас, чему се излажем говорећи та
ко? Да ли се икада изрицала смртна пресуда у 
друго време осим у поноћ, уз буктиње, у мрач- 
ној и црној дворани, у хладној кишовитој или 
снежној ноћи? Али у августу, у осам сати ују- 
тру, тако лепог дана, тако добри поротници, не- 
могуће je! И моје очи су опет нетремице гледале 
леи, жут цвет изложен сунну. Одједном, пред- 
седник ко j и je само чекао да и адвокат стигне, 
рече ми да устанем. Војници подигоше оружје 
као да их je струја протресла, сви устадоше у 
истом тренутку. Зед на безначајна и ништавна
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сподоба, која се налазила за столом смештеним 
мало ниже од судијиног стола, мислим писар, 
узе реч и прочита пресуду коју су породни ни до- 
нели у мом одсуству. Хладан зној je облио све 
моје удове; наслањао сам се на зид да не бих 
пао.

— Заступниче, имате ли нешто да кажете у 
вези са спровођењем казне, упитао je председ- 
ник?

Ja сам имао свашта да кажем, али ми ни- 
шта не дође на памет. Језик ми je остао зале- 
пљен за пенна.

Бранилац устаде.
Схватио сам да je тражио да се ублажи ка

зна и да се одмери друга, она због које сам ja 
био толико увређен кад сам видео да joj се он на
да.

Moje негодование je морало да буде снажни- 
je да би могло да избије испод хиљаду осећања 
ко j а су ми мутила мисао. Хтео сам гласно да по
новим оно што сам му већ рекао: рад nje сто пу- 
та смрт! Али, остадох без даха, и могао сам са
мо да га ухватим грчевито за руку, вичући ис- 
прекидано: Не!

Државни тужилац je побијао мог браниоца 
а ja сам га слушао са глупим задовољством. За- 
тим су судије изашле, па се вратиле, и председ- 
ник ми прочита пресуду.

— Осуђен на смрт, забруја светина! И док 
су ме одводили пратила ме je граја и бука слич- 
на рушењу зграде. Aja сам ишао запет и запре- 
пашћен. У мени се одигравала промена. Све до 
смртне пресуде осећао сам да дишем, да ми срне 
куца, да живим у истом свету где и други људи. 
Сада сам јасно разликовао неку преграду између 
света и мене. Ништа ми више ни je изгледало 
исто као раније. Ти широки, осветљени прозо- 
ри, то депо сунне, тај леп цвет, све je то сад би
ло бело и бледо, боје мртвачког покрова. Ти љу- 
ди, те жене и та деца што су нагрнули за мном, 
личили су ми на авети.
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У дну степеништа су ме чекала црна, прља- 
ва, решеткама ограђена кола. Док сам у њих 
улазио, случайно сам погледао трг. — Осуђеник 
на смрт, викали су пролазници, трчећи ка коли- 
ма! Кроз облак који се поставио између мене и 
ствари, чинило ми се, разазнао сам две младе 
девојке које су ме пратиле лакомим погледом.

— Добро, рече млађа, то ће бити кроз шест 
недеља.

ш

— Осуђен на смрт!
Па добро, зашто не? Људи — сећам се да 

сам прочитао у некој књизи, само ову добру ми- 
сао — сви људи су осуђени на смрт са неодређе- 
ним роком. Дакле, шта je то толико друкчије у 
мом случају?

Од тренутка када ми je прочитана казна, 
питам се колико ли je људи умрло а мислило je 
да ће дуже живети? Колико њих ми je претходи- 
ло иако су млади, слободни и здрави, рачунали 
да ће одређеног дана гледати како пада моја 
глава на тргу Грев! Колико њих ће можда, који 
сад иду и дишу пуним плућима, улазе и излазе 
кад желе, још претходити!

А најзад, шта то живот има за чим бих жа- 
лио? У ствари, мрачан дан и црни тамнички 
хлеб, мршаву порцију чорбе из робијашких каца 
и стално дрхтање због тога шта сам учинио и 
због оног шта ће ми учинити. Зар да злоставља- 
ју мене, ко j и сам примио најбоље васпитање, да 
се према мени окрутно односе вратари затвора 
и чувари робијаша, да не видим ни једно људско 
биће ко je ме сматра достојним да ми се обрати 
и да му узвратим. Ето, нису ли то j едина добра 
која ће џелат моћи да ми одузме.

Страшно je!
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IV

Црна кола су ме довезла овде, у страшни 
Бисетр.

Гледано издалека, то здање има у себи не
што величанствено. Шири се на хоризонту, на 
малом брежуљку, још увек има нешто од старе 
лепоте, изглед краљевског дворца. Али, што се 
више приближавате, палата се претвара у разва
лину. Оштећени забат вређа око. Не знам шта je 
то срамно и понижавајуће што прља ове краљев- 
ске фасаде: рекло би се да зидови имају лепру. 
Има више прозора него у њима стакала, али за
то има масивних гвоздених решетака које се 
укрштају и по којима се лепе, ту и тамо, испије- 
на лица неког робијаша или лудака.

То je живот, виђен изблиза.

V

Тек што сам стигао шчепаше ме гвоздене 
руке. Појачали су мере предострожности: нема 
ножа ни виљушке током мојих оброка. Навукли 
су ми лудачку кошуљу, неку врсту цака направ- 
љеног од тканине за једра која je спутавала моје 
руке. Одговарају за мој живот. Жалио сам се на 
пресуду касационог суда. Taj тегобан посао би 
могао потрајати пет или шест недеља и требало 
ме je сачувати здравог и читавог за трг Грев.

Првих дана су се према мени понашали бла
го, што ми je било страшно. Наклоност тамни- 
чара заудара на губилиште. Срећом, после неко- 
лико дана, навика je надвладала; понашали су се 
према мени као и према другим робијашима, уо- 
бичајено сурово; нису се више према мени одно- 
сили неуобичајено учтиво, што ме je непрестано 
подсећало на целата. То ни je било j едино по- 
бољшање. Moja младост, моја послушност, 
брига тамничарског свештеника, а нарочито не- 
колико речи на латинском које сам упутио вра-
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тару, а које он није разумео, отворите ми врата 
шетњама са другим ухапшеницима једном не- 
дељно и уклоните лудачку кошуљу у којој сам 
био парализован. После доста оклевања дали су 
ми jош и мастило, хартију, пера и ноћну лампу.

Сваке недеље, после мисе, пуштају ме у дво- 
риште, за време одмора. Тамо разговарам са за- 
твореницима. И треба. Добри су то људи, јад- 
ници. Причају ми о својим мајсторијама, којих 
би требало да се ужасавам али ja знам да се хва
ле. Уче ме да говорим арго, то je језик повезан 
са постојећим језиком, нека врста грозне изра- 
слине, као брадавица. У себи садржи особено- 
сти и нетто застрашујуће живописно: има іро- 
жђа йо друму (крви на путу), оженити се удови- 
ирм (бити обешен), као да je конопап за вешала 
удовица свих обешених. Глава неког лопова има 
два имена: сорбона, кад размишља, мудрује и 
саветује неки злочин; пањ, кад je џелат сече. По- 
некад има и водвиљског духа: врбов Кашмир 
(прњарев кош), лажљивида (језик); а затим сву- 
да и у сваком тренутку, има и чудних речи, та- 
јанствених, ружних и гадних, које су дошле ко 
зна одакле: казамат (целат), купа (смрт), орман 
(трг за извршење казне). Речи налик на краставе 
жабе и пауке. Кад неко чује да се говори тим је- 
зиком, добија утисак нечег прашњавог и прља- 
вог, гомиле крпа ко je се истресају испред њега.

Ти ме бар људи жале, они j едини.
Тамничари, вратари, кључари, не замерам 

им, причају и смеју се и говоре о мени преда 
мном, као о каквој ствари.

VI

Рекао сам себи:
— Ако већ могу да пишем, зашто то не бих 

учинио? Али шта да пишем? Затворен међу че- 
тири гола и хладна зида, лишен слободе за моје 
кораке, без хоризонта за моје очи, као j едино за- 
довољство ко j им се механички бавим током да-
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на имам поглед на кретање беличастог квадрата 
који ствара, на супротном мрачном зиду про- 
зорчић на мојим вратима, и као што сам то ма
ло пре рекао — сам, са једном мишљу, мишљу 
на злочин и казну, на убиство и смрт. Да ли бих 
ja могао нешто да кажем, ja ко j и немам ништа 
више да радим на овом свету? И шта ћу наћи у 
овом свелом и празном мозгу што би вредело 
труда да буде написано? А зашто не? Ако je све 
око мене безбојно и монотоно, зар нема у мени 
борбе, олује, трагедије? Зар се та стална мисао 
што ме опседа не појављује у мени сваког сата, 
сваког тренутка, на нов начин, увек ружнији, и 
све крвавији како се термин извршења казне 
приближава? Зашто не бих покушао да самом 
себи кажем све што трпим снажно и непознато у 
овом напуштеном положају у ком јесам? Свака- 
ко, матери j а je богата и ма како кратак био мој 
живот, биће jош разлога да се употреби ово пе
ро и истроши ово мастило у стрепњама, страхо- 
вима, мучењима које ће га испунити, од овог до 
последњег часа. — Уосталом, патња je маша 
ако се страхови добро проуче, а шихово описи- 
вање ће ми скратити време.

А затим, оно што ћу ja овде записати мо- 
жда и неће бити некорисно. Овај дневник мојих 
патши, из сата у сат, минута у минут, из мучеша 
у мучење, неће ли носити у себи велику и дубоку 
поуку ако будем имао снаге да га водим до тре
нутка када ће ми физички бити немогуће да на
ставим ову присилно незавршену причу, али 
што потпуније? Неће ли бити у том записнику 
мисли у агонији, у том расту бола, у тој врсти 
интелектуалне аутопсије једног осуђеника више 
од једног савета за оне ко j и осуђују? Можда ће 
им читаше овога текста успорити руку кад буду 
одлучивали да ли да баце једну главу која ми
сли, људску главу на теразије правде, како то 
они називају? Можда они никад нису мислили, 
несрећници, на то лагано смешиваше мучеша 
што у себи садржи исхитрена пресуда на смрт?
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Да ли су се икада зауставили на потресној поми- 
сли да у човеку кога они бришу постоји разум, 
разум који je рачунао на живот, да постоји душа 
ко j а нимало није спремна на смрт? Не. У свему 
томе они виде само вертикал ни пад тророгог се- 
чива, и без сумње мисле да за осуђеног нема ни- 
чег пре и ничег после.

Ови листови ће их извући из заблуде. Објав- 
љени једног дана, они ће можда на неколико 
тренутака задржати шихов дух над патњама ду
ха, j ер то су патње за чије постојање они и не 
знају. Поносни су што могу да убију а да тело то 
скоро ни не осети. Да! Управо се о томе ради! 
Шта je физички бол у односу на душевни! Гро
зим се и тражим милост од тако направљених 
закона! Доћи ће дан кад ће и ова сећања, послед- 
ње исповести једног несрећника моћи нешто да 
допринесу...

Осим ако после моје смрти ветар не буде 
витлао овим комадима папира, упрљаних бла
том, по кажњеничком дворишту или ако не ис- 
труле на киши, излепљени о разбијен прозор за- 
творског вратара.

VII

Кад би ово што пишем могло другима да 
користи, да заустави судије спремне да ссуде, да 
спаси несрећнике, невине или криве, агоније на 
коју сам ja осуђен. Али чему? Кад моја глава бу
де посечена, шта ће ми значити што ће и друге 
главе бити посечене? Да ли сам запета ja могао 
да мислим тако будаласто?

Шта ћу ja имати од тога што ће порушити 
губилиште када се на њега будем попео!

Истина! Сунце, пролеће, цветна поља, пти
це које се у зору буде, облаии, дрвеће, природа, 
слобода, живот, све то више мени не припада.

Мене би требало спасити! Зар je запета 
истина да се то не може, да треба умрети сутра, 
можда и данас, да je то тако? Боже! Та мисао
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ми je тако страшна да бих разбио своју главу о 
тамнички зид.

VIII
Срачунајмо колико ми j от остаје:
Рок од три дана после проглашења казне за 

тражење помиловања на пресуду Касационог 
суда.

Осам дана чекања у Поротничком суду, а 
после тога ће предмет, како га они називају, би
ти послан министру.

Петнаест дана чекања код министра, к oj и и 
не зна за постојање тог предмета, и који ће га 
после прегледан-а даље проследити.

Тамо, класирање, нумерисање, уношење у 
записник. Jep, гиљотина je преоптерећена, и 
свако треба да сачека свој ред.

Петнаест дана чекања на гиљотину.
Најзад, суд се састаје, обично четвртком, 

одбије о дј ед ном двадесет молби за помилование 
и поново све шаље министру, који то проследи 
врховном тужиоцу, а он целату. Опет три дана.

Четвртог дана ујутру заменик врховног ту- 
жиоца, везујући кравату, помисли — ова ствар 
треба да се заврши. Онда, ако заменик писара 
није позван код пријатеља на ручак, издаје се на
лог за извршење пресуде, сређује, начисто пре- 
писује, шаље и сутрадан, већ од зоре на тргу 
Грев, прави се губилиште а на раскрсницама се 
чује промукло викање тел ал а.

Све у свему, шест недеља.
Девојка je била у праву.
Дакле, ево бар пет недеља, а можда и шест 

— не усуђујем се да бројим како се налазим у 
тамничкој ћелији Бисетра а чини ми се као да je 
пре три дана био четвртак.

IX
Управо сам сачинио тестамент.
Чему? Осуђен сам да надокнадим судске 

.трошкове а све што поседујем j едва да-he бити
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довољно за то. Гиљотина je веома скупа.
Остављам мајку, остављам жену, остављам 

дете.
Ћерку од три године, благу, румену, крхку, 

са крупним црним очима и дугом косом боје ке- 
стена.

Имала je две године и j ед ан месец када сам 
je видео последњи пут.

Тако ће после моје смрти остати три сиро
тине, три жене различитих судбина. Три удови- 
це по пропису закона: једна без сина, j ед на без 
мужа, j ед на без опа.

Допуштам да сам праведно кажњен, али та 
невина бића, шта су она урадила? Без обзира: 
узима им се част, осуђују на немаштину. То je 
правда.

Не бринем се за моју j ад ну стару мајку: она 
има шездесет и четири године и овај ударац неће 
преживети. Па и ако буде живела још неколико 
дана, уколико буде имала до последњег тренут- 
ка мало топлог пепела за свој грејач, ништа не- 
ће рећи.

Ни за моју жену, ни за њу се не секирам: она 
je и онако лошег здравља и нејака. Она ће исто 
тако умрети.

Осим ако не полуди. Ка^у да суманути дуго 
живе, али бар им разум не пати: спава као да je 
мртав.

Али моја кћи, мо je дете, моја j ад на мала 
Марија ко ј а се смеје, игра, ко j а пева у овом тре- 
нутку и која не мисли ни на шта, она ми задаје) 
бол!

X
Ево од чега се састоји моја тамничка сами- 

ца:
Осам квадратних стопа. Четири зида од те- 

саног камена који се ослањају под правим углом 
на тло поплочано циглама нивоа мало вишег од 
спољашњег ходника.
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Десно од врата, на улазу, постоји нека вр- 
ста удубљења, ругло за оно што представља — 
постељу. Ту се бана сноп сламе на којој заро- 
бљеник треба да се одмара и спава, одевен у 
платнене панталоне и капут од цвилиха, зими 
као и лети.

Изнад моје главе, уместо неба, црни свод са 
којег висе дебеле паукове мреже као крпетине.

Иначе, нема прозора, чак ни рупе. Врата 
окована гвожђем које сакрива дрво.

Ипак, варам се: у горњој половини, налази 
се отвор од девет квадратних палчева, пресечен 
решетком у облику крста, који вратар може да 
затвори увече.

Изван ћелије доста дуг ходник, осветљен, 
проветраван уским отворима високо на зиду; 
подељен je на више делова који су међусобно по- 
везани низом засвођених врата; сваки од тих де
лова служи као нека врста предсобља за самицу 
сличну мо ј oj. У овим самицама се нал азе осуђе- 
ници ко je je управник затвора осудио на издржа- 
вање дисциплинских мера, а три прве самице на- 
мењене су осуђенима на смрт, како би тамнича- 
рима било удобније.

Ове самице су j едино што je остало од ста- 
рог дворца Бисетр, онаквог какав je био сагра- 
ђен по наређењу кардинала од Винчестера у пет- 
наестом веку, оног истог ко j и je наредио и да се 
спали Јованка Орлеанка. Ову причу сам чуо од 
радозналаца ко j и су дошли да ме виде пре неки 
дан у мојој ћелији, а који су ме гледали издалека 
као какву животињу у кавезу. Затворски вратар 
je за то добио сто суа*.

Заборавио сам да кажем да и ноћу и дању 
пред вратима моје ћелије сто j и стражар, кад 
год погледам ка четвртастом прозорчету су- 
сретнем се са његовим увек отвореним оком, 
увек будним погледом.

Су* — Стара француска новчана јединица, створена за време 
француске револуције (1 су = 5 сантима = 1/20 франка).
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Уосталом, свако може да претпостави ко- 
лико има ваздуха и светлости у тој каменој ку- 
тији.

XI

Дан се још не појављује, шта да радим но- 
ћу? Пало ми je нешто на памет. Устао сам и 
прошетао осветљавајући лампом зидове моје 
пелије; прекривени су записима, цртежима, чуд
ным фигурама, именима кој а се мешају и бришу 
j ед на друге. Изгледа да je сваки осуђеник бар ов- 
де хтео да остави неки траг. Писано je кредом, 
оловком, угљеном; белим, сивим, црним слови- 
ма често дубоко урезаним у камен; ту и тамо 
слова као да су попримила тон рђе, па je изгле- 
дало као да су писана крвљу. Да je мој дух сло- 
боднији, забављао бих се с том чудном књигом, 
која се одвија страницу по страницу, пред мојим 
очима на сваком камену ове самице. Волео бих 
да поново саставим у целину делове ових мисли 
које су разасуте по плочама; да пронађем човека 
иза сваког имена; да пронађем смисао и живот 
ових осакаћених записа, да вратим смисао тим 
оштећеним реченицама, нагрђеним речима, де
лима без глава, као у оних ко j и су их написали.

У висини мог узглавља налазе се два срца у 
пламену, прободена стрелицом, а изнад њих je 
запис љубав према животу. Али му несрећник 
није дуго остао веран.

Поред овог записа налази се нека врста тро- 
рогог шешира са малом грубо нацртаном фигу- 
ром испод њега и ове речи: Живео цар! 1824.

Још два срца у пламену са записом каракте- 
ристичним за затвор: милујем и обожавам Ма- 
тијеа Данвена. ЖАК

На супротном зиду чита се ово презиме: 
Папавуан. Велико П je брижљиво исписано и 
улепшано.

...Стих из неке безобразие песме.
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...Капа слободе, доста дубоко урезана у ка
меи са записом: — Бориес. — Република. Био je 
то j ед ан од четири подофицира из Ла Рошела. 
Јадни младић! Како су грозна, тобоже потреб
на, политичка погубљења! Због идеје, због сна, 
апстракције, страшна реалност која се зове ги- 
љотина! А ja, који сам себе сажаљевам, ja, бед- 
ник који je заиста починио прави злочин, који 
сам пролио крв...

Нећу да идем даље у мојим истраживањи- 
ма. Управо сам видео у углу зида бело скицира- 
ну ужасну слику, облик губилишта, к oje можда 
баш у овом часу граде за мене.

Само што ми лампа не испаде из руку.

XII

Брзо сам сео на моју сламу с главом на ко- 
ленима. Затим се мој дечији страх расплинуо и 
чудна знатижеља ме je натерала да наставим да 
читам са зида.

Поред Папавуановог имена здерао сам ог- 
ромну паучину, задебљалу од прашине, која се 
пружала све до краја зида. Под тим велом je би
ло четири или пет савршено читких имена, међу 
другима од којих су остале само мрље. — Д О- 
Т И Н, 1815. — ПУЛЕН, 1818. — 
ЖАН МАРТЕН, 1821. — КА
ТЕН, 1823. Читао сам та имена и сетио сам 
се: Дотин, који je исекао, рашчетворио свог бра
та, који je ноћу ишао по Паризу бацајући главу 
у бунар а труп у канализацију; Пулен, онај који 
je убио своју жену; Жан Мартен, који je пуцао у 
свог она у тренутку док je старац отварао про
зор; Катен, онај лекар који je отровао свог при- 
јатеља, и поред ових Папавуан, страшни лудак, 
који je убијао децу ударцем ножа по глави!

Ево, говорио сам себи, и грозничави дрхтај 
ме je прожео, ево ко су пре мене били гости ове 
самице. Овде, на овим истим каменим плочама 
 на којима сам и ja, ми слили су и они своје по-
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следње мисли, ти злочинци и убице! Око овог 
зида, у том тесном квадрату, корачали су своје 
последње кораке као дивље звери. Они су једни 
друге смењивали у кратким интервалима; изгле- 
да да ова самица никада није била празна. Оста
вили су иза себе топло место, уступајући га ме- 
ни. И ja ћу ићи да им се придружим на гробљу 
Кламар, на коме трава тако бујно расте.

Нисам сујеверан нити човек коме се приви- 
ya. Могуће je j едино да су ова сећања у мени иза- 
звала грозницу. Чинило ми се да су сва та зло- 
кобна имена била исписана ватром по црном зи
ду; тутњање које je било све јаче пукло je у мо- 
јим ушима, црвени блесак напуни ми очи а за- 
тим ми се учини да се тамница испунила људи- 
ма, чудним људима к oj и су носили своје главе у 
левој руди, и то држећи их за уста j ер главе нису 
имале косу. Сви су ми претили песницом осим 
оцеубице.

Са ужасом сам затворио очи, али опет сам 
их све видео join јасније.

Сан, визија или реалност. Полудео б их да 
ме други неочекивани утисак није пробудио на 
време. Мало je недостајало па да паднем на леђа 
када сам осетио да се по мом босом стопалу 
протеже нечији хладни трбух и гмижу космате 
ноге: био je то паук кога сам узнемирио и к oj и je 
бежао.

То ме je повратило. О, страшних ли утвара! 
Не, то je био само дим, то je била измишљотина 
мог згрченог и празног мозга. Химере на магбе- 
товски начин! Мртви су мртви, ови нарочито. 
Они су затворени катанцима у гробницама. Ово 
ни je затвор из кога може да се избави. Али, за- 
што сам се толико уплашио?

Не отварају се врата гроба, изнутра.
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XIII

Протеклих дана видео сам ужасну ствар.
Тек што се разданило, а затвор je испунила 

бука. Чуло се отварање и затварање тешких вра
та, шкрипање шарки и гвоздених катанаца, зве- 
чање снопа кључева к oj и су ударали једни о дру
ге и ко j и су висили о појасевима тамничара. 
Степениште je подрхатавало одозго надоле под 
убрзаним корацима и чули су се гласови како се 
дозивају са оба краја дугих ходника. Моји сусе- 
ди у тамници, осуђени робијаши, били су весе- 
лији но обично. Изгледало je као да се у целом 
Бисетру смеје, пева, трчи и игра.

Ja, j едини нем усред те граје, j едини непо- 
мичан у том метежу, зачуђен и пажљив, слушао 
сам.

Прође j ед ан тамничар.
Усудио сам се да га позовем и да га питам 

да ли je празник у затвору.
Да, празник, одговорио ми je. Данае се оки- 

вају робијаши који сутра треба да пођу за Ту
лон. Хоћете да видите. То ће вас забавити.

Заиста, за једног издвојеног усамљеника та- 
ква представа je била срећа, ма како да je била 
одвратна. Прихватио сам забаву.

Затворски вратар je предузео уобичајене ме
ре предострожности да би се осигурао, затим 
ме je одвео у j ед ну малу, празну ћелију без наме- 
штаја ко j а je на прозору имала решетке. Али то 
je био прави прозор на који се могло ослонити и 
кроз ко j и се заиста могло гледати небо.

— Одавде, рекао ми je, моћи ћете све да ви
дите и чујете. Бићете сами у вашој ложи, као 
краљ.

Затим je изашао и за собом затворио браве 
и катанце.

Прозор je гледао на квадратно, доста прос- 
трано двориште, у коме се уздизала на све чети-- 
ри стране, као нека зидина, велика зграда од те- 
саног камена са шест спратова. Наизглед, ни-
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шта не може бити тако недостојно, тако оголе
но, тако бедно, као та четворострука фасада 
пробијена мноштвом окованих прозора на који- 
ма су била приљубљена лица одоздо на горе, мр- 
шава и бледа, збијена једна над другима, као ка- 
мење у зиду, и сва тако рећи урамљена у испре- 
плетаним гвозденим шипкама. То су били за- 
твореници, посматрачи представе, у очекивашу 
дана када ће постати и учесници. Биле су то ду
ше на мукама у чистилишту које гледају ка па- 
клу.

Сви су у тишини гл едали још празно двори- 
ште. Они су чекали. Међу тим угаслим и сетним 
лицима, ту и тамо, блистале су понеке живе и 
продируће очи као варнице.

Затворски квадрат који обухвата двориште 
није самим собом затворен. Зед на од четири 
стране зграде (она која je окренута истоку) про
резана je у средини и спојена je са суседном 
страном гвозденом оградом. Ограда се отвара 
ка другом дворишту, машем од првог, али ко je 
je исто тако, као и прво, окружено зидовима и 
црним забатом.

Уз зидине главног дворишта наслашале су 
се камене клуне.

У средини дворишта уздиже се повијени 
гвоздени држач за фешер.

Одзвонило je подне. Велики колски улаз, 
прикривен у једном удубљењу, нагло се отво- 
рио. Теретне двоколице, праћене неком врстом 
прљавих и мрских војника у плавим униформа- 
ма са црвеним еполетама и жутим ремешем, те- 
шко уђоше у двориште уз буку гвожђурије.

У истом тренутку, као да je тај звук пробу- 
дио све звуке у затвору, посматрачи са прозора, 
до тада ћутљиви и непомични, почеше да се ра- 
дују, да певају, да прете, и све je то било изме- 
шано са церекашем.

Поверовало би се да су то ђаволске маске. 
Лица почеше да се кревеље; песнице полетеше 
изван решетака, гласови заурлаше, све очи за-

29



светлеше. У платно сам се кад сам видео толико 
варница које се појављују у том пепелу.

Међутим, чувари робијаша, међу којима je 
било могуће разлиновати no чистој одећи и ужа
су неколицину знатижељника дошлих из Пари- 
за, почете да мирно послују. Један од њих се по- 
пео на кола и добацио својим друговима ланце, 
гвоздене оковратнике потребне за пут и свежат 
платнених панталона. Онда поделите посао: 
једни су пошли да опруже ланце које су у свом 
жаргону називали врпцама у углу дворишта; 
други су ширили по калдрми „ свилене “ пантало
не и кошуље, док су разборитији, под погледом 
тиховог капетана, малог здепастог старца, раз- 
гледали једну по једну гвоздену оглавину. Уда- 
рајући тима по калдрми тако да су врцале вар
нице, испитивали су тихову исправност. Све je 
то било праћено подругљивим поклицима за- 
твореника, које je надгласао разуларени смех 
робијаша за које се ово припремало, а који су 
били иза решетака старог затвора који гледа на 
мало двориште.

Кад су припеме биле завршене, j едай госпо
дин, у златом извезеној одећи, кога су називали 
господин инспектор, издаде наређење управни- 
ку затвора и одмах затим двоја или троја ниска 
врата избацише скоро истовремено, у бујици, у 
двориште, мноштво гадних и подрпаних људи 
Koj и су урлали. То су били робијаши.

Кад су они ушли, удвостручила се радост на 
прозорима. Неки од тих, велика имена казама- 
та, беху поздрављени узвицима и аплаузима, ко- 
je су они примали са неком врстом поносне 
скромности. Већина je носила шешире чудних 
облика, које су сами исплели од затворске сла- 
ме, како би тихове главе биле примећене у гра- 
довима кроз које ће пролазити. Ови су добили 
j от више аплауза. Нарочито je j едай побудио 
велико одушевљеше: младић од седамнаест го
дина са лицем као у девојке. Изашао je из сами- 
це где je осам дана боравио. Од свог снопа сламе
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он je себи направио одећу ко j а га je целог обави- 
јала од главе до пете, и он уђе у двориште шепу- 
рећи се, спретан као змија. Био je то лакрдијаш, 
осуђен због крађе. Настаде необуздано ударање 
рукама и радосно викање. Робијаши су на то од- 
говорили и заиста je била страшна та размена 
радости између садашњих и будућих робијаша. 
Људско друштво je овде било представљено ро- 
бијашима и уплашеним знатижељницима, који- 
ма су се злочинци уносили у лица, динели од 
страшне казне породичну светковину.

Како су наилазили, чувари су их гурали кроз 
шпалир у мало ограђено двориште, где их je че- 
као лекарски преглед. Ту ће сви по последњи пут 
покушати да избегну путовање тражећи неки 
здравствени изговор, болесне очи, хрому ногу, 
сакату руку. Али скоро увек су их сматрали по- 
добним за затвор. И тада би се безбрижно ми
рили са судбином брзо заборављајући своју то- 
божњу неспособност.

Врата са металним шипкама малог двори- 
шта опет су се отворила. Један чувар je прози- 
вао по абецедном реду. Излазили су j едай по je- 
дан, и сваки робијаш би се упутио у j ед ан угао 
великог дворишта стајући поред другара, слу- 
чајно добијеног према свом почетном слову. Та
да je сваки од њих спознао своју издвојеност;
свако сам носи свој оков, поред незнанца и да je 
ко j им случајем неки робијаш имао пријатеља, 
оков би га од њега раздвајао. Последњи удар.

Било их je отприлике тридесетак који су 
изашли. Опет затворише врата са металним 
шипкама. Користећи батину, надзорник их je 
сатерао у ред, бацио je пред сваког од њих једну 
кошуљу, капут и панталоне од грубог платна, 
затим дао знак након ког су почели да се свлаче. 
Неочекивано се догодила невоља која je ово по- 
нижење претворила у мучење.

До сада je време било депо. Октобарски ве- 
тар je хладно ваз дух и с времена на време отва- 
рао пукотину у сивим облапима на небу, одакле
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ce пробијао зрак сунца. Али, тек што су робија- 
ши скинули своје затворске прње, у тренутку ка- 
да су се изложили наги и усправни сумњичавом 
прегледу чувара и знатижељним погледима 
странаца који су кружили око њих разгледајући 
им рамена, небо постаде ирно, хладан јесењи 
пљусак се спусти нагло, и бујицом запљусну ква
дратно двориште, откривене главе, нага робија- 
шка тела и њихову јадну одећу која je била про- 
стрта по калдрми.

У трен ока двориште се испразни. Остадо- 
ше само робијаши и чувари. Париски радознал- 
ци одоше да се сакрију под настрешнице над 
вратима.

Киша je и даље лила. У дворишту су се ви
дели само наги и мокри робијаши на поплавље- 
ној калдрми. Мртва тишина je заменила шихов 
бучни разговор. Тресли су се, зуби су им цвоко- 
тали; мршаве ноге и чворновата колена су се 
ударала j ед на о друге. Било je жалосно гледати 
их како облаче на поплавела тела мокре кошу- 
ље, капуте, панталоне сквашене кишом. Нагост 
je била маше мучна.

Само j едай од ших, старац, сАчувао je изве- 
сну веселост. Он повика бришући се својом на- 
квашеном кошуљом да то ни je било у програму; 
затим се засмеја пркосећи песницом небу.

Кад су били обучени у путно одело, одведо- 
ше их у групама од двадесет или тридесет у дру
ги угао дворишта, где су их чекале сајле пружене 
по земљи. Ове сајле су дугачки и j аки ланци 
трансверзално пресечени на раздаљини од две 
стопе, на двоје, од других краћих ланаца на чије 
крајеве се везује четвртаст оглавник, гвоздени 
оковратник, ко j и се отвара помогу шарке на јед- 
ном од углова а затвара на супротном, закова- 
ним гвозденим вијком. Ове оковратнике робија- 
ши носе током целог пута. Када се ове сајле на- 
лазе опружене по земљи, подсећају на велику ри- 
бљу кост.

Натерали су робијаше да седну у блато, на 
кишом поплављену калдрму — пробали су им
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оглавнике. Два затворска ковача, снабдевена на- 
ковњима, приковаше робијашке оковратнике 
тешким ударцима. Језив тренутак у ком су и 
најсмелији преблед ели. На сваки ударац чеки- 
ћем по наковњу, о који су им леђа била подупр- 
та, одскочила би им брада; на најмањи покрет 
уназад лобања би им се разбила као орахова љу- 
ска.

Посао je био завршен. Сви су били тмурни. 
Сад се чуло само звечање ланаца и с времена нг 
време понеки повик или мукли звук батине по 
удовима непокорних. Било их je и који су плака
ли; стари су дрхтали и гризли усне. Ужаснуло 
сам гледао те мрачне профиле у њиховом гво- 
зденом раму.

После лекарског "леда, преглед врше 
стражари; после гььловог прегледа окивање. 
Представа из три дела.

Поново се појавио сунчев зрак. Као да je за- 
палио све те мозгове. Робијаши истовремено 
устадоше, тргнувши се. Пет редова се ухвати за 
руке, и одједном образованіе огромно коло око 
стуба са фењером. Толико су се обртали да су 
ми се очи замориле. Певали су затворску песму, 
романсу на аргоу, која je била час жалосна, час 
бесна и весела. На тренутке су се чули пискави 
повици, прасак прождирућег и пожудног смеха 
што се мешао са тајанственим речима. Затим 
бесни повици. А ланци, који су се међусобно 
ударали, служили су тој песми која je била гру- 
бља од њиховог звука уместо оркестра. Да сам 
тражио слику врзиног кола не бих je нашао ни 
бољу ни гору.

У двориште унесоше велики чабар. Чувари 
затвора прекинуше ударцима батине робијашки 
плес и одведоше их до тог чабра у коме су плива- 
ле неке траве у прљавој и врелој точности. Јели 
су. Када су завршили са јелом, бацише на калдр- 
му оно што je преостало од њихове супе и њихо- 
вог полу-белог хлеба и поново почете да играју 
и певају. Изгледало je да им се та слобода допу- 
шта на дан окивања и у ноћи која долази.
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Посматрао сам чудни призор тако похлеп- 
но, тако узрујано, тако пажљиво да сам на себе 
заборавио. Прожимало ме je дубоко осећање са- 
милости да сам због њиховог смеха плакао. 
Спазих како се бучно коло зауставило и закута
ло. Затим су се све очи окренуле ка прозору иза 
кога сам стајао. — Осуђеник на смрт, осуђеник! 
Сви су викали, прстом указујући на мене и 
удвостручи се експлозија среће.

Не знам одакле ме знају и како су ме препо- 
знали.

— Добар дан! Лаку ноћ! викали су грозно 
се церекајући. Један од најмлађих, осуђен на до- 
животну робију на галији, блиставог лица олов- 
не боје, завидно ме погледа и рече: — Он je сре- 
ћан! Биће поткресан! Збогом друже!

Не могу да кажем шта се у мени догађало. 
Био сам заиста њихов друг. Грев je брат Туло
ну. Чак сам ниже и од њих пао: указивали су ми 
част. Задрхтао сам.

Да, њихов друг! И ja сам, такође, могао да 
будем за њих представа кроз неколико дана.

Остао сам на прозору непомичан, одузет, 
парализован. Али кад сам приметно како се пет 
редова примиче, наваљујући ка мени са паклено 
срдачним речима, кад сам чуо бучно лупање ла- 
наца, рику њихових повика, кораке испод зида, и 
када ми се учинило да ће чопор тих демона уско- 
чити у мо j у j ад ну самицу, крикнуо сам, бацио 
сам се на врата свом снагом да их разбијем. Али 
нема начина да се побегне. Браве су биле закљу- 
чане споља. Лупао сам, бесно викао. Затим ми 
се учинило да чујем ужасне гласове робијаша из 
Іош веће близине. Поверовао сам да видим како 
се њихове грозне главе већ појављују на ивици 
мог прозора. Ужаснуто сам крикнуо и онесве- 
стио се.
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XIV

Када сам дошао к себи била je ноћ. Лежао 
сам на болесничкој постељи; треперава лампа 
на плафону омогућавала ми je да видим и друге 
болесничке постеље које су се налазиле са обе 
стране мога кревета. Схватио сам да су ме доне- 
ли уболницу.

Био сам будан неколико тренутака, али без 
мисли и без сећања, срећан што сам у кревету. У 
неко друго време та болесничка постеља, па још 
у затвору, згадила би ми се, али, нисам више био 
исти човек. Чаршави су били сиви и на додир 
груби, покривач танак и пун рупа; кроз душек je 
могла слама да се осети. Није важно! Moj и удо- 
ви су могли да се опруже по жељи под тим ру- 
жним чаршавима, под тим покривачем, ма како 
он био танак нестајала je, мало по мало, стра
шна хладноћа која ми je продирала до сржи ко- 
стију. Заспао сам поново.

Пробудила ме je галама; била je зора. Гала- 
ма je додирала споља: мој кревет je био поред 
прозора. Сео сам да бих видео шта се то деша- 
ва.

Прозор je гледао на велико двориште Бисе- 
тра. Двориште je било пуно људи; два реда ста- 
рих војника с муком су, кроз ту гомилу, одржа- 
вали слободним узан пут ко j и je пресецао двори
ште. Између тог шпалира војника полако je 
ишло пет дугих кола натоварених људима, кола 
су се трее л а код сваког камена на калдрми; били 
су то робијаши који су одлазили.

Кола су била откривена. За сваки кордон 
окованих робијаша по једна. Они су седели са 
стране у два реда: j ед ан на другог наслоњени, 
делио их je заједнички ланац, који се пружао це
лом дужином кола, на чијем je крају стајао 
стражар са напуњеном пушком. Чуо се звук њи- 
хових окова а кад год би се кола затресла њихо- 
ве главе би се њихале а ноге климале.
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Ситна и хладна киша ледила je ваздух и ле
пила им je платнене панталоне за колена; панта
лоне ко je су биле сиве постајале су црне. Са н>и- 
хових дугих брада и њихове кратке косе капала 
je вода; лица су им била љубичаста; видело се да 
дрхте, и њихови зуби су шкргутали од беса и 
хладноће. Уосталом, нису могли да се крећу. 
Једном приковани за тај ланан постајали су са
мо део те омрзнуте, како je зову, сајле, ко j а се 
креће као j ед ан човек. Ум треба да устукне, за- 
творски гвоздени оковратник га осуђује на 
смрт; а што се животињског у човеку тиче, не 
сме имати своје нужде и потребе но само у на
значено време. Тако непокретни, већина полуна
ги, откривених глава и ногу које су висиле, почи- 
њали су свој пут од двадесет нет дана, утоваре- 
ни на иста кола, обучени у иста затвореничка 
одела предвидена за јулско сунце и хладне но- 
вембарске кише. Рекло би се да људи желе да 
упосле и небо да и оно обавља половину њихо- 
вог целатског посла.

Отпочео je одвратан разговор између свети- 
не и робијаша: псовке с j ед не стране, пркос с 
друге, а клетве са обе. Али на само један знак 
капетана видех како се насумице спушташе 
ударци батином на робијаше, на шихова рамена 
или главе, и све се вратило у неку врсту унутра- 
шњег мира који се назива peg. Очи су искриле 
осветољубљем, а песнице j ад ника су се грчиле на 
коленима.

Петоро кола, која су пратили жандари на 
коњима а стражари пешке, нестала су j ед на за 
другим иза високих врата Бисетра; шеста су 
ишла за њима, а у њима су се љуљали тамо-амо 
ланци за замену и бакрене посуде. Неколико за- 
творских чувара, који су се задржали у кантини, 
трчећи изађоше да би се придружили осталима. 
Руља се разиђе. Цео тај призор je нестао као 
привиђење. Тежак звук коњских копита и толко
ва по калдрми пута за Фонтенбло постелено je 
јењавао, исто као и звиждуци бича, звекет лана-
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ца и повици народа који je желео несрећан пут 
робијашима.

А за њих je то био почетак!
Шта ми оно рече адвокат? Галије! Ах да, 

радије сто пута смрт! Радије губилиште но там- 
ница, радије ништавило но пакао; више волим 
да препустим свој врат ножу гиљотине него ро- 
бијашком гвозденом оковратнику!

Галије, мили Боже!

XV

На жал ост, нисам био болестан. Требало je 
да сутрадан изађем из болнице. Самица ме je 
опет узимала.

Нисам болестан! Заиста, млад сам, здрав и 
јак. Крв слободно тече мојим венама. Сви моји 
удови беспрекорно раде; тело и дух су снажни, 
саграђени за дуг живот. Да, то je тачно; па ипак, 
болестан сам, смртно болестан, ломи ме болеет 
причињена људском руком.

Откад сам изашао из болнице пала ми je на- 
памет потресна мисао, помисао од које лудим, а 
то je да сам можда могао да се спасем да су ми 
то допустили. Изгледало je да су се лекари и ми- 
лосрдне сестре интересовали за мене.

Умрети тако млад и таквом смрћу! Толико 
су били ужурбани око мог узглавља да би се ре- 
кло да ме жале. Радозналост! Haj зад, ти људи 
ко j и лече, добро вас излече од грознице, али не и 
од смртне пресуде. А ипак, то би им било тако 
лако! Отворена врата! Шта би то за њих значи
ло?

Сада више нема изгледа. Moj захтев за по- 
миловање ће бити одбачен, јep je све по пропи
су: сведоци су добро сведочили, браниоци су до
бро бранили, судије су добро судиле. На то не 
рачунам, осим ако... Не, лудост! Нема више на
ле! Молба за помиловаше, то je конопап о ко j и 
сте обешени изнад провалије и ко j и чујете да пу
па сваког тренутка, док се не прекине. То je исто
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као кад би сечиво гиљотине падало шест недеља. 
А када би ме помиловали? — Добити помилова- 
ње? И од кога? И зашто? И како? Немогуће je 
да ме помилују. Пример, као што они кажу. 
Још су ми остала три корака: Бисетр, Консијер- 
жери, Грев.

XVI

За оно кратко време к oje сам провео у бол- 
ници седео сам поред прозора на сунцу, оно се 
опет појавило, уживао у зрацима или у ономе 
што сам доби jao од сунца, а што су ми гвоздене 
решетке препуштале.

Био сам тамо са тешком и збуњеном гла- 
вом међу рукама j ер од слабости нисам могао да 
je држим, са лактовима на коленима, а стопали- 
ма на пречкама од столице; малаксалост ми je 
допуштала да се савијем и превијем као да не- 
мам ни костију у удовима, ни мишића у месу.

Мемљив затворски ваздух ме je гушио више 
но икад. Још увек сам у ушима чуо звук робија- 
шких ланаца — Бисетр ме je премарао. Мислио 
сам да би добри Бог требало да ми се смилује и 
пошаље бар птичицу да лева ту, преко пута, на 
крову.

Не знам ко je услишио моју молбу — Бог 
или демон — скоро у истом тренутку чуо сам ка
ко се ка мом прозору уздиже глас, али не птичи- 
ји, већ много лепши: чист, свеж, баршунаст, 
глас девојке од петнаестак година. Тргнувши се 
подигох главу: похлепно сам слушао песму ко j у 
je певала. Била je то лагана мелодија, пуна љу- 
бавне чежње, нека врста тужбалице.

Не могу да објасним како je било горко Mo
je разочарање.

Кад сам чуо један део, нисам више имао 
снаге да je слушам. У тој страшној тужбалици 
садржај je био делимично разумљив, делимич- 
но скривен и указивао je на борбу неког крад- 
љивца са стражом, на сусрет са лоповом кога
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моли да јави његовој жени страшну вест: убио 
сам човека и заробљен сам; о жени која трчи у 
Bepcaj са молбом, и величанству које се љути и 
прети кривцу да ће га натерати да игра тру без 
ослонца По тлу; и све je то било отпевано бла
гом мелодијом и најљупкијим гласом ко j и je 
икада успавао људско ухо!... Песма ме je ожало- 
стила, следила, уништила. Било je страшно 
што све те монструозне речи излазе из румених 
и свежих уста, као бала коју пуж оставља на ру- 
жи.

Не бих умео да опишем шта сам осећао: 
истовремено ме je и рањавала и миловала. 
Одјек тамничког свода, тај крвав и настран је- 
зик, тај мрски арго ожењен девојачким гласом, 
љупки прелазак чежње детише у женску чежшу, 
све те изокренуте и искварене речи, отпеване, 
римоване, нанизане... Како je затвор сраман! 
Постоји у њему дах који све прља и све трује. У 
шему све вене, чак и песма девојке од петнаест 
година. Нађете ли птицу, има блато на крилу, 
уберете ли цвет — када га помиришете он зауда- 
ра.

XVII

Како бих трчао кроз поља кад бих се изба- 
вио!

Не треба трчати. То привлачи погледе и 
сумше. Напротив, треба полако ходати, дигну- 
те главе, певајући. Постарао бих се да носим не- 
ко старо плаво одело проткано црвеним. То би 
ме добро прикрило. Тако се облаче сви башто- 
вани у околини.

Норед Аркеја, међу дрвећем, знам за једно 
скровиште поред баре где сам, кад сам био у ко- 
лецу, долазио са друговима да хватам жабе сва- 
ког четвртка. Ту бих се сакрио до вечери.

Кад падне ноћ поново бих кренуо, ишао бих 
у Венсен. Не, река би ме спречила. Ишао бих у
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Хрпажон. Боље би било ићи из правца Сен- 
Жермен према Авру да бих се укрцао за Енгле- 
:ку? Није важно! Слижем у Лонжимо. Пролази 
жандар, тражи ми пасош... Изгубљен сам!

Ах! Несрећни сањару, уништи прво три 
стопе дебео зид који те држи у заточеништву! 
Смрт! Смрт!

Кад помислим само да сам још као дете до- 
лазио овде у Бисетр да гледам велики бунар и 
лудаке...

XVIII

Док сам све ово писао, избледела je све
тлост лампе, дошао je дан, сат на цркви се огла- 
сио шест пута.

Шта то треба да значи? Управо je ушао чу- 
вар у мо j у самицу, скинуо своју капу, поздравио 
ме, извинио се што ми смета и упитао ме, умек- 
шавајући што je боље могао свој груби глас, 
шта бих волео да ручам...?

Подиђе ме језа. Да ли ће то бити данас?

XIX
То je данас! Управник затвора ме je лично 

посетио. Питао ме je шта би волео да за мене 
учини, желео je да све учини како се не бих имао 
на шта пожалити, било на њега, било на његове 
подређене. Обавестио се помно о мом здрављу и 
о начину како сам провес ноћ. Остављајући ме, 
назвао ме je Господине!

То je данас!

XX

Тамничар и не верује да бих ja могао да се 
жалим на њега или на њему подређено особље. 
У праву je. Ружно би било од мене да се жалим; 
они су обављали свој посао, чували су ме добро;
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затим, били су љубазни када сам дошао, а љуба- 
зни су и сад када одлазим. Зар не треба да будем 
задовољан?

Тамничар са увек спремним осмехом, не- 
жним речима, оком које истовремено ласка и 
шпијунира, великим и широким рукама, то je 
прави затвор Бисетр који je себе претворио у чо- 
века. Око мене je све затвор. Налазим затвор у 
свим облицима, у облику људи као и у облику 
решетака и брава. Taj зид, то je затвор од каме- 
на; врата, затвор од дрвета. Тамничари, то je 
затвор од меса и костију. Затвор je нека врста 
ужасног бића, целовитог, недељивог, упола ку- 
ha упола човек. Ja сам његов плен: он ме у себи 
крије, обвија ме свим својим скривеним мести- 
ма. Затвара ме у своје гранитне зидине, закљу- 
чава гвозденим бравама и надгледа чуваревим 
очима.

Шта he од мене бити? Шта he ми учинити?

XXI

Сада сам миран. Све се завршило. Добро се 
завршило. Превазишао сам ужасай страх у који 
ме je бацила управникова посета. Jep признајем, 
j ош сам се надао. Сада се, Богу хвала, вйше не 
надам.

Ево шта се догодило:
У тренутку кад je избијало пола седам — 

не, већ шест и петнаест, врата моје ћелије су се 
опет отворила. Ушао je неки старац, одевен у 
смеђ, дуг реденгот*.  Видео сам мантију, око- 
вратник са чипкама. Био je то свештеник.

* реденгот, дуг и узак мушки капут, првобитно употребљаван 
за јахање; од XIX века модна одећа.

То није био затворски свештеник. Било je 
то злослутно. Сео je преко пута мене са благо- 
наклоним осмехом, затим je затресао главом и 
подигао je очи ка небу, односно тамничком сво
ду. Разумео сам га.
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— Сине мој, рекао ми je, да ли сте спрем- 
ни?

Одговорио сам му слабим гласом:
— Нисам се припремио, ал и сам спреман.
Поглед ми се замутио, ледени зној je облио 

моје тело, осетио сам да су ми све жиле набре- 
кле, а у ушима ми je брујало.

Док сам се на столици љуљао, као у сну, до-, 
бри старац je причао. Бар тако ми се чинило, и 
верујем да се сећам како су му се усне покретале, 
руке померале, очи блистале.

Врата су се по други пут отворила. Taj звук 
нас je пренуо, мене из тупости а њега je преки- 
нуо у говору. Господин у црно одевен, у пратњи 
управника затвора, представи се и дубоко ми се 
наклони. Taj човек je имао израз службене туге 
на лицу. Као што га имају и службеници погреб- 
ног завода. У руци je држао свитак хартије.

— Господине, рекао ми je уз учтив осмех, 
ja сам судски извршитељ краљевског суда из Па- 
риза. Част ми je да вам донесем поруку господи
на врховног тужиоца.

Први ударац je мину о. Повратило ми се 
присуство духа.

— Реч je о господину врховном тужиоцу, 
рекао сам, који je тако жарко тражио моју гла
ву? Велика ми je част што ми пише. Надам се да 
ће му мо j а смрт пружити велико задовољство? 
Jep, тешко ми je и да помислим да би му то било 
свеједно, судећи по томе да je водно парницу уз 
пуно жара. Све сам то рекао и наставио чврстим 
гласом:

— Читајте господине!
Он поче да чита дуг текст, певајући на крају 

сваког реда и оклевајући усред сваке речи. Било 
je то одбацивање моје молбе за помилованье.

Казна ће се извршити данас, на тргу Грев 
додао je, када je завршио читање, не дижући по
глед са папира пуног печата. Полазимо тачно у 
пола осам за Консијержери. Драги мој господи
не, хоћете ли бити изузетно љубазни да ме пра-
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Већ je било прошло неколико тренутака а 
да га нисам слушао. Управник je разговарао са 
свештеником. Док je судски извршитељ упорно 
гледао у своју хартију, ja сам се загледао у врата 
ко j а су остала одшкринута...

— Ах, јадниче! Четири наоружана стража- 
ра су у ходнику!

Судски извршитељ je поновио питање, гле- 
дајући ме овог пута.

— Кад будете хтели, одговорио сам му, 
стојим вам на располагању!

Поздравио ме je, говорећи:
— Биће ми част да по вас дођем кроз пола 

сата.
Затим су ме оставили самог.
Начин да побегнем, Боже мој, било који на

чин! Треба да се избавим! Треба! Одмах! Кроз 
врата, кроз прозор, преко крова! Па макар и по 
цену да оставим кожу на гредама!

До ђавола! до беса! проклетство! Месеци 
би били потребни да се пробије тај зид и то са 
добрим алатом, а ja немам ни ексер ни сат вре
мена!

XXII

из Консијержерије

Ево ме пребаченог, како каже протокол.
Али, пут вреди труда да буде испричан.
Одзвањало je седам и тридесет када се суд

ски извршитељ поново појавио на прагу моје ће- 
лије.

— Господине, рекао ми je, чекам вас. На 
жалост, он и остали! Устао сам, закорачио; чи
нило ми се да нећу моћи да начиним још j ед ан 
корак, толико ми je глава била тешка а ноге сла- 
бе. Па ипак сам се покренуо и наставио наизглед 
доста чврсто. Пре него што сам изашао из сами- 
це, j ош j ед ном сам je погледао. Волео сам je, 
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моју самицу. Оставио сам je празну и отворену 
што самици даје посебан изглед.

Уосталом, неће дуго бити тако. Вечерас не- 
ког очекују, рекао je кључар, осуђеника на смрт, 
којим се управо бави поротни суд.

Ha крају ходника нам се придружио затвор- 
ски свештеник. Тек што je завршио са јелом.

На из лазу из тамнице, управник ме je љуба- 
зно узео под руку и тако je појачао моју пратњу 
у к oj oj je било четири искусна војника.

Испред болничких врата, j ед ан старац, са- 
мртник, довикнуо ми je: До виђења!

Стигли смо у двориште. Дисао сам. То ми 
je пријало.

Нисмо били дуго на ваздуху. У првом дво- 
ришту je стајала кочи j a ca упрегнутим коњима; 
то су била иста кола у којима сам доведен: нека 
врста дугуљастих отворених кола, подељених на 
два дела оградом од испреплетаних жичаних ни
ти. Оба дела имају по једна врата; j ед на су ис
пред а друга иза на двоколицама. Све je тако пр- 
љаво, црно, прашњаво, тако да су, поређења ра
ди, и мртвачка кола за сиромахе много боља.

Пре него што ће ме покопати у тај гроб на 
два точка, летимице сам осмотрио двориште, 
погледом очајника за који се мисли да може и 
зидове да поруши. У дворишту, некој врсти ма- 
лог трга засађеног дрвећем, било je још више 
посматрача него када су робијаши одлазили. 
Већ томила!

Као и на дан одласка робијаша падала je се- 
зонска киша, фина и ледена, а ко j а пада и сад у 
тренутку када пишем, и која ће, без сумње, па- 
дати током целог дана. Трајаће дуже од мене.

Путеви су били разровани, двориште пуно 
блата и воде. Било ми je задовољство да гледам 
ту гомилу у блату.

Ушли смо у кола. Судски извршитељ и je- 
дан жандар у први део кола; свештеник, ja и још 
j ед ан жандар у други део. Четири жандара на 
коњима налазила су се око кола. Тако, без кочи- 
јаша осморо људи због j ед ног.
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Док сам улазио у кола, једна старица сивих 
очију реле: — Ипак ово више волим од ланаца.

Разумео сам. Ово je призор ко j и се лакше 
обухвати j ед ним погледом, више се види. Исто 
тако, лепше je и удобније. Ништа не одвраћа па- 
жњу. Ту je само j ед ан човек. На том човеку то- 
лико j ада колико га има у свим робијашима за- 
једно. Призор није разводњен; као концентри- 
сан ликер много je укуснији.

Кола су се затресла. Чуо се мукли звук док 
су пролазила испод свода великих врата, затим 
су изашла на прилазни пут, и тешка врата Бисе- 
тра се поново затворише за шима. Потпуно сам 
обамро, као човек који западне у безвољност па 
не може да се помера ни да виче, и ко j и чека да 
га сахране. Кроз маглу сам чуо како звоне у рит
му свежњеви звончића обешени о вратове по- 
штанских коша, чуо сам и оковане точкове како 
тандрчу по калдрми и звучни галоп жандара око 
кола, и фијукање кочијашевог бича. Све ми се то 
чинило као вртлог који ме одвлачи.

Кроз решетку прозорчића преко пута мене, 
очи су ми се зауставиле нехотично на натпису 
ко j и je био урезан великим словима изнад глав- 
них врата Бисетра: ДОМ СТАРАЦА.

— Тле, помислио сам, изгледа да има људи 
ко j и и остаре тамо.

И као што радимо кад смо упола будни а 
упола у сну, преметао сам ту мисао у свом духу 
у свим правцима, укочен од бола. Наједном, 
промени се видик при преласку кола са прила- 
зног пута на главни. Сад су се видели торшеви 
Нотр-дама, плави и упола видљиви због париске 
магле. Одмах се промени и сташе мог духа. По- 
стао сам машина као и кола. После мисли о Би- 
сетру мислио сам о кулама Нотр-дама.

— Они који буду били на торшу, где je за
става, добро ће видети, помислио сам смешећи 
се глупо.

Верујем да je баш у том тренутку свеште- 
ник опет почео да ми се обраћа. Стрпљиво сам
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га пустио да говори. У ушима ми je хујало од 
толкова, чуо сам галоп коња, кочијашев бич. То 
je био само још j едай звук више.

Слушао сам, ћутећи, водопад монотоних 
речи које су успављивале моју мисао и ко je су 
пролазиле испред мене увек различите, и увек 
исте, као што су на широком путу проминали 
брестови, док ме изненада не растресе оштар, 
испрекидан глас судског извршитеља, који je се- 
део напред.

— Па добро, господине свештениче, скоро 
весело je рекао, знате ли шта je ново?

Окренуо се ка свештенику док je то говорио.
Свештеник, ко j и ми се непрестано обраћао, 

и који није ништа чуо због буке кола, није одго- 
ворио.

— Ex, ex! опет се огласи судски извршитељ 
дижући глас да би надјачао звук точкова; пакле
на кола!

Паклена! Запета.
Наставио je.
— Сигурно, то je због труцкања; не чујемо 

j един друге. Шта сам оно хтео да кажем? Буди
те добри па ме подсетите господине свештениче 
о чему сам хтео да разговарам? — А, знате ли за 
данашњу велику новост у Паризу?

Дрхтао сам, као да je о мени говорио.
— Не, рекао je свештеник, који га je најзад 

чуо, jош нисам имао времена да прочитам нови
не. Видећу то вечерас. Када сам тако заузет по 
цео дан, замолим вратара да ми сачува новине, 
и читам их кад се вратим.

— Их, поново ће судски извршитељ, немо- 
гуће je да не знате за то. Новост Париза! Вест 
од јутрос!

Огласио сам се: — Верујем да ja знам.
Судски послужитељ ме je погледао.
— Ви! Запета! Кад je тако, шта кажете на 

то?
— Радознали сте! рекао сам.
— Зашто, господине, одговорио ми je суд- 

----------- ски извршитељ. Свако има своје политичко ми-

46



шљење. И сувише вас ценим да бих поверовао да 
га ви немате. Што се мене тиче, ja сам за то да 
се поново уведе национална гарда. Био сам на- 
редник у својој чети, и вере ми, то je било веома 
пријатно.

Прекинуо сам га.
— Нисам мислио да je о томе реч.
Па шта би било? рекли сте да знате за 

вест...
— Говорио сам о другој, к oj ом се Париз 

такође данас бави.
Буд ал а; ни je разумео; пробудила се његова 

знатижеља.
— Друга вест? Где сте до врага ви могли да 

сазнате за новости? Koja je то вест, драги го
сподине? Да ли ви знате за ту вест, господине 
свештениче? Да ли сте ви боље од мене обаве- 
штени? Реците и мени, молим вас, о чему се ра
ди?

— Видите, ja волим новости. Причам их 
господину председнику, а њега то забавља.

Окретао се час ка свештенику час ка мени, а 
ja сам одговарао слежући раменима.

— Па добро, питао je. На шта миелите?
Мислим, одговорио сам, да вечерас више 

нећу мислити.
— А, то je то, одговорио je! Сувише сте ту- 

жни! Господин Кастен je разговарао.
Затим, после неколико тренутака тишине:
— Водно сам господина Папавуана: носио 

je капу од видре и пушио своју цигару. Што се 
младића са Рошела тиче, они су само међусобно 
разговарали. Али су разговарали.

Неко време je ћутао, а затим настави:
— Лудаци! Ентузијасти! Изгледали су као 

да презиру цео свет. Што се вас тиче, мислим да 
сте сувише замишљени младићу.

— Младић, рекао сам му, старији сам од 
вас: за сваких петнаест минута ко je протекну 
остарим за годину.

Окренуо сам се. Гледае ме je луцкасто се чу- 
дећи а онла се занерекао.
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— Дакле, хоћете да ме засмејете. Старији 
од мене — могао бих да вам будем деда!

— Не желим да вас засмејавам, одговорио 
сам озбиљно.

Он je отворио своју табакеру.
— Узмите, драги господине мало дувана, и 

немојте се љутити.
— Не бојте се, нећу имати много времена 

да бих се дуго љутио.
Табакера, к oj у ми je пружао у том тренут- 

ку, удари о решетку ко j а нас je раздвајала. Због 
наглог трзаја кола, доста снажног, ударац je 
био јак, и она паде под ноге жандару сасвим 
отворена.

— Проклета решетка, повикао je судски 
извршитељ.

Окренуо се ка мени.
— Зар нисам несрећан? Сав мој дуван je 

изгубљен!
— Ja губим више но ви, одговорио сам сме- 

шећи се.
Покушао je да покупи свој дуван гунђајући 

кроз зубе.
— Више од мене! Л ако je то рећи. Без дува

на до Париза! То je страшно!
Тада му je свештеник упутио неколико уми- 

рујућих речи, и чинило ми се да се ради о низу 
опомена којима сам ja био узрок. Мало по мало 
и поче разговор између свештеника и судског 
извршитеља; пустио сам их да разговарају, а ja 
сам почео да размигшьам.

Кад смо прошли кроз каин j у још увек сам 
био замишљен али ми се чинило да je Париз буч- 
нији но обично. За тренутак, кола су се зауста- 
вила на трошарини. Градски цариници су их 
прегледали. Да je унутра била нека овца, или во 
кога возе у месару, требало би им бацити кесу 
пара; али људска глава не плаћа таксу.

После проласка кроз булевар, кочија јеушла 
брзим касом у старе улице предграђа Сен-Марсо 
и Сите-а ко je вијугају као хиљаде стазица неког
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мравињака. Вожња у колима no калдрми, уских 
улица, била je тако гласна и брза да више ништа 
нисам чуо споља. Кад бих погледао ка малом че- 
твртастом прозору изгледало ми je да се талас 
пролазника зауставља да гледа кола и да трупе 
деце трче за њиховим трагом. Повремено ми се 
чинило да видим на раскрсницама човека или не- 
ку старицу у прњама, понекад обоје заједно ши- 
ром отворених уста док су држали свежањ 
штампане хартије у руци око ко je су се прола- 
зници свађали.

У тренутку кад смо стигли у Консијержери- 
ју на сату палате je одзвањало пола девет. Из- 
глед тих великих степеница, црне капеле, мрач- 
них прозора, ледио ми je крв. Када су се кола за- 
уставила, помислио сам да ће и моје срце такође 
стати.

Прикупио сам снагу; врата су се муњевито 
отворила, скочио сам из покретног затвора и 
пошао крупним корацима између два реда вој- 
ника испод свода. На мом путу већ се окупила 
томила.

XXIII

Док сам ишао кроз ходнике Палате Правде 
осећао сам се скоро слободним и било ми je при- 
јатно, али сва моја одважност ме je напустила 
када су се испред мене отворила ниска врата тај- 
них степеница, унутрашњи ходници, дуги и загу- 
шљиви у ко je улазе само они који суде и који су 
осуђени.

Iош увек ме je пратио судски извршитељ. 
Свештеник ме напустио да би се опет вратио 
кроз два сата. Имао je свог посла.

Одвели су ме у кабинет директора у чије ме 
je руке предао судски извршитељ. То je била ра
змена. Директор га je замолио да сачека трену- 
так, наговештавајући му да ће добити дивљач 
коју треба одмах одвести колима за Бисетр. Си- 
гурно онај кога су данас осудили, онај који тре-
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ба да спава на снопу сламе који ja нисам имао 
времена да истрошим.

— Добро, рекао je судски извршитељ ди
ректору, сачекаћу мало; тако ћемо истовремено 
сачинити два записника, баш добро.

Напустили су ме у мал oj соби која се нала- 
зила уз директорову. Ту су ме оставили самог, 
добро закључаног.

Не знам на шта сам мислио ни колико сам 
времена ту био кад ме пробуди из сна изненадан 
и снажан смех поред уха.

Дрхтећи, подигао сам очи. Више нисам био 
сам у ћелији. Један човек je ту био са мном, чо- 
век од неких педесет пет година, средњег раста, 
набораног лица, погрбљен, сивкаст, био je зде- 
пастих удова, зрикавог погледа у сивим очима, 
горког осмеха на лицу. Прљав, у ритама, полу- 
наг, одвратан за гледање.

Изгледа да су се врата отворила, избљувала 
га, затим се за њим затворила а да ja то нисам 
ни приметно. Кад би и смрт могла овако да до- 
ђе!

Неколико тренутака смо се нетремице гле- 
дали, човек и ja, он настављајући са смехом који 
je лично на кркљање и ja, упола зачуђен, упола 
уплашен.

— Ко сте ви, најзад сам га упитао?
Чудног ли питања, одговорио je. Слободна 

птица!
— Слободна птица, шта то значи?
Ово питање je удвостручило његову радост.
То значи, узвикнуо je усред грохота, да ће се 

целат поиграти са мојом сорбоном кроз шест 
недеља, као што ће са твојом кроз шест сати. — 
Ха, ха, ха. Изгледа да сад разумеш.

Заиста био сам блед, коса ми се накостре- 
шила. И он je био осуђеник. Од данас. Онај кога 
чекају у Бисетру, мој наследник.

Наставио je.
— Шта ћеш? Ево целе моје приче. Ja сам 

син доброг попова. Штета што je Шарло* мо-
 * Шарло — целат;
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pao да се потруди да му привеже кравату*. Било 
je то у време владавине вешала, Богу хвала. Са 
шест година нисам више имао ни оца ни мајке; 
лети сам трчао за кочијама из којих су ми баца
ли по неки су кроз врата, зими сам босоног, док 
су ми се кроз панталоне видела бедра, гацао по 
блату дувајући у модре прете. Са девет година 
сам почео да се служим шапама, с времена на 
време испразнио бих неки цеп, украо неки капут; 
са десет био сам лупеж. Затим сам што шта нау
чно; у седамнаестој сам био лопов. Провалио 
сам у неку радњу калаузом. Ухватили су ме. 
Имао сам довољно година и послали су ме да ве
слам на галијама. Затвор, то je тешко: спавање 
на дасци, пије се чиста вода, j еде црни хлеб, ву- 
кла глупа кугла ко j а ничем не служи; при том 
ударци батином и пржење на сунцу. Уз све то 
острижен, а ja сам имао тако лепу косу боје ке- 
стена! Не мари!... Издржао сам своје време. 
Петнаест година, то обара! Имао сам тридесет 
две године када ми једног лепог j утра дадоше 
путну карту и шездесет шест франака које сам 
сакупио у току петнест година на галијама, ра- 
дећи шеснаест сати дневно, тридесет дана ме- 
сечно, и дванаест месеци годишње. Али добро, 
хтео сам да будем поштен човек са мојих шезде- 
сет шест франака. Имао сам испод својих прња 
више добрих намера него што их поп има под 
мантијом. Али, да ђаво носи мој пасош! Био je 
жут, и на њему je писало ослобођени робијаш. 
Морао сам да га показујем свуда куда сам про- 
лазио и сваких осам дана, где би ме присилили 
да станујем, сеоском начелнику. Лепе ли препо- 
руке! Галијаш! Од мене су се плашили, деца су 
бежала, врата су се затварала. Нико није хтео 
да ми да посао. Појео сам мојих шездесет шест 
франака. А требало je живети. Показивао сам 
моје руке, добре за рад, затварали су врата. Ну
дно сам се да радим целог дана за петнаест суа, 
десет, пет. Ништа. Шта да радим? Једног дана
* кравата — конопац

51



био сам гладан. Ударно сам пактом у излог пе
каре; узео сам хлеб и пекар ме шчепао; хлеб ни- 
сам ни појео, а осудили су ме на вечиту робију, 
са три жига на рамену. — Показаћу ти ако хо- 
ћеш. — Ту правду називају рецидив. Вратили су 
ме за Тулон, овога пута са зеленом капом. Тре- 
бало je да се избавим. За то ми je било потребно 
само да пробијем три зида, да прекинем два 
ланца, а имао сам j ед ан ексер. Ипак, успео сам. 
Пуцали су из топа на узбуну j ер ми смо као рим
ски кардинали, одевени у црвено, а пуца се из то
па када одемо. Овог пута су само врапце упла
тили. Сада нисам имао жути пасот, али ни 
новца. Сретао сам другаре који су исто тако 
своје од служил и, или су прекинули своје врпце. 
Вођа ми je предложио да постанем њихов, уби- 
јали смо по главним путевима. Прихватио сам и 
почео сам да убијам да бих живео. Некад су то 
били: дилижанса, поштанска кола, или трговац 
на коту. Узимали смо новац, пуштали смо жи- 
вотиту или кола да насумице наставе пут, са- 
хративали човека под дрво водећи рачуна да му 
ноге не извирују; а затим смо играли по гробу, 
да се не види да je земља скоро копана. Тако сам 
остарио, вребајући иза жбуна, спавајући под ве- 
дрим небом, прогатан од шуме до шуме али бар 
слободан и свој. Све има свој крај па тако и ово. 
Једне лепе ноћи, трговци ужадима и вашарским 
врпцама су нам поставили замке. Моји другари 
су се спасили, али ja, најстарији, остао сам под 
канцама ових мачака украшених капа. Довели су 
ме овде. Пео сам се већ по свим пречагама мер- 
девина осим на једну. Мени je одсад свеједно, 
крађа марамице или убиство човека. Само j от 
треба да прођем кроз руке секачу. Moj предмет 
je био кратак. Боже мој, старим и нисам више 
низашта. Moj отац се оженио удовицом, а ja, ja 
се повлачим у опатију Мон а Prpe. — Ето друже.

Обамро сам док сам га слушао. Он опет по- 
че да се смеје j от гласније но први пут, и хтео je 
да ме узме за руку. Одмакао сам се ужаснут.
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Пријатељу, рекао ми je, ти ниси храбар. Не 
буди баба. Заиста je тешко ићи на трг Грев али 
брзо je готово: волео бих да сам тамо па да ти 
покажем премет преко главе. Сто му богова, ка- 
да би хтели да ме данас гиљотинирају са тобом, 
не бих тражио помилование. Исти би свештеник 
послужио обојци. Видиш да сам добар момак. 
А! Реци, хоћеш да будемо пријатељи? Опет je 
закорачио ка мени.

— Господине, одговорио сам му одгуркују- 
ћи га, захваљујем вам.

Нови грохот смеха на мој одговор.
— Ах, ах, господине ви сте веЛики уобра- 

женко! Маркиз.
Прекинуо сам га:
— Пријатељу, потребно je да се саберем, 

пустите ме.
Озбиљност мојих речи га уозбиљи, одјед- 

ном. Затресао je својом седом, скоро ћелавом 
главом; онда гребући ноктима по рутавим гру- 
дима, које су се виделе испод раздрљене кошу- 
ље, прогунђа:

— Разумем, крвник, заиста!...
Затим, после неколико тренутака тишине:
— Да, рекао ми je скоро стидљиво, ви сте 

сигурно маркиз: ви имате леи реденгот ко j и вам 
ничему неће служити. Џелат ће да га узме. Дај- 
те га мени, продаћу га да бих добио дуван.

Свукао сам реденгот и дао сам му га. Почео 
je да тапше рукама са дечијом радошћу.

Видевши да сам у кошуљи и да дрхтим, ре
као je:

— Хладно вам je господине, обуците ово; 
пада киша и бићете мокри; а осим тога на коли- 
ма треба бити пристојно о девен.

Док je то говорио скидао je свој велики, ву- 
нени сиви капут стављајући ми га у руке. Пустио 
сам га.

Морао сам да се наслоним на зид, не бих 
умео да искажем какав je утисак остављао тај 
човек на мене. Он je почео да испитује реденгот
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који сам му дао и сваки час je испуштао радосне 
повике.

— Џепови су сасвим нови, оковратник није 
излизан — добићу за њега бар петнаест франа- 
ка! — Каква срећа! Имаћу дувана за шест неде- 
ља које ми иреостају!

Врата су се опет отворила. Дошли су по 
обојицу; по мене да ме одведу у собу где осуђени 
чекају свој час; по њега да га одведу у Бисетр. 
Смејући се стао je усред малог одреда ко j и je 
требало да га одведе, и рекао je жандарима:

— Немојте да се преварите, ми смо изме- 
њали перје, господин и ja; али немо j те мислити 
да сам ja он. До врага, то ми не би одговарало 
сад кад имам од чега да набавим дуван!

XXIV

Taj стари злочинац! Узео ми je реденгот, 
j ер му га ja нисам дао добре воље, а он ми je 
оставио ову прњу, тај гадан капут. Нашта ћу да 
личим?

Нисам га пустио да ми узме реденгот из ми- 
лосрђа или због немарности. Не, већ због тога 
што je био јачи од мене. Да сам му одбио тукао 
би ме својим великим песницама.

Ах, да, милостиња! Био сам лоше воље. Во- 
лео бих да сам могао да га удавим сопственим 
рукама. Старог лопова. Да сам могао да га 
згњечим ногама!

Срце ми je пуно беса и горчине. Верујем да 
ми je пукла жучна кеса. Смрт човека чини злим.

XXV

Одвели су ме у ћелију у којој су само четири 
зида и пуно решетака на прозору, и много брава 
на вратима, разумљиво.

Тражио сам сто, столицу и оно што ми je 
потребно за писање. Све су ми то донели.
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Затим сам тражио кревет. Затворски вра- 
тар ме je зачуђено погледао, као да каже: — Че
му то?

Па ипак, поставили су кревет у углу. Али, 
истовремено je j едай стражар дошао да се сме
сти у ово што називају мојом собом. Да ли се 
боје да се не угушим душеком?

XXVI

Десет je сати.
О, моја јадна ћеркице! Још шест сати и би- 

ћу мртав! Бићу нека прљава отвар која ће се по- 
влачити по хладном столу амфитеатра; глава ће 
бити разгледана на једној, а тело ће бити сеци- 
рано на другој страни, па од оног што остане 
напуниће мртвачки сандук, и све послати на гро- 
бље Кламар.

Ето шта ће урадити од твог оца ти људи од 
ко j их ме ниједан не мрзи, који ме сви жале, и сви 
би могли да ме спасу. Они хоће да ме убију. Да 
ли то разумеш Марија? Да ме хладнокрвно уби- 
ју, церемонијално, за добробит ствари! Боже 
благи!

Јадна мала! И то твог оца који те je тако 
волео, твог оца, који je љубио твој мали бели 
миришљави врат, који je непрестано мрсио лок- 
не твоје свилене косе, ко j и je својим рукама обу- 
хватао твоје депо округло лице, који те je цуп- 
као на коленима и увече склапао твоје руке у по- 
ложај за молитву Богу!

Ко ће ме замените? Ко ће те волети? Сва 
деца твог узраста имаће оца, осим тебе. Како 
ћеш се одвићи, дете моје, дочека Нове године, 
поклона, лепих играчака, бомбона и пољубаца? 
— Како ћеш се одучити, несрећно сироче, да пи- 
јеш и једеш?

Да су бар те судије виделе моју лепу малу 
Марију, схватили би да не треба убити оца дете- 
ту од три године.
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А када буде велика, ако то доживи, шта ће 
бити са њом? Њен отац ће бити једна од успоме- 
на париског народа. Црвенеће због мене и мог 
имена, презираће je, одбацити, због мене ће би
ти безвредна, мене који je водим из дубине ду
ше. О, вожена моја Марија, зар je заиста могуће 
да ћеш ме се стидети и од мене ужасавати?

Јадник! Какав сам злочин починио, и шта 
сад радим против друштва!

Зар je истина да ћу умрети пре него што се 
дан заврши? Зар ja? Taj потмули звук повика ко- 
ји чујем споља, тај тал ac срећног народа ко j и се 
већ по обали жури, жандари ко j и се спремају у 
својим касарнама, свештеник одевен у црно, 
онај други човек са црвеним рукама, све je то 
због мене! Ja сам тај ко j и ће умрети! Ja, исти 
ко j и je сад овде, ко j и живи, ћути, дише, који се
ди за овим столом, а могао би бити и на другом 
месту; ja коначно, ja кога додирујем и осећам и 
чија одећа прави баш овакве наборе!

XXVII

Да бар знам како се то све тамо догађа и ка- 
ко се умире тамо горе! Ужасно je што ништа не 
знам!

Име справе je застрашујуће, и не разумем 
како сам до сада могао да га исписујем или изго- 
варам.

Комбинација тих осам слова*, њихов из- 
глед, физиономија, створена je да пробуди гро- 
зну мисао, а несрећни лекар ко j и je измислио 
справу имао je судбоносно презиме.

Слика коју везујем за ту мрску реч je нео- 
дређена, нејасна и зато злослутнија. Сваки слог 
je као део машине. Од њих, без престанка пра-

* Гиљотина (франц). Уређај за декапитацију осуђеника на 
смрт. Име добила по члану Конституанте Гијотену (Guillotin) ко- 
ји je предложио ову машину по угледу на сличне уређаје у Итали- 
ји.

Први пут употребљена у Француској 25. априла 1792.



вим и рушим у својој машти монструозни рад 
дрводеља.

Не усуђујем се да о томе нешто питам, а 
страшно je не знати шта je то, ни како се тамо 
треба понашати. Изгледа да постоји нека полу- 
га, као на ваги, и положе вас на трбух... Ах, коса 
ће ми поседети пре но што ми глава падне!

XXVIII

Па ипак, једном сам je скоро видео.
Пролазио сам у колима, j ед ног дана око je- 

данаест сати пре подне преко трга Грев. Најед- 
ном су се кола зауставила.

На тргу je била гомила народа. Кроз про- 
зорчић на колима гурнуо сам главу. Светина je 
преплавила трг Грев и улице поред обале; жене, 
људи и деца су стајали на оградама. Изнад глава 
се видео некакав подијум од црвеног дрвета који 
су подизала тројица људи.

Истог дана je требало да се изврши смртна 
казна над неким осуђеником, и градили су ма
шину.

Пре него што сам je видео окренуо сам гла
ву. Поред кола, j ед на жена je говорила детету:

— Гледај, нож лоте клизи, подмазаће 
жљебове крајем свеће.

Вероватно то и сад раде. У право je одзво- 
нило једанаест сати. Без сумње подмазују жље- 
бове.

Овог пута нећу окренути главу.

XIX
Милост! Милост! Можда ће ме помилова

ти. Краљ ме не мрзи. Нека неко оде по мог адво
ката! Брзо, адвоката! Хоћу робију. Пет година 
на галијама, или двадесет година, или доживот
но са црвеним оковима. Али милост за мој жи
вот!

Робијаш jош корача, види сунце.
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XXX

Вратио се свештеник.
Коса му je бела, има благ израз, добро и по- 

штовања вредно држање; то je заиста изузетан 
и добронамеран човек. Јутрос сам видео како je 
испразнио новчаник дајући затвореницима но- 
вац. Како то да његов глас не изазива никаква 
осећања, а и не показује их? Како то да ми још 
ништа није рекао што би ме до срца дирнуло 
или што бих појмио?

Јутрос сам био изгубљен. Једва да сам и чуо 
шта ми je говорио. Па ипак, чинило ми се да су 
његове речи бескорисне и оставиле су ме незаин- 
тересованог. Оне су склизнуле као што клизи и 
та хладна киша по глатком окну.

Међутим, када je малопре ушао, дирнула 
ме je његова појава. Међу свим тим људима je- 
дино je он још увек за мене био човек, помислио 
сам. Пробудио je у мени жељу за добрим, уте- 
шним речима.

Сели смо, он на столицу а ja на кревет. Ре
као ми je:

— Сине мој... — Та реч ми je отворила ср- 
це. Наставио je: — Сине мој, да ли верујеш у Бо
га?

— Да, оче, одговорио сам му.
— Верујете ли у свету римо-католичку цр- 

кву?
— Верујем, рекох му.
— Сине мој, изгледа као да сумњате.
Тада je почео да говори. Дуго je говорио, 

изговорио je много речи, а онда, кад je мислио 
да je завршио, устао je, по први пут од почетка 
свог говора ме je погледао и упитао:

— Шта кажете?
Тврдим да сам га најпре слушао халапљиво, 

затим пажљиво, најзад о дано. И ja сам устао.
— Господине, одговорио сам му, молим 

вас оставите ме самог.
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Питао ме je:
— Када да се вратим?
— Јавићу Вам.

Затим je изашао не љутећи се, али вртећи 
главом као да je мислио: безбожник!

Не, без обзира колико сам ниско пао нисам 
безбожник, а Бог ми je сведок да верујем у њега. 
Али шта ми je тај старац рекао? Ништа са ис- 
креним осећањем, ништа дирљиво, ништа што 
би из душе долазило, ништа што из његовог ср- 
ца иде ка мом, ништа од њега мени. Напротив, 
говорио je нејасно, безлично, применљиво на 
све и свакога; неприродно, и то овде где je тре- 
бало искрено саосећати, где je требало да све 
буде једноставно.

Сентиментални говор и теолошке елегије!
Ту и тамо понеки цитат на латинском. Све

ти Августин, Свети Гргур, и шта га још знам? 
Изгледао je као да рецитује лекцију коју je реци- 
товао већ двадесет пута, да понавља тему која je 
утиснута у његово памћење. Без погледа у оку, 
без нагласка у гласу, без покрета руку.

А како би и могло да буде друкчије? Ово je 
затворски свештеник. Његов je посао да теши и 
саветује, он од тога живи. Робијаши спадају у 
облает његове елоквенције. Он их исповеда и по- 
маже им, j ер то треба да ради. Остарио je воде- 
ћи људе у смрт. Одавно се већ навикао на оно од 
чега други дрхте; његова коса, посута белим пу- 
дером, више се не костреши; робија и губили- 
ште су свакодневница за њега. Он je отупио. Ве- 
роватно има свеску; та страна, робијаши; та 
страна, осуђени на смрт. Увече га обавесте да ће 
сутрадан бити потребно да неког утеши у толи- 
ко и толико сати; он пита ко je то, робијаш или 
погубљеник, ноново прочита страну и онда кре
не. Тако се догађа да они који иду за Тулон и они 
ко j и иду на Грев за њега имају заједничку тачку, 
као што и он за њих јесте заједничка тачка.

Нека иду да ми уместо њега потраже неког
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младог капелана*,  или неког старог пароха, на- 
сумице, у првој парохији, нека га доведу од ње- 
говог огњишта где je читао своју књигу и ништа 
ии je очекивао, нека му кажу: — иоед oj и човек 
који ће ускоро умрети, и ви треба да га утешите. 
Треба да будете тамо када му буду везивали ру
ке, тамо кад му буду секли косу, да се лопнете у 
његова кола са вашим крстом да би му сакрили 
поглед на целата, треба да се труцкате са њим 
по калдрми до трга Грев, да са њим прођете 
кроз гомилу жељну крви, да га пољубите у под- 
ножју губилишта и останете док тело не буде 
овде а глава тамо.

* Капелан — млађи свештеник који je додељен као помоћ- 
ник и заменик старијем свештенику.

Кад би га довели, дрхтућег и узбуђеног од 
главе до пете, бацио бих му се у наручје, клекнуо 
бих пред њега, а он би плакао, и ми бисмо пла
кали. Он би био речит, а ja бих се утешно и моје 
би се срце олакшало у његовом. Он би прихва- 
тио мо j у душу а ja бих прихватио његовог Бога.

Али, тај старац, шта ми je он? Шта сам му 
ja? Један несрећан човек, сенка, као и толике 
друге ко je je видео, још j ед ан кога треба додати 
онима над којима je извршена смртна казна.

Можда грешим што га тако одбацујем; он 
je добар и ja сам зао. Нажалост, нисам крив 
што сам такав. То je мој задах самртника који 
све квари и суши.

Баш су ми донели храну; веровали су да ми 
je потребна. Јело je одабрано и укусно; пиле, чи
ни ми се, и jош нешто уз то. Па лепо! Покушао 
сам да j едем, али већ код првог залогаја све ми 
je испало из уста, све ми je било горко и смр- 
дљиво!
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XXXI

Ушао je неки господин, са капом на глави, 
ко j и ме je j едва погледао, затим je отворио ме- 
тар и почео да мери зидове одоздо на горе, гово- 
рећи гласно: то je то, а онда опет: то није то.

Питао сам жандара ко je то. Лично je на по- 
моћника архитекте запосленог у затвору.

А и у њему се пробудило занимање за мене. 
Разменио je полу-речи са вратаром који га je 
пратио, затим ме je неколико тренутака нетре- 
мице гледао, безбрижно завртео главом и опет 
почео гласно да говори и мери.

Када je завршио посао, приближио ми се и 
рекао:

— Добри мој пријатељу, кроз шест месеци 
овај ће затвор бити много бољи. А његово je по- 
нашање казивало још и ово: — штета што Ви у 
томе нећете уживати.

Скоро да се смешно. Учинило ми се да ми се 
благо подсмева, као што се то чини са невестом 
у очи венчања.

Moj жандар, стари војник са ширитима, од- 
говорио му je уместо мене.

— Господине, рекао je. Не говори се тако 
гласно у соби самртника.

Архитекта je отишао. Ja сам за њега био 
исто што и било ко j и камен који je мерно.

XXXII

А онда ми се догодило нешто смешно.
Moj стари добри жандар коме ja незахвал- 

ник и егоиста ни руку нисам дружно замешен je. 
Уместо шега je дошао други: ниског чела, во- 
ловских очију, луцкастог лица.

Уосталом, нисам обраћао никакву пажшу. 
Док сам седео за столом окренуо сам леђа вра- 
тима; трудно сам се да чело освежим руком, а 
мисли су ми мутиле разум.
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Окренуо сам главу кад сам осетио лак уда- 
рац по рамену. То je био нови жандар са к oj им 
сам био сам.

Ево како ми се обратно.
— Осуђениче, да ли имате добро срце?
Не, рекао сам му.
Изгледа да га je мој напрасит одговор де- 

концентрисао. Па ипак, наставио je оклевајући:
— Нико није зао из задовољства.
А зашто не, рекох? Ако само то имате да 

ми кажете, пустите ме. Шта хоћете с тим?
— Извините, драги осуђениче, одговорио 

je. Само две речи. Ево, кад бисте могли да усре- 
ћите сиромаха а да вас то ништа не кошта, зар 
то не бисте учинили?

Слегао сам раменима.
— Да ли долазите из Шарантона*? Од 

слепца тражите очи. Ja, да неког усрећим!
Спустио je глас, што се ни мало није слага

ло са његовим тупим лицем и тајанствено ре
као:

— Да, осуђениче, да: срећу, богатство. Све 
то би ми дошло од вас. Ево, ja сам сиромашан 
жандар. Посао je тежак а плата мала. Имам ко
ша и он ме упропашћује. Играм игре на срећу да 
бих се одржао. До сада су ми недостајали само 
добри бројеви па да добијем. Увек тражим пра
ве, али их не налазим. Играм на седамдесет 
шест, а добијем седамдесет седам. — Само још 
мало стршьеша, молим вас, ево завршавам. Да- 
кле, ево добре прилике за мене. Изгледа да ћете, 
извините, осуђениче данас отпутовати. Сигурно 
je да мртваци који тако умиру унапред виде бро- 
јеве ко j и ће добити. Обећајте ми да ћете доћи 
сутра увече, шта вас то кошта, да ми дате три 
броја — права, А? Ja се не бојим духова, будите 
мирин. — Ево вам моја адреса: Касарна Попин- 
кур, степениште А, број 26, у дну ходника. Пре- 
познаћете ме сигурно, зар не? — Дођите и вече- 
рас, ако вам je тако лакше.

* Шарантой — предграђе Париза у коме je некада била болни- 
ца за умоболне.
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Не бих ту будалу удостојио од говора да се 
нисам лудо понадао. У том очајном положају, у 
ком се налазим, понекад се поверује да и влас 
мйже да пресече ланац.

— Слушај, рекао сам му глумећи онако ка- 
ко то може само онај који ће умрети, запета мо
гу да те начиним богатијим од краља, да зара- 
диш милионе. Под једним у словом.

Он глупаво разропачи очи.
— Како? Како? Све ћу учинити за Вас, мој 

осуђениче.
— У место три броја, обећавам ти четири. 

Промени са мном одећу.
— Ако се о томе само ради, викну он, и по- 

че да раскопчава униформу.
Устао сам са столице. Посматрао сам све 

његове покрете док ми je ерце подрхтавало. Ви
део сам већ како се отварају врата жандарској 
униформи, и трг, и улицу сам видео, и палату 
правде иза себе!

Али, он се окрену неодлучног изгледа.
— А..а..а Т..О..! Да то није због тога да 

изађете одавде?
Схватио сам да je све изгубљено. Па ипак, 

покушао сам јom једном некорисно, неразумно!
— Тако je, рекао сам, али тако ћеш бити 

богат...
Прекинуо ме je — А, не! Тле! А моји броје- 

ви! Да би они били добри треба да сте мртви.
Поново сам сео нем и очајнији j от више 

због наде коју сам имао.

XXXIII

Затворио сам очи и прекрио их рукама, по- 
кушао сам да заборавим садашњост мислећи на 
прошлост. Док сањам, појављују ми се успоме- 
не из мог детињства и моје младости, j ед на по 
једна, благе, мирне, насмешене, као цветна 
острва у вртлогу смућених и црних мисли које 
ковитлају по мом мозгу.
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Видим себе као дете, ученика, једрог и на- 
смејаног, како се играм, вичем и трчим са бра- 
ћом по великој, зеленој алеји необрађеног врта, 
у коме су протекле моје прве године, у старој 
опатији над којом се узд иже мрачно, словно ку
бе Валде Граса.

А четири године касннје, join увек сам дете, 
али већ сањар и подложан страстима. У скриве- 
ној башти била je девојка.

Мала Шпањолка, са крупним очима и дугом 
косом, тамне, позлаћене коже, румених уста и 
ружичастих образа, Андалужанка од четрнаест 
година, Пепа.

Мајке су нам рекле да трчимо заједно, а ми 
смо се шетали.

Рекли су нам да се играмо а ми смо разгова- 
рали, деца истих година али не и пола.

Годину дана смо трчали и рвали се. Препи- 
рао сам се са Пепитом око најлепше јабуке на 
дрвету; тукли смо се због птичијег гнезда. Она 
je плакала а ja сам говорио: добро обављено! И 
обоје смо одлазили да се жалимо мајкама које 
би нам гласно рекле да грешимо, а тихо да смо у 
праву.

Сада je видим како се ослања на моју руку, 
а ja сам веома поносан и узбуђен. Ходамо пола- 
ко, говоримо тихо. Она испушта марамицу, а ja 
joj je дохватам. Док се додирују, наше руке дрх- 
те. Она ми прича о малим птицама, о звезди ко- 
ja се тамо види, о руменом заласку иза дрвећа, 
или о својим пријатељицама из завода, о својим 
хаљинама украшеним тракама. Разговарамо о 
невиним стварима а обоје црвенимо. Девојчица 
je постала девојка.

Те вечери — било je летње вече — налазили 
смо се испод кестеновог дрвета, у дну баште. 
После подужег ћутања, којим су биле испуњене 
наше шетње, она наједном испусти моју руку и 
рече: хајде да трчимо!

Jom je видим, била je у црнини због бакине 
смрти. Кроз главу joj je промакла детињаста
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мисао. Пепа опет постаде Пепита. Рече ми: xaj- 
де да трчимо!

И потрча испред мене, витког стаса и мале- 
них ножица од којих се лепршала њена хаљина 
разоткривајући joj листове ногу. Гонио сам je. 
Она je бежала док je ветар задизао црну пелери
ну откривајући њена једра и лепа леђа.

Био сам ван себе. Сустигао сам je поред ста- 
рог, разрушеног бунара. Обухватих je око стру- 
ка правом победника, и натерах да седне на клу- 
пу од траве; она није одолела. Била je задихана 
и насмејана. Ja сам био озбиљан. Гледао сам у 
њене црне зенице.

15 Седите овде, рече ми. Joni je дан, читај- 
мо нешто. Имате ли књигу?

Имао сам код себе други том Спаланцаније- 
вих путописа. Отворио сам страну насумице, 
приближио joj се; она наслони своје раме на мо- 
је и почесмо да читамо свако за себе, тихо, исту 
страницу. Пре него што бисмо окренули лист 
она je морала да ме сачека. Moj дух je био спо
ри j и од њеног.

— Да ли сте завршили, питала je, а ja, je- 
два да сам и почео.

Наше су се главе дбдиривале, коса се меша
ла, дах нам се мало ломало примицао, и најед- 
ном, и наше у сне.

Када смо хтели да наставимо са читањем, 
небо je било осуто звездами.

— Мама, мама, говорила би она по поврат- 
ку, кад би само знала како смо трчали!

Ja сам ћутао.
— Ништа не кажеш, рекла би ми мајка, ту- 

жан си.
Paj je владао у мом срцу.
То je вече кога ћу се сећати целог живота.
Целог живота!
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XXXIV
Сат je одзвонио. Не знам колико; лоше чу- 

јем чекиће на сату. Чини ми се да у ушима чујем 
оргуље; то роморе моје последнее мисли.

У овом тренутку, када се прикупљам у сво- 
јим мислима, наилазим на мој злочин, са ужа
сом; желео бих да се кајем више него што то чи
ним. Осећао сам већу грижу савести пре него 
што су ми пресудили. Од тада изгледа да у мо- 
јим мислима има места само за смрт, а ипак бих 
желео да се много кајем.

Када сам сањао о прошлим, давним данима 
свог живота и кад сам се пренуо, j ер сам стигао 
до замаха секире ко j и треба да га ускоро завр- 
ши, уздрхтао сам као од неке нове појаве. Лепо 
моје детињство, моја лепа младост, златна по
длога окрвављених крајева. Од тада до сада 
протеже се река крви, туђе и моје крви.

Ако неко једног дана буде читао о мом жи
воту и мојoj прошлости, неће хтети да поверује 
да je после толико година проведених у невино- 
сти и срећи дошла проклета година која je поче- 
ла гнусним злочином а завршила се погубье- 
њем. Та ће година изгледати непотпуна.

Па ипак, јадни закони и j ад ни људи, нисам 
био зао!

Ох! Умрети кроз неколико сати а мислити 
да сам на исти дан, пре годину дана био Слобо
дан и чист, да сам те јесени шетао, лутао под 
дрвећем и ходао по лишћу!

XXXV
У истом овом тренутку, сасвим близу, има 

људи у тим кућама ко je окружују Палату и трг 
Г рев, има их свуда у Паризу; они одлазе и дола- 
зе, разговарају и смеју се, читају новине, мисле 
о својим пословима; има трговаца који продају, 
девојака које припремају хаљине за вечерњи 
бал, мајки ко je се играју са децом!
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XXXVI

Сећам се да сам једног дана,, као дете, ишао 
да видим велико звоно Нотр-дама.

Био сам очаран што сам се попео мрачним 
спиралним степеништем, што сам прешао преко 
крхког балкона који повезује две куле, и што ми 
je Париз био под ногама кад сам ушао у камени 
кавез у коме виси велико звоно са својим маљем 
ко j и je тежак тону.

Гледајући са раздаљине то чувено звоно, 
међу дедом и народом Париза, дрхтећи сам му 
прилазио по лоше састављеним даскама и са 
страхом примећивао да су настрешнице прекри- 
вене шкриљцима под мојим ногама.

На тренутке сам видео трг Парви Нотр-дам 
из птичје перспективе а пролазници су ми изгле- 
дали као мрави.

Изненада, одјекну огромно звоно, звук си- 
ловито покрену ваздух, заљуља тешку кулу. Да- 
ске на гредама су поскакивале. Замало нисам 
пао од буке; поводио сам се спреман да паднем, 
спреман да склизнем на искошене настрешнице. 
Због великог страха легао сам на даске чврсто 
их стежући рукама, без гласа, без даха, са тим 
велелепним одјецима у ушима, али и даље гле- 
дајући у тај понор гледајући на трг и дубину где 
су се толики људи, мирни и завидни, мимоила- 
зили.

Па депо! Чини ми се да сам и сада на кули 
где je велико звоно. У целини, све je то вртогла- 
вица и заслепљеност. Као да звук звона таласа 
по шушьинама мог мозга, а око себе, као изда
лека и као кроз пукотину пропасти, опажам тај 
равномеран и миран живот који сам напустио, а 
по којем j ош путују други људи.
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XXXVII
Општина je мрачна зграда.
Са својим шиљатим кровом, чудним кубе- 

том, великим белим сатним бројчаником, ни- 
ским спратовима, хиљадама прозора, корацима 
истрошеним степеништем, са своје две аркаде, 
десном и левом, ево je у истој висини са Гревом; 
мрачна, туробна, од старости изборана, и тако 
мрачна да je и на сунну црна.

У дане извршења пресуда бљује жандаре на 
сва врата и гледа осуђеног кроз све своје прозо- 
ре.

А увече, њен бројчаник к oj и je показивао 
време, остаје осветљен на мрачи oj фасади.

XXXVIII

Сад je j ед ан и петнаест,
Ево шта сад осећам:
Снажну главобољу. Тело ми je хладно, чело 

гори. Сваки пут кад устанем или се нагнем, чини 
ми се као да ми нека течност лелуја у мозгу и да 
удара њиме о преграде лобање.

Спопада ме грчевита дрхтавица, и с време
на на време из руке ми испада перо, као од струј- 
ног удара.

Пеку ме очи, као да сам у задимљеној про- 
сторији.

Боле ме лактови.
Још два сата и четрдесет пет минута и бићу 

излечен.

XXXIX

Кажу да то није ништа, да се не пати, да je 
то благ крај, да je то поједностављена смрт.

А шта je онда агонија дуга шест недеља и 
ропан к oj и траје цео j едай дан? Шта ли су стра- 
хови тог неповративог дана ко j и тако споро те-
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че а опет тако брзо? Шта су онда те постепене 
муке које се завршавају на губилишту.

Наизглед, то нису патње.
Зар то нису иста грчења као када крв истице 

кап по кап, а разум се гаси губећи једну мисао за 
другом?

Да ли су сигурни да се на губилишту не тр- 
пи. Ко им je то рекао? Да ли се прича да се икада 
нека одсечена глава окрвављена усправила, пре
ко руба корпе, и да je викнула народу: ништа не 
боли!

Да ли има мртвих ко j и су умрли на шихов 
начин, а који су дошли да се захвале говорећи 
им: то je добар изум. Држите га се. Механизам 
je добар.

Да ли je то учинио Робеспјер? Луј XVI?...
Не, ништа! За маше од минута, од секунде, 

и ствар je завршена. Да ли су се икада, макар и у 
мислима, ставили на место оног ко j и je тамо, у 
тренутку кад тешко сечиво уједа месо, прекида 
нерве, ломи кичму...

Али шта! Пола секунде! Бол je вешто укло- 
шен... Ужас!

XL

Необидно je што без престанка мислим на 
краља. Отресам главом, а опет у уху ми je стал- 
но j ед ан глас ко j и каже:

Постоји у овом истом граду, сад, недалеко 
одавде, у другој палата човек који има стражаре 
на свим својим вратима, j единствен у народу 
као и та што си, са разликом што je он исто то- 
лико високо колико си та ниско. Сав шегов жи
вот je, минут за минутом, само слава, величина, 
уживаше, занос. Око њега све je љубав, пошто- 
вање, обожавање. Најгласнији гласови постају 
тихи кад му се обраћају, а најгордији обарају 
главе. Пред шеговим очима налазе се само свила 
и злато. У овом тренутку саветује се са минис- 
трима а сви се слажу са шеговим мишљешем;
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или мисли о сутрашњем лову, вечерашњем ба
лу, сигуран да he све бити како треба, оставља- 
јући другима да се позабаве послом око његових 
уживања. Е, па лепо, тај човек je од меса и ко
сти j у као и ти! Било би довољно да он напише 
седам слова свог имена пером у дну парчета хар- 
тије, или да његова кочија пресретне моја кола 
па да се у овом трену страшно губилиште сру- 
ши, да све што ми je одузето буде враћено: жи
вот, слобода, срећа, породица. Он о мени й не 
зна j ер он за такве ствари нема интересовања.

XLI

Па, лепо! Имајмо храбрости за смрт, шчепајмо 
ту страшну мисао обема рукама и погледајмо 
joj у лице. Питајмо je шта je она, сазнајмо шта 
од нас хоће, премећимо je у свим правцима, ре- 
шимо ту загонетку, и унапред погледајмо у 
гроб. Чини ми се да ћу видети, чим се моје очи 
буду склопиле, велику и бесконачну светлост по 
којој ће мој дух непрестано путати. Чини ми се 
да he небо бити осветљено само собом а звезде 
правити тамне мрље и уместо да буду, како се 
то чини очима у којима постоји живот, зрна 
златног песка на ирном своду оне he бити као 
црне тачке у бескрајно трептећем и знатном 
пространству.

А можда he, jаднику какав сам, то бити гну- 
сни понор, дубок, чија je унутрашња страна та- 
мом пресвучена, у који ћу непрестано падати, 
гледајући како се у мраку покрећу неки облици.

Или ћу се можда наћи, док се будем будио, 
на некој равној и влажној површини пузећи у 
мраку и вртећи се око себе самог, као каква гла
ва која се котрља. Изгледа ми да he ме гурати 
велики ветар, и да he ме бацати там о амо и да ћу 
се сударати са другим главама које се котрљају. 
Ту и тамо биће баруштина и потока испуњених
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непознатом, млаком течношћу: све ће бити цр- 
но. Када се моје очи, котрљајући се, буду нашле 
окренуте ка горе, видеће мрачно небо чији ће га 
дебели слојеви притискати, а у даљини ће виде- 
ти велике димне сводове тамније од мрака. Спа- 
зиће и мале црвене варнице како лепршају у но- 
ћи које, кад се приближе, постају ужарене пти
це.

И тако he то бити вечно.
Могуће je да се одређеног дана мртви са гу- 

билишта Грев окупљају у мрачи oj зимској ноћи. 
То je бледа и крвава томила, а ja ћу бити са њи- 
ма. Неће бити месеца, и тихо ће се говорили. 
Општина ће бити ту са својом црвоточном фа
садом, исецканим кровом и својим бројчаником 
који није имао милости за све нас. На тргу ће 
бити једна гиљотина из пакла на к oj oj ће ђаволи 
извршавати смртну казну над џелатом.. To ће 
бити у четири сата ујутру. A ми ћемо бити по- 
сматрачи.

Moryhe je да je то тако. Али ако се ти мртви 
враћају, у каквом се облику враћају? Шта задр- 
жавају од непотпуног и обогаљеног тела? Шта 
одабирају? Да ли главу или сабласни труп?

А шта ће смрт учинити са нашом душом? 
Какву joj грађу оставља? Шта ће joj узети или 
шта ће joj дати: где ће je стављати? Да ли ће joj 
позајмити очи и месо да би гл едала и плакала?

Ах! Свештеника! Свештеника к oj и то зна! 
Желим свештеника, и крст да га пољубим!

Moj Боже, увек исти!

XLII

Замолио сам их да ме пусте да спавам и ба- 
цио сам се на кревет.

Заиста, крв ми je јурнула у главу, и успавао 
сам се. То je мој последњи сан, те врете.

Сашао сам.
Сањао сам да je ноћ. Изгледало ми je као да
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сам у свом кабинету са два или три пријатеља, 
више не знам којима.

Moja жена je сдавала у суседној, спаваћој 
соби, и то са дететом.

Говорили смо тихо, пријатељи и ja, а то 
што смо говорили плашило нас je.

Наједном ми се учинило да чујем неки звук, 
негде у другим просторијама у стану. Слаб, чу- 
дан, неодређен.

Пријатељи су чули као и ja. Ослушнули 
смо. Звук je подсећао на лагано пререзивагье ре- 
зе, лично на тихо отварање браве.

Нешто нас je ледило; бојали смо се. Поми- 
слили смо да су то можда лопови који су ушли 
код мене у тако позно доба ноћи.

Одлучили смо да одемо и погледамо. Устао 
сам, узео свећу. Пријатељи су пошли за мном, 
j ед ан по j едай.

Прошли смо кроз спаваћу собу. Moja жена 
je спавала са дететом.

Затим смо стигли у салон. Ништа. Портре
та су били у својим златним рамовима на пур
пурном зиду. Учинило ми се да врата која воде 
из салона ка трпезарији уопште нису на уобича- 
јеном месту.

Ушли смо у трпезарију. Обишли смо je. 
Ишао сам први. Врата ка степеништу су била 
добро затворена, исто тако и прозори. Када сам 
дошао до пећи, видео сам да су врата ормана за 
рубље отворена, да су отворена управо тако да 
праве угао са зидом као да га сакривају.

То ме je изненадило. Помислили смо да je 
неко иза врата.

Принео сам руку там вратима, да затворим 
орман: он одоле. Зачуђен, повукао сам јаче, вра
та нагло попустише и открише нам малу стари
цу чије су руке опуштено висиле, очи су joj биле 
затворене, била je непомична. Стајала je као за
кована за угао зида.

У свему томе било je нешто грозно, и кад 
на то мислим коса ми се диже.
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Питао сам старицу:
— Шта радите ту?
Она није одговорила.
Питао сам je:
— Ко сте ви?
Она ни je одговорила, није се померила и 

очи су joj остале затворене.
Моји пријатељи су рекли:
— Она je сигурно саучесник оних који су 

ушли са неком намером, они су прбегли кад су 
нас чули да долазимо, она ни je могла да побегне 
и ту се сакрила.

Поново сам je испитивао, ни глас није пу
стила, није се покренула, ни je погледала.

Један од нас ју je гурнуо ка земљи. Пала je.
Пала je цела, одједном, као комад дрвета, 

као мртва ствар.
Померали смо joj ноге, затим je двојица од 

нас подигоше и поново ослонише о зид. Пи je да
вала никакве знаке живота. Викали смо joj у 
уши, остала je нема као да je била глува.

Ми смо изгубили стрпљење, у нашем страху 
било je беса. Један од пријатеља ми рече:

— Ставите joj свећу под браду.
Ставио сам упаљену свећу под њену браду. 

Тада je отворила једно око допола, празно, 
мрачно, страшно око ко je и не гледа.

Уклонио сам пламен и рекао:
— Ах! најзад! Хоћеш ли да одговараш ма- 

тора вештице? Ко си ти?
Око се затворило само од себе.
— Опет свећу! Још! Заиста треба да гово

ри.
Померио сам свећу под старичину браду.
Тада je полако отворила своја оба ока, све 

нас je погледала једног за другим, затим, нагло 
се сагнувши, дунула je у свећу леденим дахом. 
Истог тренутка сам осетио три оштра зуба како 
се утискују у моју руку, у помрчини.

Пробудио сам се, дрхтећи и окупай хлад- 
ним знојем.
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На мом кревету je седео добри свештеник 
код ногу и читао je молитве.

— Да ли сам дуто спавао, питао сам га?
— Сине мој, сдавали сте један сат. Довели 

су вам дете. Она je ту у суседној просторији, че
ка вас. Нисам мео да вас пробудим.

— Ох, узвнкнуо сам! Moja ћерка, нека ми 
доведу ћерку!

XLIII

Она je свежа, румена, са крупним очима, ле- 
па je!

Обукли су joj хаљиницу к oj а joj лепо стоји.
Узео сам je, узео у наручје, ставио на коле

на, љубио сам joj косу.
Зашто није дошла са мајком? — Мајка joj je 

болесна, бака исто тако.
Добро je.
Зачуђено ме je гледала; мажена, љубљена, 

прождирана пољупцима, и то je допуштала; 
али, с времена на време je бацала забринут по- 
глед на своју дадиљу, ко j а je плакала у углу.

Haj зад сам могао да проговорим.
— Мари, рекао сам, моја мала Мари!
Снажно сам je стезао уз груди к oje су се на- 

димале од јецаја. Слабо je узвикнула.
— Ох, боли ме, господине, рече ми.
Господине! У скоро ће бити годину дана ка- 

ко ме није видела. Зад и о дете. Заборавила ме je, 
моје лице, речи, нагласак. А и ко би ме препо- 
знао са овом брад ом, овом одећом, и овако бле- 
дог? Већ сам избрисан у том сећању, једином у 
коме сам желео да живим! Шта! Већ нисам више 
отац! Осуђен сам да више не чујем ту реч, ту та
ко благу реч на лечи j ем језику: тата!

Па ипак, да je чујем, да с тих уста још јед- 
ном препознам ту реч, то je све што бих тражио 
за оних четрдесет година живота ко je ми узима-
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— Слушај Мари, рекао сам joj, узимајући 
њене ручице у моје руке, зар ме уопште не по- 
знајеш?

Погледала ме je својим лепим очима и одго- 
ворила:

— Наравне, не!
— Добро гледај, поновио сам. Како не 

знаш ко сам?
— Знам, рекла je. Један господин.
Авај! Жарко волети само једно биће на све

ту, волети га свом својом љубављу, имати га 
пред собом да вас оно гледа и ви њега, да вам 
говори и одговара, а да вас не познаје! Само од 
њега желети утеху, а да само оно не зна да вам 
je то потребно, јep ћете ускоро умрети!

Мари, поново сам почео, имаш ли опа.
— Да, господине, рекло je дете.
— Па депо, где je он?
Дигла je своје крупне, зачуђене очи.
— Ви дакле не знате? Он je мртав.
Затим je викнула; умало je нисам испустио 

да над не.
— Мртав, рекао сам! Мари, знаш ли шта je 

то бити мртав?
— Да, господине, одговорила je. Он je у зе- 

мљи и на небу.
Наставила je сама од себе:
— Свако јутро и свако вече молим се до

бром Богу на крилу моје маме.
Пољубио сам je у чело.
— Мари, реци ми шта молиш.
— Не могу, господине. Молитва се не изго- 

вара дању. Дођите вечерас код нас па ћу вам je 
рећи.

О томе je доста, прекинуо сам je.
Мари , ja сам твој отац.
— Ах, рекла je.
Додао сам: — Хоћеш ли да ти ja будем та- 

та?
Дете се окренуло.
— Нећу, мој тата je био много лепши.
Прекрио сам je пољупцима и сузама. Тра-
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жила je да се ослободи из мојих руку, вичући: 
— Боли ме од ваше браде.
Тада сам je сдави о на колена, кришом je 

гледајући, а затим сам je испитивао.
— Мари, умеш ли да читаш?
— Да, одговорила je. Знам добро да читам. 

Мама ме je научила слова.
Да видимо, читај мало, рекао сам joj, пока- 

зујући на папир који je она држала згужван у 
својим малим рукама.

Нагла je своју лепу главу.
— Па, ja умем да читам само гласно.
— Пробај. Хајде, читај.
Она je исправила папир и почела je да сриче 

уз повлачење прстом: П, Р, пр Е, С, У, есу Д, А, 
да, ПРЕСУДА...

Ишчупао сам joj то из руку. То je моја 
смртна пресуда коју ми je читала.

Њена дадиља je купила тај папир за j ед ан 
су. Ja сам то платно скупље.

Немам речи да искажем шта сам осећао. 
Moja jy je наглост уплатила, скоро je плакала. 
Haj ед ном ми рече:

— Вратите ми мој папир! Хоћу да се играм 
с њим.

Предао сам je дадиљи.
— Одведите je.
Пао сам на столицу, мрачан, напуштен, 

очајан. Сада би требало да дођу; више ми ни до 
чега пи je стало: и последња нит у мом срцу се 
прекинула. Спреман сам за оно што хоће да ура- 
де.

XLIV

Свештеник je добар и жандар исто тако. Ве- 
рујем да су засузили кад сам рекао да одведу мо- 
је дете.

И то je учињено. Сада треба да се посветим 
себи и да мислим на целата, на кола, жандаре, 

-----------на гомилу народа на мосту, на народ на обали,

76



на прозорима, и на оно што ће за мене бити изу- 
зетно на том туробном тргу Грев, који би могао 
да буде поплочан главама које су на њему пале.

Мислим да имам још сат времена да се на 
то све навикнем.

XLV

Сав тај народ ће се смејати, лупати рукама, 
тапшати. И међу свим тим слободним и непо- 
знатим људима, који радосно трче на извршење 
смртне пресуде, чувари. У том метежу глава ко- 
je ће прекрити трг има више од j ед не која je пре- 
додређена да ме следи пре или касније, у црвеној 
корпи. Више од једног који je дошао због мене и 
који ће се ту вратити због себе.

За та несрећна бића на тргу Грев, на некој 
тачки, налази се кобно место, центар привлачне 
моћи, замка. Они око њега обилазе док у њега 
не упадну.

XLVI

Moja Мала Мари! Одвели су je да се игра. 
Она гледа у гомилу народа кроз прозор фијаке- 
ра и више не мисли на тог господина.

Можда ћу jош имати времена да напишем 
неколико страна за н-у, да би их она прочитала 
једног дана, и да би кроз петнаест година могла 
плакати за ово данас.

Да, треба од мене да сазна моју повеет и за- 
што je име ко je joj остављам крваво.
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XLVII

MOJA ПОВЕСТ

Белешка издавала. — Још нису нађени ли- 
стови који се настављају на ове. Можда, као 
што показују следећи, осуђеник није имао вре
мена да их напише. Било je касно када je на то 
помислио.

XLVIII

Из неке собе у општини

Из општине!... Тако, ту сам. Преваљен je 
проклети пут. Трг je ту, а испод прозора ужасал 
народ који лаје, чека ме и смеје се.

Хтео сам да се саберем, да прикупим сву 
своју снагу, али нисам могао. Када сам видео 
изнад глава та два црвена крака, са црним троу- 
глом на крају, подигнута измену две светиљке 
на обали, моје срце ни je издржало. Тражио сам 
да дам последњу изјаву. Оставили су ме овде, и 
отишли су да потраже каквог краљевог заступ
ника. Чекам, бар сам добио још времена.

Ето:
Одзвањало je три сата, дошли су да ме оба- 

весте да je време. Задрхтао сам, као да сам на 
нешто друго и мислио протеклих шест сати, 
шест недеља, шест месеци. На мене je то остави
ло утисак нечег неочекиваног.

Натерали су ме да прочем кроз шихове ход- 
нике, и да сиђем њиховим степеницама. Турнули 
су ме у узану, засвођену, мрачну собу у призе- 
мљу, j едва осветљену кишовитим и магловитим 
даном. Једна je столица била на средини. Текли 
су ми да седнем, и сео сам. Норед врата и дуж 
зида стајало je неколико људи; осим свештеника 
и жандара било их je још тројица.
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Први, највиши, најстарији, био je мастан и 
имао je црвено лице. Носио je реденгот и троро- 
ги деформисан шешир. То je био он.

Био je то џелат, гиљотинин слуга. Остала 
двојица су били његове слуге.

Тек што сам сео, а она двојица су ми се при- 
ближила, с леђа, као мачке; затим сам одједном 
осетио хладан челик на мојој коси и шкрипу ма- 
каза око мојих ушију.

Moja коса, насумице сечена, падала je у пра- 
меновима по мојим раменима, а човек са троро- 
гим шеширом их je благо уклањао својом вели
ком руком.

Око мене се говорило тихим гласом.
Напољу je била велика галама као хук к oj и 

се преносио кроз ваздух. Најпре сам помислио 
да je река; али по праскавом смеху препознао 
сам да je то светина.

Један младић, поред прозора, који je писао 
олобком по бележници питао je чувара како се 
назива то што они раде.

— Спремање осуђеника, одговорио je дру
ги.

Разумео сам да ће то сутра бити у новина- 
ма.

Изненада, j едай од слугу ми je скинуо ка
пут, а други ме je узео за обе руке које су висиле 
и ставио их иза мојих леђа; и осетио сам чворове 
конопца како се полако омотавају око мојих 
приближених песница. Истовремено, други je 
одвезивао моју кравату. Moja батистана кошу- 
ља, једини дроњак к oj и je преостао од мене из 
прошлих дана, успорила га je за тренутак; за
тим je почео да сече крагну.

Због те страшне предострожности и челика 
који je додиривао мој врат, тресао сам се и по- 
црвенео. Рука извршиоца je задрхтала.

— Господине, рекао ми je, извините! Да ли 
сам вас повредио?

Ти џелати су благи људи.
Томила je напољу још гласније викала. ------------
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Дебели човек са бубуљичавим лицем je по- 
нудио да помиришем марамицу натопљену сир- 
ћетом.

— Хвала, рекао сам му најодлучнијим гла
сом којим сам могао. Непотребно je. Добро се 
осећам.

Затим се j ед ан од њих сагнуо и везао ми сто
пала помогу лабавог и танког конопца, к oj и ми 
je допуштао да правим мале кораке. Овај коно- 
пац je привезан за онај који ми je везивао руке.

Онда ми je дебели човек пребацио капут 
преко леђа и везао рукаве под мојом брадом. 
Оно што je овде требало да буде урађено, урађе- 
но je.

Затим ми се свештеник приближио са сво- 
јим крстом.

— Хајдемо сине мој, рекао ми je.
Помоћници су ме ухватили испод руку. 

Устао сам, пошао сам. Кораци су ми били тро- 
ми и несигурни као да сам имао два колена на 
свакој нози.

У том тренутку отворила су се сложна вра
та после два куцања. Весна вика, хладан ваздух 
и бела светлост доспели су до мене, у сенци. 
Истовремено, кроз мрачни прозор нагло сам ви
део кроз кишу хиљаду глава к oje су викале, на
род к oj и се налазио без икаквог реда на огради 
великог степеништа Палате; десно, у истом ни- 
воу са прагом, дуг ред жандара на коњима, од 
којих, због ниских врата, ништа нисам видео 
осим предњих коњских ногу и груди; на супрот- 
ној страни одред војника под оружјем; лево, 
задњи део кола на који су се наслањале мердеви- 
не. Гадна слика, добро урамљена затворским 
вратима.

За тај тренутак, који ми je уливао страх, чу- 
вао сам снагу. Три пута сам закорачио и стигао 
до прага затвора.

— Ено га, ено га, викала je руља! Излази! 
Haj зад!

А они који су ми били најближи запљескали 
.су рукама. Зак о као да краљ долази.
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Кола су била обична, са мршавим кошем, а 
кочијаш je носио плаву радну блузу са црвеним 
обрубом као што носе баштовани у околини Би- 
сетра.

Дебели човек са тророгим шеширом се по- 
пео први.

— Добар дан, господине Самсон, викала су 
деца окачена по оградама. За њим je изашао по- 
моћник.

— Браво, Марди, опет су викала депа! 
Обојица су села на клупу к oj а се налазила на- 
пред.

Дошао je ред на мене. Попео сам се доела 
чврстим кораком.

— Добро иде, рекла je једна жена која се 
налазила поред жандара.

Ова'груба похвала улила ми je храброст. 
Свештеник je дошао да седне поред мене. Сео 
сам на клупу к oj а се налазила назад, леђима 
окренут кошу. Задрхтао сам од те последгве па- 
жње. Показали су хуманост у томе.

Желео сам да гледам око себе. Жандари ис- 
пред, жандари иза; и светина, светина и свети- 
на; море глава на тргу. Зед ан одред жандара на 
коњима чекао ме je на вратима код ограде Пала
те. Официр je издао наређеше. Кола и њена 
пратња су се покренула као да су били гурани 
виком народа.

Прошли смо кроз капију. У тренутку када 
су кола скренула ка мосту Понт-о-Шанж*  цео 
трг je о дј екну о буком, од калдрме до кровова, а 
мостови и обале су одговориле као да се земља 
тресе.

* Pont- au- Change - мост за размену.

Тамо нас je чекао одред к oj и се придружио 
пратњи.

— Капе доле! Капе доле, хиљаду уста je за- 
једно викало! Као за краља.

Тада сам се и ja страшно насмејао, ja, и ре
као сам свештенику.
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— Они капе, ja главу.
Ишло се кораком.
Обала Флер je мирисала. Пијачни дан je. 

Трговци су оставили своје букете због мене.
Преко нута, мало испред четвртасте куле 

која чини угао са Палатом, налазе се крчме чија 
су приземља била препуна срећних гледалаца 
због њиховог доброг места. Нарочито жене. Би- 
ће то добар дан за крчмаре.

Издавали су се столови, столице, скеле, ко- 
лица. Све се ломило под гледаоцима. Трговци 
људском крвљу викали су на сва уста:

— Ко жели место?
Спопао ме je бес против тог народа. Желео 

сам да им викнем:
— Ко хоБе моје?
Међутим, кола су се кретала унапред. Како 

су кола одмицала тако се гомила иза њих расту- 
рала. Видео*сам  мојим замућеним погледом ка
ко Бе опет да се прикупе на другим тачкама по- 
ред којих морам да прођем.

* Boucherie, (ф) — касапница

Ступајући на Понт-о-Шанж случајно сам 
погледао на десно уназад. Поглед ми се зауста- 
вио на друг oj обали изнад кућа, на усамљеној, 
црној кули украшеној скулптурама, на чијем 
сам врху видео из профила два камена чудови- 
шта како седе. Не знам зашто сам питао све- 
штеника која je то кула.

— Сен-Жак-ла-Бушери*,  одговорио je це- 
лат.

Не знам како je то било могу Бе; по магли и 
упркос финој и белој киши која je пробијала ва- 
здух и личила на паукову мрежу није ми измакло 
ништа што се око мене дешавало. Сваки од тих 
детаља ме je мучио. Немам речи да искажем та 
осеБања. Када смо били на средини моста 
Понт-о-Шанж тако широком а тако преоптере- 
Беном да смо са муком пролазили, обузео ме je 
ужас. Бојао сам се да Бу пасти... Последња сује-
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та! Присилио сам себе да не чујем, да не видим и 
да будем глув за све осим за свештеника чије сам 
речи једва чуо, због великог метежа.

Узео сам крст и пољубио га.
— Смилујте ми се, рекао сам. О мој Боже 

— и трудно сам се да се удубим у ту мисао.
Кад год би се кола затресла тргнуо бих се. 

Затим ми je одједном постало веома хладно. 
Киша je пробијала моју одећу и сквасила кожу 
моје кратко ошишане главе.

— Дрхтите од хладноће, сине мој, питао 
ме je свештеник?
— Да, одговорио сам.

На жал ост, не само од хладноће.
На крају моста, чуо сам гласове жена ко je 

су жалиле што сам тако млад.
Пошли смо кобном обалом. Више нисам 

видео, нисам чуо. Све те гласове, те главе на 
прозорима, на вратима, на оградама рад ши, на 
стубовима за светиљке, те свирепе и радознале 
посматраче, ту гомилу к oj а ме познаје а ja не 
познајем никог, тај калдрмисан и људским по- 
гледима озидан пут... Био сам опијен, слуђен, 
лишен свести. Неподношљива je тежина толи- 
ких погледа упртих на вас.

Тресао сам се на клуни не обраћајући више 
пажшу на свештеника и крст.

У ларми која ме je обавијала нисам више 
разликовао узвике сажаљења од звука среће, 
смех од плача; све се претвори у шум к oj и je од- 
звашао у мојој глави као ехо о бакрен котао.

Moje очи су махинално читале натписе 
изнад радши.

Чудна радозналост ме je натерала да окре- 
нем главу и погледам унапред. То je био нослед- 
ши пркос мог разума. Али тело није хтело; мој 
потиљак je остао парализован и унапред мртав.

Само сам делимично, лево од мене, изнад 
реке видео кулу Нотр-дам која, кад се одатле 
гледа, сакрива другу кулу. То je она на којој се 
налази застава. Тамо je било много народа, j ер 
се са тог места све може добро видети.

83



А кола су ишла, ишла. Продавнице су оста- 
јале а надписи су се смењивали: насликани, 
исписани, позлаћени, а народ се смејао и гацао 
по блату. Пустио сам да ме воде као да сањам.

На углу трга, нагло се прекинуо низ продав- 
ница којима су се бавиле моје очи. Повици гоми- 
ле су послали још јачи, још крештавији, join ра- 
доснији. Кола су се нагло зауставила и замало 
нисам пао лицем на даске. Свештеник ме je за- 
држао. — Храбро, прошапта ми! — Онда су до
вели мердевине и прислонили су их са задше 
стране кола; дао ми je руку, сишао сам, затим 
сам начинио j ед ан корак, онда сам се окренуо да 
начиним join j ед ан, и нисам могао. Између две 
светиљке на обали видео сам страшну ствар.

То je била стварност!
Зауставио сам се, посрћући, као да ме je већ 

ударац погодно.
— Хоћу да дам последњу изјаву, слабо сам 

узвикнуо!
Попели су ме овде.
Тражио сам да ми допусте да напишем сво- 

ју последњу жељу. Ослободили су ми руке, али 
конопац je ту, спреман.

XLIX

Судија, опуномоћеник, чиновник, не знам 
које врете, управо je дошао. Скутьених руку, 
клечећи, тражио сам од њега милост. Злокобно 
се смешећи питао ме je да ли je то све што имам 
да му кажем.

— Милост! Милост — понављао сам! Бар 
из сажаљења, join пет минута!

Ко зна? Можда ће ме помиловати. Тако je 
страшно умрети, на овај начин, у мојим година- 
ма. Често се дешавало да помиловања стигну у 
последњем тренутку.

А кога би требало помиловати, господине, 
ако не мене?
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Проклети џелат! Приближио се судији да 
би му рекао да извршење смртне казне треба да 
буде у одређено време, да се то време примиче, 
да je он за то одговоран, да уосталом пада киша 
и да прети опасност од рђања машине.

Преклињем вас! Још минут да сачекам по- 
миловање! Иначе ћу се бранити, уједати!

Судија и џелат сиђоше. Сам сам. Сам са два 
жандара.

Ох! Грозан народ који завија попут хијена. 
Ко зна, можда ћу им умаћи? Али ако не будем 
спасен? Ако моје помиловање?... Немогуће je да 
ме не помилују!

Бедници! Чини ми се да се пењу степени- 
штем...

ЧЕТИРИ САТА
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Виктор Иіо 
и Ср б и

од др. Миленка BecHuha

У саду Palais Royal-a у Паризу, који je био 
поприште толиких догађаја из велике француске 
револуције, откривен je пре две године споменик 
Виктору Игу, дело највећег вајара наших дана, 
Огиста Родена. На свечаност тога чина био сам 
позван љубазношћу председника Иговог Одбора 
и уредника његових скупљених списа г. Густава 
Симона, сина познатог писца и државника Жи
ла Симона. Поштоваоци великог лесника хтели 
су овим чином да окупе још једном око њега оне 
ко j и су се одушевљавали његовим делима. Са 
свршене свечаности отишао сам ожалошћен, и 
излазећи на живо раскршће пред Француском 
Комедијом у к oj oj су дела његова одушевљавала 
француску публику, и где се и сад дају уз коме- 
дије Молијерове и уз драме и трагедије Расино- 
ве и Корнејове, мени се непрестано враћао ста
ри уздах „sic transit gloria mundi“! И ja ево, не 
смедох, под тим утисцима, да дела његова назо
вем бесмртнима, ма да су као таква, за живота 
му, обележавана стотинама пута, и од најпозва- 
нијих; ма да je он био највећи лесник читавог 
једног столећа, и ма да je његово песничко срце 
куцало истом јачином у тешким часовима како 
за отацбину му, тако и за судбину свих народа, 
ко j и су патили од неправде и од насиља јачих и 
си л ни j их. Ни луно четврт столећа ни je нас раз- 
двајало тога дана од смрти му. На његовом по
гребу суделовао je цео узбуђени свет. Француска
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je тога дана готово била саревњива на преда- 
ност, која му je указивана од свцх народа, и од- 
мах je похитала да му подигне величанствен 
споменик на једном од најлепших места новога 
Париза и да његовим именем назове једну од 
најлепших улица у својој престоници, пошто je 
смртне остатке му положила у Пантеону; пре 
две године, на откривању новога му споменика 
j едва да нас je било неколико стотина, и б oj ати 
се да ja нисам био j едини туђинац, и ако je сама 
влада Француска узела учешћа у овом чину у ли
цу Министра Просвете Думерга и помойника му 
за Лепе Вештине симпатичног Дижардена — 
Бомеца!

* *
*

Рођен у Безансону (14/26 фебруара 1802) 
Виктор Иго je могао слушати о Србима још у 
свом раном детињству: j ед ан српско-хрватски 
батаљон бавио се у овом граду неко време под 
Наполеоном I, а како je био официрско дете, ни- 
je немогуће да je познавао и кога од српских до- 
бровољаца. Не пише ли познати повереник На
полеонов, мајор Меријаж, да je под заповед- 
ништвом Миленковим у августу 1807. затекао у 
Неготину чете, које су биле састављене већином 
од Граничара, и да су се j еданаесторица између 
ових били окупили око његове пратње, „говори
ли су француски, и придали су да су били ратни 
заробљеници у Монтелимару.“ У познатој пе- 
сми Расрђени Дунае, писаној још јуна 1828, чи- 
тамо и ове стихове:

„Београд и Земун вечно ратују

Земуне, Београде, шта вам je? 
Стол ehe j ед но, тако ми Бога, 
Проћи не може, а да покличи 
Са обе стране мир вам не руше... 
 С Земуном Београд крвно завађен,
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Земун je увек на кавгу готов, 
Прва кривина увек његова.“
Није искључена претпоставка, по којој je и 

познији државник и дипломата француски Туве- 
нел у својој књизи La Hongrie et la Valachie (Paris 
1840) под утицајем тада већ чувеног В. Ига обе- 
лежио Београд као „вековног“ такмаца 
Земуна“. La Legende des Siecles најбољи нам je 
доказ да je В. Иго проучавао join за рана исто- 
рију и књижевности осталих народа, што му je у 
осталом било олакшано знањем главнијих 
европских језика. Списи Фортисови и браће 
Грима нису му могли бити непознати; о Гетео- 
вим и да и не говоримо. Рајна би такође могла 
дати потврду за ово. Занимљиво je оно што он у 
њој пише о нашој приморској републици „Ду
бровник се налазио, вели он, између два горо- 
стасна суседа: Млетака на Западу и Цариграда 
на Истоку. Зазирући и с десна и с лева, Дубров- 
чани су дошли на мисао да Султану понуде 
14000 цекина на годину. Пошто je овај примио 
тај данак, он je заштићавао дубровачке слободе. 
Куповање слободе од Султана по себи je чудно- 
вата ствар, али су последние тога биле још чуд- 
новатије. Од времена на време Млеци су се ус- 
тремљавали на Дубровник, али их je Султан зау- 
стављао, велика република хтела je да прогута 
малу, и у томе ју je спречавао j ед ан деспот“.

Његово познавање Словена je врло магло- 
вито. УРајни je (1841) велики пријатељ Немаца, 
и у њима гледа природне савезнике Француза. 
„Нека Немачка костреши своју гриву и нека кли
че Истоку; нека Француска шири своја крила, и 
нека упути своје муње према Западу. Свет ће се 
морати покорити страшној слози лава и орла“. 
Пошто je након тридесет година лав скршио 
крила орлу, Виктор Иго ће према Немачкој про- 
поведати вечну мржњу. Од пораза Француске 
Иго je постао апостол слободе потлачених на
рода. Он пише у свом Дневнику 13/25 фебруара 
1884, на годину пред своју смрт:
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„Сањао сам да сам у Сенату, и да говорим. 
На крају беседе изговорио сам у сну ово, што 
бих можда рекао и на јави: „Слободна Францу- 
ска хоће слободне народе. А оно што Француска 
хоће, што она захтева, она ће и извојевати. Из 
јединства слобода у братству народа нићи ће 
узајамна љубав између душа, клина оне вели- 
чанствене будућности, где ће за род људски от- 
почети општи живот, који ће се звати Европски 
Мир“.* Иго je у осталом био један од проповед
ника општег мира још за пуне снаге своје. Год. 
1849 био je он председник првог конгреса Свет- 
ског мира, који je тада одржан у Паризу, и на 
коме je уз њега председавао Р. Кобден. Доцније 
ћемо имати прилике да га опет сретнемо на 
овом делу.

* *
*

Већ год. 1838. донео je Српски Народны 
Лист (бр. 47 и 48) Теодора Павловича у преводу 
Жана Клуба од Виктора Ига. Колико се за сад 
зна, ово je прва Игова појава у нашој књижевно- 
сти. Већ год. 1842. давала je j ед на позоришна 
дружина, ко j а je у Београд била дошла из Загре
ба, Иговог Ернанија у преводу Јована Ст. Попо- 
вића. У нашем Народном Позоришту даје се 
овај комад данас по преводу Милоша Пејинови- 
ћа од год. 1880. — Г. Ђорђе Поповић „Даничар“ 
првео je с француског и штампао у Новом Саду 
1867 Работнике на Мору. У својим Омањим 
преводима с франиускоі штампао je Владимир 
Николин у Београду 1869 Сиромаха Клавдија. 
Мите Ракића превод Jag ника почео je излазити 
1872, а довршен je тек 1886. Исти преводилац 
објавио je год. 1879. Праву историју: Свак на 
своје место, а 1880 Уметност и Науку. Уред- 
ништво београдског Радника издало je 1881 Мо-

* Gustore Simon, Les Carnets de Victor Hugo, у Annales Politi- 
Kues es Litteraires од 6. марта 1910, стр. 229.
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je синове, а Светозар J. Зорић студију Мирабо. 
Прву књигу Деведесет треће превео je J. Ђаја 
1884, другу Окица Глушчевић 1885. Народна Би
блиотека Браће Јовановића (Панчево) донела je 
1886 На белом хлебу. Забавник Српске Књижев- 
не Задруіе да о нам je год. 1898. Боіородичину 
Цркву у Паризу у преводу Душана Л. Ђокића, а 
Песме против тираније превео je врло вероват- 
но (1891) г. др. Драгиша Станојевић. — Осим 
тога, донеле су још год. 1862. ТріовачкеНовине 
у издању Очајнике, из којих je 1864. Српски 
Дневник саопштио Једно1 Владику. Даница je 
осим Работника на Мору (1867) штампала 1866 
На белом хлебу. Jaeop je 1887 дао својим читао- 
цима Преи пољубац. Стража (коју су уређивали 
Л. Пачу и Пера Тодоровић) објавила je Истори- 
ју једноЈ Злочина у преводу Милице Нинковић 
— Тодоровић (прва жена Пере Тодоровића) која 
je превела и Једну јунакињу из Франиуске Рево- 
луције.

Поред већ поменутог Ернанија репертоар 
оба наша Народна Позоришта садржи од Иго- 
вих дела: Марију Тудорову (превод с немачког, 
1869) Лукрецију Борџију (с немачког превео 1872 
Милан A. Симић некадашњи управник Народ- 
ног Позоришта у Београду) Руј Блаза (1875 у 
преводу г. Драгутина Н. Јовановића), Ану ела 
падованскоі тиранина (1877, од истог преводи- 
оца); Марију Делормову превео je 1881 Милош 
Пејиновић, Племиће 1883 Јован Несторовић, а 
Краљ се забавља 1907 М. Селић и Сима Панду- 
ровић. — Од драма написаних no Иговим рома- 
нима игране су у нашим Народним Позоришти- 
ма: Звонар Боі ородичине Цркве од Шарлоте 
Бирхпфајферове (1872) у преводу Јована Ђорђе- 
вића управника најпре новосадског, за тим бео- 
градског Нар. Позоришта, познијег професора 
Велике Школе и Министра Просвете; Jag ни up 
слика из француског живота по Иговом роману 
израдила Тереза Мегерле, у преводу М. Бошња- 
ковића и Д. Николића, 1878; Деведесет трећа 
по Иговом роману написао Пол Мерисе 1901. 
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Наши најбољи песници преводили су песме 
В. Ига. Год. 1881 превео je Змај Једној девојди, 
и штампао у Јавору. У истом листу изишле су у 
преводу Мите Поповића 1879: Песме. Рака и Ру- 
жа и Атлант и брда. Бранково Коло донело je 
1906 j едай низ песама из Les Contemplations, као 
и Три Юдине после, а 1908 Светлану последњу у 
преводу Boj. J. Илића. Београдска Звезда дала 
нам je 1894 Једној жени, а 1899 Синоп, Песму о 
свечаности Нероновој и join j ед ну машу, по- 
следше три у преводу Андрије Ивановича. Сте
ван Луковић превео je Весео живот и објавио га 
(под псевдонимом: Атанијин) у београдском 
Социјал-Демократи год. 1895. Сриски Књижев- 
ни Гласник донео je 1903 Наитие из Леіенде Ве
кова у преводу Симе Пандуровића. Милан Ра- 
кић превео je и штампао први пут у Искри (1898) 
а за тим у својим Песмама (1903) две Игове пе
сме. Владимир М. Јовановић преводио je више 
Игових песама, и ове су ушле у шегову збирку 
Лепе туђинке (1889) и у 14 кшигу Српске Кши- 
жевне Задруге С франиускоі Парнаса (1893).

Врло je вероватно да овај преглед Игових 
дела на српском језику није потпун. Ми у оста- 
лом у овој прилици за тим нисмо ни тежили. 
Али већ и из овога што je изнето јасно се види, 
колико je овај писан код нас превођен. Уз то je 
лако запазити, да су важнија му дела превођена 
jош за рана. Није могуће, да Иго није знао за 
ово интересоваше Срба за шегове синее. Данае 
на жалост за шегове везе са Србима нема ника- 
квих доказа ни у сачуваној преписци код шега 
нити у породици Мите Ракића, за кога поуздано 
знамо да je био с шим у преписци. У осталом 
ово није ни неопходно, па да се разуме шегово 
велико интересоваше за српску ствар, нарочито 
у тренутку кад се цела Европа бавила нашом 
борбом с надмоћном Турском. Раније, а и у ово 
време изишле су важне и опсежне расправе и 
кшиге о Србији и Србима из пера X. Тјера, Уби- 
чинија, Купиберта, Нинријаиа Роберта, Барона
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Д’ Аврила, Е. Пикоа, Дозона и Сен-Ренеа Та- 
љандија, задахнути најтоплијим симпатијама 
за нас и нашу народну ствар. Сам Гамбета с ко- 
јим je В. Иго био присни пријатељ и чији je па- 
триотизам толико поштовао, да je пред одар 
његов у Бурбонску палату одвео пред погреб му 
своју унучад, да се поклоне његовој успомени, и 
к oj и je год. 1876. послао у Србију једнога свога 
даровитог следбеника, Жозефа Ренака; сам 
Гамбета дакле, који се с великим лесником врло 
често виђао, био je у ово време наш велики при- 
јатељ. Он je 29 августа (И септембра) 1874 при- 
мио у иосету 4 овала Ристића, к oj и га je опчарао 
оним што му je говорио о својој земљи и о своме 
народу, наслућујући у њему тајног и поносног 
савезника онога дана „кад буде требало стегну
ти германску аждају између Латина са Запада и 
Славена с Истока, и угушити je под овим двос- 
труким притиском“.. „На ту страну, вели он у 
j ед ном писму Гђи Адам, треба упутити наше 
погледе; на овој размеђи између Европе и Азије 
треба тражити савезнике за рат и ослобођење“. 
У ово време он се пита, да ли не би било добро 
да се и сам спусти до Београда, ако би отишао у 
Беч, као што je намеравао.

До Француске су допирали, било у дописи- 
ма новинарским, непосредно и преко инглеских 
листова, било у извештајима дипломатским и 
консулским, најцрњи гласови о свирепствима 
турским по најезди на српско земљиште. Из јед- 
ног извештаја из Алексинца пуковника К. С. 
Протића војном министру луковнику Тих. Ни- 
колићу од 11 августа, који je пренет у европску 
штампу, виде се ова свирепства у појединости- 
ма. Два дана пре тога објављено je j ед и о писмо 
Јована Ристића, у коме наилазимо на овај став: 
„Што се рањених тиче, они између њих, које ни- 
смо могли понети собом, сакаћени су и опљачка- 
ни, у колико нису поубијани од ових савремених 
варвара који служе Туреку под именем Черкеза 
и Башибозука. Од времена Џингиз-Хана Европа

93



није видела ништа слично овоме. Турска влада 
не војује против српске војске, она je поставила 
себи за циљ истребљење самог Српског Народа; 
она опустошава земљу, и витла мачем и огњем и 
тамо, где никаквој борби нема места. Ово je јед- 
ном речи, обнова варварских најезда, са нераз- 
двојним од њих свирепствима и грозотама“. Taj 
вапај српског председника Министарства није 
могао остати без дејства. Патриота до сржи 
својих костију, В. Иго можда није поред тога 
заборавио да су год. 1871. Срби у Угарској за- 
једно с Хрватима и Румунима били противници 
присаједињењу Елзаса и Лотрингије Немачкој.

Било како му драго, тек je Иго под својим 
пуним потписом објавио у Паризу, у јеку 
српско-турског рата, 17/29 августа овај про
глас.

За Србију

„Постаје потреб ним, да се обрати пажња 
европских влада на j едай тако мали догађај, да 
оне као да га не опажају. Ево га: један народ се 
убија. Где? У Европи. Има ли сведока томе чи
ну? Један: цео свет. Виде ли га владе? Не.

„Народи имају над собом нешто што je 
испод њих: владе. Ова противречност избија на 
видик у извесним тренуцима: цивилизација je у 
народима, варварство у владама. Да ли je ово 
варварство намерно? Није, оно je у управљач- 
ком занату. Оно што зна и види цео род људски, 
владе не знају и не виде. То долази отуда, што 
владе гледају на све кратковидошћу државног 
разлога, докле род људски посматра другим 
оком: савешћу.

„Ми ћемо запрепастити евр опеке владе, по
казавши им да су злочини злочини, да држави 
ни je допуштено, исто као ни појединцу, да буде 
убица, да je Европа заједнички одговорна, и да 
она сама чини све што се у њој чини: да ако има 
која дивљачка влада, према њој се као таквој
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треба и понашати: да се у овом часу, на наше 
очи, одмах ту до нас, коље, пали, пљачка, да се 
дави и убијају очеви и матере, да се продажу де- 
војчице и дечаци: да се дечица без продајне вред
ности кољу и черече: да се читаве породице спа- 
љују по кућама, да je становништво вароши н. 
пр. Алексинца* за неколико часова сведено од 
десет хиљада на хиљаду и триста: да су гробља 
претрпана лешевима, тако да се не стаже поко
пати их, и да убицама побијени враћају у уз дар je 
кугу, што je са свим на свом месту.

„Европске владе треба да знају, да тирании 
тамо пара утробу матерама, да би у њој побио 
децу; да по јавним тржиштима има безброј жен
ских лешева с траговима мрцварења; да пси по 
улицама глођу лубање обешчашћених девојчи- 
ца; да je све то страшно и одвратно; да би био 
довољан j едай миг Европе, па да све то преста
не, и да су дивљаци који врше све те злочине 
страшни, а да су цивилизоване владе које све то 
мирно и равнодушно посматрају, одвратне.

„Час je стигао да се подигне глас. Одврат- , 
ноет je општа. Има тренутака кад савест чове- 
чанства узима реч и заповеда владама да je слу- 
шају. Владе плашљиво мрмљају кроз зубе одго- 
вор. Већ су покушале да бенетају, како je све то 
претеривање. Да, претерује се! Алексинац ни je 
истребљен за неколико часова већ за неколико 
дана; тврдило се да je полажено двеста села, док 
их je у ствари изгорело деведесет и девет; ваша 
куга je прост тифус; све жене нису биле силова- 
не, али им je и глава одсецана што ублажује сам 
чин; дете за ко je се тврди да je било бацано с јед- 
ног коца на други, било je у ствари само натак- 
нуто на j ед ан бајонет; где je j едал случај ви га 
удвајате! Итд, итд. итд.

„А, после, зашто се тај народ и буни? За- 
што људско стадо не пристаје да се с њим распо- 
лаже као са стадом стоке? За што? Итд...

* У оригиналу се овај град зове Балак. То je по свој прилици 
дошло од погрешног преношења кроз штампу разних народа, а 
можда и од штампарских погрешака. —
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„Овај начин умовања још већма појачава 
страшило стварности. Ништа није бедније од 
дражења јавне одвратности. Тежња за ублажа- 
вањем утиска отежава; то je просто довијање да 
се варварство ублажи. Тако Византија правда 
Стамбол.

„Зовимо ствари њиховим правим именем. 
Убити човека на шеталишту или у планини зло- 
чин je: убити народ j ед ан у бвој другој шуми 
што се зове дипломацијом, такође je злочин. Ра- 
злика je само у томе, што je овај последњи мно
го тежи. Смањује ли се злочин упоредо са сво- 
јом страховитошћу? На жалост, то као да je од 
искони закон Историје. Ако сте убили шест љу- 
ди, ви сте разбојник; убијете ли на шест стотина 
хиљада, онда сте Цезар. Што страшније дело, 
тим се лакше прима. Доказй: Вартоломејска 
Ноћ коју je Рим благословио. Други децембар 
к oj и je Европа поздравила. Али je дошао час да 
се стари закон замени новим; ма како да je ноћ 
мрачна, зора ипак мора зарудети. Да, ноћ je цр- 
на: авети се буде. После Силабуса, ево нам Ко
рана. Од j ед не до друге Библије настаје брати- 
мљење: jangamus dextras; иза Папске Столице 
уздиже се Висока Порта; нуди нам се избор по- 
мрчина, и видећи да нам je Рим дружно свој 
Средњи Век, Турека je сматрала да нам она мо- 
же понудити св oj.

„И отуда све ово што се догађа у Србији. 
Кад ће се с тим стати? Кад ће престати муче- 
ништво овога малог јуначког народа? Крајње je 
време, да цивилизована Европа забрани даже 
продирање на том путу. И ми, народи, ми наре- 
ђујемо владама, да задрже ову јурњаву к злочи- 
ну.

„Одвраћа нам се, како има „питања“. Уби
ти човека, злочин je; уништити цео j ед ан народ 
„питање“ je. Свака влада има своје питање: Ру- 
сија има Цариград, Инглеска Индију, Францу- 
ска Пруску, Пруска Француску. — Ми одговара- 
мо: И човечанство има своје питање. И ево тога 
питања ко je je веће и од Индије и од Инглеске и
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од Русије: то je дете у удроби своје матере. За
менимо политичка питања питањем човечно- 
сти. И ту je сва будућност. И та ће будућност 
доћи, ма шта се против ње радило. Све joj иде 
на руку, чак и сами злочини, ти страховити по- 
моћници.

„Ово што се у Србији збива, доказује по
требу уједињења европских држава. На место 
завађених влада треба да дођу удружени наро
ди. Свршимо с убилачким царевинама. Завили- 
чимо фанатизам и апсолутизам. Прекршимо 
мачеве, оруђе предрасуда и догме којима je сна- 
га у топузу. Доста je било ратова, доста сече и 
крвопролића. Нека уступе место слободној ми- 
сли, слободној трговини и братству. Зар je мир 
тако тешка ствар? Без Европске Републике, без 
Континенталног Савеза нема политичке безбед- 
ности. То je плод умовања, то наук догађаја. С 
обзиром на ову неизбежну стварност сви су фи- 
лософи сложни, а њиховим разд озима у њен 
прилог џелати додају данас своје. На свој на
чин, и баш за то што je наказно, дивљаштво све- 
дочи у прилог цивилизације. Напредак овде но
си потпис Ахмет-Паше. Зверства извршена у 
Србији утврђују несумљиво да je Европи по
требно j единство: j ед на влада, j едай општи 
братски изборни суд, демокрација у миру са са
мом собом, као средиште свих збратимљених 
народа Париз; другим речима, општа слобода 
на чијем престолу блиста светлост. Зед ном ре
чи: Уједињење Европских Држава. То треба да 
буде циљ, то крајње пристаниште. Јуче je ово 
била само истина; захваљујући џелатима Срби- 
је, данас je то неизбежност. Мислиоцима су 
прискочиле у помоћ убице. Ђенији су дали одав- 
на доказ за ову потребу; чудовишта су je при- 
тврдила... Будућност je Бог, кога тигрови 
вуку“.*

* Београдски Исток тадашњи полуслужбени орган српске 
владе донео je овај проглас у непотпуном преводу у бр. 92 од 24. 
августа 1876. на првој страни.
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У ово време Виктор Иго често мисли на Ср- 
бију. На неколико дана после овог прогласа пи- 
ше он (10 септембра по новом) председнику 
Конгреса Мира у Женеви: „Конгрес Мира про- 
дужава упорно свој рад, и има потпуно право 
што тако чини. Пред осакаћеном Француском, 
пред измученом Србијом цивилизација се грози, 
и протест Конгреса Мира je неопходан.“ — Уче- 
сницима на банкету у Марсељу, где je прослав- 
љана годишњица Републике, пише опет 10/22 
септембра „Сила уображава да je право: овде се 
онакажује Француска, тј. цивилизација; тамо се 
убија Србија тј. човечанство“.

* *
*

Виктор Иго je преминуо у Паризу у петак 
10/22 маја 1885, по навршеној осамдесет трећој 
години пошто je рођен 14/26 фебруара 1802. Он 
je живео дакле готово читаво столеће с Францу
ском, и може се рећи с целим људским родом, и 
за све то време корачао je упоредо са својим са- 
временицима, к oj има je у многом погледу пред- 
њачио. Као што се зна, он je у Француској играо 
и видну политичку улогу као публициста и на- 
родни посланик. Против владавине Наполеона 
III водно je опозицију join од 1852, и од тада je 
живео у изгнанству све до септембра 1870. Мо
же се с правом рећи да je увек корачао устопице 
са онима који су били на челу цивилизације. 
Овај проглас у прилог Србије показује, каквим 
je осећајима био обузет према свима народима 
ко j и су патили. Да je потребно, ми би у осталом 
могли навести за ово тврђење више примера. 
Ни je чудо, дакле, што je глас о његовој смрти 
ожалостио готово све народе. Сва Европа и 
Америка учествовале су у тој жалости Францу- 
ске. Тадашње наше новине писале су такође при-
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јавних извештаја о ономе што се том приликом 
дешавало у Паризу. Погреб Виктора Ига био je 
дан жалости за целу Француску; али je то у исто 
време била прилика која je показала јачину сим- 
патија у осталом свету како за великог лесника 
тако и за његову витешку отацбину.

Није се могло ни замислити, да ће Срби у 
тој прилици изостати у манифестацијама сим- 
патија иза осталих народа. Српска народна тро- 
бојка вила се високо тога дана уз Јелисејска По- 
ља, а поред ње je био венац српски. Једно и дру- 
го носила су два највиша и најличнија Србина 
тога времена, праћена осталим својим сународ- 
ницима, којих je било из свих наших крајева. 
Чак je инжењеру Г. Ђ. Т. Петровичу из сремске 
Митровице, који je тала био секретар једног не- 
ћака Иговог, било пало у део да тога дана пусти 
на слободу на познатој Place de la Concorde пун 
кавез голубова, купљени неколико дана раније у 
Зоолошком Саду, пошто je В. Иго j ако волео го- 
лубове. Нишки епископ Јероним престојао je од 
шест часова у j утру до пет по пОдне на углу Бу- 
левара Св. Германа и Орсејске обале према Бур- 
бонској палата прислоњен уз једно дрво, на к oje 
се био успео Мата Ст. Бошковић данашњи по- 
сланик Србије у Атини, обојица у друштву Спи
ра Познановића из Херцег-Новога у Боци. За 
српском заставом и венцем ишли су Срби, уни
верситетски слушаоци и радници, од којих данас 
већ више њих нема међу живима, као што су 
Стеван Јакшић и Живко Милосављевић профе- 
сори некадашње Велике Школе, Драгутин Пе- 
тровић j ед ан од најмилијих ученика Панчиће- 
вих, Boj. J. Марковић начелник Министарства 
Спољних Послова, Тихомир Јовановић војно- 
судски капетан и други. Међу оним Србима ко j и 
су пратили смртне остатке Игове били су и др. 
Милован Ђ. Милованович данашњи Министар 
Спољних Послова, др. Војислав Ст. Вељковић, 
Милић Радовановић, док je Сима Матавуљ по- 
сматрао спровод с једног омнибуса.
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Чудновато je да ни у нашим ни у париским 
листовима тога времена нема иомена о овом су- 
деловању Срба на погребу овога нашег великог 
пријатеља, за који je учешће Клуба Хрватске 
Странке Права послао Старчевић (18/30 маја) у 
j ед ном врло леном брзојаву. У великој забуни, у 
којој су се тих дана налазили и пријатељи и по- 
родица В. Ига, много се шта могло и превидети 
и затурити. Пријатељи Иговога значаја међу- 
тим се не заборављају.

(Објављено у летопису Матице српске,
Нови Сад, 1911)
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ВИКТОР ИГО (1802-1885), највећи франиуски 
песник 19. века, признати родоначелник франиускоі 
романтизма, претеча свих франиуских песничких 
школа 19. века. За владавине Луја Филипа постао je 
академик, .а 1848. био je изабран за републиканскоі 
посланика у Уставотворној скупштини. После др- 
жавноі удара, који je Наполеон III извршио 1851. Ю- 
дине, био je протеран; остао je у изінанству у Беліи- 
ju и на енілеским острвима Џерсију и Геризију све 
до пада Друіоі иарства 1870. Юдине.

У самоћи проЮнства і лас песника визионара 
постаје пророчки мопан. Осамнаест Юдина поли- 
тичкоі изінанства дало му je ореол браните/ьа свих 
потлачених. Одржава везе са сейм напредним круі о- 
вима у Европи. Подупире Мазинијев и Гарибалдијев 
покрет, дописује се са руским револурионарима, 
ycuiaje против колонијалне политике великих сила, 
заузима се за укидање смртне казне, двапут предсе- 
давд светском коніресу Пријатеља мира (1849. и 
1869 Л

Неуморно je стварао све до смрти, залажући се 
за демократска начела и слободе. Године 1876. напи- 
сао je ватрени чланак „За Србију“. У іледашу на 
друштвене проблеме близак je идејама утопистич- 
коі соријализма. Писао je песме, позоришне комаде, 
романе, eceje, памфлете и др. Код нас je мною пре- 
вођен и читан још од средине 19. века. Дела: романа 
„Боіородична ирква у Паризу“, „Задница “ „Вандеја 
се буни“, позоришни комади „Ернани“, „Лукреизца 
Борд uja ", „ Pyj Близ“; политичко-сатирична збирка 
песама против Наполеона III, „Казне“, памфлет 
„Наполеон Мали“ и др.
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