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VI

Међер је Вулатријел био паметан

После подне иа Божпћ 1823, једаи човек 
шеташе дуго но пајусамљенпјем крају Бол- 
нпчког Булевара у Парпзу. Он пзгледаше 
као да тражп квартпр, п као да се пај- 
радпје заустављаше пред најскромнијпм ку- 
ћама па овом опустелом крају нодграђа Сен- 
Марсо.

Доцнпје ће се вндетп да је овај човек 
доиста п узео једпу собу у овом осамљепом 
крају.

Овај човек, п лпцем п оделом, беше прав 
тпп тако званнх госиоских просјака, а то ј 
крајтва спротпља удружепа с крајљом чп 
стотом. То је врло ретка смеса, која у па- 
метнпх људп пзазпва двојио иопгговаље, једно 
које осећамо ирема човеку пуком сиромаху, 
друго ко.је осећамо ирема човеку веома до- 
стојном. На љему беше округао шешпр, стар 
и иодерап, капут, до јаке пскрпљен, од суре 
жуте чохе, боје која у оно време ппјс бпла 
ппмало пеобнчна, велпк прслук с цеповима 
иа старинску Форму, црие паиталоне на ко- 
леиима пзлизане, црие чарапе и нлитке цп- 
пеле с пређпцом од бакра. Ко бп га впдео, 
рекао бп да је то какав старп учптељ у каквој 
доброј кућн, који се повратпо из емнграцпје.

1*
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I По седој коси, по боровптом чеду, по бледпм 

усиама, по лнцу које казпваше умор и досаду 
живота, свак бп рекао да му нма вшпе од 
шесет годппа. А по чврстом, и ако лаганом 
кораку, но необпчпој сплпнп која му лежаше 
у сваком помицају, једва бп му дао п пе- 
десет годпна. Боре на челу његовом беху 
лено размештене, н свакога би задобпле ко 
бп га посматрао пажљпво. 57сне му се спајаху 
тако чудно, да изгледаху строге, а беху 
скромне. У дубпнп његовог иогледа лежаше 
нека тужна збпља. У левој руцн ношаше ие- 
какав замотуљак у марамн; десном се. по- 
штанаше на некакав штап у гори осечеи. 
Тај штап беше малчпце одељап, п не нзгле- 
даше баш сасвпм ружпо; чворовп су му 
скресатп, па црвеннм воском затопљенп; то 
беше права тојага, а пзгледаше као штап.

Овпм булеваром слабо ко пролазп, паро- 
чпто зимп. Овај човек пзгледаше, нсградећп се, 
као да нре бежи од л>удп, иего што пх тражп.

У ово време, краљ Л.уј XVIII иђаше 
готово сваки дан у Шоазп-ле-Роа. То му 
беше пајмплпја шетља. Око два сата, готово 
увек без нромеие, могао сп впдетп кола н 
каваљерпју краљевску, како јуре болипчким 
булеваром.

То је служпло место сата сиротпњп овога 
краја, која говораше: — Нма два сата, веК 
се враћа у Тилерпје.
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јшк тттп

И тада једпи трчаху, а 9сР Л^ед
врстаху; јер кад краљ нролпзн, увек пма на- 
рода. Уосталом, иојава Луја XVIII обраћаше 
палсњу у улпцама иариским. Он пролажаше 
брзо, али велпчанствеио. Овај пемоћни краљ 
миловаше велики галон; иемогући да иде, 
хтео је да трчп: овај богаљ желео је да-га 
муња носи. Он пролажаше, тпх н строг, у 
сред голпх сабаља. Љегове тешке каруце, 
златом нозлаћене, с великим гранамаљпља- 
иовим, псписаиим на вратаоцима, јураху с 
велпком тутљавом. Једва сн пмао кад по- 
гледатп пх. На десном ћошку у љима, на 
јастуцнма белнм сатеном постављенпма, вн- 
ђашс се једпо ншроко лпце, пуно и црвсно 
чело всдро п пудровано а Гоњеаи гоуа1, ок< 
ноноснто, грубо и лукаво, осмејак кљнжев 
ничкп, две велпке еполсте са ресама па цп- 
вилиом каиуту, златно руно, крст Св. Луја, 
крст Легпје Частп, медаља Св. Духа, велпк 
трбух, и велика нлава лента; то беше краљ.
Вап Парпза, држао је шешпр с белом пер- 
јаннцом па коленпма, утегнутпм у високе 
чарапе инглискс; враћајућн се у варош, ме-. 
тао је шешпр на главу, помалчпце иоздрав- 
љајућп. Ои гледаше хладно иарод, којп га 
поздрављаше. Кад се првп пут појавно у кварту 
Ссн-Марсо, све одушсвљење, које је изазвао, 
бнла је ова реч једиог палнлулца своме дру- 
гару: „Виш овога дебељка, он је сад влада.“
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Овај пролазак краљев у један истп сат 
беше дакде диевни догађај иа болиичком 
булевару.

Онај шетач у жутом каиуту мора да пије 
био пз овога краја, а можда ни пз Париза, 
јер ппје знао за ову ствар. Кад се, око два 
сата, краљевска кола, окружена ескадропом 
телесне гарде, срмом окпћене, појавише иа 
булевару, он пзгледаше нзнснађсн, и готово 
нрестрашен. У противној алејп пебеше ни- 
кога другога осим љега, и он се зато одмах 
склоии за ћошак од зпда, које инмало ие- 
сиречп Г. Дуку од Хавре, да га сназн. Г. 
Дука од Хавре, као каиетап гардс овога дана: 
сеђаше у колима прсма краљу. Он рече Ње- 
говом Велпчанству: Оно је пеки рђав човек. 
Полидаји, ко.јп пажаху о проласку краљеву, 
такође ^а смотрише; једап од љпх добп за- 
повест да га прати. Али човек умачеумале 
сокачпће, п, како дан већ беше иа измаку, 
полнцај га нзгуби из очпју, као што је опе 
вечери копстатоваио у рапорту Г. ГроФУ Ан- 
глу. мпннстру државпом, управипку полпцпје.

Пошто човек у жутом капуту завара но- 
лпцаја, оп опучи што брже могаше, алп се 
оиет впше пута осврташе да види да га ко 
непрати. У четпрп сата п четврт, то ]»е рсћп 
већ у мрак. он прођс норед тсатра па ка- 
пији Сен-Мартен, у ком се то всче иред- 
стављаше козгад Дча Робијагиа. Ова објава,
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осистљена Фењерпма театорским, паде му у 
очи, јер, ма да се жураше, застаде да је 
прочита. Један тренутак нотом, он беше у 
ћорсокаку Планшет, н уђе у Калајни Тањир, 
где се наимаху кола за Лањи. Та кола по- 
лажаху у четири сата и по. Коњп нећ беху 
уирегнутп, н путницп, иа позтз кочпјашев, 
већ се журно иењаху на впсоке лествице 
гвоздене.

Човек упита:
— Имате ли какво место?
— Једно једино, иоред мепе, одговорд 

кочнјаш.
— 5гзимам га.
— Пењ’те се.
Међутим, ире поласка, кочијаш погледа на 

лоше одело путииково, п на малеп завежљај 
његов, па попска нарс наиред.

— Хоћете лпвпуЛањп? заппта кочпјаш.
— Хоћу, одговорп човек.
Путнпк илатп до Лањпја.
Одоше. Пошто већ оставпше Парпз, ко- 

чпјаш нокуша да заподене разговор. 
путнпк одговараше само са да п јест. Ко- 
чпјаш нотом узе звпждатп п коње нсоватп.

Кочпјаш огрте кабанпцу. Беше хладио. 
Човек и немшпљаше па хладноћу. Тако нро- 
ђоше Гурне и Нељп-спр-Марн.

Око шест сатп у вече стпгоше у Шел. 
Кочпјаш стаде да одморп коње пред кочп-

алп
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јашком механом у старој кући, где су некад 
седелн калуђерн краљевскп.

— Ја ћу до.вде, рече човек.
Па узе завежљај н штан, н скочп с кола.
Бослс једног трепутка беше већ пшчезао.
У механу ие бешо ушао.
Кад се, после иеколпко минута, кренуше 

кола у Лаљп, пигде га не сретоше на путу.
Кочпјаш се окрете к путнпдима у колима.
— Овај човек, рече, мора да није одавде, 

јер га пепозпајем. Изгледа као да нема пп 
иребпјене паре, а овамо показује се као да 
немарп за повац; плаћа до Лаљпја, а вози 
се само до Шела. Сад, у поћ, све су куће 
затворепе; он иеоде у механу, а ево га нема 
нп на друму. Мора да јс у земљу иропао.

Алп човек небеше ироиао у земљу, него 
је по мраку брзо обншао друм Шелски; потом 
је окрепуо лево, путом који водп у Мон- 
Фермељ, као човек којп иознаје пут и којп је 
већ туда ишао.

Тпм путом нђаше брзо. Кад бп на рас- 
кршћу, које чпии стари пут што водн пз Га- 
љија у Лаљи, чу где иекп људи нду. Одмах 
се сакрп у једап јарак, на чекаше да лрођу. 
Уосталсм, то беше сувнпшо, јер, као што смо 
реклп, тада је бпла дексмбарска помрчпна. 
Једва се впђаху две три звсзде.

0д тога баш места почпље се дпзати брдо. 
‘Човек сс певрати на иут Монфермељски, него
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окретс десио, нреко поља, и журно замаче 
У ^иуму.

Кад стиже у шуму, пође лакше, п стаде 
гледатп брижљпно сиа дрвета, идући корак 
но корак, као да тражп неку тајну иутању, 
коју ои сам зна. У једаи мах пзгледаше као 
да је залутао, и застаде иезнајући шта да 
радп. Наиослетку, мотрећи и иииајућп, дође 
до једиог проплаика, где беше једаи камаљ 
од велпког белог камења. Одмах иохпта томе 
камаљу, п, онако кроз мрак, гледаше паж- 
љпво камен по камеи, као да држаше смотру 
над љима. Једпо дебело дрво, покривено нме- 
лама, брадавпцама растпљскпм, стојаше па 
неколико корака до тога камаља. Он нриђе 
к том дрвету, п опнпа мурукомкору, као да 
рад беше да позиа п да избројп све чворове 
љегове.

Преко пута од тог дрвета, које беше бреза, 
стојашеједаи кестен,који беше болестан због 
огуљене коре, п тога ради нодвезаи цпновом 
криицом. Човек се нроие на нрсте, и додпрпу 
ову крнпцу.

Потом тапкаше иеко време ногом ио земљп 
пзмеђу дрвета п опог камаља, као да хоћаше 
да дозиа да лп је ко скоро коикао што у 
земљн.

После тога као да нознаде где је, п пође 
даље кроза шуму.
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Ово беше онај пстн чонек што је срео 
Козету.

Промпчући тако кроз ишбл»ак путом у 
МонФермељ, оп опазп опу малу сенку, што 
се са страхом мпцаше, што пајпре спустп 
некакав терет па земљу, па га потом опет 
узе, п пође даље. Оп се прпблнжп, п по- 

'зпаде да је то сасвим мало дете, које носи 
грдну ведрицу воде. И тада прпђе к детету, 
п узе ћутке тељпг од ведрице.

■(к

И I
у

VII

Козета у мраку с незнаним човеком

Као што смо реклн, Козета се нпје упла- 
шпла.

Човек је иоче нитати. Оп говораше гласом 
озбнљиим, адп лаганпм.

— Дете моје, ово је сувпше тешко за те.
Козета подиже главу и одговорп:
— Јес, тешко је.
— Дај, ја ћу то понетп, паставп човек.
Козета пусти тељиг. Човек пође поред ње.
— Ово је доиста тешко, рече оп 1сроза 

зубе. ГГотом додаде:
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— Колико ти је година, мала?
— Осам годпна, чико.
— А одакле иосиш оно?
— С извора који је у шуми.
— А је ли далеко куда идеш?
— Има једио четврт сата одавде.
Човек ућута један тренутак, потом рече

нагло:
— Тн дакле немаш мајке?
— Незиам, одговорп дете.
II нре него што човек имаде кад да ј 

заннта, додаде:
— Неверујем. Другп имају, али ја је немам
И ноћутавши мало, иастави:
— Ја мислим да је нисам ипкад нн имала.
Човек стаде, снустиведриду наземљу, саже 

се и метну обе руке детету на рамена, трудећп 
се да му, у мраку, видн и раснозна лице.

Мршава и журава Фигура Козетина једва 
са внђаше ирема бледој светлостп небеској.

— Како се зовеш? уиита је човек.
— Козета.
Човека прожма неки електрнчкн нотрес. 

Погледа је наново, потом дпже руке с рамена 
Козетиних, узе ведрицу, п пође наиред.

После једног тренутка, занпта:
— Где живши тп, мала?
— У МонФермељу, ако знате.
— Мн дакле идемо тамо?
— Јест, чико.
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!■ Онст поћута, па онда настави:
— Л ко те је послао у ово доба у шуму на*

: воду?
— Госпо1>а 'Генардпјевица.
Човек упита гласом, којпм рад беше ио- 

казатн да је мпран, по који ирн свем томV чудно дрхташе:
— Шта радн та госпођа Тенардијевица ? 
— Она је моја газдарнца, рсче дете. Она

!'
V
* држп мехапу

— Механу? уппта човек. Баш добро, ту 
ћу бар препоћитп поћас. Одведп ме тамо.

— Мп већ идемо, рсче дете.
Човек иђаше нрилпчпо брзо. Иозета му 

иедоваше без муке. Опа пеосећаше умор. 
С1ас ио час, иогледала бп овога човека с не- 
ком мирноћом п необпчним новерењем. Нико 
је никад није учпо да се обраћа к Нровпђењу 
п да се моли Богу. Али опа осећаше у себн 
нешто што лпчп на наду и па радост, н што 
се уздижс к небу.

Прође иеколнко мннута. Човек настави:
— Зар госиођа Тенардијевнца нема слуш-

4
'4
'Л кпље?

— Нема, чпко.
— Ти си, дакле, сама?
— Сама сам.
Опет ирекид, иосле кога Козета нрихватп:
— То јест пмају две мале девојчицс.
— Које мале девојчпце?

А
4л
\
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— Пошша н Зелма.
Дете онако скраћпваше романтнчка имена, 

драга Тенардпјевицп.
— Ко су та Ионина и Зелма?
— То су госпођпце Тенардпјеве, плп, као 

што би другп реклп, ћерп госнођппе.
— Па шта раде те госпођпце?
— Ох! рече дете, оне пмају прекрасне 

лутке, златпе стварп, пуно којекаквпх џцџа 
Оне се пграју и забаљају.

— Ваздап?
— Јес, ваздан,
— А тп?
— Ја, ја радпм.
— Ваздаи?
Дете иодиже очи, у којима беше једн, 

суза, која се невиђаше у мраку, и одговорп 
благо:

— Јес, чпко.
Па, поћутавшп малко, наставп:
— Покашто, кад свршпм посао п кад мп 

одобре, п ја се забаљам.
— А како се тп забаљаш?
— Како могу. Пусте ме да чиппм што 

знам. Алн ја пемам много пграчака. А По- 
пнна п Зелма недаду ми да се пграм с љп- 
ховпм луткама. Ја имам само једиу оловпу 
сабљнцу, која нпје дужа него оволико.

И показа свој малп прст.
— И која не сече, је лп?
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— А, ие, чпко, оиа сече, сече садату п 
гдаве мувима.

У томе стигоше у село; Козета вођаше 
страица удпцама. Прођоше поред иекариице, 
адп Козета се и несетп хлеба, којп јој је 
ваљало куппти. Човек је непиташе пишта 
впше, него муком мучаше. Пошто оставпше 
цркву за собом, човек, впдећп шатре п дућане, 
заппта Козету:

• — Овде је дакле вашар?
— Нпје, пего Божпћ.
Кад се ириблпжпше кмеханп, Козета му 

тпхо дарну руку:
— Чпко?
— Шта је, ћерп?
— Ево нас блпзу куће.
— Па лепо.
— Дајте мп сад да узмем ведрпцу.
— Зашто?
— Зато, што, ако видп газдарица да је 

нпсам иоспла, бићу бпјена.
Човек јој предаде ведрицу. После једиог 

тренутка, беху на вратпма механским.

V'
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VIII

Незгода је примити на конак сиромашка 
који је можда богаташ

Козета немогаше се уздржатп да непо- 
гледа испод ока па велпку лутку, која још 
једнако стојаше у дућану, потом закуца алком. 
Врата се отворпше. Изађе Тенардпјевпца с 
чпраком у руцп.

— Ах! тп сп, обешенпце једна! А где г.гг 
тп толико време? Дродавала зјала, а?

— Госпођо, рече Козета дркћућп, ево је 
ног човека којп је дошао па копак.

Тепардпјевпца одмах промени љутпто Л1 
п начпнп прпјатну грнмасу, промена свс 
ствепа механџпкама, п жудио тражаше око 
новога госта.

— То сте вп, госнодпне, рече.
— Јес, госиођо, одговорп човек, машнв 

се руком за шешпр.
Богатп путнпцп нпсу тако уљуднп. Овај 

покрет руке п тренутан иреглед одела п прт- 
љага путнпкова уппштшие пријатну грпмасу 
на лпцу Тепардијевичииу и опет изнеше на 
впдпк љутпту мпну. Опа прпхватп сухо:

— Уђпте унутра.
Човек уђе. Тепардпјевпца га још једном | 

погледа, псппта нарочпто љегов капут, који

!
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беше сав искрпљен, н шешвр,којп беше пз- 
дизаи, н једним кдимом гдаве, једннм шмрком 
носа, и једннм мпгом ока, уппта мужа, који 
ненрестано ппјаше с кочнјашпма. Муж од- 
говориошш неопазинм покретом другогпрста, 
којп, насдоњен на напућене усне, значп у 
такпм прпдпкама: Правн просјак. На овај 
знак, Тенарднјевпца рече:

— Адп, знате шта, жао мп је, ади немамо 
впше места, игга да радпм!

— Сместпте ме где бпдо,. рече човек, у 
чардак, у кошару, свеједно. Ја ћу пдатнтп 
ро п за собу.
I — Два дппара.

— Леио, два, два. Прпстајем.
— Добро.
— Два дппара! рече један кочпјаш Те- 

пардпјевпцп, та откуд два, кад је само једап!
— За њега јс два, одговорн Теиардпје- 

внца пстпм тоном. Спротпњу нснрнмам нпже.
— Тако је, рече Тенардије бдаго, овакн 

људп доносе у кућу саму нечнстоту.
Међутпм човек, спустпвши иаједпукдупу 

завежљај н штап, беше сео за један сто, па 
којп Козетасмуком метну једну бутеду випа 
п једну чашу. Опај газда што је тражио 
ведро воде, одпесе га сам коњу. Козета седе 
на своје место нод кујпнскн сто, п узе своје 
пдетпво.

>

!
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ЈРАДОЈЕ №ЖШ"

|Л60НОВ АЦ
Чонек, који тек што беше оккасно успе у 

чаши впна, гдедаше дете с неком чудпом 
пажњом.

Козета беиЈе ружна. Да је срећна, можда 
би бида и депа. Мл смо већ надртадл ову 
маду јадпу Фпгуру. Козета беше мршава п 
бдеда; пмађаше скоро осам годпиа, а свак 
бл рекао да једва пма и шест. Њене велнке 
очи, окружепе тако рећп некнм мраком, беху 
се готово угаспде од многога плача. Угловп 
њеннх уста пмађаху ону обпчну криву пругу 
страха, која се виђа у осуђеника и очајнп] 
болесппка. Руке јој беху, као штојојјема' 
слутнла, „све лншајпве.“ Ватра, која је 
овај мах осветљаваше, ноказпваше кључе 
костпју љенпх, п изношаше иа вндело мА 
шавост љену. Почем је непрестапо дрктала 
то је нмала обнчај да лриљубп колено једно 
уз друго. Све љепо одело беше један дро- 
љак. којп пзазпва сажаљеље летп, а про- 
нзводп ужас зимп. На њој беше само пздрто 
платно; нп комадпћа вуиеиог. Кожа јој се 
виђаше на места иа места, а свуда впраху 
масиице н модрице од удараца Тенардпје- 
вичпнпх. Босе поге беху јој црвеие од знме.
На љезпне чланке заплакао би се човек. Ова 
дичност овога детета, љегов ход, љегово 
држаље, љегов глас, љегово застајаље пз- 
међу речи п речп, љегов погдед, звегово ћу-

ЈАДНИЦИ V 2
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тање, његов пајмањи покрет, казпваше једпу 
једпну идеју: страх.

Страх је лежао у њој: он ју је тако рећп 
покрио; страх јој савпјаше лактове к боко- 
впма, подавпјаше пете под сукњу, гоњаше 
је да заузме што се може мање место, не- 
даваше јој даха већег нсго што је пуждан, 
п беше постао тако рећп навпка тела њеног, 
без пкакве иромене оспм те, да буде још 
већи. У дубпнп њеие зепице беше један чудан 
угао, у коме беше ужас.

Овај страх беше такав, да Козета, до- 
шавшп онако мокра, несмеде ни нрићп к 
ватри да се осушп, него одмах седе за носао.

Израз очпју овога детета од осам годнна 
беше обично тако мрачан, а нокаткад тако 
трагпчан, да, у пзвеснпм тренуцпма, пзгле- 
даше као да је на путу да ностапе или идпјот 
плп демон.

Као што рекосмо, нпкад оно није знало 
шта је то молпти се Богу, нптп је икад кро- 
чпло ма у коју цркву. — Нема се кад, рекла 
бп Тепардпјевпца.

Човек у жутом капуту нескпдаше очпју с 
Козете.

Наједаред се Тенардпјевпца нродера:
— А камо хлебац?
Козета, као н увек чим викне Тенардн- 

јевпца, пзађе одмах пснод стола.
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Оиа беше сасвим заборавила на хлебац. 
11 као и сва нреплашеиа деца, посдужи се 
лажју.

— Госио1)0. затворепа је пекариица.
— А што нисп куцада?
— Куцала сам, госнођо.
— Па?
— Неотворпше.
— Впдећу ја сутра је дп то истина, рече 

Тенардијевица, па ако будеш сдагала, нгра- 
ћеш ми тедене! Камо, дај мп паре.

Козета пође руком у џеп од кецеље, п 
сва иребледе. Паре не беше.

— Чу лп тн шта ти рекох? рече Тенар- 
дцјевпца.

Козета пзврте џеп ; ненађе нпшта. Куд лп 
се део новац? Спротица неумеде нп да про- 
словн. Стојашс као кпн.

— Да нпсп тп пзгубпда цванцнк? впкаше 
Тенардијевнца, пли можда хоћеш да мп га 
украдеш ?

У истн мах маши се руком за камџпју што 
впсаше у угду оџака.

Овај страшап мпцај оснажп Козету да
пнсне:

— Молпм те, госпођо, оиростп ми модпм 
те, никад више иећу учпнптп! 

Тенардијевица скпде камџпју.
Међутим човек у жутом кануту машп се 

у џси од прсдука, тако да то нпко не спазп.
2*
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! Уостадом другп иутппдп пијаху пдп играху 

карата, п иегдедаху ни иа што друго.
Козета се шћућурп од страха у угао од 

оџака, старајућп се да сакупп п сакрпје своје 
подуиаге удове. Тенардијевица замаиу руком.

— Онростпте, госнођо, резе човек, агдп ја 
бав1 овај час впдех где овој мадој пснаде 
иешто пз џепа од кецељеп откотрља се. То 
је можда ово.

У пстп мах саже се, п бајагп тражаше по

I
:■
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земљп.
— Ево, баш као што рекох, наставп пс- 

правившп се.
И иружи Тепардпјевицп један сребрн

новац.
— Јес, ово је, рече оиа.
Алп ово небеше то, него беше један дп- 

нар, којп Тенардпјевпцп дође у добри час. 
Она спустп пару у џеп, па љутито иогдеда 
дете рекавпш: — Немој да тп се то још којп 
пут деси!

Козета се вратп у своје „гнездо", као 
што га зваше Тенардијевица, а н>ено ведико 
око, упрто на ненозпатог нутннка, иоче ио- 
казивати пзраз који дотде пнје никад имадо. 
То још беше само паивно чуђење, ади по- 
мешано с неким чуднпм новерењем.

— Истпиа, хоћете дп вечератп? уиита 
Тенардијевица нутнпка.

*
л

4
1!



21

Ои пеодговори. Изгледаше као да се за- 
дубио у пеке дубоке спове.

— Какп ли јс ово човек? рече опа кроза 
зубе. Мора да је неки страшан голавер. Нема 
ии десет нара за вечеру. Да лп ће он менп 
кревет да илатп? Још је срећа што се пије 
сетио да украде новацштоје бпо на земљп.

Међутим се отворише једна врата, п уђе 
Еионина п Азелма.

То беху доиста двелепе девојчпце, више 
варошке него сељанке, веома љупке, једн 
са сјајним кестењавпм вптпцама, друга 
дугом црном косом до пспод плећа, обе ж 
вахне, чисте, иуне, светле п здраве, да ј 
је мплина ногледати. Обе беху тонло оде 
вене, алн с тако материнском уметношћу, да 
дебљнна материје пеодузпмаше иимало ко- 
кетернји кроја. Ту се беше п за зпму по- 
старало, а п нролеће небеше заборављено. 
Из њих двеју сијаше свстлост. Оспм тога, 
оне беху праве владарке. У њпховој тоалети, 
у њпховој веселостн, у впцп коју дизаху, 
беше нешто сувереиско. Кад уђоше, Тепар- 
дпјевпца нм рече гунђајући, али с иупо мп- 
лоште:

— А гле п вас!
Потом узе пх међу колепа, помплова пм 

косу, памести пм нантљпке, п отпустившп их 
с материнском мнлоштом, речс:

— Какве су, као пајаци!
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Оне одоше п седоше до огњншта. Нако- 
леннма држаху једну лутку, коју окретаху н 
тамо ц амо, весело брбљајућп. Козета бп но- 
кашто дпгла очп са свога плетива, и тужио 
бп иогледала на њих две како се пграју.

Епонпна и Азелма п иегледаху Козету. 
Оиа пм беше као неко куче. Ове трн девој- 
чице непмађаху скупа нп двадесет п.четири 
годпне, авећ представљаху целокупио друш- 
тво људско: с једие страие завпст, с друге 
презпрање.

Лутка ћери Тенардпјевпчиипх беше врло 
гара п сва излунана, алп опет небеше мање 
шотиа Козетп, која нпкад у жпвоту нпје 
сала какву лутку, плп ираву лутку, да ре- 
мо пзразом, којп ће сва деца разумети. 

Наједанпут, Тенардијевпца, која непре- 
стано пћаше тамо амо, опазп да Козета ие- 
радц него гледа како се њих две пграју.

— Зар тако, је лп? цпкну на њу. Тако 
лп тн радиш ! Сад ћеш тп уз камцнју раднти!

Страпац, непомерпвшп се са столице, 
окрете се к Тенардијевицп.

— Госпођо, рече јој смешећн се, та оста- 
впте је, иек се дете пгра!

Од путника, који бп о вечери појео комад 
јагљетпне и нопио две бутеље впна, п нсби 
изгледао иуки шромах, овака жеља бпла би 
заповест. Алп да човек у оваком шешпру има 
какву жељу, и да човекуоваком капуту има

I
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какву вољу, то Тенардијевица није могла 
трпсти. Она одговори љутито:

— Кад зна јести, ваља да зна п радптн. 
Нехраиим је ја бадава.

— А шта ради она? запита странац бла- 
гпм гласом, који чудпо пзгледаше према ње- 
говом просјачком оделу п амалским илећима

Теиардијевица изволе одговорпти
— Чарапе, ако желитс знатп. Чараие мо; 

ћерима, које их немају н које су, тако ре 
обосиле.

Човек иогледа црвене ноге Козетине 
пастави:

— А кад би оиа свршила овај пар чарапаг
— Треба јој најмање три нлн четирп добра 

дана, лењнвицп једпој.
— Па шта бн коштао овај пар, кад се 

доврши?
Тенардијевпца га ногледа презриво :
— Бар два дннара.
— Ппсте ли га далн за пет ? упита човек.
— Шта! новпка иасмејавшп се један ко- 

чијаш којп слушаше, пет дпнара! Та то мп 
зујп у ушпма као пет куршума!

Тенардије иађе да му вал>а проговорити.
— •• ес, госнодине, ако вам је по вољи 

даће вам се овај пар за нет динара. Мп не- 
можемо нпшта одрећп путнпцима.

— Само би требало одмах платптп, рече 
Тепардпје својим оштрнм начином.
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— Ја купујем овај пар чарапа, одговорп 
човек, п, вадећп из цепа пет дпнара, додаде 
— и ево га плаћам.

Потом се окрсте Козетн.
— Сад је твој рад мој. Играј сс, дете

моје.
Кочпјаш се тако задпви сиаздвши иет ди- 

иара, да остави своју чашу и прнђе да их 
впдп.

— Допста пет дпнара! рече псиптујућп 
повац. И ппје дажио !

. Тепардије прпђе п метпу дагапо повац 
у џеп.

Тенардпјевпца иерече пп речи. Опа само 
јтрпзе усне, а на дпцу јој се иоказа израз 
иржље.

Међутпм Козета дркташе. Она се усуди 
да запита:

— Је ди то истппа, госпођо ? смем ли сс 
пгратп ?

— Играј се! рече јој Тенардијевицастраш- 
ппм гдасом.

— Хвада, госпођо! рече Козета.
II док јој уста казпваху хвалу Тепарди- 

јевпцп, љепа мдада душа захваљиваше ћут- 
нпку.

Тенардпје беше оиет сео да пије. ЈКеиа 
му шану иа уво:

— Шта је овај жутп човек ?

}
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— Ја сам впдео, одговори Теиардије су- 
вереиски, мнлпјонара који су имали таке ка- 
нуте.

Козета беше оставила илетиво, али пе 
своје место. Она се мпцаше што мање мо- 
гаше. Из једис кутпје внше ссбе беше узела 
исколнко криица и своју оловну саблшцу.

Енонина и Азелма необраћаху ннмало 
пажње на оно што биваше. Оне беху извр 
шилс један врло важаи иосао;беху ухватиле 
мачку. с/1утку бациЈпс на земљу, и Епошша, 
која беше старија, накити мачку, мнмо све 
њено маукање н копрцање, с пуно којекаких 
крпчмћа и дроњака црвенпх и нлавих. Ра 
дећи овај озбиљаи н тежак посао, она гов 
раше сестри онпм л.унким језиком детињ! 
којег се мнлнпа, као п сјајноћа крила ле 
тирових, губи кад се хоће да ухвати:

— Ииш, сејо, ова је лутка лепша од опе. 
Ова се мичс, па внче, паје топла. Знаш шта, 
ајде да се спграмо с њом. Она некбуде моја 
ћер, а ја ћу да будем госнођа. Ја ћу доћи 
да тс ноходим, а тп ћеш је гледатп. Мало 
номало, впдећеш јој бркове, па ћеш се за- 
чудитн. 11отом ћеш јој вндетп ушп, на онда 
реи, п опет ћеш сс зачудптп. Па ћеш мп 
онда рећн: Ју, шта је то! а ја ћу тебп рећп: 
Е, моја госно. ово је дсвојчица. Сад су оваке 
девојчице.

Анзелма слушаше Епоиппу дпвећп се.
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Међутпм, оне псничаше узеше певати не- 
каку помасну иесму, уз коју се смејаху да 
се таваи тресао. Тенардије пх подстпцаше 
и помагаше им.

Као што тице граде гиезда од свачега, 
тако п деца граде лутку ма од чега. Док 
Епонпна ц Азелма кићаху мачку, Козета кп- 
ћаше сабљу. Свршпвши то, оиа је, узе у иа- 
руче, иа јој певушкаше да је успава.

Лутка је јсдиа од најпречпх иотреба, и 
у истп мах једаи од најмилијпх иагопа де- 
тпњства женскога. Неговати, одевати, кптптп, 
облачптп, свлачпти, иресвлачити, учпти, гуи- 

\ти, повпјатп, мазптп, усиављпватп, замиш- 
тп од иечегаиекога — ту је сва будућиост 
нпиа. Сањајућп п брбљајући, градећп кр- 
це п пеленпце, шијућп хаљинпце п ке- 

,љнце, дете постаје девојчпца, девојчпца 
хостаје девојка, девојка постаје жена. Нрво 
дете продужава последњу лутку.

Девојчпца без лутке готово је тако исто 
несрећна, и тако исто пемогућпа као п жена 
без деце.

Козета је дакле иачппила себи лутку од
сабље.

Тепардпјевица се примаче к жутом чо- 
веку. — Право велп мој муж, мпшљаше оиа, 
ово је можда сам г. ЛаФпт.1 Има богаташа 

1 овако лудих.

Ј,

1

1 Чувени мнлијонар у Паризу.

I
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Потом седе за његов сто.
— Господпне, рече...
Па ову реч госаодине, човек се окрете. 

Тенардпјевпда га небеше досад тако пазвала.
— Ето впдпте, госиодине, наставп начп- 

нпвшп лнде ирпјатно, којс беше неирнјатпије 
глсдати него кад је ненрпјатпо, ја хоћу да 
се дете игра, ја небраппм то, али је то добро 
само за једаннут, зато што сте ви велпко- 
душни. Вндпте, оно нема нншта. Зато ваља 
да радп.

— Ово дете дакле није ваше ? уппта човек.
— Нпкад ни по чему, госнодпне! Оно је 

сироче, које смо мп узелн опако, од милостп. 
То вам је некако лудо- дете. Мора да му је 
гдава пуна воде, јер је. као што впдпте, су- 
внше велнка. Мп му чииимо штоможемо,је 
смо и самп нотребитн. Писадн смо п писа^ 
њеиом роду, на ево већ шест меседа ка* 
немамо ипкаква одговора. Мора да му је мат. 
умрда.

— Ах! рече човек, и удубп се у неке
снове.

— А ннје јој мати ни ваљала бозпа ко- 
лико. додаде Тенардпјевпда. Оставпла је 
своје дете н заиемарила га.

За време овог разговора, Козета, као да 
јој јс нскп нагоп казао да се говорп о њој, 
нескидаше очпју с Тенардпјевнце. Она ослуш- 
киваше, и чујаше по коју реч.
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Међутим исипчаше, свн скоро иијапп, пе- 
ваху с великом лармом неку лаку иесму. То 
беше нека висока лакрднја, у коју беше уме- 
шана п Богородица и Исус. Тенардијевица 
оде к њпма да нм номогне у вици п смејању. 
Козета, испод стола, гледаше ватру која се 
одсијаваше у оку њеном: она љуљаше лутку 
коју беше начпнпла, п, љуљајућн је тако. пе- 
ваше лагано: Моја мајка умрда! моја мајка 
умрла! моја ма.јка умрла!

На нове понуде крчмарпчпне, жутп човек, 
»милпјонар,* пристаде да вечера.

— Шта желпте, господине?
— Хлеба п спра, одговори човек.
— Зацело је сиромах, мишљаше Тенар- 

дпјевпца.
Ппјанпце непрестано иеваху своју иесму, 

а п дете, иод асталом, певаше своју.
Наједаппут Козета стаде. Она се осврте 

п впде луткућерн Тсиардпјевпчиппх, коју су 
оне оставпле па пеколико корака од стола, 
па узеле мачку.

Вндевши то, оиа осгавп обучену сабљу, 
која је тек уиола задовољаваше, потом ио- 
гледа крпшом свуд по соби. Тенардијевпца 
шапташе с мужем н бројаше новце. Понпна 
и Зелма играху се с мачком, иутнпцп јеђаху, 
лнјаху, плн вечераху, пико иегледаше на њу. 
Опа нехте часа почаспти. Одмах изиђе чс- 
твороношке пспод стола, обазре се још једном
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да је ко пегледа, нотом брзо дође до дутке 
п узе је. За тплп часак вратп се на своје 
место, п седе тако, како ће да заклонп лутку, 
коју држаше у рукама. Ова срећа нгратн се 
с лутком беше јој тако ретка, да јој се на 
лпцу чпташе нс само радост него п права 
страст мнлпне.

Нпко је невпде, оспм путнпка, којп ла- 
гано јеђаше своју мршаву вечеру.

Ова радост трајаше скоро четврт сата.
Алп ма колпко беше смотрена Козета, она 

пеоиажаше како се промолпла једна пога 
луткпна и обасјада је ватра с огњпшта. На 
ту обасјану ногу паде изненада поглед Азел- 
мни, која рече Епонпнп:

— А гле!
И обе девојчице тргоше се унрепашћепе. 

Козета се усудпла да узме лутку!
Еиошша устаде п, непуштајућн мачке, оде 

к матери, п стаде је вућп за скут.
— Та оставп ме! рече јој матп. Што

тп је?
— Матп, рсче дете, иогле само!
И показа прстом Козету.
Козета, занесена од радостп, певпђаше п 

печујаше нпшта.
Лице Тенардпјевпчпно добп опај чудпп 

израз, којн се састојп пз страхоте у сптнп- 
цама живота, н због којега су жепе ове сорте 
нрозване: мегерс.
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Сзд пак увређена охолостјош увећаваше 
гњев њеп. Козета је преступнла све гранпце. 
Козета је учннпла покушај на лутку ,овпх 
госно1)Пца“. Нп царпца, кад бн вндела му- 
жпка да меће на се велпку нлаву лепту ње- 
нога царског спна, небп нзгледала друкчије.

Опа впкну у пајвећем гњеву:
— Козета!
Козета се задрхта као да се земља иод 

њом затресе. Она се осврте.
— Козета! викну опет Тенардпјевпца.
Козета узе лутку и спусги је иа земљу с 

неким страхопоштовањем, у коме беше и оча- 
јања. Потом, неодвајајућн очију од ње, оиа 
склопп руке, н, што је страшно рећи за дете 
њених годнна, стаде их ломптп; затпм, што 
јој нпје могла одузетн ипкаква мука онога 
дана, нп пдење на воду у шуму, нп тежппа 
ведрнце, ни губптак новца, нн впђење кам- 
јије, па нп онора реч коју чу од Тенарди- 
евпце, — опа бризиу у плач.

Међутим путннк беше устао.
— Шта је то? упита Тенардпјевпцу.
— Зар невиднте? рече Тенарднјевпца, 

иоказавши прстом предмет кривпце крај ногу 
Козетпних.

— Ј1а шта је то ? рече човек.
— Ова неваљалпца, одговорп Тенардн- 

јевнца, усудпла се дадарне лутку дечнју.
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— Зар толика вика само за то! рече 
човек. Па шта бн било п да се пграла с овом 
лутком?

— Опа ју је дотакла својпм прљавпм ру- 
кама, паставп Тенардпјевпца, својпм гадним
рукама.

На ово, Козета јецавш од плача.
— Хоћеш лпћутати! впкну јој Тенардп-

јевпца.
Човек оде право на врата с улпце, отворп 

пх ц пзађе.
Чпм ои пзађе, Тепардпјевпца лупп ногом 

Козету, тако да је зајаукала.
Врата се наново отворпше. Човек се вратп, 

носећп у рукама ону дпвпу лутку, о којој 
смо ире говорплп, п коју сва деца у селу 
гледаху од јутра до мрака, па је сиустп пред 
Козету, рекавшп:

— Ево, ово је твоје.
Ваља знатп да је оп, за опај сат п впше 

откако беше ту усред својега премншљања 
п саљања, спазпо онај дућан с пграчкама 
осветљеп Фењерима п чпрацпма тако, да је 
пз крчме пзгледао као лпмупацпја.

Козета диже очп, опа впде човека где 
цде к њој с лутком, као кад бп впдела 
супце да нрпступа к њој, опа чу ове печувепе 
речп: Ово је твоје, она погледа њега, потом 
погледа лутку, па се онда најлак пзмаче, п 
сакрп се па крај пснод стола у једно ћоше.
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Нптп плакаше, нптп впкаше: изгледаше 
као да нссне нп да дише.

Тепардијевпца, Епонипа, п Азелма стојаху 
као кпповп. И саме испцчаше ирсиушс. У 
целој крчмп овлада свечапа тишина.

Тенардпјевпца, пема п окамењена, отиоче 
упптпватп: — Шта је овај старац? Је ли ј 
то какав спромах? пли је какав мнлијонар? { 
А можда је обоје, то јест лонов.

На лицу Тепардпјевом нацрта се она ре- 
чпта бора што обелодањује облпк људскп, | 
кад год се на њему појавп главнн ннстиикат . 
са свеколпком својом зверском сплом. Крчмар • 
гледаше напзменце п нушку и нутиика: чи- 
њаше се као да њуши овог човека као кад 
бп пањушпо кесу новаца. Алп ово лепотраја 
него колпко за један тренутак. Он се прикучи 
к женп, н рече јој тихо:

Ова ствар кошта најмање тридесет дп- 
нара. Манп се будалаштнне, нсго грпзн натос 
пред човеком!

Грубе ирироде сла;ку се с наивним приро- 
дама у томе, што у њих пема нпкаква ирелаза.

— Јс ли, Козета? рече Тенардијевица 
оипм кпсело-слаткнм гласом што га имају 
жентурппе. — а што неузмеш лутку?

Козета се осмелн да пза^е нз своје јаме.
— Козетпце мо.ја, рече јој Теиарднје љуи - 

ко, госиодпи ти даје лутку. Узми је. Она јс 
твоја.
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материнскпм. Козета оде да спава, носећп 
Катарппу у паручју.

Тепардпјевица пђаше час ио час па другп 
крај собе, где јој беше муж, да дахне мало

Оиа нзмеља с

; • / I

душом, као што говораше. 
мужем некодико речп тако срдптпх, да их 
несмејаше гдаспо изустити:

— Матора дртпна! шта му је наспедо 
вечерас? дошао да нам чпнп непрпдпку! хоће 
да му се овај скот игра! даје му дутке! дутке 
од четрдесет дппара, н то једном штенету, 
које бих ја дада за четрдесет пара! још 
мадо па ће јој рећн: ваше ведичанство, ка' 
дукпљп де Бери! Има ди ои мозга у гдавг 
оп мора да је дуд, ова матора рђа!

— Зашто? То је сасвим проста ствСј 
одговорп Тенардпје. Кад он то водп! Т 
водиш да Козета ради, а он водп да опа 
пгра. Ои пма нраво. Путппк може чипптп 
што хоће, само кад пдатп. Ако је овај старац 
Фпдантроп, шта те се тпче? ако је пак дуда, 
нпје тп пп брпге. Што тп је стадо, кад пма 
поваца ?

Ово говораше господар, а раздагаше крч- 
мар, којп, пи једап пп другп, иедопуштаху 
никаква одговора.

Човек се беше надактпо па сто п занео 
се у дубоке мпсдп. Свп остадп путппцп, п 
трговцп п рабаџпје, беху се попзмакдп п пе- 
певаху впше. Опп га гдедаху пздадека с пе-

I
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ком бојажљпвом ноштом. Овај чуднп човек, 
овако спромашкп одевен, којп вађаше из џепа 
талпре тако пемарно, и којп иокдаљаше ве- 
лпке лутке босоногом снрочету, мора да је 
каква страшпа добричпна.

Прође неколпко сата. Бденпје се свршп, 
псппчаше удалпше се, крчма се затворп, у 
њој небеше нпкога, ватра се беше угаспла, а 
страиац сеђаше иа пстом месту п у пстом 
положају. Покаткад само мењаше лакат на 
којп се насдањаше. И то је све. Алп ппје 
нп прословпо откако Козета беше отпшла.

Само Тенардпје п жена му, образа и ра- 
дозналостп радп, беху осталп у крчмп.

— Да немпслп он овако по11 да ироведе ? 
прогунђа Тенардпјевпца. Кад пзбп два сата 
по поноћп, она се осетп савладана, п рече 
мужу: — Ја пдем да сиавам, а ти радп с 
њпм шта знаш. — Тепардпје седе за једап 
сто у ћошку, прппалп једну свећу, п узе чп- 
татп Улак Француски. У томе ирође добар 
сат. Честптп крчмар прочптао је најмање 
трппут Улак Француски, ночев од броја лпста 
па до нотппса штамнаре, у којој се штампа. 
Страпац се немпцаше с места.

Тенардпје се окреташе, кашљаше, луп- 
каше, п столицом шкрппаше. Човек нп бри- 
геша! — Бојпм спава он? мпшљаше Тенар- 
дпје. — Човек неснаваше, алп га нпшта не- 
могаше пробудптп.
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Напослетку Тенардпје скиде своју ћепу, 
лрпступп лагапо, п усудп се да рече%:

— ЈКелпте лп, 'господпне, отпочинутп 
малко ?

Сиавати чпњаше му се претерапо п ч»а- 
мплпјарно. Отиочинути казиваше луксуз п 
поштовање. Ове речп пмају тајанствено свој- 
ство, да сутрадан увећају цпФре у рачупу. 
Соба за сиавање кошта једап дпнар; соба 
за отиочивање кошта двадесет дпиара.

— Доиста! рече страиац, пмате право. 
Где је ваша штала?

— Господппе, рече Тенардпје осмехнт 
се, ја ћу вас одвестп где треба.

Човек узе завежљај п штап, а он св 
п одведе га у једиу собу па првом боју, 
беше веома чпста, с памештајем од махап 
дрвета, с велпкпм креветом, и завесама 
памука.

— Шта је ово? уппта путппк.
— Ово је наша веичана соба, одговорп 

крчмар. Моја жепа п ја живпмо у другој. 
Овде улазпмо тек два трп пут у годпип.

— Баш бпх ја волео шталу, рече човек
пагло.

Тепардије се учппп нечуо ову немплу
мпсао.

Он прппалп две воштане неначете свеће 
на оџаку. На огњпшту пак бутпјаше прплична 
ватра.
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На том пстом оџаку, под једипм ћуппћем, 
беше једна жепска коаФпра од бедог копца 
п ружичастог цвећа.

— Л шта је ово ? занпта странац.
— Господпне, рече Тенардпје, то је свад- 

бенп шешпр моје жене.
Путнпк гдедаше ту ствар погдедом, којп 

као да шћаше рећп: Међер је бнло тренутака 
кад је ово чудовпште бпдо девојка!

У остадом, Тенардпје је сдагао. Кад је 
узео под кпрпју овај кућерак, п отворпо у 
љему крчму, пашао је ову собу овако псто 
памештену п куппо је овај намештај, мпсдећп 
да ће то чудно очаратп п љегову супругу, 
п датп му кућн опо ннгднско достојанство.

Кад се путнпк осврте, домаћпн већ беше 
пшчезао. Тенардпје се пзмакао крпшом, не- 
рекавшп нп даку иоћ, п нехотећп се пона- 
шатп дружевпо *с човеком, кога мпшљаше да 
сутрадап царскп огудп.

Мехапџнја оде у своју собу. ЈКепа му 
беше дегда, адп небеше заспада. Чувнш ко- 
раке мужевље, окрете се п рече му:

— Је сн чуо, ја ћу сутра да отерам Козету.
Тенардије одговорп хдадно:
— Како тп драго!
Више непроговоршне пп речп, п посде 

некоднко тренутака љпхова се свећа утудп.
Путппк иак оставп у једно ћоше штан н 

завежљај. Пошто домаћпн оде, он седе па

I
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један Фотељ, и оста тако иеко време зампш- 
љеп. Потом пзу цппеле, узе једну свећу а 
другу утулп, ошкрпну врата, п пзпђе пз собе, 
гдедајући унаоколо као да пекога тражп. 
Пређе преко једпог ходнпка п дође до сте- 
пеппца. Ту чу пеку тпху шушку, која беше па- 
лпк на дпјаље детпње. Уирављајућп се по 
томе, он се спустп и дође до једне троугласте 
рупе под степеппцама. Та рупа беше као пекп 
ћплер под степенпцама. Ту, усред свакојакнх 
старпх котарнца п којекакпх крљадака, у 
прашпнп п паучпнп, беше један кревет, ако 
се тј. може назватп кревет једпа продерана 
сламљача, пз које впрп слама, п један нсцепат 
јоргап, кроз који се впдп слама. Нп помепЈ 
о чаршаву. II то лежаше на земљп, па цпг- 
лама. У том кревету спаваше Козета.

Човек нрпступп, п гледаше је.
Козета спаваше мртвпм сном, опако у 

потпупом оделу. Опа зпмп нескпдаше хаљпна, 
да бп јој бпло топлпје спаватп.

Она беше прптпсла уза се лутку, којој се 
крупне отворене очп спјаху у мраку. Покат- 
кад само уздахнула бп дубоко , као да се 
пробудпла, па бп још чвршће прптегла лутку. 
Крај љепе иостеље беше само једна цппела 
љена.

Кроз једиа отворена врата до Козетпног 
ћумеза, виђаше се једна повелика мрачна соба. 
Страиац уђе у љу. Упутра, кроза стаклена
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врата, впђаху се две маде беле постеље. Ту 
спаваху Азелма п Епоппна. Иза тих иостеља 
стојаше колевка од пве, без завеса, у којој 
сиавашс мушкарчпћ, којп је све драго вече 
нреплакао.

Странац мпшљаше да ова соба водп у 
ону, у којој спавају Тепардпје п жена му. 
Баш кад хтеде пзаћп, спазп оџак; то беше 
један одоппх велпкпх оџака механских, у 
коме увек пма по малко жара, кад се ложп. 
У овоме небеше нп жара нп пухора; алп 
беше нешто друго што обратп пажљу пут- 
ппкову. То беху две цппелпце дечпје, лепе 
Форме, а пеједнаке велпчипе; иутипк се сети 
безазленог старписког обпчаја дечпјег, да на 
Божпћ у вече метну своју обућу у оџак, оче- 
кујућп да пм впле у мраку спусте но какав 
дар. Епоппна и Азелма метиуле су ио цииелу 
у оџак.

Путнпк се саже.
Впла, то јест матп, већ је бпла сашла, п 

у свакој цппелпцп спјаше се по дпнар.
Човек се пснрави п иође да се вратп, 

кад алп спазн унутра, у једном ћошку, другп 
један предмет. Погледа добро, п познаде 
незграпну дрвепу цппелу, упола разбнјену, 
п покрпвепу пепелом п сувпм блатом. То 
беше Козетпна ципела. Козета, с детпљскпм 
веровањем, које може увек бптп преварено,
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а пикад обескИЖжено, беш#чр.(1тавила св0Ју? 
цппеду у оџаШ * 7/

Дппна је н^&атка ствар та нада у^де- 
пје зца^ \<з® &1И^Д'руготета, које никад>

осим за очајање. . _____
У тој цппелн небеше*ипшта.
Странац се машп руком у џеп, саже се 

и метну једаи лујдор у цппелу Козетппу. 
Потом се врати у собу, мучкп као вук.

IX

Тенардије пустио мајсторији на вол>у

Сутрадан ујутру, бар па два сата ире 
свапућа, Тепардије, седећп према свећп у 
доњој соби у мехапп, с пером у руцп, ппсаше 
рачун путнпку у жутом капуту.

Жепа му, стојећп, п паднесавшп се надањ, 
гледаше жудпо шта ппсаше. Неговораху једно 
с другпм нп речп. Ту беше, с једне стране 
дубоко размпшљање, с друге релпгпјозно 
дпвљење, којпм се гледа како се рађа п губп 
једно по једно чудо ума човечијег. У кућп 
се чујаше пека шушка, то беше Шева која 
чпшћаше степенпце.
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мпогог бр^' 
ОВОПосле чптаво четврт сата п 

сања п нрецврћпвања, Тепардпје пзрадп 
урнек дедо:

Рачуп Господпну у .М° 14 . з дпнара 
. 10 п

Вечера 
Соба . 
Свећа . 
Ложење 
Послуга

5
4
1»I

5 Свега 23
* — Двадесет п трп дпнара! узвпкпу жена, 

с одушевљењем, у комс беше п малко окде- 
вања.

Као п свп велпкп уметнпцп, Тенардпје 
небеше задовољан.

— Којешта! рече.
Такоговораше Каслрп (СазИегеа^ћ), којп, 

на Бечком Копгресу, грађаше рачун Фран- 
цуској.

— Имаш право, Тепардпје, оп допста 
треба тодико да платп, — прогунђа Тепар- 
дијевпца, мислећп на лутку што ју је добила 
Козета на очп ћерпма њенпм, — то је пра- 
ведно, алп је сувпше. Иеће, бојпм се, платптп.

Тенардпје се хладпо пасмеја п рече:
— Платпће.
Овај смех беше знак највеће јамачпостп 

п властп. Што је речено, оно мора бити. 
Тенардпјевпца нерече нпшта протпв. Оиа узе

4* .
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намештатп сто, а Тепардпје ходаше тамо 
амо по собп. Посде једног тренутка, рече:

— Ја сам дужан пљаду п пет стотпна 
дппара!

Па седе уз оџак, размпшљајућп, метнувшп 
ноге на огљшите.

— Чујеш! рече жена, ја ћу данас да пс- 
терам Козету. Баш мп се у срце таче са 
својом лутком! Волела бпх поћп п за У1уја 
XVIII, него њу п један дан внше држатп у 
кућп!

Тенардпје припалп своју лушу, па одг 
ворп иустпвшп два дпма:

— Предаћеш овај рачун човеку.
Потом пзпде.
Тек што он пзпђе пз собе, а путнпк уђе.
Тенардпје се одмах пзвпрп за њпм, п 

постоја непомпчпо на ошкрпнутпм вратпма, 
тако, да га само жена впђаше.

Човек ношаше у руцп свој штап п за- 
вежљај.

— Зар тако поранплп? рече Тенардпје- 
впца; зар ћете већ да нас оставпте?

Говорећп ово, оиа збуњено преврташе 
рачун у рукама п савијаше га поктпма. На 
њеном суровом лпцу указа се једпа ппјанса, 
која јој небеше обпчна, а то је стрепња п 
оклевање.
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Подпетп такав рачуп човеку којп пзгле- 
даше пукп спромах, чињаше јој се веома 
ружно.ј

Путппк пзгледаше збуљен и расејап. Оп 
одговорп:

— Јест, госпођо, ја одлазпм.
— Вп дакле, наставп она, нпсте пмалп 

посла у МопФермељу?
— Не, ово мп је само уз пут. Госпођо, до- 

даде,-шта сам вам дужап?
Тепардпјевпца, неодговорпвшп, пружп му 

савпјену артпју, п погледа је; алп љегова 
пажња беше у тај мах па другом месту.

— Госпођо, пде лп вам добро радља овде 
у МонФермељу?

— Свакојако, господппе, одговорп Тенар- 
дпјевпца, чудећп се да човек ппје нлануо.

Потом паставп тоном елегискпм п туж-

*
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бенпм:}• — Ах, господппе, времена су настала 
врло тешка! а овде је тако мало газда око 
нас! Све танкп људп, као што впдпте. Још 
да нам нпје овда онда племенптпх п богатпх 
путника као што сте вп! А трошкова пмамо 
п сувпше. Ево ова мала стаје нас п црно 
пспод ноката.

— Која мала?
— Та знате која, Козета или Шева, као 

јпто је зову у околпнп!

V
■:

}

1!



45

— А, а! рече човек.
Оиа иаставп:
— Баш су лудп овп сељацп с њпховпм 

паднмцпма! она пре дпчп на слепог мпша 
него на шеву. Мп нетражпмо, господпне, мп- 
досрђа, али га нп самп неможемо чпнптп. 
Мп нсзарађујемо ншпта, а плаћамо н сувпше. 
Кприја, нореза, кулук, општпнскп трошковн, 
птд! Вп знате да влада удара страшпу но- 
резу. А ја, богме, пмам п своје ћерп. Нпје 
ми нужде да храппм туђе дете.

Човек ирпхватп, гласом којим хоћаше по- 
казатп да је хладан, п којп му дрхташе:

— А кад бп вам је ко скпнуо с врата?
— Кога? Козету?
— Јест.
Црвено п зло лпце крчмарнчпно засја с 

неком гадном радошћу.
— Ах, господпне! драгп господпне! уз- 

мпте је, чувајте је, водпте је, носпте је, 
појте је, хранпте је, кљукајте је, залажпте 
је шећером, п нека вас благословп света 
Богородпца п свп светитељн у рају!

— Прпстајем.
— Допста! хоћете да је водпте!
— Хоћу. ^
— Одмах зовпте је.
— Козета! зовну Тенардпјевпца.
— Међутпм, настави човек, да вам платпм 

трошак. Колпко оно беше?
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Погледа у рачуи п пемогаше се уздржатк 
да неузвикие:

— Двадесет п трп дниара!
Погледа крчмарпцу п опет рече;
—Двадесет н трп дннара?
У пзговору ових речп двапут нсказаипх 

бете један акцеиат, који раздвајачудплпцу од 
пптаљке.

Тенардпјевица се за то време спремп за 
удар. Она одговорп поуздапо:

— Јест, госиодппе, двадесет п трп ди-
нара!

Странац метну на сто шест комада по пет 
дпнара.

— Потражпте дете, рече.
У том тренутку Теиардпје се обрете на- 

сред собе п рече:
— Господпн је дужап динар п по.
— Дпнар п по! упрепастп се жена.
— Дппар за собу, рече Тепардпје хладно, 

а педесет пара за вечеру. Што се тпче мале, 
о њој пмам да речем коју с господпном. Оста- 
вп нас, жено.

Тенардпјевпца се нађе у ^дној од оних 
забуна, које пропзводе муње талента. Она 
осећаше да је на позорппцу изпшао велпкн 
актор, неодговорп пншта, п изађе.

Кад осташе сами, Тенардпје иопудп сто- 
лпцу путнпку. Путнпк седе; Тенардпјс оста

-с
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на ногама, а лице му узе чудап пзраз до- 
броте п простоте.

— Зпате шта, господиие, рече, ја волпм 
ово дете, волпм га као очп у главп.

Странац га погледа оштро:
— Које дете?
Тепардпје паставп:
— Ала је то којешта! Кад човек волп, 

волп. Шта је овај повац овде? Узмпте вп 
ваше иаре — ја дете волпм.

— Које то? заппта страпац.
Та пашу драгу Козету! Вп хоћете да 

је водпте, а? Алп, право да вам кажем, као 
поштепом човеку, ја пемогу прпстатп на т' 
Мепп бп тешко бпло без тога детета. Глед* 
сам га кад је бпло топцпо. До душе 01 
пас кошта новаца, до душе опо пма ман 
до душе мп ппсмо богатп, до душе ја саЈ 
платпо впше од четпрп стотпна Франака за 
лекарпје само за једну болест њену! Алп 
ваља што п Бога радп учпнптп. Оно, спроче, 
нема нп оца ни матере, ја сам га одгајпо. Ја 
пмам, хала Богу, хлеба за њега п за ме. Право 
рећп, ја волпм ово дете. Вп ћете зпатп шта је 
то кад човек заволп; ја сам вам нека добра 
жпвотпња; ја, кад волпм , перазмпшљам; 
ја волпм ову малу; моја је жепа малко на- 
праспта, алп п опа је волп. Мп је недвојпмо 
од наше деце. Ја хоћу да она ћерета у пашој 
кућп.
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Странац га ненрестапо гледаше. Генар- 
дпје наставп:

— Опростпте, господпне, алп својс дете 
недаје се тек тако једном путнпку. Неман 
лп право? До душе вп сте богат, вп пзгледате 
да сте добар човск, алп да лп је то на срећу 
њену? То бп ваљало зпатп. Хајд рецпмо да 
је пустпм п да се жртвујем, алп ваља знатп 
куд пде опа, ја небпх рад био пзгубити је 
пз вида, ја бпх желео да знам код кога је 
она, да бпх могао, од времена на време, 
отпћп да је видим, да опа зпа да је иоочпм 
ту, да се он стара за њу. Наиослетку пма 
много што шта што неможе да буде. Ја ие- 
знам нп ко сте вп, пп како се зовете. /Џ 
је нешто одведете, морао бпх се запптатп: 
А где лп је наша Шева? Ваљало бп пре 
тога впдетп бар какву цедуљнцу, плп малко 
пасоша, а?

Странац, ненрестајућн гледатп га погле- 
дом, којп, тако рећп, продпре у дубпну 
савестп, одговорп му гласом озбиљним п 
оштрпм:

— Господнне Тенардпје, неузпма се па- 
сош за неколико сата ван Париза. Ја ако 
одведем Козету, ја ћу је одвестн, п то је 
све. Ви нећете знатп моје пме, пптп ћете 
знатп мој стан, нптп ћете знатп где ће оиа 
бптп, п моја је намера да вас она ннкад 
више у жпвоту певпди. Ја пресецам конац
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којп је веже, п она оде од вас. Допада 
лп вам се ово? Ја плп ие?

Као год што демонп и духовп нозиају по 
пзвесним знацпма ирпсуствонекогвпшег бога, 
Тенардпје иознаде да пма посла с човеком 
силним. То бп некако само од себе; оп то 
разумеде својом мудром смотреношћу. Сппоћ, 
ма да је пио с кочијашпма, пушпо, п невао 
поскочпце, он је све драго вече мотрпо на 
странца, вребајућн га као мачка, н мерећп 
га као математпчар. Оп га је проматрао 
једио рачуиа радп, друго ћеч>а радп, п трећ 
ио нагопу, п шппјунпсао га је као кад С 
бпо плаћеи за то. Нп једап мпцај, нп једа 
нокрет човека у жутом капуту нпје му ш 
макао из очпју. Пре него што је иезнанЈ 
човек иоказао да се пптересује за Козету, 
Тенардпје је то већ погодпо. Оп је ухватпо 
дубоке ногледе старчеве, којп се, час по час, 
заустављаху на детету. Откуд овај питерес? 
ко је овај човек? зашто, код пупе кесе, тако 
јадпо одело? Ова га питања много мучаху, 
а иемогаше да пх решп. Сву ноћ је сањао о 
томе. Ои иеће бптп отац Козетпн. Да пебуде 
деда? алп што се небп одмах казао. Кад 
човек пма право, он га казује. А овај човек 
зацело нема права на Козету. Алп ко је 
онда? Тенардпје се губљаше у претпостав- 
кама. Оп иазнраше све, алп невпђаше нпшта 
Како бпло да бпло, тек, заподевшн разговор

ЈАДИИЦИ V 4
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с човеком, и знајућп да у свему овоме пма 
пека тајна, да човеку иде у рачун да остапе 
у тамн и незпани, ои се осети јак; на отво- 
рсн п једар одговор путипков. видећи да је 
ово мпстеријозно лице сасвпм просто мисте- 
ријозпо, ои се осетп слаб. Ои се ненадаше 
такоме чему. То побрка нланове његове. Али 
он одмах прпбра мпслп своје, п промери све 
у једној секунди. Тенардпје беше од оппх 
људп, који једнпм погледом процењују спту- 
ацпју. Ои нађе да је сад треиутак кад ваља 
пћп брзо и правце. Он учппп као п велпке 
војводе у овом пресудном тренутку, који само 
они могу да распознају, он пзиенада демас- 
кова батерпју своју.

— Господппе, рече му, мепп треба пљаду 
п пет стотпна дииара.

Странац пзвадп нз џепа једиу стару кесу 
од црне коже, отвори је, п пзвади три бплете 
Банчпне, које метну на сто. Потом ирптпште 
прстом бплете, п рече крчмару:

— Доведпте Козету.
Док се ово догађаше, шта рађаше сиро- 

тпца КозетаР
Козета, иробудивши се, отрчалаје одмах 

да видп своју цппелу. У њој је нашла златну 
пару. То небеше паполеол, него иов комад 
од двадесет дпнара од Ресторацпје, на коме 
се, место лаврова венца, савио нрускп ре- 
ппћ. Козета се упрепастп кад виде. Њена

*
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судба иоче да је оппја. Оиа незпађаше шта 
је то златан новац, јер га нпје ппкад нп вп- 
дела, па га зато одмах турп у џен, као да 
га је украла. Међутнм она осећаше да је то 
вено, опа погађаше п откуда је то, алп у 
пстп мах осећаше неку радост пуну страха. 
Опа беше задовољпа, алп, сврх свега, беше 
упрепашћена. Овако лепа п сјајпа ствар чп- 
њаше јој се као да и непостојп. Лутка јој 
задаваше страх, па п златан повац задаваше 
јој страх. Опа чпсто дрхташе пред лепотама 
њпховпм. Само странац, он један, пезадаваше 
јој страх. Напротпв, оп Је храбраше. Још од 
сппоћ, у опом чуду, п у сну, опа мпшљаше 
у својој детињој души на опог човека, којп 
пзгледаше стар, спромах, п тужан, а којп 
беше тако богат п тако добар! Откако га је 
срела у шумп, све јој се измеппло п ностало 
друкчпје. Козета, мање срећпа него п нај- 
мања ластавпца, нпје нпкад знала шта је то 
склонптп се под сенку матерпну п окрпље 
њено. Већ од пет годпна, то јест откако је 
служп намћење, она, спротпца, само дрхташе 
п цептпјаше од зпме. Она је увек бпла гола 
нага на мразу п ветру, а сад јој се чпњаше 
као да је одевена. Пре јој се мрзла мала 
душа, а сад јој беше топло. Козета се не- 
бојаше впше Тенардпјевпце Она небеше впше 
сама, јер пмађаше некога уза се.

Козета беше рапо уранила на посао којп
4*
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је чекаше. Овај лујдор, што га пмаше у оном 
пстом џепу накецељпцп, пз ког је сипоћ 
цванцпк нспао, пометаше јој мпслп. Несме- 
јаше да га додарне, пего га гледаше чпта- 
вих иет мпнута, псплазивши језик. Чпстећп 
стеиенице, застајкпваше, п стојаше иепомпчпа, 
заборављајућп п на метлу п па све на свету, 
гледајућп само ову звезду, што јој се па дпу 
џеппћа спјаше.

У једпом од овпх грепутака застаде је 
Тенардпјевица.

По заповестп мужевљој, пошла је да је 
гражп. За дпвно чудо, ппти је ошамарп нптп 
ружне речи рече.

— Козета, рече јој готово лепо, ајде
одмах.

После једног тренутка, Козета уђе у крчму.
Страпац узе завежљај, којп је донео, п 

развеза га. У њему бешеједиа вуиепа аљи- 
ппца, једиа кецеља, једно јелече, једна сук- 
њпца, један грудњак, вунепе чараие, цпнеле, 
потпуно одело за девојчпцу од седам годпна. 
Све одело беше црно.

— Дете моје, рече човек, ево тн ово, па 
пдп обуцп се одмах.

Дан се помаљаше, кад опп житељи Мон- 
Фермеља, што беху урапплп, впдеше друмом 
парпскпм једног човека спротнњскп одевена 
где водп за руку једну девојчпцу у црио
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одевену, која ношаше једпу румепу дутку у 
рукама. Опп ндаху поред Лпврпја.

То беше паш човек п Козета.
Нпко пезпађаше човека; а као што Ко- 

зета небеше впше у дроњцима, то п љу мпогп 
непознаваху.

Козета дакде оде. Ади с кпме ? То нпје 
зпала. Куда? То још мање. Све што је зиала 
п разумевала, то је, да је оставпла за собом 
механу Тепардпјеву. Нпком нпје пало на 
памет да јој рече збогом, нптп пакњозп да 
рече коме другоме. Она пзпђе пз ове куће 
мржепа п мрзећпва.

Јадно мало спроче, коме је срце досо 
само патпло!

Козета пђаше журпо, зверајућп својп 
крупппм очима, и гледајућп небо. Свој луј 
дор беше метнула у џеп па новој кецељи. 
Час по час сагла бп се п погледала га, па 
бп потом гледала доброга чику. Она осећаше 
пешто као да је блпзу самога Бога.
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Ко тражи боље можв наћи и горв

Теиарднјевпца, ио обдчају, беше оставпла 
мужа да радп како зна. Оиа очекиваше пешто 
велпко. Кад човек п Козета одоше, Теиар- 
дије ћуташе добру четврт сата, иотом је узе 
насамо, и иоказа јој иљаду п пет стотпиа 
дииара.

— Па шта ми је то! рече оиа
То беше ирвп пут у животу, да се она 

усудила критпковатп какво дело његово.
И крнтпка дарну баш како ваља.
— Допста, пмаш право, рече он, ја сам 

звекан. Дај ми шешпр.
Па савп три артпје, турп пх у цеп, и 

пзлете иа друм, али се преварп те удари 
десно. Неколпко суседа, које срете, пзве- 
доше га на правп пут, казавшп му да су 
впделп Шеву и човека где пду пут Лпврпја. 
Он иође по казивању, корачајућп брзо п го- 
ворећп сам са собом.

— Овај је човек зацело какав мнлпјоиар, 
одевен ужуто одело, аја сам правп магарац. 
Најпре је дао динар, потом иет дпнара, па 
педесет динара, па опда петнаест стотпна 
динара, п то увек подједнако равиодушпо.
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Дао бо оп ц петпаест пљада, само да ппсам 
бпо дуд. Алп ухватпћу ја љега.

Па опда оиај завежљај аљпна унапред 
спремљених, ипје без иичега; ту мора бпти 
каква тајпа. Л тајне неваља пуштатп кад тп 
дођу руку. Тајие богаташке, то су сунђерп 
пупп злата — ваља само уметп псцедптп пх.

Све ове мпслп мораху му памет, п оп па- 
послетку завршп, рекавшп:

— Ја сам магарац!
Кад се пзпђе из МопФермеља, п стпгв 

па окуку друма што водп у Л.иврп, оида 
одатле цело село, које је на једпој бр, 
равпп, видп као па тањпру. Дошав ту, 
мпшљаше да ће впдетп човека п Козету. 
гледаше докле му око могаше допретп, а. 
певиде нпшта. Потом узе опет расиптпватљ 
Алп у том му време пролажаше. Путипцп му 
рекоше да су човек п дете, које оп тражп, 
замаклп у шуму поред Гањпја. И оп брже 
боље оде па ту страпу.

Опн беху далеко измаклп, алп дете пде 
лагапо, а Тенардије јурп брзо. Оспм тога, п 
места му беху добро позпата.

Наједанпут стаде п пљеспу се руком по 
челу, као човек којп је заборавпо памет, п 
којп је готов да се вратп откуд је дошао.

— Требало је да сам п нушку понео, рече 
сам себп.

!■

/
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Теиардије беше од оипх двојнпх иатура, 
1 пас неиидпе, и пшче-што пролазе посред 

завају незиане, јер пм је судбпиа показала 
*једну страну њихову. Многпм људма је 

су^еио да жпве тако рећп у пола потонули. 
У ноложају тихом п обпчном, Тепардије је 
пмао све што треба да радп — певелимо да 
буде — па да иостане опо што се обпчно 
зове поштен трговац, добар домаћин. У псто 
време, само ако наступе пзвесне околностн, 
пека узбуркају његову природу извеснп ио- 
тресп, он је пмао све што треба па да по- 
стане злпковац: То беше дућаиџпја у коме 
лежаше чудовпште. Јамачно се покаткад п 
сам Сотоиа шћућурп у какав угао где жпвп 
Теиардпје, па сања п дпвп се пред овпм 
грознпм узором.

После треиутног оклевања, рече:
— Алп, шта ћу! Могу мп дотле умаћп!
II опучи наиред брзпм кораком, поузда- 

нпм оком, п мудро као лпспца кад вреба 
јато препелица.

II допста, пошто прође бару п пресече 
велпк проплапак десно од друма Белвнског, 
па стпже на рудпну што се прострла око 
брега-п нокрпла свод старог водовода опа- 
тпје Шелске, он смотрп, новрх једиог шиб- 
љака, један шешпр, о коме се већ ирплично 
домпшљао. То беше шешпр човеков. Шпбљак 
беше снпзак, Тенардпје познаде да ту седе

само
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човек п Козета. Дете се невпђаше, зато што 
је малено, алп се впђаше глава лутке његове.

Тепардпје се невараше. Човек беше ту 
прпсео да одмори малко Козету. Мехапџпја 
разгриу шпбље и појави се паједаппут пред 

■ опима, које тражаше.
— (Јпростите, господине, рече задпјан, 

али ево вам ваших петнаест стотпна дппара.
Говорећи ово, ои пружп страицу три ар- 

тије Бапчипе.
Човек погледа навише:
—■ Штаће то рећп?
Тенардпје одговорп с поштом:
— Господпне, то ће рећп да узпмам натраг 

Козету. <
Козета задрхта п приљубп се уз човека.
А оп, погледав Тепардпјау дубпну очпју. 

рече му, раздвајајући гласове:
— Да уз-ме-те па-траг Козету?

% — Јес, господпие, да јеузмем. Право да 
вам кажем, ја сам се присетпо. Ја пемам 
права пп да вам је дам. Као што впдпте,ја 
сам хвала Богу, иоштеи човек. Ова мала 
ппје моја, опа је матерпна. Љепа матп по- 
верпла ми је љу, п ја је могу предатп само 
матерп љеиој. Вп ћете можда рећп: Алп 
матп јој је умрла. Аепо. Оида ја немогу датп 
дсте другоме, него опоме, ко мп допесе па- 
ппсмепо од руке матерппе, да га љему пре- 
дам. То је сасвпм јаспо.
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Човек, неодговорпвши нншта. маши се 
руком у џеп, п Тенардпје впде како се но- 
молп књпжица с бапкнотама.

Механџпја задрхта од радостп.
— А-а ! помпслп, садссдржп! Ево гада 

ме поткупп!
Пре него што отворп књпжпцу, иутнпк 

ногледа око себе. Место беше сасвпм нусто 
Небеше жпве душе нп у шумп нп у долпнп. 
Човек отворп књпжпцу п пзвадп пз ње, не 
шаку банака које очекпваше Тенардпје, него 
једну просту цедуљпцу, коју развп н отво- 
рену поднесе маханџпјп, рекавшп:

— Имате ираво. Ево чптајте.
Тенардпје узе цедуљпцу п чпташе:

ЛМ. — на М. — 25 марта 1823.
„Господппе Тенардцје,

„Предајте Козету овом лпцу. Опоће вам 
платпти све сптне трошкове.

„Частмп је ноздравптн вас с поштовањем.
„Фаитнпа.и

— Вн познајете овај иотнис, рече му

I

\

I човек.
То беше допста потппс Фантпнпн. Те- 

нарднје га познаде.
Небеше места нпкаком ноговору. Он осетп 

два удара, један што небп поткупљења које 
је очекнвао, а другп што је потучен.

Човек додаде:'

*
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— Можете задржатп ову цедуљу радп 
вашег оиравдања.

Тенардпје се повуче у добром реду:
— Овај је потппс прплпчпо слпчан, про- 

мрмља кроза зубе. Али, пек буде!
Потом иокуша још један очајап корак.
— Господине, рече, ово је добро, ово је 

све у реду, кад сте вп то лпце. Алп ваља 
мепп платптп г.све сптпе трошкове ,ц којп 
пзпосе много.

Човек се псправп п рече, ударајућп зврч- 
ком по искрпљепом рукаву, у коме беше 
прашпне:

— Господпне Тенардпје, у јануару ме 
сецу матп је држала да вам је дужпа с" 
двадесет дпнара: вп сте јој у Фебруару п 
слалп рачун од пет стотппа дппара; вп с 
прпмпли три стотипе на пзмаку Фебруар. 
п трп стотипе у почетку марта. Од то доб«!. 
прошло Је девет месеца, по петпаест дп- 
иара , као што је погођепо, то чпнп сто п 
трпдесет п пет дипара. Ирнмплп сте бнлп 
сто дпиара впше. Остало је дакле свега 
трпдесет п пет дииара да вам се платп. 
Малопре дадох вам петиаест стотппа дпиара.

Тепардпје осетн оио што осећа курјак у 
треиутку кад иадие у кљусу.

— Какп лп је ово анатемњак? ппташе 
се у себи.
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Ои учвип што и курјак чгши , оп ударП 
иаиадом. Дрскошћу се беше једнозг помогао.

— Госиодиие ко био да био, рече оштро 
оставнв на страну дотадашње учтивости пло 
мп дајте пљаду талпра, плп ћу узетп Козету.

Страпац рече тпхо:
— Одп, Козета.
На левом руком узе Козету, а деспом 

дпже батпиу, која беше па зем.ЂП.
Тенардије смотрп замашност тојаге п у- 

сам.Ђеност места.
Човек зађе у шуму с дететом , оставив 

механцију иеиомпчна п забезекнута.
Докле се опи одмпцаху, Тенардпје гле- 

даше своја широка рамена, малко повпјена, 
н своје велпке песппце.

Потом, дошав к себи, погледа на своје 
суве мшппце и мршаве руке.

— Баш сам ја права будала, говораше 
у себи, што ненопех пушку, кад пдем у лов!

Алп прп свем том, згехапџпја се нехтеде 
махнутп.

— Морам ја знатп куда ће оп, рече, — 
п пође да га пратп пздалека. У рукама му 
беху остале две стварп, једна пронпја — 
лпстпћ артпје с потппсом Фантииа, и једна 
утеха — петнаест стотпна дпнара.

Човек вођаше Козету отпрплике на Л.пврн 
и Бондп. Он пђаше дагано, покуњепе главе, 
као да га мораху иеке сетпе мпслп. Зпма

-*
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беше тако прорсднла дрва, да пх Тенарднје, 
ма да нздалека, непрестано виђаше. Час по 
час, човек бп се осврнуо и ногледао да непде 
ко за љпм. Наједапиут смотрн Тенардија. 
Одмах у!>е с Козетом у један шибљак, у комс 
се обоје пзгубпше пз впда.

— Бестрага! рече Тенардпје. на удвоји 
кораке.

Честа у шпбљаку помогда му је да им 
се прпбдпжп. Кад човек беше у највећој честп, 
осврте се. Тепардије хтеде да се сакрпје за 
грање, адп га човек впде, п иогдеда га ие- 
мпрнпм иогдедом, нотом махну гдавом и нођс 
даље. Механџпја паставп за њим. Тако про- 
ђоше једно двеста пдп трпста корака. Наједап- 
нут човек се опет осврте. п впде механџију. 
Овог пута погдеда га тако мрко, да Теиардије 
впде да је „пзлпшпо44 пћп да.ве. Тенардпје 
се вратп откуд је п дошао.

XI

Нумера 9430 издази на впдик, и Козета 
је добија на дутрији

Жан Ваджан небеше мртав.
Павшп у море, пдп боље рећп скочпвшп 

ун>, оп беше, као што смо впделп, без букагпја.
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Ои длпваше пспод воде до шдие лађе, која 
стојаше па леигеру, п за коју беше прпвезан 
мост за улажеље Под тпм мостом сакрп 
се до иод ноћ.У вече заплпва п заропп на- ј 
ново у воду, п пзпђе па обалу блпзу брега ј 
Брпиа. Ту, пмајућп новаца, набавп себп ха- 
љпне. Једна крчма блпзу Балагпјера беше 
уточпште одбеглпм робпјашпма, п у исти мах ј 
радња веома корпспа. После тога, Жап Вал- 
жап, као п свп јаднп бегупцп, којп су радп ј 
да пзбегну замку законску п коб друштвену, ј 
пђаше путом час овпм час онпм. Прво уто- 
чпште нађе у Прадоу, блпзу Босета. Потом 
се упутп на Грап Впљар, блпзу Брпјапсопа, 
у Горњпм Алпама. Позппје, могао му се ухва- 
тптп траг у Епу у областп Спврпју, у Пп- 
ренејпма у Акону у месту које се зове Гранж 
де Дулсек, блпзу сеоца Шаваља, п у околпнп 
Перпгеја, у Брпппју, срезу Шапел-Гопагет- ? 
ском. Тако стпже у Парпз. А малопре виделп 
смо га у МонФермељу.

Дошав у Парпз, прва му брпга беше да | 
купп црне хаљпнице за девојчицу од седам 
до осам годпна, потом да нађе квартир. 
Свршив ово, он се упути у МонФермељ.

Сетпћете се да је, после нрвог бегства, 
лшао овуд, пли но околинп овог места, иекнм 
тајнпм послом, што је власти дошло до зпања.

У осталом, држало се да је мртав, и то 
је још већма шпрпло таму, која гапокрпваше.

1
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У Парпзу, дође му до руку један лист повпна, 
у коме беше објављеи тај догађај. Оп се 
осетп спгурап п готово на мпру, као да је 
допста мртав.

Оног пстог дапа у вече, кад је Жан Вал- 
жап пзвадио Козету пз гвбжђа Тенардпјевпх, 
вратпо се он у Парпз. Вратио се баш у су 
мрак, с дететом, нреко барнјере Монсо. Ту 
седе па један кабрпјолет, п одвезе се на 
еспланаду Опсерваторпје. Дошав ту, сађе, 
платп кочпјашу, узе Козету за руку, п обоје, 
по мрклој ноћп, по пустпм улпцама око Ур- 
спна п Гласпјера, упутпше се к болнпчко 
булевару.

То беше чудан п пун потреса дан за 
Козету; ручалп су пза нлота хлеба п спра, 
купљеног у осамљенпм механама; често су 
мењалп кола, пшлпп пешке,п онасенпкад ппје 
потужила; алп она је бпла умориа, п Жан 
Валжан познао је то по руци, којом га је 
задржавала у ходу. Он је узе на руке; Ко- 
зета, неостављајућп Катарпне, наслопп главу 
па раме Жапу Валжану, п тако заспа.

1



КЊПГА ЧЕТВГТА

ГОРБОВА ЧАТРЉА

1

Газда Горбо

Пре четрдесет годпна, усамљен шетач, 
којп бп зашао у поље пза Салпетрпјере, п 
којп бп се булеваром пспео до барпјерв 
Италије, дошао бп у околппу, у којој би се 
могло рећп да Парпз пшчезава. То не беше 
пусто место,јер љпм понеко пролажаше; пе- 
беше нп поље, јер лмађашс кућа п улица; 
пебеше пп варош, јср на улпцама беше ко- 
лотрга као па друмовима, п трава расташе 
ио љпма; небеше нп ссло, јер куће беху су- 
впше велике. Шта је дакле? То је место на- 
сељено, где нема нпкога; то је место пусто, 
у коме пма неко; то је булевар велпке ва- 
рошп, улпца Парпска, страшпнја иоћу него 
лп шума, тамнпја даљу пего лп гробље.
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То беше старп кварат Коњскс Пијаце.
Овај шетач, ако бп се спустноснпжечетпри 

троиша зида ове Коњске Ппјаце, ако би 
сапзволео још да пређе улицу Малог Банкара, 
оставпвши пајпре деспо једпу каваппцу огра- 
ђену впсокпм зпдом, иотом једну ливаду, на 
којој стојаху пластовп сена налпк на колебе 
каквпх грдних дабара, потом једну ограду 
пуну грађе с гомплом комађа, ппловпне н 
пверја, на врху које лежаше један ведпк пас, 
потом један дугачак, снпзак, оброњеи зпд, с 
малом црпом каппјом, обраслом маховпном, 
у коју се уплело пролетње цвеће, потом, 
у најпустпјем крају, једну ружну онаду зграду, 
па којој стоји наинсапо сдовима: Забрањено 
леиити објавс, — овај смедп шетач стпгао б 
па угао удпце Впнограда Светог Марцелг 
даљппа мало коме знапа. Ту, бдпзу једн 
радпонице п пзмеђу оба зпда од баште, 
впђаше се у опо време једна чатрља, која 
се па првп погдед чпњаше мада као кодеба, 
по која у пстппп беше ведпка као каква 
црква. С друма јој се впђаше само врх, п 
тога радп пзгдедаше опако мадепа. Беше 
скрпвена готово сва. Впђаху јој се само врата 
и једап прозор.

Ова чатрља пмађаше само један бој.
Погдедав је пзблпже, одмах се впдедо да 

та врата нису нпкад могда бптп што друго 
пего врата од каквог ћпдера, док бл ирозор,

ЈАДШ1ЦП V 5
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ла 1е пзрезан од тесаког камепа у. место 
пешчапог, могао бптк ирозор каквог

двора.
Брата пебеху што друго него скуп црво- 

точких дасака, грубо повезапнх кушацпма, 
којп су палпк на цеиаппце лоше оделане. 
Она се отвораху одмах па једне стрме сте- 
иеппце с впсокпм стенеппма, каљавпм, пра- 
шпњавпм, а беху ведпка као и опа што се 
впђаху с удпце, па се нотом губљаху у сенцп 
пзмеђу зпдова. Горњп део рупе од овпх грд- 
нпх врата беше нредвојен једпом тапком 
детвом, у средкоје нзрезап је троугдаст иро- 
зорпћ. Изпутра па вратпма, нека кпчпца, умо- 
чена у мастпдо, падрљада је у два иотеза 
цпФру 52, а поврх прозорпћа пста кпчпца 
пашарада је број 50; тако, да је човек мо- 
рао статп па се заиптатп: Како је ово ? Једна 
страна ведп: у нумеру 50; друга одговара: 
не, у нумеру 52. На троугдастом прозорићу 
впшаше као завеса некакав дроњак нрашп- 
њаве боје.

Прозор беше шпрок, довољно впсок, са 
жадузпјама п ћерчпвима с ведпкпм четврта- 
стпм окпима; само што ова ведика четвртаста 
окна беху свакојако оштећена, хартијом за- 
впјена п задепљена, а жадузпје, пзваљене п 
искварене, беху впше оиасност него ди за- 
штпта обптаоцпма.

Ова каипја која пзгледаше певаљадо, ц

ј
меког
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овај прозор којп пзгледаше љуцки, п ако 
нокварен, стојаху па овој кућп као двараз- 
двојепа просјака, који иду заједно, један 
иоред другог, и изгледају сасвим разлпчно, 
ма да су у пстоветнпм дроњама, један којп 
је увек бпо просјак, другп којп је некад био 
господпн.

Степеппце вођаху у некаку врло пространу 
зграду, која пзгледаше као какав амбар од 
ког је пачнњена кућа. Унутра у овој зградн 
беше дугачак ходппк, пз којег се, десно п 
лево, пђаше у некаке одаје разне велпчпне, 
које једва беху за становање п впше беху 
налпк иа ћумезе него лп иа собе. Ове собе 
гледаху па тамну околпиу. Све ово беше 
мрачно, туасно, невесело, јадно, гробио; једпа 
заппмљпва п украсна особпна овакпх ста- 
нова, беше препуно паукова.

Лево од каппје, иа булевару, сврх човека, 
беше један прозорпћ, зазпдан, којп пзгледаше 
као четвртаста јама, п беше пун каменпца, 
које су деца набацала пролазећп.

Један део ове зграде порушен је пре 
неког времепа. По садашњем остатку може 
се судптп шта је некад бпло. Све скупа 
пеће пматп внше од сто годпна. Сто годпна, 
то је младост за цркву, а старост за кућу. 
Изгледа као да је човечјем жплншту су- 
ћеп кратак век, док је божпјем остављепа 
вечност.

5*
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Писмопоше зваху ову чатрљу иумера 
50—52; адп опа беше позната у своме крају 
иод имеиом Горбова кућа.

Да пспричамо откуд јој ово лме.
Купподи разпих ситиица, који куие аиек- 

доте као травари траве, и који заборављиве 
стварп чијодом у намет прпдевају, зиају да 
су, прошлог века, око 1770, бпла у Парпзу 
два адвоката, једаи ио имеиу Корбо (гаврап), 
другп по пмепу Реиар (лисица). Два пмена 
за која се Да Фоитеп постарао. То беше 
као поручепо за иосмех ипсаријн у суду. 
Одмах су пародисали оиу басиу;

Гавран чучп па столицп,
У кљуну му две забраис,
То је' лпсац иањушио,
Па му ирпђе с овпм реч’ма: 
Добројутро! птд.

Два поштена адвоката, пемогућп триетп 
впше пецања п пос.мевке, иаумс да се ота- 
расе својпх имепа, п обрате се тога радп 
краљу. Молба њпхова буде поднесена Дују 
XIV баш опог дана, кад су с једие стране 
папии иуицпје а с друге кардинал Ла Рош- 
Ајмои, смиреио клечећп, обувалп, пред Ње- 
говпм Велпчапством, сваки ио паиучу на 
босе поге Госпође Дп Бари, која устајаше 
пз кревета. Краљ, којп се смејаше, наставп 
смејатп се, н од двојпце првосвештеника 
пређе па двојицу адвоката, п учпип милост

I
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нмешша њнховпм. Краљ дакле дозволн, да 
Корбо откнне једап реппћ од првог слова у 
пмепу своме, п да се зове Горбо; Гепар пак 
небеше тако срећап, он једва добп да иред 
Р метнс једно II п да се иазове Препар: 
тако, да му друго пме небеше нпмало утекло 
од првог.

Еле, као што се прпча, овај Горбо бпо 
је газда од зграде под № 50—52 на булевару 
болппчком. Он је такође бпо мајстор оном 
знаменптом прозору.

И зато је ова зграда прозвата кућа Гор- 
бова.

Спроћу нумере 50—52 стојаше, мећу др- 
већем на булевару, један велпк брест, за 
три четвртп осушен; готово на само прочеље 
излажаше улпца барпјере Гобленске, у оно 
доба без кућа, без калдрме, засађена дрвећем. 
која доппре до зпда од бедема Парпског. 
Пз облпжње једне Фабрпке удараше мпрпс 
од галпце.

Барпјера беше одмах ту, јер 1$23 још 
стојаше бедем парпскп.

Сама ова баријера пуњаше душу црнпм 
слпкама. То беше пут у Бисетр. Туда се, 
за Дарства п Ресторацпје, враћаху осуђеппцп 
на смрт опог дана кад су ногубл>авапп. Ту 
је, 1629, учпњепо оно тајапствено убпјство 
ина барпјерп Фоитенебло“, којега злочпнце 
правда нпје могла открптп, жалосно пптање
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које нпје осветљено, ужасна загонетка која 
нпје решена. Неколпко корака даље, паћц 
ћете кобну улпцу Крулбарб, где је Улбах 
распорпо козарку из Иврија у тренутку кад 
је гром пукао, као у каквоЈ мелодрамн. Не- 
колпко корака још даље, напћп ћете на 
грозне окресане брестове барпјере Св. Јакова, 
ту је јадна п срампа ппјаца Гревска ћпв- 
тпнскога друштва, које преза од смртпе казпе, 
несмејућп нп велпчаиствено да је укине, нц 
с ауторитетом да је држп.

Пре четрдесет п седам годпна, пзузевиш 
ипјацу Св. Јакова која као да је опредељена 
да буде увек страшпа, можда пајцрња тачка 
на овом тамном булевару беше место, н 
данас слабо походљпво, где стојп чатр- 
ља 50—52.

Трговачке куће почеле су се овде дпзатп 
тек на двадесет п пет годпна доцнпје. Место 
беше тамно п суморио. Човек се ту осећаше 
пзмеђу Салпетрпјере, којој се кубе впђаше, и 
Бпсетра, којега граппца ту доппраше; то јест 
пзмеђу лудпла жепског п лудпла мушког. До- 
кле год око могаше догледатп, внђаху се само 
касапнпце, зпдовп од бедема, п погдекоје про- 
чеље радпонпцама, које су налпк на касарне 
плп маиастпре; свуда чатрље п развалпне, 
старп црпп зпдовп као мантпја калуђерска, 
плп белп као бела кошуља; свуда редовп 
дрвета, снпске зградпце, дуге хладне пруге,
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н суморнп правп угловп. Нпгде какве удо- 
љпце, ппгде особнте грађевппе, нлгде окуке. 
Све скупа беше ледепо, правплпо, отужно. 
Нншта тако нестеже срце као симетрија. 
Спметрпја је чама, а чама је основа тузп. 
Очајање зева. Може се замислитп нешто 
страншпје од пакла у коме се страда; то 
је накао у коме се чамп. Ако је бпло где 
таквог пакла, онда му је овај комад болипч- 
ког булевара бпо улазак.

Међутпм, кад иоћ наступп, у трепутку 
кад се светлост смркне, нарочпто зимп, у 
доба кад иоћпп ветар скпда с брестова но- 
сдедње жуто лишће, кад је номрчппа п нема 
пи једпе звезде па небу, илп кад месец п 
ветар граде пропланке у облацима, овај буле- 
вар ностаие наједаппут страшап. Црне пруге 
тону и губе се у номрчппп као младпце бес- 
коначностп. Шетачу опда п пехотпце дођу 
на иамет безбројпе лупешке прпче овога ме- 
ста. Усамљепост овога краја, где је ночпњено 
толпко злочпнстава, имађаше нешто ужасно. 
Човек тако рећп осећаше замке п заседе у 
овом мраку, све разпе Форме у мраку чпњаху 
се подазрпве, п велпки четвртастп размацн 
пзмеђу једпог дрвета п другог пзгледаху као 
да су јаме. Дању, беше ружап; у вече, беше 
жалостан; ноћу, беше страшап.'

Лстп, у сумрак, впђаше се овде онде по 
која стара жена, седећп поред бреста па
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3 клуип вдажној од кише. Ове добре старпце 

прошаху милостињу.
У остадом, овај крај, који пзгледаше пре 

застарео него старпнски, од то доба напре- 
доваше. Ко га је доципјс видео, морао је се 
зауставитп. Сваки дан иестајаше једаи ио је- 
даи комад од ове целиие. Данас, а томе има 
већ двадесет годпна, стаиица Ордеаиске же- 
љезипце стоји баш поред старог подграђа, п 
преобрађује га. Свуда где се год поставп, 
ма то бало и иа крај краја престонице, ста- 
ипца је жељезппчка смрт нодграђу а рођај 
варошп. Изгледа као да око овпх ведикнх 
средсреда покрета иародиог, иа тутањ овпх 
чудовпшппх коња цпвплпзацпје што једу угљен 
а бљују ватру, земља, пуиа клпца, тресе 
се п отвара да прогута стара жплишта људ- 
ска, а нова да пзнесе иа впдпк. Старе куће 
руше се, а пове се дпжу.

Откако је станпца жељезнице Орлеаиске 
заузела тереи око Салпетрпјере, старе уске 
улпце око јарка Сеп Впктор и Жарден де 
Планта иомпчу се, трп плп четпрп иута на 
дап прекрштане кодпма, Фпјакрима п омнп- 
буспма, којп, у пзвесно време, потискују куће 
п деспо п лево; јер пма чудпнх стварп које 
су сасвпм пстпнпте, п као год што је пстп- 
нпто рећи да, у велпкпм варошпма, суице 
подпже прочеље кућама на југу, тако је 
исто пстинито да често пролажење кола про-
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шпрује улпце. Зпацп новог жпвота сасвпм 
су ЈШДНН.

У овом старом ировинцпјалном крају, у 
ћошковпма најдивљијпм, показује се калдрма, 
почпње тротоар, чак и онамо куд још нпко 
неиролазп. Једно јутро, знаменпто јутро, јула 
месеца 1845, дпмљаху се црни казанп с& 
смолом; тог дана може се рећп да је цп- 
вплпзацпја догала у улпцу Урспн п да је 
Париз ушао у палплулу Сси-Марсо.

II

Гневдо за совуљагу и скакавца

Пред овом кућом Горбовом зауставпо се 
Жан Валжан. Као дпвље тпце, он је иза- 
брао ово усамљеио место да у њему начппн 
себп гнездо.

Он се машп руком под прслук, нзвадп 
некакав калауз, отворп врата; уђе, потом пх 
затворп брпжљпво, н иопе се уза стеиенице, 
носећп непрестано Козету.

На врх стененпца, пзвадп пз џепа другп 
један кључ, којпм отворп друга једна врата. 
Соба, у коју уђе п коју одмах затворп за
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собом, беше иекака одаја на таваиу ирп- 
дично простраиа, у којој нмађаше однаме- 
штаја једаи душек нрострт иа патосу, једап 
стб, п иеколико столида. У једиом углу 
беше огњнште, п иа њему се још сијаше 
жеравица. Фењер с булевара осветљаваше 
ову сиротињску уиутрашњост. У диу беше 
једап кабпнет с једипм креветом. Жап Вал- 
л;ан одиесе дете иа тај кревет п положп га, 
а оио се иепробуди.

Укреса труд и прппали свећу; све то 
стојаше спремљеио иа столу; п, као штоје 
и сниоћ радно, стаде гледатп Козету поглс- 
дом иуппм мплиие, доброте п иежностп. 
Девојчица, с онпм мприим иоверењем које 
нрппада само крајњој силп или крајљој сла- 
бостп, беше заспала иезнајући код кога је, 
п сад спаваше иезиајући где је.

Жап Валжан се саже и иољуби ручпцу 
детињу.

Пре девет месеца љублаше он руку мате- 
рпну, која, такође, беше заспала.

Срце му беше пупо оног пстог тужиог, 
релпгпјозпог п дирљпвог осећања.

Он клече поред кревета Козетпног.
Беше већ увелике дан, а дете још спаваше. 

Једна бледа зрака декембарског суица беше 
пробпла кроз прозор собњп, п црташе иа 
ллаФОну танаиу свплу видела п мрака. Наје-
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данпут једна кода, каменом патоварена, која 
пролажаху булеваром, потресоше чатрљу као 
олуја.

— Ево ме, госпођо! впкпу Козета пренув- 
ши се иза сна, ево ме! ево!

Па скочи с кревета. једва дижући трепа- 
виде од тешкога сна, п пође рукама у ћоше 
по метлу.

— Ах! Боже! где мп је метла! рече.
И отвори очп сасвпм п впде осмехнуто 

лпце Жана Валжана.
*— А гле! међер то јепстпна! рече дете. 

Добројутро, чпко.
Деца примају одмах п Фамплпјарво радост 

п срећу; јер су сама по себп радост п срећа.
Козета спазп Катарппу иоред свог кре- 

вета, шчепа је жудио, стпште, и, пграјућп 
се с њом, запиткпваше Жана Вал;кана с трп- 
ста иптаља, као: — Где је опа сад? Је лп 
Парпз великп? Да лп је Тепардијевпца да- 
леко одавде ? Да недође она овамо ? птд. птд. 
Иаједанпут клпкиу радосно: — Ала је лепо 
овде!

То беше гадна чатрља; алп опа се осе- 
ћаше у њој слободна.

— Треба лп да почпстпм? уппта напо- 
слетку.

— Играј се, одговорп јој Жан Валжан.
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Тако прођо дап. Козета, небрипућп се 
вимало што јој је све то неразумљпво, беше 
непсказпо срећпа неђу овом лутком п овнм 
добрпм човеком.

А
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!-- Двв несреће кад се помешају чине срећу

Сутрадан у расвит, Жап Валжан беше 
опет иоред кревета Козетпног. Он чекаше 
ту непомпчно, и гледаше је како се буди.

Нешто ново уђе му у душу.
Жан Ваджан' нпје* нпкад нпшта љубпо. 

Већ двадесет п пет годпна беше он сам на 
свету. Он небеше пп отац, нп љубазипк, нп 
муж, нп нрпјатољ. На робпјп беше рђав, 
мрачан , чпст, пезналпца, п дпвљак. Срце 
овог старог робпјаша беше пуно девојаштва. 
Његова сестра п деца њеиа оставпла су му 
само таман п далек спомен, којп је‘ напо- 
слетку сасвпм пшчплео. Чпнпо је све што 
је могао иебп лп пх нашао, али, непашав 
пх, заборавпо пх је. Таква је прпрода људ- 
ска. Другп нежнп потресп младостн љегове, 
ако пх је пмао, отишлп су у пропаст.
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Кад је вндео Козету, кад ју је узео, до- 
пео и ослободио, осетио је да му се срде 
покреће. Све што беше у твему страсно п 
пежно, то се сад све пробуди п управи па 
ово дете. Он нрилажаше к постелш где она 
спаваше, п дрхташе од радости; ои осећашс 
иеки материиски иагон, и пезпађаше шта је 
то; јер је врло мрачиа и врло слатка ствар 
овај велик и чудаи нотрес срца, које иочиње • • . 
да љубп.

Јадио старо срце које је сасвим младо!
Но почем њему беше педесет л пет го- 

дппа, а Козетп осам, то се сва љубав, коју 
бп могао пматп у жпвоту, слп у неку не- 
псказну светлост.

То беше друга светла иојава, коју је срес 
у животу. Бладика је учпипо те је на оризоњ 
његовом засјала зора добродетељп; Козет 
је иак учпипла те му је засјала зора љубавн

Првп даип ирођоше у овом заиосу.
Али н Козета, јадно мало створење, по- 

стајаше друга, п незнајући за то. Опа беше 
тако мала, кад ју је матп оставпла, да се 
тога никако н несећаше. Као п сва деца, 
налпк на младе лозппе конце који се око 
свачега увпјају, п она је кушала да љубп.
Алп ипје успела. Сви су је одбплп од себе, 
п Тенардпје, п Тенардијевица, п њепа деца, 
и друга деца. Она је волела једно псето, 
које је цркло, после чега нпко је ппје хтео.
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Као што смо већ помепули, жадосно јс рећи, 
да је опа у својој осмој годрнидп имала срце 
сасвпм ледеио. Алп то нпје твена крпвнца; 
способност љублења ппјејој недостајала; па- 
протпв, она је у томе бпла моћна. Такође, 
још од првог дана, све што осећаше п са- 
н>аше, то је упућпваше да љубп овога доброг 
човека. Она осећаше оно што ипкад нпје 
осетпла, а то је осећање радостп п мплппе.

Овај добрп човек нсчпњаше јој се више 
ни стар нп сиромах. Она налажаше да је 
Жан Валжаи леп, као год што јој се п ча- 
трља чињаше лепа.

Све су то последпце зоре, детпњства, 
младостп, радостп. Новина земље н живота 
ту је најглавппја ствар. Нпшта пије дивппје 
него бојадпсан одблесак среће на каквом 
тавапу. Свп мп пмамо у прошлостн својој 
такву плаву собу па тавану.

Прпрода, са педесет година размака, учп- 
нпла је дубок раздвој међу Жаном Валжаном 
пКозетом; овај раздвој попупплаје судбпна. 
Судбпна је нагло сједнппла п својом нео- 
дољнвом моћу саставпла ове две сгзпстенцје 
без корена, разлпчне старошћу, а слпчне 
жалошћу. И допста, једпа попуњаваше другу. 
Инстпнкат у Козете тражаше ссбп оца, а 
ппстпнкат у Жана Валжапа тражаше себп 
дете. Срестп се, то је у њпх бпло као н наћп 
се. У оном тајаиствепом трепутку, кад су
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се љнхове руке узајамно дотакле, оне су се 
позиале као да бн бпл.с нужне једна другој, 
п загрлиде су се срдачно.

Узпмајућн речи у љиховом најразумљп- 
впјем п пајапсолутпнјем смпслу, могло бп 
се реКн, да, одвојени од свега зпдовпма гроба, 
Жан Валлсан беше удовац а Козета спроче. 
Овај пололсај донео је те је Жан Валлсан пе- 
кпм небескпм начпиом иостао отац Козетпп.

II допста тајанствен утпсак, што га је 
усред шуме Шелске, учпнпла па Козету рука 
Жан Валжапова, кад је у мраку стпсну.*' 
руку љепу, небеше нпкаква обмана, пе 
права јава. Улазак овог човека у судбш 
овога детста бпо је долазак Божјп.

У осталом, Жан Вадлсан добро је пзабра 
уточиште своје. Оп бепге ту у спгурностп, 
која нзгледаиш нотпуна.

Соба с кабппетом, у којој он борављаше 
с Козетом, беше једпна којој прозор гледа 
на булевар. Почем тај прозор беше једпнп у 
кућп, то пе беше бојазпп ни од каког по- 
гледа из суседства, пп с лпца пп са стране.

Дољи бој у иумере 50—52, некп род по- 
рушене шупе, слулсаше ппљарпма за стова- 
рнште, п неимађаше нпкаква саобраћаја с 
првпм бојем. Опп су бплп раздвојенп тава- 
ном, којп непмађаше нп лествпца нп степе- 
нпца, и којп беше као дпјаФрагма у чатрље. 
На првом боју беше, као што смо реклп,
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Г више соба п неколпко собаџпка, од којпх 
само један беше заузеда једпа стара жена, 
која посдужпваше Жана Ваджана. Све оста- 
до беше иусто.

Ова стара жеиа, }жрашена имеиом глав- 
кирајџије, а у стварп будућп вратарка, 

беше мудадаовај квартпр о Божпћу. Онјој 
се казао, да је пекп богаташ, који је’ постра- 
дао на артцјама шнаљодским, и којн ће ту 
жпветп са својом унуком. Пдатпо јој је за 
шест меседа иапред, п наредио старици да 
наместп собу и кабппет оиако како смо пх 
видедп. Та добра жена надожпда му је ватру 
та огњпшту п све спремнда оне вечерп кад 
з дошао.

Недеља за иедељом продажаше. Ова два 
створења жпвљаху срећио п задовољно у 
уџерпцп својој.

Још од рапе зоре, Козета се смејаше, ће- 
реташе, п иеваше. Деца пмају своју јутарњу 
песму као п тпце.

Дешавадо се покаткад да Жан Валжап 
узме њену румену и псиуцану ручпцу па је 
дубљаше. Јаднпче дете, навпкнуто само на 
бој, незнађаше шта ће то рећп, п оддажаше 
постпђено.

Покашто бпваше озбпљна н посматраше 
своју црну аљпнпцу. Козета небеше впше у 
рптама, опа беше у цриппп. Она пздажаше 
пз јада п невоље, 'а удажаше у живот.
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Жан Валжан беше прегао да је научи 
читатп. Покаткад, баш кад је учаше српцати, 
долажаше му на ум, да је он на робијн па- 
учио чптатп у тој намерп, да чппп зло. Та 
се намера ето пзврнула, и он учп дете да 
чнта. И тада бп се старп робпјаш осмехнуо 
мпсаонпм анђеоскпм осмехом.

Он оссћаше у томе неку зампсао с впше, 
нску вољу некога којп нпје човек, и тако се 
губљаше у сновима. Добре мпслп нмају своју 
пропаст као п рђаве.

Учптп Козету да чпта, н пустптп је дј 
пгра, то беше поготову сав жпвот Жана Вал 
жана. А после тога говораше јој о матер 
њепој, п учаше је да се Богу молп.

Она га зваше: отац, и незнађаше му 
другог пмепа.

Чптаве сате гледао бп је како облачи п 
оплачп лутку, и слушао бп је како ћерета. 
Жпвот му се чпљаше унапредак нун лпте- 
реса, људп му се чпњаху добрп п праведнп, 
у мпслпма непребацнваше впше нпком нп- 
шта, п неопажаше ппкакав разлог да нео- 
старп врло сада кад га ово дете волп. Он 
гледаше иред собом чптаву будућност, оба- 
сјапу Козетом као иеком љупком светлошћу. 
Ни најбољп људп нпсу пзузетп од себпчне 
мисли. Покаткад, ои мишљаше с неком ра- 
дошћу, да ће она бптп ружна.

ЈАДИИЦИ V 6
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Ово је само лично мишљење; али да ка-
тачцп на којој;кемо целу своју мпсао, на 

је Жап Валжан био кад је заволео Козету, 
нпје нам доказанодаму овахранапиЈС бпла 
потребна да бп се одржао у добру. Оп је 
впдео у повцм облпцпма неваљалство чо- 
вечје п јаде друштвене, у облицпма непот- 
пуппм и којп по несрећп казују само једпу 
едрану пстпне, судбпну жене нацртану у 
Фантппп, п јавну власт олпчену у Жаверу; 
он је враћен бпо на робпју, овај мах зато 
што је учпнпо добро; повп јади снашлп су 
га; сам спомен на владику помрчавао је 
можда покаткад, па се доцнпје јављао сјајан 
п славан; алп је најпосле ослабео овај све- 
тп спомен. Ко зна, да нпје Жан Валжан бпо 
на прагу да пзгубп јупаштво и да наново 
падне? Алп љубећп, постао је крепак. Ах! 
нпје се он поводпо нпмало маље одКозете. 
Оп је љу штптпо, а она је љега креппла. 
Помоћу љега, опа је могла корачатп у лш- 
воту; иомоћу ље, он је могао пћи дал>е иу- 
тем добродетељп. Он је бпо нотпора овом 
детету, а оно је бпло ослопац љему. 0 
предубока п бо;каиска тајно о равнотежама 
судбпне!
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IV
Примедбе главне кирајџинице

Жан Ваджан бпо је мудар те нпкад нпје 
дању пзлазпо. Свако вече, у сумрак, шеташе 
се сат два, покаткад сам, а често п с Ко- 
зетом, тралсећп најусамљеппје супротне алеје, 
п улазећп у цркву пошто се већ сасвим смрк- 
пе. Он радо пђаше у Сен-Медар, цркву која 
му беше најближа. Кад небп повео за собом 
Козету, оиа бп остала са старпцом, алп јој 
је душа п срце бпло да пзиђе с љпм. Волел^ 
је провестп с њим један сахат, него се па; 
сла!>е забаљатп с Катарппом. Кад су зајед] 
шетали, оп ју је водпо за руку и ирпчао ј 
штогод лено.

Козета беше врло весела.
Стара жепа водпла је брпгу о кући п 

кујпн, и пабављала све што треба.
Жпвели су скромпо, имајућп увек номало 

ватре иа огљпшту, али као људп иооскудпп. 
ЈКан Валжан пије ништа пзмеппо намеиггај 
собљн од ирвога дапа; само што је паме- 
стпо цела врата на место стакленпх у ка- 
бпнету Козетином.

Носио је увек жут каиут, црпс ианталопе 
п стар шешир. На улпци држалп су га за 
спромаха. Доста пута дешавало се д'а се по 
каква добра жеиа осврпе п да му по коју

о*
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иару. Жан Ваджан бн прАмио повад и за- 
благодарио од срца. Такође се дешавадо да 
оп сретие каквог јадиика који нросп, и тада 
би се осврпуо да види да га ко иегледа, иа 
би брзо пришао к иесрећппку, спустпо му у 
руку повад, доста иута сребрп, п удалио се 
одмах. Ово је имало и својих иезгода. У оном 
крају већ га иочињаху позиаватп под имеиом 
иросјака који делгс милостгту.

Стара главна кирајџиница, створеље на- 
мрштено и скроз завидљиво према блпжљем 
своме, испитпваше миого Жаиа Валжаиа, а 
овај то п неопажаше. Оиа беше малко на- 
глува, због чега је миого џакада. Из ирош- 
дости остала су јој два зуба, једап горе, 
другп до.1с, тако да увек клодаху један о 
други. Заииткпвада је Козету, алп ова, ие- 
зиајући ип сама ништа, пијс јој могла ппшта 
нн казатп, осим то да јс дошла пз МонФер- 
меља. Једио јутро, ова вребадица смотри 
Жана Валжапа где уђе у једиу собу у кући 
у којој пико неживљашс, а пзглед му беше 
такав да се љој, стокућп једној, учшш су- 
мљпв. Оиа пође за њим као каква стара мач- 
ка, п могаше га впдети на ошкрлнута врата 
тако да он љу иевидп. Жап Валжаи, јамачно 
радп веће спгурпости, окрете леђа к вратпма. 
Баба впдс како се оп машп руком у џсп ц 
пзвади једну кутпјду, иожице п коиде, потом 
стаде ошивати поставу с једног иеша у ка-
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пута, одакле извадп једап дпст жућкасте 
артпје, који развп. Баба се убезекпу кад 
видс да је то банка од пљаду дппара. То 
беше друга или трећа коју је впдела откако 
се родида. ГЈобеже упрепашћепа.

После пеколико треиутака, Жаи Балжан 
дозва је и замоли да му промеии ту баику 
од пл>аду динара, номенувши да му је то 
погодишљп доходак, којн је сииоћ нрпмио.
— Али где? мишљаше баба. Он јс сиооћ 
изишао тек у шест сата у вече, а каса др- 
жавиа задело нијс отворена у то доба. Баба 
оде да промеии банку, нремпшљајући миогг 
којешта о љој. Ова баика од иљаду диБар«г 
тумачена н умпожена, нроизвела је читав 
поворку разговора мећу стокућама V улнц. 
Виљ-Ссн-Марсел.

Потољих дана деси се да Жан Валжан, 
у прслуку, стругаше дрва у ходнику. Баба 
беше у соби и успремаше ово оио по љој.
Она беше сама, јер Козета слагаше остру- 
гана дрва, па, вндећн капут обешен о јексеру, 
стаде га иппкати. Постава му беше наново 
сашпвена. Добра баба пппаше га бриасљиво, 
п чпљаше јој се као да у пешевима и уиао- 
коло осећа савпјутке артије. Ништа друго п., 
него саме бапке пљадарке!

Осим тога ирпметцда је да у џеповима 
пма свашта. Видела је ие само пгле, ножииие 
и конце, него и једиу велику записнпцу, врло
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нпх°бојСваки Дџеп 7во5 капЈтГп5г°леда|е

као некп тоболац за непредвпђене слЈчаЈе.
Становипдп ове чатрље дочекаше тако 

последље дане зпме.

1
V

Новац од пет дннара који пада на 
вемљу и гради ларму

Блпзу Сен-Медара беше једап спромашак 
којп увек седпјаше норед једног засутог бу- 
нара, п коме Жап Валжаи радо даваше 
мплостпњу. Нпкад нпје прошао поред тог 
човека, да му нпје дао коју крајдару. Кат- 
кад бп п проговорно коју с љпм. Завид- 
љпвцп овога просјака говораху да је он од 
полиције. То беше неки старп богомољац од 
седамдесет п иет година, којп испрестаио 
мрмљаше молитве.

Једпо вече Жан Валжан прође туда, сам, 
без Козете, и спазп иросјака на обпчиом 
месту, под Фењером, којп тек што беше прп- 
паљен. Овај човек, ио обпчају, изгледаше 
као да се молп, п беше се тако рећи предво- 
стручпо. Жап Валжан приђе к њему, п спустп

Г .
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му у руку обпчну мндостињу. Просјак иаје- 
даниут диже очи, погледа оштро Жана Бал- 
жана, па онда брзо обори главу. Овај по- 
крет беше као муља, п Жан Валлаш задрхта. 
Учинп му се као да је иазрео, према светло- 
сти Фењера, не мпрпо п кротко лиде старог 
богомољца, иего неки страшан и позпат 
облпк. Он се осети тако, као кад бп се 
паједаинут у мраку пашао пред тпгром. Трже 
се уплашен и упрепашћен, иесмејућп нп дп- 
јатп , ии говоритн , ип остати, ип бегатн, 
гледајући просјака који беше оборпо главу, 
повезану пекаком крпом, и чињаше се кас 
да и пезна ко је ту. У овом чудном трепутк 
пеки нагон, можда какав тајапствен иаг' 
чувања, учшш те Жан Валлсап перече . 
речи. Просјак беше пстог стаса, имађап 
псте рпте, п изгледаше псто онако као * 
увек. — Ба!... рече Жан Валл;ан, ја сам 
луд! ја сањам! то није могућно! — И тако 
уђе дубоко помућен.

Једва је смео да самом себп нрпзна, да 
ово лпде, које је впдео, јесте лпде Жаверово.

Ноћу, иремишљајућп о томе, беше му л;ао 
што нпје унптао што човека, да га * тако 
прпмора да још једном дпгпе главу.

Сутра дан пред вече прође опет онуда. 
Просјак онет бсше на свом месту. — До- 
бар даи, брате, рече пресудно ЗКап Вал- 
лсан давшп му крајдару. Просјак диже главу
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и одговорп жалостивно: — Хвала , добрп 
господпне. — То- беше допста старп бого- 
мол>ац.

Жан Валжан осетп се сасвнм разуверен, 
п стаде се смејатп. — Како сам, ђавола, 
могао впдети овде Жавера? мшиљаше он. 
Та ваљда мп нпје беопа па очпма? — И 
впше немпшљаше о томе.

После неколпко дана, тако око осам сата 
у вече, он беше у својој собп и учаше Ко- 
зету да гласпо српче, а то чу где се отворпше, 
па потом п затворпше врата кућна. То му 
се учинп чудно. Баба, која сама живљаше 
с њпм у кућп, легаше у кревет чпм се смрк- 
пе, да небп трошпла свећу. Жап Валжап 
даде знак Козетп да ћутп. Он чу где се 
неко пење уза степенпце. Управо узевшп, то 
је могла бптп баба, која се ваљда случајно 
поболела, па отишла да купи какве апове у 
апотекара. Жаи Валжаи послуша. Корак беше 
тежак п звонпјаше као корак мушкп: али баба 
ношаше гломазне цппеле, и нпшта тако пе- 
лпчп на корак мушкп као корак старе жене. 
Међутпм Жап Валжан утулп свећу.

Козету беше послао да легне, рекавшп 
јој тпхо: — Идп лезп, алп лагано; п док 
је оп љубљаше у чело, корацп нрестадоше. 
Жан Валжан оста ћутећп, непомпчан, окре- 
нув леђа вратпма, седећп па столпцп, с које 
се пепомераше, заустављајућп дисање у мра-
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ку. После дугог времена, нечујућп ппшта 
впше, окрете се лагано, п тек што управп 
очи па врата собња, впде светлост кроз 
кључаппцу. Та светлост изгледаше као нека 
страшпа звезда иа дриплу врата п зида. Ту 
јамачпо стојаше неко са свећом у руцп, при- 
слушкујућп.

Прођс пеколико мипута, п светлост иш- 
чезе. Ллп оп нечу пикакав шум од корачаља, 
и то му се учпнп да зпачи, да је онај, којг 
је нрислушкпвао па вратпма, морао пзуг 
цппеле.

Жап Валжап леже, онако одевеп, па к] 
вет, п сву драгу поћ пемогаше ока склопп*

У расвпт, тек што га умор савладао, пр^ 
буди га шкрипа некпх врата на иекој та- 
вапицн па дну ходника, потом чу пстп мушкп 
корак којп п спноћ уз басамаке. Корак се 
чујаше све блпже. Он сађе с кревета п управп 
око на рупу од кључа, која беше довољно 
велпка, иадајућп се да ће впдетп у проласку 
створење, које је ушло поћу у кућу, п које 
је прпслушкивало иа вратпма његовим. То 
допста беше човек, којп у овај мах прође 
пезаустављајућп се пред собом ЈКаиа Вал- 
жана. Ходипк беше још сувпше мрачан, да 
бп му и лпце могао распозпатп; алп кад 
човек дође на басамаке, један зрак светлостп 
споља пацрта га као црпу слпку, п Жан 
Валжан впде га с леђа савршепо. Човек беше



90

.1 * впсока стаса, у дугачком капуту, с батпиом 
иод лпшком. То, беше страховпта сдика Жа- 
верова. V,,.

Жап Даджаи могао је иокушатп да га 
још једном впдп с прозора што гдеда на 
улпцу. Адп прозор Је ваљадо отворптп, а оп 
то ппје смео.

Впдедо се јаспо, да је тај човек ушао с 
кључем, као у свој квартпр. Ко дн му је 
дао тај кључ ? Шта дп зпачп то?

У седам сата у јутру, кад баба дође да 
гспремп собу, Жап Ваджан је иогдеда стре- 
швпто, адп је неупита пп за што. Спрота 
жена пзгдедаше као обпчпо.

Чпстећп собу, она му рече:
— Јамачно сте чудп да је пеко ушао 

у кућу?
У њено доба, а на овом будевару, осам 

сата у вече доиста је мркда ноћ.
— Јест, пстпна, одговорп он најмпрнпјпм 

тоном. Ко је то бно?
— То је један нов кпрајџпја, рече баба.
— Како се зове?
— Незнам баш управо. Дпмоп пдп Домон. 

Тако некако беше.
— А шта је тај господпн Дпмон?
Баба га ногдеда својпм чкпљавнм очпма 

као у твора, п одговорп:
— Жпвн од доходака, тако као н вп.

; .
■ :

I
_
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Можда она пепмађаше никаке памере. 
Алп Жану Валжапу учппп се као да је смо- 
трпо пекаку.

Пошто баба пзађе пз собе, оп узе једаи 
Фншек, тако од сто дппара, којп беше у ор- 
мапу, и метпу га у џеп. Ма колпко да се 
старао да нпко нечује звеку новаца, опет 
му пспаде из руке једап комад од пет дп- 
нара, п откотрља се звечећп по патосу.

У сумрак, пзађе пз куће п погледа паж- 
љпво па све страпе булевара. Невпде нпкога. 
Булевар пзгледаше сасвпм пуст. Алп могао 
се ко п сакрптп пза дрвета.

Вратп се у кућу.
— Одп, рече Козетп.
Узе је за руку п пзађоше обоје.



КЊПГЛ ИЕТА

МУЧКА ХАЈКА НА ЦРН ЛОВ

I

Ледујање стратегије

Радп страна које ће се чптатп, и радп 
другпх које ће тек доцппје доћп, потребпа 
је овде једна прпмедба.

Ево већ пеколпко годпна како је ппсац 
ове књпге, прпнућен, на жадост, да говорп 
о себп, удаљен пз Парпза. Откако га је оста- 
впо, Парпз се преобразпо. Појавпла се нова 
варош, која је њему упеколпко непозната. Ње- 
му нпје потребно да казујекако волн Парпз; 
Парпз је варош у којој се родпо дух његов. 
Услед рушења п подпзања, Париз младостп 
његове, опај Парпз, којп је он релпгпјозпо са- 
чувао у ламетн својој, сад је неки други Парпз. 
Пек му је дозвољепо да говорн о оном Па- 
рпзу кар да још п сад постојп. Може бптп
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да оиде, где иисац одведе чптаоце говорећп 
пм: „У тој ц тој улпцп има та и та кућа,“ 
сад пема впше нп куће нп улпце. Чптаоцп 
ће се моћп о том п уверпти, ако непожале 
труда. Што се тпче ппсца, ои незна за иовп 
Парнз, н он пнше, имајућп иред очпма не- 
кадашњи Парпз, у плузпјп која му је дра- 
гоцена. Љему је ирава мплпиа сањатп, да 
пза њега остаје нешто од онога, што јс внђао 
кад је бпо у својој землш, п да ппје све 
пало ц пшчезло. Докле*год је човек у месту 
рођења својега, њему се чппп да пемар 
нпшта за оне улпце, да га се ппмало не 
тпчу оип прозорп, опп крововп, п опа врат* 
да су му нспрпјатпп опп зпдовп, да су м} 
она дрвета као и остала дрвета, да оне куће, 
у које оп неулазп, иевреде пп погледа, да 
она калдрма, којом нде, нпје ппшта друго 
него као п осталп камен. Доцппје, кад нпје 
впше ту, он впдп да су му драге оне улпце, 
да му је пенгго шуто без онпх кровова, онпх 
прозора, п онпх врата, да жудп за оппм зи- 
довпма, да волп она дрвета, да би свакп 
дан улазпо у опе куће, у које није хтео нп 
прпвирптн, п да је на оној калдрмп остало 
нешто утробе његове, крвп његове, п срца 
његовог. Сва опа места, која невпди више, 
која, можда, ппкад неће пп впдетп, п од 
којпх је уиамтио слпку, указују му се тужпо 
чаровна, јављају му се с пеком меланколпјом,
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пзносе му иа очи свету земљу, п представ- 
љају, тако рећи, сам облпк Француске; п 
тада пх оп љубп, п грдп пх таква каквасу, 
онаква каква су бпла, п опда је тврдоглав, 
н неће ништа на њпма да мења, јер ои волп 
облпк отаџбпие као год лпце матере своје.

Нек нам је дакле дозвољеио да говоримо 
о прошлостп у садашњостп. Тога ради мо- 
лимо чптаоца да пма то на уму, иа сад 
продужавамо даље.

Жан Балжан је одмах оставпо булевар 
п замакао у улпце, крпвудајућп што више 
могаше, п повраћајући се покаткад, да бп 
се уверЦо да га ко пегонп.

Ова маневра својственаје гоњеиом јеле- 
ну. У местпма где се траг може оставитп, 
ова маневра пма оспм осталпх добрпх стра- 
на, и ту, да превари ловце и керове супрот- 
нпм трагом. Н то ловцп зову лажно вхтКање 
на своју ложу.

Те ноћп беше пун месец. Жану Валжану 
то небеше крпво. Месец, једва одмакао с 
орпзона, пресецаше у улицама велике комаде 
мрака п светлостп. Жан Валжан могаше г<Ки 
иоред кућа п зидова мрачном страпом, п 
гледатп ону осветљену. Ои можда п нераз- 
мпшљаше довољно да му мрачна страна пде 

мањак. Но опет, у свима пустим сокачп- 
ћима наблпзу улпце Полпво, чињаше му се 
да је спгураи да нпко непде за њим.

на
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Козета пђаше пишта пепитајући. Иатње 
за шест пређашњих годипа жииота њепог 
унеде су пеку трпљпвост у природу њену. 
Уосталом, а то је призгедба на коју ћемо 
иматп више пута иридике да се иратимо, 
она беше павикнута, пепснптујућп зашто п 
крошто, на особеностп ЈКана Ваджаиа п на 
ћудљпвости судбине. А оспм тога, она се, 
будући уз њега, осећаше спгурпа.

Жаи Ваджан иезиађаше впше од Козете 
куда пђаше. Он се уздаше у Бога као шт< 
се она уздаше у њега, Чпњаше му се као да 
се п он држп за руку некога којп је већп 
од њега; чпњаше му се да осећа невпдљпво 
створење које га водп. Уостадом, он непма- 
ђаше нпкакве нампсдп, ппкаква ндана, ппка- 
ква пројекта. Он незпађаше поуздано нп то, 
да дп је оно баш бпо Жавер, а иотом оно 
је п могао бптп Жавер, па опет да незна 
да је оио бпо Жан Ваджап. Небеше дп он 
прерушен? п недрзкаше дп свак да је ои 
мртав ? Међутпм од пекодпко дана догађаху 
се стварп које пзгдедаху чудновате. Нетре- 
баше му нх впше. Он беше наумпо да се 
невратп впше у кућу Горбовљеву. Као жпво- 
тпња отерана с дегда, он тражаше јаму где 
ће да се сакрпје, док ненађе место где ће 
да се настанп.

Жан Ваджап оптрчао је впше разнпх 
давпрпната у кварту муФтарском, којп већ
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беше у мртвом спу, као да још пмађаше 
дпсципдппу средљег века п јарам јаццје; ои 
промотрп од впше руку, по научној страте- 
гпјп, удпцу Сензпјер и улпцу Копо, улпцу 
Батоар-Сен-Впктор п улпцу Ппп-Лермпт. 
Местпмпце беше по којп стап, алп он не- 
хтеде ућп, јер неналажеше у њпма опо што 
му требаше. На прпмер, оп пп најмаље 
несумљаше, да га пебп пзгубплп, кад* бп му 
случајпо траг нотералп.

Баш пзбпјаше једанаест сата па Сен- 
Етјеп-дп-Мону, а оп пролажаше улпцом Пон- 
тоаз поред нолпцпје, која беше у 14. После 
неколпко тренутака, пагои, којп мало ире 
помиљасмо, учинп те се обазре. У том тре- 
нутку, оп впде разговетно, помоћу Фељера 
подицијског којп пх пздаваше, три човека 
за собом, којп једаи за другим иролажаху 
пспод Фељера мрачиом страиом улице. Један 
од те тројпце људн уђе у алеју здаља нолп- 
цпје. Опај што пђаше на челу чињаше му 
се сасвпм подазрпв.

— Одп, чедо, рече Козетн, п пожурп се да 
што пре пзпђе пз улпце Поптоаз.

Потом завп наокрпшке, обпђе пролаз Па- 
трпјарака којп беше затвореп у то доба иоћп, 
пређе улпцу Л.епе де Боа и улпцу Арбалет, 
п замаче у улццу иоштапску.

Ту беше раскршће, где је сад Колеж Роле- 
нов и где се одваја улица Нев Септ Женевпјев.
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(Нетреба пп помињатп да је Нев Сент 
ЈКеневпјев стара улпца. п да оиом поштан- 
ском улицом неирођу нп у десет годпиа 
једна иоштапска кола. Ова поштанска улпца 
бпла је у трпнаестом веку насељеиа лонча- 
рпма, п њено је право име лончарска улица.)

Месец обасјаваше впдно ово раскршће. 
Жан Валжан склопп се иод јсдну каппју, 
у намерп да ове људе, ако га још прате, 
впдп изблпза кад ирођу овим впднпм местом.

И донста, непрођоше нп трп мпнута, г 
људи се указаше. Бешс их сада четворпца 
свп висока стаса, у дугачкпм, мркпм канутима 
с округлпм шеширима п велпкпм штаповпма у 
рукама. Небеху страшип само крупнпм стасом 
п велпкпм песнпцама, него п страшпим хо- 
дом у мраку. Гекао бп човек да су четпрп 
аветп преобучепе у грађанско руво.

Стадоше иа сред раскршћа п скуппше се 
у гомплу као људп којп се договарају. Из- 
гледаху као да незнају шта да раде. Опај 
којп пм, рекао бп, беше вођ, окрете се и 
жпво показа десном руком иравац куда је 
умакао Жан Балжан; другп једаи као да 
упорио иоказиваше сасвпм противну страну. 
У тренутку кад се првп осврте, месец пот- 
пуно обасја лпце његово. Жаи Валжан но- 
знаде сасвпм Жавера.

ЈАДНИЦИ V
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II

Срећа је што мостом Аустерлицким могу 
ићн кола

I
Жан Ваджан престаде бити у недоумици; 

али оии људи беху, срећом, још у зедоумпцп. 
Он се корпстова тиме; ои доби времеиа, а ојш 
пзгубише. Он пзнђе исиод канпје, где се беше 
прикрио, ударн ноштанском улнцом пдући к 
Жардсн де Оланту. Козета иочс да се мори, 
ои је узе у наруче, н ношаше је. На улнцп 
небеше ппгде никога, а Фељери небеху за- 
паљени због месечиие.

Ои удвоји кораке.
После неколпко корака, стпже пред лоп- 

чарнпцу Гоблетову, на прочељу које могаше 
се, ирема месечинп, јасно читатп старннскп 
натппс:

Овдеје фабрика Гоблетових синова; одите 
бирајте тестија, ћаса, саксија, чункова, ло- 
наца, и других ствари.

Он оставп за собом улицу Кључ, нотом 
чесму Сен-Виктор, ударп дуж Жарден де 
Плаита некпм сокачићима, п стиже на обалу. 
Ту се осврте. Обала беше пуста. Улнце беху 
лусте. Ипкога небеше за љпм. Он дахну 
душом.

Потом стпже на мост Аустерлпцкп.

*

■
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У оно доба још се плаћао предазак преко
моста.

Он нриђе кућицп где се ндаћа н пружп 
10 иара.

— Треба 20 пара, рече му мосгар. Ви 
носпте дете којс је кадро да иде. Пдатпте 
за двоје.

Он идатн, збуњеп што јс дао прндпку 
да га мозке ко уочнтп. Свако бсгаље треба 
да је невпдовно.

Једпа ведпка кода иродажаху нрско Сене 
у псто време кад н ои, н пђаху десно као 
и оп. То му беше добро дошдо, јер могаше, 
у сепцп од кода, нрећп нреко моста.

На иодовпнп моста, Козета, којој се ноге 
беху укочпде од зпме, рече да жедп да нде. 
Оп је спустн на земљу п узе је за руку.

Прешав нреко моста, смотрп мадо па 
десно неке стругаре иред собом, п упутп се 
к њнма. Да дође тамо, ваљадо је изаћн на 
иространо ноље. чисто и обасјано. Адп ои не- 
окдеваше. Опп којп га гољаху беху очевидно 
заварани, и Жан Ваджап осећаше се вап оиас- 
ности. Мпшљаше да га тек траже, ади не да 
су му ухватидп траг. Једпа мада удпца, удица 
Шмеи-Вер-Сен-Литоан, вођаше између двеју 
стругара затворепих зндовима. Та удица беше 
уска, мрачна, и као норучена за њега. Пре 
иего што бп ушао у њу, осврте се.

7*
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С тачке иа којој беше, впђаше сав ко- 
ликп је дуг мост Лустерлпцки.

Четирп сенке стунаху иа мост.
Те сеике беху окреиуте леђима ЈКардеи 

де Планту, а лицем десној обали.
Те четири сеике беху оиа четири човека.
ЈКан Валжаи задрхта као уваћена звер.
Остаде му само једна иада, а то је, да 

четири човска неће битп бнла још иаступила 
на мост, п да га нпсу смотрила у тренутку, 
кад је, водећи Козету за руку, ирелазио иреко 
оиог видиог поља.

У том случају, кад бијзамакао Ју улицу 
која беше нред њпм, кад би се дохватио 
стругара, бара, љива, могао би утсћп.

Чињаше му се да се може поверптп овој 
малој, тихој улицп. Ои уђе у њу.

111

Види план Париза од 1727

После једио триста корака, стиже иа 
тачку, где се улпца раздваја иа две улице, 
од којих једна иде десио, а друга лево. Жан 
Валжан имађаше иред собом као два крака 
једие велике клечке. Који да изабере?



*вдј2 ттжЋ"
1ЛБСНОВАЦ 1

Оп се непредомпшљаше, него удари десно.
Зашто ?
Зато, што левп крак нђаше у подграђе, 

тј. у места иасе.веиа, а десин у поље, тј. у 
места иуста.

Међутпм неиђаше сувпше брзо. Корак Ко- 
зетнн задржаваше корак Жан Валжанов.

Он узе да јс носи. Козета наслоии главу 
на раме његово п неговораше нн речн.

Час по час осврташе се н гледаше. Ие- 
престапо се старао да нде мрачном страном 
улпде. Улпца беше права. Кад се осврнуо 
нрва два пли трп пута, иије вндео нпшта 
бпла је мртва тшнина, па је зато ишао малк 
разувереи. Наједанпут, у једном тренутк; 
кад се осврнуо, учшш му се као да је внде 
у једном крају улице, који је оп прешао, 
далеко у мраку, нешто што се мпче.

Ои нојури наиред, надајућп се да ће 
наћц какав иобочин сокачпћ, те умаћп уњ, 
н тако опет заместн траг.

Дође до једног зпда. Алп тај зид неза- 
твораше пут; он само ограипчаваше једну 
попречну улицу, у коју утпцаше улица, којом 
је ишао Жан Валжаи.

И овде се ваљало решптп: узетп деспо 
или лево.

Погледа десно. Сокачић иђаше између 
зграда, које беху шуне или амбари, иотом
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се свршаваше непролазои. Внђаше се јаси< 
крај овога ћор-сокака; то бешс велпкбео зид

Погледа лево. Улица с ове стране беик 
отворена, и пзлажаше на другу једну улпцу 
На овој странп беше спасење.

У тренутку кад Жаи Валжан мишњаии 
да ударп лево, да се дочепа улице коју на 
зпраше на дну овог сокачпћа, спази на ћошк; 
сокачпћа п те улице, у коју мишљаше дЈ 
пзнђе, некакав цри, неномичан кип.

То беше неко, на сву ирплику какав чо- 
век, којп је ту нарочп го постављеи, и којп 
затварајућп пролаз, чекаше њега.

Жан Валжан удари натраг.
Место иа ком се налажаше ЈКан Валжан 

пзмеђу иодграђа Септ Аитоанп Рапеа, јест< 
једио од онпх, која су из темеља до врх; 
преобразована најновпјпм грађевинама, кој« 
су, како једнп мисле, ругоба, а другп, про 
мена облпка. Њиве, стругаре, п старе зград 
пшчезле су. Туда сад иду велпке, сасвш 
нове улпце, ту су арене, цпрковп, пподромо 
жељезнпчке стаипце, п једиа апсапа, Мазас- 
као што се впдп, напрсдак, са својом ко 
ректпвом.

Нре по века, у обичном иародпом језпкЈ 
пуном сампх традиција, који уиорно зов 
Инстптут Чстири Наци-је п Комичпу Опер 
Фејдо, место, на које беше стпгао ЈКан Вал 
жан, звало се Мали Пикиис. Каппја Сеи-ЈКа!
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каппја Парпз, баријера Сержан, Поршрон, 
Галпјот, Селестен, Каннсен, Мал>. Пурб, Дрпо 
Краковско, Мала По.вска, Мали Нпкиис, све 
су то имена старог Париза која нровнру у 
новом. Памћење народпо лебди над онп.м 
остацнма прошлости.

Мали Пикпис, којн је у осталом једва н 
ностојао, није нпкад био друго што него 
нацрт онога кварта, имађаше готово монашки 
пзгледкакве шиањолске варошн. Путовп беху 
слабо насути, улпце слабо пзидане. Изузег 
две илп три улице, о којнма ћемо говорити, 
све беше сам зид и осама. Нигде дућана, 
ннгде кола; тек иогдегод жмпрка свећа на 
понеком ирозору; после десет сата иигде 
нпкаке светлостн. Нанротин, ту су баште, 
самостани, стругаре, баре; погдегде какав 
кућерак, ограђеи зндом исте впсине.

Таква беше ова мала у прошлом веку. 
Геволуцнја ју је већ прилпчно оштетпла. 
Реиубликапска управа порушпла ју је, исире- 
сецала и избуншла. Ту је било стовариште 
трнца. Има тридесет година, ову су малу 
нрогутале нове граћевнпе. Данас је сасвпм 
пшчезла.

Мали Ппкпнс, коме иема трага нн најед- 
ном нлану садашљем, обележен је врло јасно у 
плану од 1727, који је пздао у Паризу Де- 
нис Тјери, улица Сен-Жак, нреко нута улпце 
Плантр, н »у Лпјоиу Жан Жпрен, у улпци
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Мерсвјер, код Мудростп. Малп Покппс пма- 
ђаше, као што рекосмо, једну клечку од 
улвца, коју уираво грађаше улица Шмен- 
Вер-Сснт-Антоаи цеиајућп се на два крака, 
од који сс левп зваше сокачпК ГГнкппс. а 
десни улица Полонсо. Два крака сјсдпља- 
ваху се иа врху клечке, н ту изгледаху као 
каквамотка. Ова мотка зваше се улица Дроа- 
Мпр. У љу утпцаше улица Полопсо; сокачпћ 
Пппкис ирслажаше дал>е, п пењаше се к 
ппјаци Леноар. Ко би, пдуКп са Сене, дошао 
иа крај улице Полонсо, нмао бн лсво улпцу 
Дроа-Мир, а десно крњадак од улпце Дроа- 
Мпр, без пзласка, који се зваше ћор-сокак 
Жанрот.

Ето ту бешс Жаи Валжан.
Као што смо реклп, спазпвшн црну сеику, 

на стражарници па Кошку улпце Дроа-Мпр 
и сокачпћа Ппкниса, оп се трже натраг. Не 
беше више сумње. Та га сепка вребаше.

Шта да радп?
Натраг иемогаше. Оио игго је нре једног 

тренутка видео да се мпче у мраку пода- 
леко од љега, без сумље је Жавер п љеповж 
чета. Жавер на сву ирилпку бсше на по- 
четку улпце, којој Жаи Валжаи беше на 
крају. Жавер је но свој прилици нознавас 
овај малп лавнрпнат, на се постарао за све. 
н послао свог човека да чува излазак. Ове 
поставке, тако налнк на пстпиу, внјораху се.

I
1
Ј

9.
4
3

1
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(шо шака нраишне кад је внјор подузме, 
у јадпом мозгу Жана Валжапа. Он промотрп 
ћор-сокак Жанрот; аја, иреграда. Промотри 
сокачић Пшшиа; ту, иа ђавола, стража. Ои 
впђаше ону мрачиу Фигуру како се црпо 
црта по белој калдрмн, месечином обасјаиој. 
Поћн напред, зпачп удприти па овог човека 
који га вреба. Ударити патраг, значп пћп у 
руке Жаверу. Жан Валжап осећаше се као 
да је у мрежп, која се иолако нрикупља. Он 
погледа иебо с очајањем.

као

IV

Тумараље у бегаљу

Да би се разумело ово што иде, ваља 
добро уобразнти сокачић Дроа-Мир, а наро- 
чито ћоше које остаје десио, кад се изађе 
из улнце Полонсо и уђе у овај сокачић. Со- 
качпћ Дроа-Мпр беше десиом страном, до 
сокачића Пикииса, готово начпчкаи самим си- 
ротиљским кућама; иа левој страиц пак нма- 
ђаше једну једпиу зграду, састављену пз 
више стаиова, који се дизаху постепено по 
једап или два боја ирема сокачићу Пикппсу; 
тако, да ово здаље, врло високо до сокачпћа
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Пнкппса, беше прилочио ниско до улпце По- 
лонсо. Ту, на ћошку којп смо поменулп, беше 
тако ниско да је нмало само једап зпд. 
Овај зпд непзлажаше четвороугло наулпцу; 
он нзгледаше као платио дубоко унссено, 
човеку којп бп га гледао с улнце Полопсо, 
п другом с улпце Дроа-Мир.

Од оба ћошка тога платиа. зпд пђаше у 
улпцп Полопсо до једне куће, на којој ста- 
јаше Л* 49, п к улнцн Дроа-Мнр, где беше 
много краћп, до оне мрачне зграде, коју 
отоич сномепусмо п којој он удараше у сам 
впглед, градећп тако на улицн један нов 
ћошак. Овај впглед непзгледаше најиријат- 
нпје; на њему се впђаше само један прозор, 
плп боље рећп, два каика цннком превучена, 
п увек затворепа.

Положај ових места мп цртамо тако верно 
и тачно, да ће без сумње пробудптп пстин- 
ску успомену у памети некадашњих жпте.Ђа 
ове мале.

Ово платно беше сасвпм заузето једном 
стварју, која лпчаше на некаку грдну и јадну 
капнју. То беше ружан скуп дасака, од којпх 
горње беху веће од доњпх, а н једне п друге 
везаие дугачким гвозденпм кушацпма. Поред 
те каппје беше п једпа аркапнја обичне ве- 
личипе, која по свој прнлпцп пебеше ста- 
рпја од педесет годпна.

Поврх тога платиа падпеле се гране од
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једне лпне, а од улпце Полонсо знд беше 
обрастао у бршљан.

У велнкој оиасности у којој се иалажаше 
Жан Валжан, ова мрачна зграда нмађаше 
иешго инокосно н осамљено пгго га прп- 
влачаше. Нромери је брзо очпма. Чињаше 
му се, кад би могао ућн у њу, да бп се можда 
спасао. Имађаше дакле једму мнсао иједну 
наду.

Иа средпни прочеља ове зграде у улпцн 
Дроа-Мпр, бсху иа свима ирозорнма старп 
оловип чункови. Разне гране олука, којп пстп- 
цаху пз једног главиог олука, сливаху се у 
ове чункове, н тако грађаху собом на иро- 
чељу право дрво Ово грапање чункова пзгле- 
даше као оно обраие чардакдије иа ирочељу 
сеоскпх кућа.

Ове грапе од лпма п гвожђа беху ирви 
нредмет којп обрати иажњу Жаиа Валжаиа. 
Ои спустн Козету уз један камен, рекавшп 
јој да ћутп, иа отрча на место где чунак 
додпрнваше калдрму. Можда се могло успу- 
зати узањ и тако ућп у кућу. Алн чупак 
беше иокварен н неупотребљпв, н једва се 
држаше. Осим тога у свпм прозорпма ове 
усамљепе куће беше гвожђе, па и у самим 
собама на тавану. А иотом и месец обасја- 
ваше ово нрочеље, п ко бп гледао с краја 
улнце, морао бп вндетп Жана Валжаиа кад
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се пуже. Али шта да радп с Козетом? Како 
да је пспне наврх куће од четпри боја?

Ману се пужања уз чункове, па ударп 
норед зпда, да бп се вратио у улпцу Полопсо. 
Кад би на сасеченом Ј.ошку, где је оставпо 
Козету, оп впде да га ту нпко псмогаше 
спазптп. Беше умакао од сваког погледа, па 
ма с које стране долазио. Оспм тога, оп 
беше у мраку. Напослетку, ту беху п две 
каније. Ваљда се могаху и обитп. Зпд, по- 
врх којег впђаше лппу и бршљан, гледаше 
на сву прилпку у пеку башту, у коју се мо- 
гаше како тако сакрптп, ма да вшие небеше 
лпшћа на дрвећу, п ту провсстп остатак 
поћп.

Време пролажаше. Ваљало је свршптп 
што ире.

Опппа аркаппју, п одмах впде да је за- 
кована п споља п пзпутра.

Сад прпступп к оној већој каппјп с впше 
наде. Она беше страшно опала, сама велп- 
чпна чпњаше је мање јаком, даске беху 
иструлеле, гвозденп кушаци, којпх беше само 
три, беху заврђали. Чињаше се могућно про- 
бптп овај ирњадљпвп затвор.

Испптавшп је пзблпже, он впде да ова ка- 
ипја п небеше управо каппја. Неимађаше пп 
баглама, пп шарака, нп браве, нитн беше 
раздвојена на крпла. Гвозденп кушоцп пебеху 
ппгде прекпнути. Кроз рупе између дасака
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впђаху сегомпде обпчногп крупног камељаг 
које је путппк могао кпдетп у том пстом 
стаљу још пре десет годпна. Зачуђеп мораде 
призиатн, да ова бајагп-каиија бегае само 
дрвеп украс зградп, уз коју је пришивепа. 
Лако беше одвалнти једну плп другудаску, 
алп која вајда, кад бп се човек обрео нред 
зпдом.

V

Да је онда било осветљење с гасом, ов< 
би било немогукно

овом тренутку зачу се мало нодалеко 
пеки потмуо и одмерен шум. Жап Валжап 
усуди се да погледа малко иза ћошка од 
улпце. Седам пли осам војппка, уврстапп, 
указаше се на улпци Полонсо. Он впђаше 
бдесак бајопета. То беше протпв љега.

Овп војнпцп, на челу којпх распознаваше 
впсокп стас Жаверов, пђаху лагано п оба- 
зрпво. Час по час застајаху. Виђаше се јасио 
да испптпваху свакп угао у зпду п свако 
место иод каппјом п адејом.

То беше, без сваког домпшљаља, каква 
патрола, коју је Жавер срео, па је са собом 
повео.
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Два нратлоца Жаверова пђаху у свом
реду.

Ио кораку којим пђаху п ио честом за- 
стајкпвању, требаше им бар четврт сата док 
стигиу иа место на ком беше Жаи Балжаи. 
То беше ужасаи тренутак. Иеколпко само 
минута раздвајаху Жана Валжана од ове 
страише провале, која ио трећп иут зпјаше 
пред њим. Овог пута робпја пебеше само 
робнја. то би значпло да Козета за навек 
проиадне, а то ће рећи жпвот којп бн лпчно 
на унутрашљост гроба.

Само једна ствар беше могућна.
Жан Валжан имађаше ту особпну, да тако 

ћи увек иошашс две торбе; у једној му 
;ху млсли светптељске, а у другој стра- 

.овптп талепти робпјашки. Оп се машаше 
руком час у једну, час у другу, како кад 
прилпке доношаху.

Између другпх умеља, он је, благодарећн 
честом бегаљу с робпје из Тулона, био мај- 
стор у неверојетној вештинп, да се, без ле- 
ствпца, без кука, једиио сплом мпшпћиом, 
одуппрући се вратом, плећима, стражљпцом 
и коленпма, ослаљајући се једва ногдегде 
на по који камеп, успуже уз прав ћошак 
зпда, у нуждп чак и до шестог боја; ве- 
штнна која је учпнила тако страшан п тако 
славан ћошак у авлнјп Консјержерије Па-
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риске, одакле је умакао, пре двадесет година, 
осу1)Спшс Батмол.

Жап Валжан промерп оком зид, попрх 
којега ппђаше липу. Он беше висок отпрп- 
лпке осамнаест стопа. Ћоше које овај зпд 
грађаше с впгледом од велике зграде беше, 
прп дну, пспуњепо неком маснвиом, троу- 
гластом степом, која је на сву ирплику онре- 
дељена зато, да ово уточпште сачува од 
пролазнпка. Овака ствар на ћошковпма врло 
је обпчиа у Парпзу.

Ова стеиа беше внсока отирилике пет 
стоиа. Од врха њеног иа до на врх зндо 
беше само четрнаест стоиа.

Поврх зпда лежаше нлоча; а небеше по- 
крпвен.

С Козетом беше мука. Козета неумејаше 
нузатп се уза зид. Да је иак собом иосн, то 
беше немогућио. Све спле човечпје нулсне 
су му да пзвршп ово чудно пењање. Нај- 
мањн терет нореметио бн му равнотежу н 
скрвао бп га.

Требало је какво уже. Жан Валжан неп- 
мађаше га. Где да нађе уже у иопоћн, у 
улпдп Полоисо? Запста, у овом тренутку, 
да је Жан Валжан пмао краљество, бп га 
дао за једпо улсе.

Свн нзванредпп ноложајп имају своју све- 
тлост, која нас час заслепљује, а час осве- 
тљује.
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Очајни поглед Жана Валжана смотрп ко- 
лац с Фењером у ћорсокаку Жанроту.

У оно нреме небеше нн једног гасовног 
кљуна у улицама Париским. Кад се смркне, 
наљенп су Фењерн на размак један од другог, 
који се днзаху н спунггаху на уже, које ме- 
стнмнце пресецашс улпцу н останљаше се 
код коца Фењерског. Гужна од ужета беше 
затнорена нспод Фењера у једном малом гноз- 
деном сандучићу, од којега кључ беше у 
палпоца, а сама гужна стојаше у једној ме- 
талној кутнјн.

ЈКан Валжан, с енергнјом најнише борбе, 
ређе улпцу једнпм скоком, уђе у ћорсокак, 
ворп врхом ножа саидучпћ, н после једног 
енутка нратп се Козетн. У руци му беше 
;е.*Брзп су на иослу опп мрачнп налазачп 

омоћн, кад се ухвате у коштац са судбпном.
Мп смо помепулп да Фењери ппсу билп 

принаљени оне ноћи. Фењер у ћорсокаку ЈКан- 
роту није даклс горео као ни осталп, п мо- 
гао је се преместити а да се непримети да 
га нема на месту.

Међутнм доба, место, мрак, журба ЈКана 
Валжанова, његонп чуднн иокрети, његово 
пдење ц долажење, сне то ночнњаше узие- 
мприватп Козету. Снако друго дете давпо 
бп се расплакало. Оиа пак само повуче ЈКапа 
Валжана за иеш од каиута. Сне внше и раз-
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говетнпје чујаше сс шум патроде која се 
прибдпжаваше.

— Оче, рече му подако, ја се бојим. Ко 
је то што иде?

— Иут! одговори сиромах човек, то је 
Теиардијевица.

Козета задрхта. Оп јој додаде:
— Нп речи да ппсп рекда! Остави ме 

да радим што зиам. Лко иисиеш, ако за- 
пдачеш, Теиардијевица ће те одмах ухватити. 
Оиа иде да те отме.

Потом, иежурећи се, ади и неокдевајући, 
с највећом тачпошћу, која је тпм зиатипја, 
што патрода и Жавер могаху сваког треиутка 
баиути предањ, отконча кравату, свеза је 
око тела Козетииа испод иазуха, старајући 
се да оиа иеиоврсди дете, иотом прпвеза 
кравату за једаи крај ужета уздом који ио- 
морцп зову ластии узао, па оида другп крај 
ужета узе у зубе, изу ципеде и чарапе, и 
пребаци их преко зида, иоие се иа стеиу, и 
стаде се пузати уз ћошак од зида и впгдеда 
тако чврсто и иоуздано, као да су му де- 
ствице иод иогама и рукама. Непрође ии 
ио мипута, а оп всћ стојаше кодепачкп иа 
зпду.

Козета га гдедаше упреиашћеиа, а пе- 
смејаше зуба да помоли. Нретља ЈКапа Вад- 
л;аиова и име Теиардијевичпио беху је сде- 
диди.

8ЈЛДНИЦИ V
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Наједаппут чу глас Жаиа Валжанов, којц 
јој полако говораше:

— Наслопи се лсђима уза зид.
Она иослуша.
— Гласа да ниси пустпла, п иебој се 

ппшта, додаде Жан Валжан.
И оиа осети да се диже са земље.
Пре иего што нмаде кад да се разбере, 

она већ беше иа врх зида.
Жан Валжаи је узе, турп је на кркачу, 

а лево м руком ухватн јој обе руке, па 
леже потрбушке, п тако се суљаше врхом 
зида до пресеченог платиа. Као што се до- 
сећао, ту беше једиа зграда, којој кров по- 
чпњаше с врха дрвене каипје, на се спу- 
шташе готово до саме зем.ве, с пеосетипм 
нагибом, додирујућп липу.

Врло срећна околност, јср зид беше много 
виши с ове стране пего са улпце. Жан Вал- 
жан впђаше да је врло далеко од земље.

Беше дошао до нагпба крову п још не- 
беше спшао с врха зпда, а то се зачу ве- 
лпка впка, која објавлшваше долазак. патроле 
Чујаше се како грмп глас Жаверов:

— Прегледајте ћорсокак! Улица јс Дроа- 
Мир поседнута, сокачпћ Ппкипс такође. Ја 
јамчпм да је у ћорсокаку!

Солдатн јурнуше у ћорсокак Жаирот.
Жап Валжан склнзн се нпз кров, држећн 

Козету, дође до лппе, н скочп на земљу. Бпо

ТЈ
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страх, била кураж, тек Козета недахну ду- 
шом. Руке јој беху малко нагуљсне.

VI

Почетак једне загонетке

Жан Валжан обрете се у некакој врло 
великој и врло чудној башти; у некој од 
оних нсвеселих башта, које као да су зато 
створене да их човек гледа само знмн н 
ноВу. Ова башта беше дугуљаста, имађаше 
у дну алеју велпких јабланова, но угловпма 
повисоке жбуиове, а у средп лазниу. у којој 
се виђаше погдекоје врло внсоко дрво, по- 
том неколико родннх дрвета, савијених п 
бодљикавнх као шибље, више леја разног 
поврћа, један бостанлук коме се цвеће сп- 
јаше па месечинп, н један старп буиар. Ме- 
стимпце впђаху се п камене клупе, које изгле- 
даху црне од маховнпе. Алсје беху норубљене 
живим плотом. Половину њпх беше преотела 
траиа, а остатак покрпваше нека зеленка- 
ста влага. ЈКан Валжан имађаше поред себе 
зграду, којој се ннз кров спустио, једну 
кладњу сноиова, н нза снопова, баш према 
зиду, један кнн од камена, којег нскварено

8*
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лпце пзгледаше у сенцп као каква грдпа 
маска.

Зграда беше пекака развала, у којој се 
распознаваху иорушене собе, од којих једпа 
пзгледаше као да је служпла за шуну.

Велпка зграда у улпцп Дроа-Мнр, која 
се савнјаше на сокачић Ппкппс, показпваше 
овој баштп два прочеља своја. Прочеље пз- 
нутра бсше жалоснпје од оног споља. Свп 
прозори пмађаху гвоздене решетке. Унутра 
се невпђаше никака светлост. На горњим 
бојевима беху крошљекао у апсапама. Једно 
од овпх ирочеља бацаше своју сенку на башт\\ 
гако да изгледаше као какав грдно велпкп 
;рн чаршав.

Друга каква кућа певпђаше се. Дпо баште 
губљаше се у тамп. Међутпм једва се па- 
зпраху другп пекп зпдовп, којп се пресецаху, 
као да п тамо пма каквпх садова, п сппскп 
крововп улпце Полопсо.

Нпшта дпвљачппје п нпшта усамљеппје 
од ове баште неможе сс зампслнтп. Нпгде 
небеше жпве душе, зато што је доцкан, алп 
пепзгледаше нп да у по дапа пролазп ко- 
год овуда.

Жану Валжану бсше прва брпга да пађе 
цппеле п да се обује, потом да уђе у шупу 
с Козетом. Бегунац неверује нпкад да је 
довољно сакривен. Козета, мпслећп пепре-
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стаио о Тенардпјевицп, одобраваше љегову 
склоност да се крпје што се више може.

После једпо четврт сахата, чнњашс се 
као да се оно бурно гупђање све внше уда- 
љује. Жан Валжан недпјаше.

Он беше лагано метнуо руку Козетп на
уста.

Уосталом, осама у којој се налажаше беше 
тако чудесно тнха, да га оиај онако бесап 
п блнзак шум нн најмаље неузнемирпваше. 
Рекао бп човек да су ови зпдовн озпданг 
оннм глувпм камељем, о којем говорп Светс 
Ппсмо.

Наједанпут, усред ове дубоке тпшпне, 
дпже се нов шум; шум пебескп, божанскп, 
пепсказпп, толпко нсто мпо колико пређашљп 
беше страшан. То беше хпмна која излажаше 
из мрака, бујпца молптве и армонпје у мрачној 
п страшној тпишип ноћној: гласовп жепскп, 
алп гласовп сложенн пс чнстог акцеита де- 
војачког и безазленог акцепта дечнјег, гла- 
совп којп нпсу земаљскп п који лпче иа опе 
игго нх пстом рођена деца још чују и што 
нх самртнпцп већ слушају. Ова песма дола- 
жаше из мрачног здаља у баштп. У тренутку 
кад се удаљаваше сотонска хука, рекао бп 
да се у мраку прпближаваху јата анђела

Козета п Жан Валжан клекошс иа колена.
Они незнађаху шта је то, онп незнађаху 

нн где су, алп обоје, п човек п дете, п греш-
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ник и безаздеиа душа, осећаху да им ваља 
иастп на кодена.

Ови гдаси имађаху ту чудну особппу да, 
п поред њих, зграда остајаше ненрестано 
пуста. То беше као иека натпрпродпа не- 
ванпја у кућп у којој живн неко.

Док ови гдасп певаху, ЈКап Ваджан не- 
мпшљаше нп о чему. Он певиђаше више ноћ, 
ои впђаше ндаво иебо. Чпњаше му се да 
осеКа како му се отворају она крида што их 
свп пмамо унутра у себп.

Певанпја умуче. Она је можда дуго тра- 
ада. Жан Ваджан пезнађаше то казатп. Ча- 
јовп мплнне увек су само једна мииута.

Све се беше повратпдо у тпшнну. Нпкога 
впше на удици, нпшта впше у башти. И оно 
што грожаше. п оио што разувераваше, све 
беше пшчездо. Ветар новијаше на врх зпда 
некодпко сдамака траве, које прпјатно п 
сетно шуштаху.

VII

Наставак загонетке

НоКнп новетарац беше се днгао, а то Ке 
реКп да је доба нзмеђу једног п два сахата
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по шшоћп. Сирота Козета неговораше нпшта. 
Као игго седпјаше уз љега наслонпвшп главу 
наљ, Жан Валжан мпшљаше да је заспала. 
Саже се п погледа је. Козета беше тако 
реКи пзбуљпла очп п изгледаше зампшљена, 
које небеше ио вољп Жаиу Валжаиу.

Она још једнако дрхташе.
— ХоКеш лп да сиаваш? уппта је Жан 

Валжаи.
— Зпма ми је, одговорп она.
После једног треиутка додаде:
— Је ли оиа још једнако ту?
— Ко? уппта Жан Валжан.
— Госпо1;а Тепардпјевпца.
Жаи Валжап веК беше заборавпо средство, 

којпм се нослужпо да уКутка Козету.
— Ах! рече,опа је отишла. Небој се нпшта.
Дете одахну као да јој се иекп терет са 

срца свали.
Зсмља беше влажиа, шупа отворепа са свп- 

ју страиа, ветар сваког трепутка све оштрп- 
јп. Жан Валжан скпде свој капут и завп уњ 
Козету.

— Је лп ти сад топло? уппта је.
— Јес, оче, те још како!
— Е, лепо. Прпчекај ме једап тренутак. 

Ја Ку сс одмах вратптп.
Изађе из развале, па ударп норед велпке 

зграде, тражеКп бољп заклон. Нанђе на не-

. *
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кака врата, алп беху закључапа. У свпма 
прозорима при земљи беше гвожђе.

Ирошав упутрашњи угао здања, впде да 
је дошао нод неке свсдене прозоре, н смотри 
неку светлост. Пропе се иа врх прстнју п 
падвпрп се па једаи од тпх нрозора. Онп 
гледаху сви у једну нространу салу, патосану 
великим треннцама, испресецаиу аркадама н 
стубовпма, у којој се иемогаше ништа друго 
впдети осим једна жмирава светдост и велике 
сеике. Светлост долажаше од једиог жишка 
V ћошку. Ова сала беше пуста н нпко се 

шпцаше у њој. Међутпм, гледајући све впше, 
ши му се да видп на патосу нешто, што 
'дедаше иокрпвено белим чаршавом н беше 
лик иа човечји облик. То лежаше нотр- 

ушке, лицем ка камену. скрштених руку, не- 
иомично као смрт. Рекао би да ова страшна 
Флгура има уже о врату.

Имајући оваку светлост, сала беше у нола 
осветљена, и то је чиљаше још страшнијом.

Жан ЈВалжан је често носле тога говорио 
да, ма да је у животу нмао ужаспих при- 
зора, иикад није видео ништа леденпје иити 
страшиије него што је ова загонетиа Фпгура, 
која врши незна се какву иезиану тајиу у 
овом мрачиом месту, и тако се једва иазнре 
у ноћн. Ужасно беше и помпслити да је то 
можда мртвац, а још ужаснпје замислнти да 
је то можда жива душа човечја.
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Он беше сдободан да иасдонп чедо иа 
прозор и да иромотри да дп се та ствар миче. 
Постоја иеко преме, које му се учини врдо 
дуго, ади нрућеиа Фпгура баш ии да мрдне. 
Наједаипут осетн се пеисказно престрављен. 
п побеже. Отрча к шупи, несмсјући нп да се 
осврне. Чпњаше му се кад бп се осврнуо да 
бп вндео за собом опу сдпку како иде ведп- 
кпм ходом, машућп рукама.

Стпже до разваде сав задпјап. Иоге му 
кудецаху; беше сав у годој води.

Где је ои? Ко би пкад н зампсдо тако 
што у овој гробнпцн у сред Парпза? Шта 
дп је ова чудиа кућа? Зграда нупа тајпе 
иоћпе, која анђеоскпм гдаспма нрпзпва душе 
у мраку, н, кад дођу, иудп пм пзпенада ово 
ужасно виђеље; која обећава да ће отворптп 
бдажена врата рајска, а овамо отвора ужасна 
врата гробовска! И то донста беше зграда, 
беше кућа која пмађаше п своју пумеру на 
удпцп! То пебеше нпкакав саи!' Требало је 
да опипа сам зид, те да верује у то.

Зпма, бојазан, страх, умор још од вечерп, 
учиишие те га ухватп права грозипца, п све 
ове идеје гоњаху му се но паметп.

Приђе ка Козетп. Она спаваше.
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VIII

Загонетка све већа

Дрте беше насдоппло главу па једап ка- 
меп и тако заспало.

Он седе крај њега п стаде га гледати. 
Мало по мало, што га впше гледаше, поста- 
јаше све тпши, п наиово добпјаше пређашњу 
слободу н кураж.

Он пазпраше јасно ову пстпну, оспову 
потоњег жпвота својега, да докле год она 
'уде ту, докле год јс пмадс крај себе, неће 
у ништа друго требатп, шггп ће се п заигго 

%руго бојатп, оснм само за њу. Чак неосе- 
ваше нп да му је врло зима што је скинуо свој 
врскаиут и покрпо је њпм.

Међутпм, кроз ове снове које саљаше, 
чујаше *од неко доба пеку чудну шушку. Чп- 
њаше се као да је неко звонце. Она се чу- 
јаше разговетно, п ако слабо. Долажаше као 
опа музпка од кленетуша у стоке док је 
ноћу у становпма.

На ту шушку, Жан Валжан се осврте.
Иогледа, и ппде да има неко у баштп.
Некако створењс, које беше налик на чо- 

века, пђаше носред бостана, сагнљућп се, 
псправљајућп се, застајући, с правнлиим но- 
кретпма, као да вуче илп иростпре нешто 
по земљп. То створење као да беше хромо.
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Жан Валжаи задрхта обичиом дрхтавицоаг 
опих којп су нссрећни. Њпма је све иеири- 
јатељско н иодазрпво. Опи беже од даиа, 
који номаже вндети их, и од ноћн, која ио- 
маже ухватитн пх. Мало пре дрхташе што 
је башта пуста, сад пак дрхти што нма неко

4;

у Н,0ј.
Из уображеиог страха иаде у иравп страх. 

Мпшљаше да Жавер п шипјуни нпсу можда 
отишли, да су без сумње оставилн на улпцп 
људе који ће мотрпти, да ће овај човек, ако 
га впдп у баштп, дпћп впку као на лопова, 
и нздати га. Узе лагано успаваиу Козету у 
наручја п одиесе је нза једие гомиле старог 
намештаја, у иајудаљеппји крај шупе. Козет; 
се иемпцаше.

Одатле нроматраше нокрете створења, које 
беше у бостану. Чудна ствар, свакн нокрет 
овога човека праћаше глас звоица. Кад се 
ои прнблилш, н глас се чује ближе; кад се 
ои удалп, и глас се чује даље; кад нагло 
махпе руком пли погом, онда се лагано чује 
глас; кад застане, и глас стаие. Немогаше 
бптп друкчије него да је звонце привезано 
за човека; али шта ћс оида зиачити то? ка- 
кав јс то човек, коме је иривезано звонце 
као овну плп волу?

Пнтајућп се овако, дотаче се руку Ко- 
зетшшх. Оне беху као лед леденп.
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— Аох мени! рече.
Потом је зовиу тихо:
— Козета!
Опа непрогдеда.
Ои је дрмну јако.
Оиа се неиробуди.
— Да нпје мртва! рече, и усправи се, за- 

дрхтавши од иете до главе.
Сиопадоше га најужаснпје мисли. Има 

треиутака кад нас страшне иретиоставке ско- 
вптлају као јато Фурпја п сплом потресају 
преградице мозга нашега. Кад је реч о оиима 
које волимо, наша памет пзмишља све бу- 
далаштине овога света. Он се сетп да је 
опасио спаватп махладној ноћи на пољу, и 
да се тако може и умрети.

Козета, бледа, лежаше иеиомичиа крај 
иогу љегових.

*Он иослуша дијаље љеио, п виде да дпја, 
али то дијаље чпљаше му се слабо д тек 
што није престало.

Како да је разгреје? како ли да је пробуди.
Све остало ишчезе пз његове мисли. Изађе 

из развале као убијен.
Ваљало је пошто по то да Козета, за чет- 

врт сата, буде поред ватре п на ностељн.
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IX

Човек са звонцетом

Оде право к човеку ког иазираше у баштп. 
У руку узе Фпшек иоваца који му беше у 
цсиу у прслуку.

Овај човек беше сагао главу и невиђаше 
га да иде. После иеколико корака, Жан 13ал- 
жаи стшке до њега.

Жан Валжан трже га повикавиш:
— Сто Франака!
Човек се окрете ц иогледа навише.
— Сто Фраиака добићете, настави Жа1 

Валжан, ако ме ноћас иримите иа конак!
Месец обасјаваше сасвим усплахиреио ли- 

це Жаиа Валжаново.
— А гле, вн сте чича Мадлеие! рече

Име, овако изговорено, у овом мрачном 
треиутку, на овом незианом месту, иа уста 
овог непозиатог човека, унрепасти Жана 
Валжаиа.

Свему је се пре иадао, само не овоме. 
Овај што му говораше беше иогрбљеи и хром 
старац, одевеп готово ио сељачки, који иа 
левом колеиу имађаше кожиу иодвезу, на ко- 
јој вишаше ионриличио звонце. Лице му се 
иемогаше расиозиатп, јер беше у ирисенку.

човек.
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Међутпм спромах човек беше скинуо своју 
ћепу, иа говорашс дршћући:

— Тако вам Бога, откуд ви овде, чпча 
Мадлеие! Откуда сте ушлп, душе вам! Ваљда 
иисте с иеба сиали! Па гле какп сте! Не- 
мате ии огрлпце, ип шешпра, ни каиута! Вере 
ми би се малко иреплашио.ко вас небп ио- 
знавао. Без капута! Господе Саваоте, да ипсу, 
бојим, даиас свеци полудели? Али како сте 
ушлп ви овде?

Старац говораше с неком дружевпом го- 
товошћу, у којој пебеше ипшта иеугодио. Све 
ово беше речено с иекпм упренашћењем п 
безазлеиом добротом.

— Ко сте ви? и шта је ова кућа? унпта 
Жаи Балжан.

— Ово је тек оио што иемарпш! рече 
старац, ја сам онај кога сте ви наместплп 
овде, п ова је кућа опа у коју стс ме вп по- 
ставплп. Шта, зар ме непознајете!

— Не, рече Жан Валжап. А откуд вп мене 
позиајете ?

— Вп сте ми сиасли живот, рече човек.
Потом се окрете, а једпа зрака месечева 

обасја му ирочшл, и Жап Валжан иознаде 
старог Фошлеваиа.

— Ах! рече Жан Валжан, ви сте! јест, 
јест, познајем вас.

— Е то мп је баш мило! одговори старац 
прекорио.



— Па шта радцте овдеР уиита Жан Вал-
жан.

— Шта радпм? иокрпвам бостан!
Стари Фошлепаи држаше допста у руцп, у 

треиутку кад гаЖаи Валжан застаде, крај од 
асуре коју нростпрашс по бостапу. Већ их бе- 
ше впше нрострпо откако беше у баштп. И око 
тога носла градно је опе мудне нокрете, 
којс је Жап Валжаи гледао испод шупе.

Он наставп:
— Зпаш, мислпм се: месечина је, бпће 

мраза. Како би бпло да ја моје дубенице огр- 
ием њнховнм кабагшцамаР И, додаде, ио- 
гледав Жана Валжана с велнкпм осмехом, 
ви бпсте зацело учппили ово, да сте на мом 
месту! Алп откуд вп овде?

Жан Валжап, впдећн да га овај човек 
познаје, бар ио имену Мадлен, држаше се 
сасвим па опрезу. Он иресече питаља, п, за 
чудо, роле пм се одједаппут пзменише. Сад 
запиткпваше ои, који је уиао овде.

— Какво вам је то звонце што пмате на
колеиу.

— Ово? одговорн Фошлеван, ово је зато 
да ме се могу клопитп.

— Шта, да вас се клоие?
Старп Фошлеван мпгну оком пачпнпвши 

ненсказну мину.
— Знаш, у овој је кућп сама женскадпја; 

све саме младе девојке. Ма мора да је опа-

;!
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' сно да се сретају са мпом. И зато нх ово 

звонце опомиње. Где се ја нојавпм, ту оне 
беже.

— Каква је ово кућа?
— Хм! а што пнтате кад знатс?
— Незиам.
— Та внсте ме овде наместплп за ба- 

штована!
— Кажпте мп као да п незпам.
— Лепо, ово је дакле самостап Малп 

Ппкппс!
Жан Валжан сетп се. Случај, тј. провп- 

ћење, нанео га је баш у овај самостан у 
кварту Сент Антоап, у којп је чпча Фошле- 
ван, згњечен колпма, прпмљеп па његову 
нреиоруку, пре две годипе дана. Он ионовп 
као да говори сам себи:

— Самостап Малп Ппкппс!
— Јес, алп, прпхватп Фошлевап, како сте 

ушли овде, ви чпча Мадлене? Ви бисте моглп 
бптп п светптељ, алп вн сте човек, а људп 
неулазе овде.

— Па п вп сте овде!
— То сам само ја.
— Међутпм, рече Жан Валжап, ја морам 

овде остати.
— А! узвикпу Фошлеван.
Жан Валжап прпступп к старцу п рече 

му озби.Ђнпм гласом:

*

■ 1.г
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— Чпча Фошлевапе, ја сам вам жпвот 
спасао. .

— Тога сам се ја првн сетпо, одговори 
Фошлеван.

— Е лепо, ви данас моисете учппптп мепп, 
што сам ја некад учпепо вама.

У своје старе, збрчкаие п дрхтаве руке, 
Фошлевап узе две креике руке Жаиа Вал- 
жапове, п за неколпко секунада иемогаше 
проговоритп. Најносле узвпкиу:

— Лх! та то ће битп благослов Божјпако 
вам мопгем иоле што вратитп! ја,ја да вам 
лшвот спасем! госиодппе кмете, располажпте 
са мном старцем!

Иека дпвна радост тако рећп преобразп 
овога старца. Рекао бп да му зрака светлостг 
спјаше пз лпца.

— Шта хоћете да чпнпм? упита оп.
— Казаћу вам шта. Имате ли своју собу?
— Имам једаи вајат осамо, тамо пза раз- 

вала старог самостана, у једном углу којп 
ппко не впдп. Ту пмају трп собе,

Вајат беше допста тако сакрпвен пза раз- 
вале п тако згодио постављен, да га нпко 
невпђаше, па га ии Жаи Валжан нпје впдео.

— Лепо, рече Жан Валжан. Сад нштем 
од вас две стварп.

— Које, господппе кмете?
ЈАДННЦП V 9
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— Прво, да ником ншита некажете шта 
знате о мепп. Друго, да нетражите нп самц 
да што впше сазнате.

— Како год речете. Ја знам да ви не- 
можете друго шта него добро радптп, п да 
сте увек бплп божјп човек. А оспм тога, вп 
сте ме п поставпли овде. То је ваше дело. 
Ја сам вам на службп.

— Добро. Сад, ајте са мпом. Ваља да 
потражпмо дете.

— Ах! рече Фошлеван, п дете пма!
На томе п умуче, на пође за Жаном Вал- 

жаном као псето за госом.
Непрође нп по сата потом, а Козета, ио- 

руменевшп од ватре, која пред њом бук1»аше, 
спаваше у кревету старог баштована. Жан 
Ваджап беше јој одвезао сво.ју кравату п 
скпнуо с ље свој капут; шешпр, што га је 
пребацпо преко зпда, нашао је п узео; док 
Жан Валжан облачашс свој каиут, Фошлеван 
беше одвезао своју подвезу са звоицетом, 
која сад. обешена о ексер до једне котарпце, 
беше украс на дувару. Обојпца љпх грејаху 
се налак^епи на стб, на којп Фошлеван беше 
поставио један комад сира, црна хлеба, бу- 
телу випа п две чаше, и тада старац го- 
вораше Жану Валжану, метнувшп му руку 
на колеио:

— Ах! чпчаМадлене! вп ме нпсте одмах

I

ј .
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позналп! ви спасавате жпвот људпма, па пх 
потом заборављате! Баш то нпје лепо! онп 
се сећају вас! а вп за њпх п пемарпте!

X

Овде се казује како је Жавер нашао 
шипак

Догађаји, којма смо, тако рећп, само па- 
лпче впделп, свршплп су се на пајпростпјп 
пачпн.

Пошто је Жан Валжан, оне ноћп кад га 
је Жавер застао поред самртне постеље Фан- 
тпнпне, утекао пз општпнске апсане у М. — 
па М. — , полпцпја мпшљаше да се овај 
одбеглп робпјаш морао упутптп у Парпз. 
Парпз је понор у ком се све губп, п све 
пшчезава у овом пупку света као п у пупку 
мора. Нп у каквој шумп неможе се човек 
тако сакрптп као у овој гомпли. То зпају 
бсгунцп сваке врсте. Опп долазе у Парпз 
као у ждрело какво; пма ждерла која спа- 
савају. То зна полпцпја, п зато тражп у 
Паризу оно што је пзгубпла па другом месту. 
Ту дакле тражаше и раскмета пз М. — па

I
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М. —. Жавер буде позваи у Париз да даје. 
обавештења у тражељу. И доиста, Жавер је 
миого номогао да се ухвати Жаи Валжан. 
Ревност н бистрииу Жаверову у овој ствари 
ириметио је Г. Шабу.ве, секретар иолицпје 
под грофом Апглесом. Г. Шабу.ве, који је 
п пиаче штитио Жавера, прпда надзорнпка 
пз М. — на М. — иолицијп иариској. Ту се 
Жавер ноказао поштепо корпстан, ма да 
ова реч пзгледа некако незгодиа за оваке 
службе.

*Он беше п заборавио на Жаиа Валжаиа. 
— ови пси што вечито лове заборављају 
јучерањег курјака кад гоне даиашњег, — док 
у декембру 1^23 непрочита једне новнне, оп, 
којп нпкад нечиташе ппкаквих иовина; алп 
Жавер, човек мопаркичан, сматрао је за дуж- 
пост да сазна све ситнице о тријумФалном 
уласку »припца ђенералисимаи у Бајону. Ио- 
што прочпта чланак којн га шггересоваше, 
паде му у очи једно пме на дну листа, пме Жаи 
Валжан. Новине јављаху о смртп робијаша 
Жапа Валжана, и тај догађај казпваху изра- 
зпма тако Формалппм, да Жавер несумњаше 
пп пајмање. Само што рече: Ово је добаЈ) 
протокол. Потом баци новипе, п немпшљаше 
впше о томе.

После неког времепа дође полпцији па- 
рпској пзвештај од полицпје сен-ет-оаске, 
како је, у општпнп монФермељској, однесеис
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једпо дете, п како је то било на иачпп всома 
особеи. Једпу маду девојчпцу од седам до 
осам годипа. стојаше у пзвештају, коју је 
матп поверила једпом механџијп у селу, украо 
је некп незиан човек; девојчпца се звала 
Козета, п бпла је кћер неке девојке Фан- 
тиие, која је умрла у болннцп, незпа се нп 

• кад пн где. Овај пзвештај дође п пред Жа- 
вера. п бацп га у снове.

Име Ф^нтппа беше му добро иознато. Оп 
сс ссти како се грохотом насмејао, кад га 
је Жан Валжап замолпо за трп дана рока, 
да отнде да потражм дете овога створења. 
Опомену се да је Жан Валжап ухваћеи у 
Паризу у тренутку кад се нео на кола што 
пду у МонФермељ. Некп знацп доводпли су 
човека па мисао да се он тада други пут 
пео па та кола, п да је већ, један дан пре 
тога, обишао околину тога села, јер га ппко 
нпје впдео у самом селу. Шта ли је радно 
у МопФермељу? то се нпје могло дознатп. 
Алп Жавер сада разумеде. Ту је било дете 
Фантпппно. Жап Валжап тражпо га је. То 
дете украо је некакав човек. Ко је могао 
бптп тај човек? Да пије Жан Валжап? Адп 
Жан Валжан је међу мртвима. — Жавер, не- 
казујућп нпком ништа, узе једпе тарнице п 
отпутова у МоиФермељ.

Оп очекиваше да ћетупаћп велпког об- 
јашњења: алп је нашао велпку таму.
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Првпх дана, Тенардије п лсена му, љутпти, 
гунђадп су п впкади на све стране. Неста- 
нак Шеве узбунио је све седо. Одмах су 
ирпчане разие псторпје, од којпх се свака 
свршавала крађом детета. II тако је ноипкао 
пзвештај полпцпје. Но после тога, Тепардпје, 
својпм дпвнпм пнстпнктом, одмах је иојмпо 
да нпје нпкад паметно бунптп државиог ту- 
жпоца, п да бп његове жалбе о украдсној 
Козетп пмале ту прву последпцу, да обрате 
нањ п на многе иечпсте послове његове 
оштро око правде. Прва ствар коју совуљаге 
неволе јесте та, да пм се непрппосп свећа. 
А оспм тога, како бн се оп пзвукао са својпх 
петнаест стотпиа динара, које је прпмпо? 
Тога ради пресече ствар, запуши уста женп, 
п чуђаше се кад бп му ко помепуо о укра- 
деном детету. Ои незиађаше ппшта о томе; 
до душе, оп се жалио у оиај мах што му 
,одводеи тако брзо то слатко дете; он је 
пз мплоште желео да га задрлш бар два трп 
дапа још; алп њен Идедаи дошао је по њу 
на најнрпроднпји начпн на свету. Деду је 
наместпо, да му се лал; боље прпмп. На ову. 
псторпју нагазио је п Л1авер, дошав пз Мон- 
Фермеља. Деда потпраше Жана Валжана.

Прп свом том, Жавер нодпђе с неколпко 
пптања, тек колпко среће радп. — Ко је тај 
деда п како се зове? — Тенардпје одго- 
ворп просто: — То је једаи богат човек
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са села. Ја сам впдео његов пасош. Чини 
ми се, зове се Г. Гпљом Ланбер.

Ланбер је добро и ноштоваио име. Лгавер 
се врати у Париз.

— ЛЈан Валжан је доиста мртав, рече у 
себи, а ја сам будала.

Већ беше и заборавио ову ствар, кад у марту 
мссецу 1824 чу где се говори о неком чудном 
лицу у парокији Сен-Мсдар, које је прозвато 
„нросјак што дели милостињуа. То је лпце, 
говораху, некакав богаташ, коме нпко пе- 
зпађаше нравог пмена, п које жнвљаше само 
с једиом девојчицом од осам годпна, која 
пп сама пезнађаше ипшта, осим даједошла 
пз МонФермеља. МонФермељ! ово пме опет 
се проношаше, тако да ЛЈавер мораде пањ 
почулити ушп. Ледап старп шпијуп просјак, 
коме то лнце даваше милостињу, додаде не- 
колико другпх ситппца. — Овај је богаташ 
пеко дивље створеље, — непзлазп ппкад оспм 
у вече, — неговори пи с ким, — оснм по- 
каткад са спромашцима, — п неда приступптп 
к себи. Иосн једап стар, жут капут, којп 
вреди пеколико милпјона, јер је иостав.вен 
самим банкама. — Ово веома заголица пажњу 
Лгаверову. Да бп изблиза видео овог чудног 
богаташа а да га пеуплашп, узе једиог дана 
од просјака његове хаљпие, и седе на место 
на ком се старц шпијуп свако вече гурп, 
уњкајућп молитве и шиијупећп кроз њпх.

II

'С.
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„Сумљпво дпце* донста прпступп к Жа- 
веру, овако прерушеном, п даде му мпло- 
стињу; у том тренутку Жавер диже гдаву, 
п потрес који осетп Жан Вадзкан, држећп 
да је позпао Жавера, иотресе н Жавера којп 
држаше да је иозиао Жапа Ваджана.

Адп могао се у мраку п преварптп; смрт 
Жана Ваджана званпчно је објављења; при 
свем том Жавер пмађаше јаку сумњу; а у 
сумњп, Жавер, човек обазрпв, пехваташе пп- 
ког за гушу.

Оп отиратп човека до чатрље Горбове, 
проговорп две трн речп с „бабом", што пе 
беше на одмет. Баба му иотврди гдас о капуту 
постављеном мпдпјонпма, н пспрпча му о 
банцп од пљаду дпнара. Она ју је својим 
очпма впдеда! својпм рукама опппада! Жавер 
најмп једну собу. Уседп се још нсто вече. Ирп- 
ђе к вратпма тајанственога кирајџпје у иадп 
да чује гдас његов, адп Жап Ваджап смотрп 
свећу кроз рупу па бравп, п пзигра шппјуна 
иепроговорпв ни речп.

Сутрадан Жап Ваджан пседп се. Адн баба 
чу звеку од пет динара које је пспустпо, па, 
сдутећп па седндбу, брже боље јавп Жавсру. 
И оне псте ноћн, кад Жан Ваджап пзађе нз 
куће, Жавер га чекаше иза дрвета на буде- 
вару с још два човека.

Жавер је поискао помоћ у подидпје, алп 
пије казао пме дпцу, које мишљаше да ухватп.

Ј
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То беше вегона тајна; и он ју је чувао н? 
трп разлога: прво, нгго би п најмањи знак 
могао разуметп Жаи Валжан; друго што 
ухпатити старог одбегдог робпјаша, којн важп 
као мртав, ухватптп осуђеннка ког је некад 
правда уврстила међу најоаасније злочинце, 
јесте дпван усиех, који старп нолпцајп иа- 
рпски неби зацело дозволилп једном дош- 
љаку као што је Жавер, н пгго се ои бојао 
да му непреотму његовог робпјаша; треће, 
што Жавер, будућн уметнпк, миловаше нз- 
непаду. Њсму беху мрскп онп иаговештенц 
успесн, којима се одузме сва драж говоре- 
њем унаиред. Он мпловаше да пзрађује своја 
урнек-дела у иотаји, на да их потом пзие- 
пада открије.

Жавер је пратно ЖапаВалжана од дрвета 
до дрвета, потом од ћошка до ћошка, п ип 
једпог треиутка ипје га пзгубно пз ока, чак 
п у оннм трезуцнма кад је Жан Валжап 
држао да је највише у сигуриости. око Жа- 
верово бдило је над њпм. Зашто Жавер није 
одмах ухватпо Жана Валлсана? Зато што је 
сумњао.

Ваља пматп на уму да у ово време ио- 
лпцпја нпје била баш тако сплан госа; сло- 
бодиа штамна сметала јој је. Неколпко са- 
мовољнпх уапшења објавиле су новине, п та 
је ствар дошла п пред саму Скупштину, те 
је у след тога нолиција нокуњила нос. На-

ј
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пасти на дпчну слободу, није бнда мада ствар. 
Подпцаји се бојаху да се непреваре; уирав- 
пик подпције одмах их је казиио; чим ко 
погреиш, наио.ве нз сдужбе! Каква би се хука 
дпгда у Паризу, да дваестину иовииа донесу 
сутра овакав гдас: — Јуче, један стар, сед 
човек, поштовап домаћин, којн се шетао са 
својом унуком од осам годииа, ухваћен је 
п отеран у подицнју као одбегдп робијаш! —

Осим тога, Жавер је, као што рекосмо, 
бпо смотрен сам ио себи; осим заиовести 
управникових, он сдушаше и заповестп саве- 
сти своје. Он доиста сумњаше.

Жан Ваджан, окренув деђа кућп, пђаше 
напред по мраку.

Туга, немпр, страх, умор, ова нова несрећа 
што мора бежатн ноћу п тражпти на терсума 
закдона у Паризу за се и за Козету, иотреба 
да умерава свој корак нрема детињем кораку, 
све ово, тако рећи без знања његова, про- 
менпдо је ход ЖанаВаджана п дадо његовпм 
покретпма теда таку старачку немоћ, да се 
п сама подпцпја, у Жаверу одпчена, могда 
преварпти, и допста се преварида. Немогућ- 
ност прићи му бдпже, његово одедо као у 
старог домаћег учптеља, тврђење Тенар- 
дпјево да је он деда, најпосде н помисао 
да је умрво на робпји, још впше увећаваху 
непзвесност која се гомидаше у духу Жа- 
веровом.
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У једаи мах хтеде пзненада да му попште 
иасош плп друге доказе о лпчности љеговој. 
Алп ако овај човек небуде Жан Валжан, п 
ако он небуде старн, ноштени дома^ин, онда 
је он на сву прплпку какав ниткоп, којп је 
дубоко и вешто умешан у мрачпо легло не- 
дела парискдх, какав ноглавар какве опас- 
не дружине, који чпнп мплостпњу да сакрије 
друге талепте своје, — стара, нозиата сорта. 
Он можда пма другова, саучесника, и квар- 
тпра за сваки случај, где ће се без сумње 
сакритп. Ово обилажење улицама сведочи 
да он нпје какав прост, добар човек. Ухва- 
тптп га тако одмах, значпло бп убптп кокош 
радп јаја. А не беше му рпзпчно нп почекатп. 
Жавер беше спгуран да му иеће умаћп.

Он нђаше дакле зампшљен, пптајућп се 
овако о овој загонетној личностп.

Тек доцније, у улпцп Понтоаз, према све- 
тлости из једие крчме, позиаде пресудно 
Жана Валжаиа.

На овом стету пмају два створења која 
пз дубпне задркћу; то је матп која нађе 
пзгубљено дете, и тигар којп се дочепа пз- 
губљеног илена. Жавер задрхта овим дрха- 
том пз дубпне.

Чим иозиаде Жана Валжана, страховптог 
робијаша, он смотрп да их је само тројица, 
и попска помоћи у комисара полицпје у улпцп
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Поитоаз. Пре пего се узме триов штан у шаке, 
ва.ва наву1ш рукавпце.

Због оиог застанка п оног на раскршћу 
Голеиовом, да се договорп са својпм агеи- 
тпма, умало што непзгуби траг. Ио опст, 
одмах би погодпо да је Жан Валжан рад 
да оставп реку нзмеђу себе п ловаца својнх. 
Он саже главу н премишл>аше, као исето 
које шушп по зем.ви да би ухватпло траг. 
Жавер, нмајући тако моћаи н тачаи пстннкат, 
ударн право иа мост Аустрслпцки. Једна реч 
с мостаром показа му целу ствар; — Јесте 
лп виделн каквог човека с једном девојчицом ? 
— Нанлатпо сам пм дваест нара, одгово- 
чи мостар. Жавер стнже па време на мост 
\.а види с оие стране воде Жана Валжана 
ако, водећп Козету за руку, прелази нростор 

лесечнном обасјан.Он пх впде да уђошеу улп- 
цу Шмен-Вер-Сен-Антоан; сети се ћорсокака 
Жанрота, којн изгледаше као замка каква, 
п једнног изласка улнцом Дроа-Мир пдућп 
на сокачић Ппкппс. Он ноставп заседу, као 
што веле ловцп; одмах посла једног од својнх 
људц да чула овај пзлаз. У тај мах прође 
поред љнх патрола, враћајући се у Арсенал, 
п он је зауставп и поведе са собом. У ова- 
кпм прплпкама солдатп су иравп „адутии. У 
осталом и пачело је да за лов дивљих свпља 
ваља пматп п вештпну ловачку п насртљп- 
вост псећу. Извршившп ове мере, осећајућп
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ЈКана Валжапа ухваћена нзмеђу ћорсокака 
Жанрота десно, љеговог заседача лево, и 
љега, Жавера, пза себе, он шмркну, задо- 
вољан, малко бурмута.

Потом се стаде пграти. Дође му иекп сре- 
ћан н паклен тренутак; ои иушташе пред со- 
бом човека, зиајући да му је у шакама, алп же- 
лећи да што впше одложи тренутак кад ће 
га ухватнти, срећан што осећа да је ухваћен 
а види га да јс слободан, гутајући га по- 
гледом с мплииом I ука. којн нунгга муву 
да. летп, и мачке која пушта мнша да трчп. 
Шапс н канце имају ужасно осећаље; то ј' 
мрачпо мпцање уаишеие жпвотиље у кле 
штима љиховим. Ала је слатко ово дављење

Жавер пграше од радости. Замке на ље- 
говој мрелси беху чврсто занете. Оп беше 
спгурап у усиех; сад му неостајаше нпшта 
више него да склонп шаку.

Имајући уза се овакву пратњу, чпљаше 
му се иемогућпа н сама иомпсао на какав 
бпло отнор, ма како да је Жан Валжан енер- 
гичан, јак п очајаи.

Жавер стуиаше лагано панред. мерећн п 
претресајућн узгред све ћошкове на улицп 
као год џенове каквог лопова.

Кад стиже иа сред мреже, иенађе мушице.
Можете мислитп како је бпо упрепашћен.
Одмах узе на пспит стражара својега с 

улпце. Дроа-Мпр н Пикиис: овај, стојећи
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непомпчно па свом месту, пије впдео пика- 
каквог човека да је прошао.

Дешава се иокаткад да јелеп побегпе и 
пзгубп се пспред хајке, п тада нп најстаријп 
ловцп пезнају шта да реку. Дививнје, Лпњи- 
виљ п Деспрез стоје као иемп. У такој једпој 
пепрплпци, Артон;ко је узвпкнуо: Ово није 
јелсн, ово је ђаво.

Жавер бп драговољпо то псто узвпкнуо.
Ова га нревара доведе за један тренутак 

у очајање п бесипло.
Зпа се да је Наполеон грешпо у рату у 

Руспјп, да је Александар грешно у рату у 
Инђпјп, да је Цезар грешпо у рату у Афрпцп, 
да је Кир грсшпо у рату у Скптијп, н да је 
Жавер погрешпо у овом рату протнв Жана 
Валжапа. Оп је можда погрешпо што нпје' 
одмах позпао старог робијаша. Требало је 
да му је доста био само једап ноглед. ЕГо- 
грешио је што га нпје, без икаквог премп- 
шљања, шчепао у самој оној чатрљп. Погре- 
шпо је што га нпје ухватпо кад га је позпао 
у улпцп Понтоаз. Погрешпо је што се до- 
говарао с помоћнпцима иа месечпнп на рас- 

- кршћу Ролеп; до душе добро је припптатп 
п за туђе мишљење, добро је зиатп п шта 
мпсле псп који заслужују веровања. Алп ло- 
вац иеможе бптп довољпо обазрпв кад лоип 
опасну дпвљач. као што је курјак н робијаш. 
Жавер, старајућп се п сувпше како ће хајку
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да размести, поплашпо јс жшзотпљу п дао 
јој маха да побегпе. Погрешпо је нарочито, 
што је, лашавши траг на мосту Аустерлицком, 
пграо страшну п опасну пгру п држао ова- 
квог једиог човека па крају конца. Оп је 
ирецењпвао своју снагу п држао је да се 
може пгратп као опо лав с мпшем. У псто 
време, сматрао је да је врло слаб кад је на- 
шао за потребно да потражи иомоћп. Кобпа 
смотреност, јер је ље радп изгубпо драгоцено 
време. Жавер је учинио све ове погрешке 
прп свем том што је био један од пајуче- 
нцјпх и пајтачнпјпх шпијуна којих је пкад 
бпло. Оп је бпо, у потпуном смпслу речп, 
мудро пссто, као што ловцц веле. Алп камо 
га којн је савршеп?

Највећп стратсзп пмају своја иомрачења.
Велпке будалаштпие често су псилетепе, 

као п велпкп конопцп, пз множпие копаца. 
УзЖпте уже конац по конац, узмпте иосе- 
бпце све ситне нресудпе побуде, покпда- 
ћете пх једап по један, п рећп ћете: ево, 
ово вам је све! Спојте пх п увпјтс пх за- 
једно, и онда имате пред собом грдоспју; 
то је Атпла којн оклева пзмеђу Марспјене 
на Истоку, н Валентиипјан наЗападу; то је 
Аппбало којп се задоцљава у Капујп; то је 
Даитон који санак боравн у Арспс-сир-Обу.

Како бпло да бпло, баш у опом тренутку 
кад је вндео да му је Жан Валжан умакао,

:
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Жавер неизгуби главу. Знајући да иобегли 
робијаш није кудгод далеко, он иостави за- 
седе, уредн страже п обплажаше онај крај 
сву ноћ. Прво пгго виде, беше Фењср с осе- 
ченим ужетом. Драгоцсн знак, којн га прп 
свем том заведе те узе тражити по ћорсокаку 
Жанроту. овом ћорсокаку пма прнлнчно 
ниских зндова, који гледају на баште, што 
својнм оградама додпрују нрострапа угарена 

. пол>а. Жаи Валжан је морао туда побећи. 
II доиста, да је мало више ушао у ћорсокак 
Жанрот, оп би на сву прплпку то н учинпо. 
п тако бп био ухваћен. Жавер прегледа ове 
баште и ова иол>а тако тачио, као да пглу

|

тражи.
У расвит, остави два добра момка да 

пазе, а он се врати у полпцпју, иостпђен као 
шиијун кога је лопов ухватио.

I.

I;
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КЊИГА ШЕОТА

МАЛИ ПИКПИС I

I

Улииица Пикинс, број 62

Г1ре једно по века, ппшта пе беше тако па- 
лик па ма какве вратпице као вратпице у ули- 
чици Пикипс, број 62. Те вратпице беху обичио 
ошкрипуте па начип најнримамљивији, тако 
да се па њих виђаху две ствари које ие бе- 
ху пимало иепријатпе, једпа дворка оГрађеиа 
зидом уз који се доза пужаше, и лице јсдпог 
вратара који опуда чсиаше. Изпад зпда, уну- 
тра, виђаху се велика дрвета. Кад зрак 
сунчев разведри дворку, и кад чаша випа раз- 

^ весели вратара, тешко је било ироћи #иоред 
броја 62 у уличици Пикпис, а да човск ие 
оде пепасмехиут. И прп свем том, то место 
нпје ии најмање весело.

к

1*



4$«п Праг се смеши; али кућа молп и плаче.
Кад би човек могао, што ие беше лако, 

ироћи иоред вратара, — што готово сваком 
беше иемогућио, јер бн ваља.10 иаиред зиати 
једио: Ссзамс, отвора сс! — кад би, нрошав 
поред вратара, ушао десио у једаи мали 
трем, у који воде једие стеиеинцс стисиуте 
између два. зида и тако узаие да двоје ие 
могу уиоредо ићп, кад се ие би унлашио од 
жуто-спве боје ио осиови од чоколада-боје 
којом су стенеиице иревучеие, кад би ирегнуо 
иаиред, нрешао би прву стеиеиицу, потом 
другу, и оида би се попео иа први бој у 
једаи ходпик где бп га жут молерај иа чо- 
колада-осиови доиратио. с тнхом радошћу. 
1ва леда нрозора осветљавају стеиеиице и 
.одник. Ходник се савпја иа лакат, а ода- 
где је мрачаи. Кад се ироће тај лакат, дође 
се после иеколико корака нред једиа врата 
која су тпм тајаиствеиија што иису затвореиа. 
Гурпи.их, и оида си у једиој малој соби од 
шест стона квадратиих, која је илочама иа- 
тосаиа, опраиа, чиста, сгудеиа, тапетоваиа 
жутом хартијом са зелепим цветићима, по 
седамдесет и иет пара табак. Нека бела а 
слаба светлост нада с једиог великог нро- 
зора с малим окиима који је .на левој руци 
и запрема сву ширину собњу. Гледаш, ие 
видиш иикога: слушаш, не чујеш ип корака, 
нп ромора људског. Зндови беху голи; ие

Ћ
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!беше никаква иамештаја у соби; пи једне 
дигле столпде.

Разгледајте још мало, н видећете па :ш- 
ду, лидем према вратима, једпу четворо- 

• углу рупу колико једпа четворна стопа, која 
је затворена једном гвоздепом решетком од 
дрпих, чворноватнх, чврстих, изукрштаних 
шипака, које граде собом четвртасте рупе, 
или готово рећи шупљике, од једап палад 
и по у дијагопали. Зелени лпстићи са жутог 
тапета долажаху тихо и у реду до овпх шп- 
пака гвоздених. Баш и кад бп какво ство- 
рење бпло тако мало п жураво да бп могло 
покушати да уђе пли да пзпђе на ову чет- 
вртасту рупу, пе би мутодала ова гвоздепа 
решетка. Опа пе иронушташе тело, негоса 
мо очп, а то ће рећи дух. То мора да ј 
неко ц имао на уму, јер је ову решетку ка- 
плапсао једним танкпм, гвозденпм лпстом, 
којп је утврђеи мало попздаље у дувару, п 
на којем је пробушено хиљаду руппда које 
су ситније ц од оних на кутлачи којом се 
лопдп нене. Иснод ове решетке беше један 
отвор баш као оио у кутије за ннсма. С де- 
сне страпе решетке впшаше један гајтан ко- 
јим се звопи.

Кад се тргне за тај гајтан, опда зазвонп 
једпо звонде, п онда човек одмах чује не- 
чијн 1'лас блпзу себе, од чега задрхтн.

— Ко је то? упитаће глас.

!
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То беше женски глас, глас мекан, тако 
мекан, да беше сетан.

И овде ваља зиати једну мађијску реч. 
Ако ту реч ие зиате, глас умукпе, и дувар 
опет ућути као да је с опе' страие гробна 
тишипа.

Погодите ли ту реч, опда се онет зачује глас: 
— Уђите деспо.
Тада ћете смотрити на деспо, нрема иро- 

зору, једиа стаклена врата и више љнх један 
ирозорић сиво обојен. Кад иодигнсте локот 
и нређете врата, осетнћете онај исти утисак 
којп се осећакад се уђе у иозориштс у пар- 
тер-ложу с решетком ире него што је решетка 

■‘.пуштена и листар запаљеп. И заиста то 
јестенека ложа у театру, коју једваосвет- 
\ва тамна светлост кроз стаклена врата, 
аиа, с две старе столице и с једном сасвпм 

астурепом сламњачом, нрава ложа с насло- 
ном сиреда, иа ком стоји једна цриа таблица. 
Та ложа има решетку, али та решетка нпје од 
иозлаћеног дрвета као у Онери, него је то 
грдосап снлет од гвозденнх шинака које су 
страховцто снојене и у зид затонљене, тако 
да тезатоппие изгледају као какве иесиице.

После неколиЈсо мииута, кад око може 
да раснозна стварн у овој нолумрачпој одаји, 
оно ће иокушати да прозре кроз решетку, 
али не ће моћи отићи даље од шест налаца. 
Ту ће ударити па црне капке који су утвр-
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ђепн дрвепим кушадима медепо-жуто обо- 
јеппм. Ти су капдп раздељенп на дугуљасте 
мале преклошшће, и застпру сву решетку 
уздуж. -Увек су прптворени.

Кроз псколпко тренутака, чућете глас 
којп вас зове иза тпх капака п говорн вам:

— Ево ме. Шта хоћете?
То је глас љубак, покаткад и за обожа- 

вање. Не видите никога. Једва само дах чу- 
јете. Чиип вам секао да јс то глас којп вам 
говори с опе страпе гроба.

Покаткад, у срећпим прплпкама, које 
су врло ретке, мали прсклопчпћ па којем 
капку ошкрипе се пред вама, п, место гласа 
впдитс утвару. Иза решетке, пза капка, спа- 
зићете, у-колпко вам решетка то допушта, 
једпу главу у које видите само уста и браду; 
свс друго нокрпвено је дрппм велом. Смо- 
трпћете п дрну мараму која грудп чува, и 
облпк, једва прпметап, у дрпо одевеп. Та 
вам глава говори, али вас не гледа, пптп 
икад хоће да вам се насмехпе. Светлост која 
долази пза вас чпип те је видпте белу, а 
она вас дрпа. Та јс светлост спмвб.

Мсђутпмочп жудпотеже да продру, кроз 
тај отвор, у то место што је затворено сва- 
чијем ногледу. Нека пезпана дубпна оба- 
внја ту у дрно одевену нрплику. Очн разгоие 
ту неразговетну незнап п траже да открпју 
шта окружава ту појаву. После пеколпко тре-

&
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I путака, оиазићете да пншта пе нпдите. Оно 
што видите, то је мрак, празнипа, помрчнпа, 
зимпа магла помешапа с паром пз гроба, нека 
сорта ужасног иокоја, пека тиишпа у којој 
нпшта не чујете, ни даха пи уздаха, нека 
тама у којој не расиозпајетс ништа, иа ип 
саме сенке.

То што видите то је упутрашњост јсд- 
ног мапастпра.

То је унутрашвост овс сетне и строге 
куће која се зове мапастпр берпардпнака од 
пенрестапог обожавања. Ложа у којој се на- 
лазнте, то је соба беседппца. Глас који сте 
ирвп чулп, то је глас вратарке која всчито 
седи, пеномичпа п као заливена, с оие страпс 
зпда, до четвртастог отвора, што га крије 
гвоздепа решетка п лист с хпљаду шунљпка.

Та је одаја за то мрачна, што соба бе- 
седппца пма један прозор с поља, а псма из- 
путра, из мапастпра, да световпе очи пе бп 
ппшта впделе у том светом месту.

Но опет пма пешто пза те таме, пма ие- 
ка светлост; у тој смртп има некп живот. 
Ма да је овај мапастпр обзидап више пего 
пкоји другп, мп смо баш за то покушалп да 
уђемо у љ, п да уведемо чптаоца, те да му 
ту пспрпчамо, не заборављајући меру, ствари 
које лриноведачп нпсу никад впделп, и које 
с тога ппсу нпкад пп прпчане.

I:
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Олужба Мартина Берге

Овај манастнр којн је, 1824, од толнко 
годпна ностојао у улнчнцн Пнкинс, јесте 
задруга бернардннака у службн Мартнна 
Верге.

Ове бернардннке пе прнпадаху у Клерво 
као бернардпнн, пего у Сито, као венеднк- 
тиин. Другнм речпма, оне беху поданнце, не 
светога Бернарда, него светога Веље.

Ко је год ноле прелиставао ш-ГоНо-кљј 
журнне, знаће да је Мартнп Верга основј 
1425 задругу бернардннака - венеднктниак 
којнма је главиа управа у Саламапцн, а <м 
лијад у Алкалн.

Ова задруга рашнрнла је своје гране у 
све католнчке земље у Јевроии.

Ово калемљеље једног реда па другн нпје 
нншта необнчно у црквн латинској. Да не 
говоримо нн о ком другом него само о реду 
светога Венеднкта о коме је овде реч, за 
овај су рсд везане, не рачунећи службу Мар- 
тнна Верге, четпри задруге; две у Италнјн, 
Мон-Касин н светн Јустнн нз Надове, две у 
Француској, Клнни и Сеп-Мир, н девет редова, 
Вадомброза, Грамоп, целестннп, камалдили, 
мнлосрдпп, смнренн, олнватерн, сплвестрнн-
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ци, и Сптб; јер и сам Спто, који је стабло 
другпм редовима, огранак је светог Веие- 
дикта. Сито постојд од светог Роберта, опата 
у Молезму у дијецези Лапгр, у години 1098. 
Годипе 529 ђаво, који се бпо повукао у иу- 
стињу Субијако (бпо је матор. Да ппјс по- 
стао пустпњик ?), истеран је из некадашњег 
храма Аполоновог у ком је боравпо, а исте- 
рао га је светн Вења, коме је тада бпло 
седампаест годипа.

После правида кармелићапачког, које иду 
босе, о врату посе врбовипу, и никад не се- 
дају, пајтеже је правило бериардпиака-ве- 
чедиктппака Мартииа Верге. Опе посе црпо, 

а груднма имају мараму која, ио нарочитој 
редби светог Вење, допире до саме браде. 
.љппа од сукпа с дугачким рукавпма, ве- 
Iк вупеп вео, марама која до браде допире 
па груднма се упакрст веже, повезача која 

се до очпју сиушта, — то је њпно одело. 
Све је црпо, осим повезаче која је бела. Но- 
вице посе псто одело, само бело. ПроФесе 
имају осим тога и бројапице о бедрима.

Берпардипке-вепедиктипке Мартипа Вер- 
ге нрактикују Вечпто Обожавање, као веие- 
дпктинке Даме Свете Тајне, које су, у почетку 
овог века, нмаде у Паризу два дома, један у 
Тапнлу, други у улици Нев Септ-Женевијеви. 
У осталом бернардинке-венедпктиике у Ма- 
јом Пикпису, о којима говоримо, сасвим су
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други рсд од рсда Дама Сиете Тајне, које 
су боранилс уНси Ссит-Жсисиијсин и у Тан- 
нлу. Било је нуио разлика у праиилу, а тако 
и у оделу. Бериардипке-всисдиктипке из Ма- 
лог Пикииса носилссудриу шамију, а пепс- 
дпктипкс Систе Тајиеу улиди Нев Септ-Же- 
псиијси бслу, и, ноирх тога, имале су на 
грудима Систу Тајну три ирста иелику од 
позлаћеног срсбра или бакра. Дувнс из Ма- 
лог Пикписа нису посиле оиу Свсту Тајну. 
Всчито Обожаиање, у Малог Пикписа п у 
дому у Тапплу, сасиим разликујс диа реда. 
У оиој нрактиди пма сличности само пзмеђу 
Дама Систе Тајнс и берпардипака Мартина 
Вергс, као пгго јс било сличпости, у проу- 
чанању и слављењу свију тајапа о детињству, 
жиноту, и смрти Исуса Христа п Богородицс, 
пзмеђу два реда која су ипаче јако одвојспа 
а поиекад и нспријатсљска: пзмеђу Орато- 
рије Италијаиске, коју јс устаиониоу Фиренди 
Филип дс Нери, иОраторпје Француске, коју 
је устапонио у Паризу Пијер де Берил. Ора- 
торија парпска држаше се за старију, за то 
што је Филип де Нери бпо само светад, а 
Бсрил је био кардинал.

Да се вратимо сад па шпаљолска тсшка 
пранила Мартина Верге.

Берпардинке-вепедпктинке ове службе ис- 
паштају целу годипу, посте све посте п јед- 
ноуде многе парочпте дапе, устају после
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нрвог спа од један час у јутру па до трн тс 
чптају модитвеник и певају јутрегву, спавају 
у сержп у свако доба године п на сламп, 
пикад се пе мпју и пе купају, ппкад ватру пе 
доже, сваког петка пспаштају, обдржавају 
нравидо ћутања, пе разговарају се оснм само 
о забавама, које су врдо кратке, и иосе кошу- 
ље од кострети за шест месеца, од 14 сеп- 
тембра, од Крстовадпс на до Васкрса. Ових 
шест месеца олакшпца су, јер правидо гдасп 
за цеду годпну; адп ова кошуља од костре- 
тп, песноспа за време детње ирппеке, про- 
пзг.одп грозницс и нервозпе грчеве (спазме). 
Т за то се морада умањпти употреба. Лли

норед ове одакшице, 14 септембра, кад 
увпе обуку ову кошуљу, оне три четпри дапа 
мају грознпцу. Посдушпост, сиромаштво, сми- 

репост, постојапство у затвору; етотосуњи- 
• хове жеље, отежане овпм правпдом.

Пријорку бпрају па три годппе матере, 
које се зову гласачиис зато штоимају гдасу 
управп. Пријорка се може нзабрати само два 
пута, а то ћс рећп да јој је пајдужа вдада 
девет годнна.

Оие ппкад ие впде свештеипка којп сду- 
жп. јер га од њих крпје једпо пдатпо сиу- 
штепо с девет стопа висипе. Кад се говори 
слово, и кад се сдовослов поппе па предпкао- 
ппцу, опе спусте вео преко дпца, да га пе 
впде; опе требз увек да говоре лагапо, да

!

!
Г
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иду гледајућп преда се п ником поппкпувпш. 
Једап јсдипи човек може ућп у манастпр, то 
јс аркпјеппскоп дијецезан.

Има и једаи други, а то је баштовап; но 
то је увек какав старац, п, да бп он увек 
био сам у башти и да би дувпе зиале да га се 
клоне, оп поси пспод колепа везано звонде.

Опе су потчињеие пријорци апсолутпо п 
паспвно. То је каноничка потчињепост са 
свеколиким одречењем. Као на глас Хрпстов, 
и1 уосг СћггзИ, на једап миг, па једап зпак, 
ас1 птит, ас1 рггтит згдпит, одмах, радо- 
сно, сталпо, са слепом нослушпошћу, •ргомрјс, 
ШагИсг, $ег8сисгапГсг, сГсасса диасЈат оЂс- 
сИспИа, као длето у руци мајсторовој, диазг 
Итат гп тапЊиз [а!)гг, да пе могу ништа 
пи читатп пп иисатп без нарочитог одобре- 
ња, (сдсгс ус1 зсггксгс поп асШгзсегИ 8тс 
схргс88а 8џреггоп8 НсспИа.

С друге стране, свака чппи опо што опе 
зову кајањс. Кајање је молитва за све гре- 
хове, за све ногрешке, за све неуредностп, 
за све нрестуне, за свс иеиравде, за сва зла 
која се учпне на земљи. Дваиаест часова па- 
измепце, од четпри увече на до четирп ујутру, 
или од четпри изјутра иа до четири увече, 
сестра која кајс клечп па камепу прсд све- 
том тајиом, склопљенпх руку, с ужетом о 
врату. Кад већ клопе од умора, опа се про- 
стре потрбушке, лпцем к земљп, а рукама
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обисиео крст; и то је снаолакшица њена. У 
том иоложају, она се моди за све иогрешке 
у иаселсни. Оио је до узнпшеиог иелико.

Пошто се оио чиии нред једпим стубом или 
коцем на врх којега једна свећа гори, то се 
обичнокаже кајати сс нли битинакоцу. Из 
смерпостп, дуние се радије служс овим другнм 
пзразом, који садржи идсју казие и ионижења.

Кајањс је служба у којој се сиа душа 
куби. Сестра иа коцу нс би се оснрнула нп 
да гром иза ње удари.

Осим тога, унек по која дувиа клечп 
пред светом тајном. * То трајс но један час. 
Чотом се дижу као солдатп са страже. То се 

ове Неиресгапа Служба.
Пријорке п матере пмају обично пмепа 

д особите важпостп, која паномпњу, иесве- 
гптељс и мучеипке, пего моменте жпиота Ису- 
саХриста, као па нр. матн Рођење, мати Уа- 
чеће, мати Сретсње, мати Страдаље. Но 
лмена сиетптеља ппсу забрањеиа.

Кад их човек впди, ои нм само уста впди.
У свију су жутп зуби. Нпкад зубна четка 

ннје ушда у мапастпр. Чпститп четком зубе, 
то је врх од лествпце па дну које ппше: 
пзгубпћеш душу.

Опе нп за нгго не веле мој илп моја плп 
мојс. Опе пемају пишта сиоје п нпшта пе 
смеју волети. Онезасваштовеле нашс; тако: 
наш вео, паше бројанице; а кад би повеле •

••

;
I
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реч о својпм кошуљама, опе бн рекле наша 
кошуља. Покашто заволе какву малу ствар, 
какав часловац, какву реликвију, какву осве- 
ћепу иконицу. Но чим опазе да иочпњу за- 
волевати ту ствар, одмах је' дају од себе. 
Опе се сећају речи свете Терезе. кад јој је 
једпа велика госпа, улазећи у њеп ред, ре- 
кла: Дозволитеми, мати. даиошљем помоју 
Библију коју много волнм — Шта! ви волитс 
нсгито! Онда пс улазитс мфу нас.

Свакој је забрањепо да се затвараибуде 
иа само, тј. да има своју собу. Оне живе у 
отвореним ћелијама. Кад се сретну, једпа 
ће рећп: Хваљсна и обожавана пу)ссвет( 
тајна на олтару! А друга ће одговорпт«; 
Вавск! Та пста цсремопија и кад једна ку] 
не па врата другој. Тек што једиа додирв 
врата, асдруге се страпе зачује мекап глас 
Вавск! Као и свака практика, ова је павиком 
иостала машипалпа; и ионека рече покашто 
вавск пре него што је друга имала кад да 
пзговорп, што до душе мало подуже траје: 
Хваљсна и обожавана арссвста тајна на 
олтару!

У впзитандпнака, опа која улазп велп: 
Здрава Марија! а опа којој се долазп одго- 
вара: Њуна милост! То је њип номози-бог, 
којп је доиста „иун мплоте“.

Сваког часа у дапу, трп пута зазвопи 
звопо мапастпрско. На тај зпак, иријорка,

■
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матере гдасачице, ироФесе, коиверзе, новице, 
искушенице, иресеку беседу коју говоре, посао 
који раде, мисао коју мисде, и све у једап 
мах повичу, ако је иир. иет часова: — У 
пст часова и у сваки час, хваљспа и обожа- 
вана иресвета тајна на олтару. Лко је осам 
часова: — У осам часова и у сваки час, 
нтд., и тако редом, који је кад час.

Овај обичај, коме је цсљ да прекпие ми- 
сао и да јс увек одводн к Богу, постоји у 
мпогим задругама; разлика је само у ч»ор- 
мудп. Тако, у Дете-Псусу, велп се: — У овај 
час и у сваки други час нска лубав Исусова 
грејс мојс срцс!

Вепедпктинке-берпардиике Мартппа Вер- 
ге, уманастпрепе има иедесет годппа у Ма- 
ломПпкипсу, иевају пеке озбпљпе исадмодије, 
чнстпм пупим гласом за свс време службе. 
Где год стојп звездица у требиику, оне за- 
стану п реку тпхо: Исус-Жарија-3осиф. 0 
онелу служе се тако пнскпм тоном , да се

.1
јј

-<човек мора чудпти да сс женскн глас може 
толпко снустптп. А то пма дпрљив и трагнчан 
утпцај.

У Малом Пикнису нма један подрум псиод 
цркве, којп је намељеи :за гробипцу задрузп. 
Алн влада, као што оне веле, не дозво- 
л>ава да се у љ сахраљују. Оне дакле излазе 
нз мапастпра кад умру. То пх је мпого 
тпштало.
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Као утеха за то, дато им је да се сахра- 
н»ују у наромит час н па иарочптом месту 
у старом гробљу Вожирару, којега је земљп- 
ште ирппадало иекада њииој задрузи.

Четвртком, ове дувпе нду на летурђију, 
вечерњу и све друге службе као н недељом. 
Осим тога, оие брижљиво иразнују све ситне 
празпике, које свет ие зпа, п којнма је црква 
иекад обасииала Фраицуску а и сад још оба- 
сииа Шпапију и Италију. Њииим службама 
у каиелп пема краја. Што се тиче броја и 
трајања њииих молитава, о томе ие можемо 
дати бољу идеју него ако паведемо наивну 
реч Јсдне њпх: Молитве искушсница ужаснс 
су, молитвс новица још горс су, а молитвс 
ирофсса још горс су.

Једаи пут у недељп, сабира се задруга; 
нријорка нредседава, матере гласачице засе- 
давају. Једиа по једпа сестра нриступа, клекне 
на камен, и гласио, пред свима, исноведа 
ногрешке и грехове које је учиипла те не- 
деље. После сваке нсиовестн, матере гласа- 
чице саветују се и гласио одређују казпе.

Осим ове јавне исповестн, за коју се на- 
мењују озбиљпије погрешке, оне имају за 
опростљиве иогрешке тако звану кулиу. Чп- 
иптп своју кулиу, то зпачи лежати потр- 
бушЈсе за време службе иред ирпјорком, док 
ова, коју никад пе зову друкчнје иего наша 
мати, не куцпе о свој сто и тпме јој да зиак

ЈАДШ1ЦИ VI. 2
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да може устати. Кудпа се чпни за најмању 
ствар; разбијеиа чаига. нодераи вео, нехотп- 
чап пзостаиак за пеколико секупада од службе, 
ногрешио изговорена реч у цркви , итд. п 
то је доста да се чиин кулпа. Кулпа је ствар 
сасвпм вољпа; грешпица сама себе суди п 
казии. Празипком и иедељом по четпрп ма- 
•гере псвачице певају па служби за једном 
велпком невнпцом с четпрп столпћа. Једпог 
дапа једна матп певачнца запоја једаи пса- 
лам који се ночињао са Ессе, па, у место Ессс, 
пзговори гласио ова три слога: гМ, $г, зо1; 
за ту рассјаност иретрпела је кулну која 
је трајала за све време службе. Та је по- 
грешка бнла тим већа, што су се све друге 
насмејале.

Кад коју дувпу нозову у говорнпцу, она, 
па ма то бпла и иријорка, спусти свој вео 
гако да јој се, као што смо реклп, само 
уста внде.

Само прпјорка може иматп носла са страп- 
цнма. Друге пе могу вндети нпкога оснм 
блнске родбпне своје, па н љу врло ретко. 
Ако случајио когод с поља, пз света, дође да 
видн неку дувпу коју је познавао плп волео 
у свету, онда ваља око тога да се воде чн- 
тавп преговорц. Ако је то жепско, онда се 
покаткад и даје одобреље; дувиа дође и с 
њозг се говорн на канке, којн се пе отварају 
ннкоме другом оснм матери илп сестрн. Не

\
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треба тш номпњати да се мушкоме нпкад не 
даје одобрсње.

Такав је устав светога Вење, нооштрен 
Мартином Вергом.

Ове дувне иису нсселе, румепе п всдре 
као што су чссто девојке других редова. Оие 
су бледе и суморне. Од 1825 до 1830 три 
су иолуделе.

N

III

Оштрипе

Искушенпца бива најмање две годпне, че- 
сто и чстпрп; иовица иак четири годнне. 
Реткост је да се дефппитпвно може завето- 
вати п ре дваес-треће пли дваес-четврте го- 
дпис. Берпардиике-венедиктиике не примају 
удовица у свој ред.

Онечппс у својим- ћелијама мпоге исзнаие 
ствари о којима не смеју нпкад да говоре.

Кад се каква новица заветује , њу оног 
дапа одену у најлеише одело њено, окпте 
је белпм ружама, угладе јој и уковрчају косу, 
па за тим она легнс, а они је иокрију вслп- 
кпм црнпм иокровом и оибвају је. Потом се 
дувне иоделе у два реда, један ред пролазп

2*
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иоред њс говорећи жадостивпо: наша је сс- 
стра умрла, а други ред одгопара громко: 
жива у Исусу %ристу.

У врехе кад се догађадо ово што нри- 
чамо, мапастиру је био додат п једап нан- 
спјонат. Панспјонат за благородпе девојчпце, 
махом богате. међу којпма су биле виђсие 
госпођице де Сеит-Олер п де Белиссп и једна 
Енглескпња која је имала славпо католпчко 
име Талбот.

Ове девојчице, што су их дувпс васппта- 
вале између четпрп зида, расле су грозећп 
се свста и века. Јсдиа њпх говораше пам 
једном: Кад бих онда видела калдрму на 
улици, уздрхтала бих од астс до главс. Но- 
силесуплаво одело, белу капу, ина грудима 
крст од мерцапа или бакра. Кад је какав 
велик празнпк, нарочпто о Светој Мартп, 
дозвољавадо им се, као велпка милост п иај- 
већа срећа, да се одену као дувне и да цсо 
цан служе службу п врше свс обреде светога 
5ење. У прво врсме, дувне су пм позанмале 

гвоје црпо одело. Но то се пашло да јс про- 
фано, и пријорка је закратила. Та позајмица 
дозвољавана је само новицама. Зпачајно је 
да су ове представе, које су у манастпру без 
сумње трпљенеи гајеие само ради ирозели- 
тпзма, да би овој деци у напред омилело 
свето одело, биле ирава срсћа п права за- 
бава нансијонаркама. То их је много заба-

(
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љало. То је било нешто ново шго их је 
ме?шло. Смерпн разлозп детнњски који пе 
могу да учине те да ми, људи од света, пој- 
мпмо каква је то среКа држати у руцп кади- 
опицу и стојати но пеколико часова певајући 
у четворо за певпицом.

Учепице су се владале ио свима прави- 
лима мапастирским. Једпа млада жена, ушав- 
шп у свет, и после пеколико годипа удаје, 
још нпје могла да се одвикие да свакп пут 
кад се закуца на вратима не рече: вавек! 
Као и дувие, иапспјопарке виђају своје ро- 
дптеље само у говорпицп. Нп матере њипе п 
могу да их иољубе. Ево докле се терал 
строгост у овој стварп. Једпог даиа, дођ 
једиој девојчпци мати п'сестра од три годипе. 
Девојчица је нлакала, јер је хтела да загрли 
своју сестрпцу. Ллп хоћеш! На посдетку је 
молила да се дозволп да јој дете може нру- 
жпти ручицу кроза шипке те да је иољуби. 
И то је одбачено готово с гнушањем.
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IV

Воссље

При свем том, овс дсвојчицс исиуиилс су 
овај суморан дом пежинм спомсинма.

У неке и иске масе, детш&ство се захорп 
у овом затвору. Зазвонн па нгру и забаву. 
Отворе се једнаврата. Птнцереку: глс! ево 
деце! П младеж нагрпе и поилави врт који 
је, као покров, нресечен једпим крстом. Ве- 
села лпца, ведра чела, памстис очн иуне 
веселе светлости, све сорте зориие расииаху 
се тада ио овом мраку. После псалмодија, 
звоаа, опела, летурђија па један нут зажу- 
бори жубор младих дсвојчица, прпјатпији 
негозујање ичела. Коншпца радостп отворп 
се, и свака новрви да однесе свој мед у њу. 
Игра се. виче се, комеша сс, трчп се; пре- 
краспи бели зубићи вире; а веловп пздалека 
пазе иасмех, мрак вреба зраке, али узалуд! 
опет сс сјаје и смеје. Ова четири суморна 
зида имађаху и својих веселих трепутака. Они, 
тако рећи обељени реФлексом од толике ра- 
дости, гледаху ово слатко зујаље роја. То је 
као кад у сред туге запљуштн дажда од 
ружа. Девојчице се нграху нред дувпама; 
поглед негрешности не смета иевииости. Због 
ове деце, између толиких опорих часова, беше

=1
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п једаи тпх п безазлеи. Мање скакутаху, а 
веће пграху. У овом маиастнру, пгра беше 
помешана с небом. Ништа ие беше тако слатко 
и узвпшеио као ове ведре раздрагаие душе. 
Омир је ту дошао да се смеје с Перолтом, 
и у овом црном врту беше толпко младостп, 
здравља, жубора, впке, урнебеса, задовољства, 
среће, да бпто развеселило све старце, оие 
о којнма иесма и оне о којима прпча прпча, 
оие иа престолу као и оис под кровнљаром, 
од Хекубе па до матере-старешице.

У овом дому речено је, можда више иего 
н у којем другом, опих дстигшх угсчи које 
пмају толико милнпе н којпма се човек слатко 
смеје п смејућн се мислп. Између ова четирп 
мрка зпда рече јсдном једио дете од пет 
годипа; — Мати! јсдна вслика рскла ми да 
ћу овдс остати јога само дсвст година и дссст 
мсссца. Благо мсни!

Ту се водио и овај значајаи разговор:
Јсдна мати-гласачица. — Што илачеш, 

дете моје ?
Дстс (шест годппа), јецајућп. — Ја сам 

рекла Алпси да зпам псторнју Француске, а 
опа ми каже да пе зпам, а ја знам.

Алиса, велпка (девет годппа). — Нпје 
пстппа, пе зиа.

Жати. — Како је то бпло?
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Алиса. — Рекда ми да отворим кљигу 
где му драго, па да јс запптам које хоћу 
иптање пз књиге, и да ће оиа одговорпти.

- Па?
— Ннјс одговорила.
— Де да впдим шта сп је пнтала?
— Ја сам отворпла књигу као што је 

рекла п занитала сам је прво питање које 
сам нашла.

— А шта је бпло то што си је иптала?
— То је бпло: А шта јс било иотом?
Ту је учпњепа ова дубока примедба о јед- 

ном малко прождрљпвом паиагају јсдне даме 
панспјопаркс:

— Како јс фини! јсде само иовргиину 
колача као какав господин!

Ту па једпој плочи пађена је ова испо- 
вест, коју је написала наиред, да је пе бн 
заборавпла, једпа грешнпца од седам годппа:

Оче, исповедам се да сам била тврдпца.
л— Оче, псноведам се да сам учипила 

браколомство.
-— Оче, исловедам се да сам бацала око 

на мушкиње.*
Ту па једној клуни од рудипе у тој башти, 

једпа ружичаста уста од шест година имиро- 
впзовала су ову ирнчу, коју су слушале плаве 
'очи од четирп до иет годниа:

*— Била три иетлића, па имала једпу 
земљу где је било пупо цвећа. Петлпћи по-

‘ ј-
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беру цвеће и помећу га у џенове. Потом 
поберу лпшће и метиу га међу своје играчке. 
У тој земљп био једаи вук, и бпла једна 
велика шума, на вук био у шуми и иојео 
петлиће.*4

И ова друга појема:
Фисну једиом једап прут.

„То јс иекакав обешсшак ударио малу
мацу.

„То јој, сиротици, пије било добро, него 
јој бпло зло.

?;И за то је једпа госнођа ухапсила тога 
обешењака."

Ту је и једпа мала сиротица, нахоче кој« 
је манастир Бога радп пеговао, рекла ов; 
слатку и тужпу реч. Слушајућп како друге 
говоре о својим мајкама, она прошапта у 
своме углу:

— А моја мати није била тукадсамсе 
ја родила!

Једна шпшкава вратарпца која се пенре- 
стапо мувала по ходпицима с гомплом кљу- 
чева, звала се сестра Агапија. Ђелике вслике, 
а то су старије од десет годииа, звале су је 
Агатоклес.

Трпезарија, велпка дугачка п четвртаста 
соба која је прпмала светлост само преко 
једпог ходника па сводове и која је лежала 
равно са земљом, беше мрачпа и влажпа, и, 
као што говораху деца, — пуна буба. Сва
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$ места уиаоколо слала су ту свој коптиигенат 
пнсеката.

Сва четпрп угла трпезарпје добнла су од 
панспјопарака парочпта пмепа. Тако се звао 
паучкп угао, гусепички угао, стоиошкп угао, 
иоиачки угао. Ноначки угао бпо је до кујпе, 
п за то врло у депп. Ту је бпло тоилије пего 
на другом месту. Од трпезарпје пмена су 
прешла на нанспјонат, и ту су, као пекад у 
колежу Мазарановом, делпла четири падпје. 
Свака учеипда ирипадала је којој од ове че- 
тпрп надпје, како је која према ком углу 
седела у трпезарији о ручку илп всчерн. Јед- 
ног даиа, госнодин аркијеипскоп, чиисћи 
своју пастпрску ноходу, впде јсдпу леиуш- 
касту девојчпцу, као ружа румеиу, с дпвном 
плавом косидом, где уђе у разред у ком он 
бешс; он заппта другу једпу ианспјонарку, 
црнпурасту као јабука здраву, која беше до 
љега:

ЈЈ

ћ
)Т.

— Ко је ова што уђе?
— То је паук, ваше внсокоиреосвеш- 

тенство.
— Хм! а ова друга?
— То је нопак.
— А опа онде?
— То је гусенпца.
— А гата си тн?
— Ја сам стонога, вагае впсокоиреосвеш- 

тепство.
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Сшшп овакав дом има своје особине. Зг 
иочетку овог века, Екуан је био једно од 
оиих љупких и оиорих места, где је, иодне- 
ком уввишеном сенком, расло детињство малих 
девојчица. У Екуану, кад се обносила света 
тајпа, пазило се иа раиг и водила се раз- 
лика пзмеђу девојака и цветица. Ту је било 
и „небеса* и лкадноиица% и једне су носиле 
врвцу од исба, а друге су кадиле свету тајпу. 
Цвеће је нрииадало но нраву цветицама. 
Чстири „девојке“ ишле су паиред. Тогадана 
У јутру, пије било ретко да се у сиаваоници 
чује овако питање:

— Ко је девојка?
Госиођа Камнан наводи ову реч једпе 

„мале“ од седам година једпој „великој" од 
шеснасст, која је ишла нанред у литији док 
је ова, мала, остала* остраг:

— Ти си девојка, а ја писам.

V

3 а б а в е
/Поврх врата у трпезаријп беше исппсапа 

крЈЈгппнм црним словима ова молитва која се 
зваиа Бсли очснаш, и која је имала моћда 
водји правце у рај:

:



28

„Малп бедн оченаш, који је Богдао, Бог 
благословио, Бог у рај ставио. У вече, иођох 
да сиавам, и иађох три анђела где на мојој 
ностељи спавају, једап чело ногу, два чело 
главе. а у среди преблага дева Марнја, која 
ми рече да сиавам, да се ништа не бојим. 
Бог је мој отац, Богородица моја мати, три 
апостола су три моја брата, три девојке три 
сестре моје. Кошуља у којој је Бог рођен, 
обавија тело моје; памојим грудима иснисан 
је крст Свете Маргите; госна Богородица 
диже се и оде, оилакујући Бога, 
господииа светог Јовапа. Госнодине свети 
Јовапе, откуда идете ? Идем од Здравог Поз- 
драва. Да ли сте впдели где Госнода Бога, 
где ли је он? Оп је на часном Крсту, опу- 
штепнх ногу, прнкованнх руку, а на главп 
му бео трнов шеширић. Ко изговори трипут 
у вече и трипут ујутру, отићи ће у рај."

Године 1827, ову карактеристичку мо- 
лптву па зиду покрнла су три слоја нове 
боје. А сада мало ио мало ишчезава у нам- 
ћељу гдекојих девојчица ондашњих, а ста- 
рица садашњнх.

Један велики крст обешен о зпду довр- 
шиваше украс у овој трпезарији, којој сс је- 
дина врата, као што смо, мислимо, рек*лп, 
отвораху ирема врту. Две узане дугачке трше- 
зе, и иоред њих ио две дрвене клуие, б,еху 
се пружпле од једног краја триезаријб! до

ц срете

I
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другог. Зидови беху белп, а трпезе црне; ове 
две жалоспе боје једипа су промепа у маиа- 
стирима. Оброци беху мршави, па и храна 
саме деце врло оскудна. Једно јело, месо и 
зеље номешано, или слана риба — то беше 
раскош. Овај обичан ред, намељен само за 
иаисијонарке, оио је међутпм пзузетак. Деца 
су јела и ћутала нод надзором матере-редаре 
која је, од времена на време, кад би се ка- 
ква муха усудила да пролети п зазуји про- 
тиву нравила, срдито откланалан заклапала 
једну књигу с дрвспнм корицама. Ова тпшппа 
зачињавана је животима светаца, којп су 
гласно читани за једпим столићем с налоњом 
испод расиећа. Читачица је велика учепица, 
редара. На голој трпези стојаху, на места 
на места, глеђосане чиније, у којима су уче- 
пице саме прале своје чаше, виљушке и другб 
справе за јестнво, а нокаткад су бацале ту 
н ио који иреостао комадпћ сува мсса плп 
укварене рибе; а то се казнпло.

Које дете наруши тпшину, опо мора да 
„закрстп језиком*. Где? па земљп. Опо олпже 
земљу или натос. И прах, овај крај свима 
радостима, мора да казпп ове ружпие листиће 
за то што гауште!

У манастиру има једна књига која је штам- 
иана само у једном сгземплару, и коју је 
забрањено чптати. Тако је нравило светога 
Вење. Тајна у коју не сме завирити пикоје

\
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прОФ&ио око. ^сто гсдиГач, зеи сопзШиНо- 
ивб по$1га$, ех1сгт$ сотшипгсаШ.

Једиог дана панспјоиаркс украду ону књи- 
гу, и узму да је гутајући читају; то чнтање 
често им је прекндао страх да их когод ме 
затече, и тада брже-боље скдоие књнгу. Та 
велика онасиост иије им дала бозпа какво 
уживање. Иеколнко иеразговетиих страиа о 
младићским греснма, то је све што су нашле 
лзапимљиво.“

Играле су се у једпој алеји у врту која 
је окићепа с исколико журавих родиих дрве- 
та. У пркос иајвећој иаисњи и иајоиггријој 
казпн, кад ветар иовнје дрвета и грапе, оие 
уберу покаткад којузелепу јабуку, идп коју 
ноквареиу кајсију, нли какву гњилу крушку. 
Но ево пска говори једио писмо које мп је 
пред очима, ппсмо које је писада, пре два- 
десет и пет годииа, једиа паисијонарка, сада 
госиођа дукпња од —, једна од иајелегаит- 
нпјих жена у Парнзу. Испнсујем ево од речи 
до речл: — .Крушку или јабуку крнјемо како 
можемо. Кад одемо да простремо иостељу 
очекујућп вечеру, оставимо је под узгдавље, 
па је у вече у постељи једемо, а кад се то пе 
молсе, оида је једемо у иужипку“. То им је 
бпла пајжпвља сласт и страст.

Једиом, опет кад је г. аркнјеиискои похо- 
дно маиастир, једиа девојчпца, госпођица 
Вушар, која јебилаупеку руку Мопмораисн,
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онклади се да Ке иоискатп од љега једап дап 
отпуста, ираво чудо у таквој једпој задрузп. 
Опклада се прими, алп пико у љу нс веро- 
ваше. Али у трспутку кад аркијеиископ иро- 
лажашс норед иапсијопарака, госпођица Бу- 
шар, иа неонисаи ужас другарица својих, 
цстакпе сс пз реда, прекие: .Ваше високо- 
преосвештепство, молим за једаи дап отнуста“. 
Госиођица Бушар беше леиа и вслика, лица 
омалеиа а румепа, да му пара нема Г. де 
Кслан осмехнусеи рсче: Шга вилиш, драго 
дете, једап дан отиуета! Три дана, ако хо- 
Исш. Дајем ти три дана! Пријорка не мо- 
гаше ништа, аркијеиискои је рекао. Скандал 
маиастиру, алп радост папсијоиату. Можете 
мислпти какво је дсјство то нмало.

При свем том, овај оиори манастир не 
бсшс баш тако добро обзидан да у њ не мо- 
гаше ући сиоља лшвот страсти, драма, па и 
сам ромап. Да бисмо то доказалп, довољно 
је само да овде констатујемо и укратко ио- 
мснемо једап пстински и непобптаи Факат, 
који у осгалом ие стоји пи у каквој свези с 
историјом коју иричамо. Помепућемо га зато 
да нопуиимо у духу читаочевом Физпопомију 
маиастира.

У ово дакле време била је у маиастиру 
једиа тајапствена личиост која пије била 
дувна, коју су прималп с велпком ноштом, и 
коју су звали госиођа Албсртнна. 0 њој се
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није знало иишта друго осин да јс луда и 
да сс у свету снатра као и да је мртва. Гово- 
ридо сс да сс иод том исторпјом крије спрема 
за пеку вслпку удају.

Ова жеиа, којој беше једва трпдесет го- 
дпиа, црнпураста, доста леиа, иекако је чудпо 
гледала крушшм црпим очима. Да ли јс п 
видела што? 0 том се сумтвало. Више јелсб- 
дпла пего што јс ишла; није нпкад пп речи 
проговорила; сумљало се дали опа п дише. 
Ноздре јој беху тако састављсие п ировпдпе 
као опо пакоп последњег даха. Пшшути њепу 
руку, то је ппппутп спег. Она имађаше неку 
чудиу хаветпљску мплпну. Гдс опа уђе, ту 
студеп обузпма. Једпог дана једна сестра, 
вндећп јегдепрође, рече јсдној другој: Њу I . 
држе да је мртва. г— Па можда п јест, одго- ј • 
ворп друга.

0 госпођп Албертшш прпчало се стотп- 
нама нрпча. Она је увекбила загопетка пап- 
спјонаркама. Бпо је један стб у капелп којп 
се звао ЈВолујско Око. Ту у том столу, у том ј 
волујском оку, седела је госиођа Албертппа 
за време службе божје. Обнчпо је бпла сама, ј 
јер се из тога стола, којп је бно у ирвом 
реду, могашс лепо да впдп онај којп служи 
плп којп проповеда; а то је дуг.пама бпло 
забраљено. Једпог дапа па предпкаоппцп , 
беше један млад свештеник впсокога рода, ( 
г. дука де Роан, нер Фрапцуске, Офпцир црве- '
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све, више пли маље, заљубљеие у иезнаног 
свирца. Свака је мислила да је Зетплба. Глас 
јс долазио однекуд од улице Дроа-Мир; оне 
бп биле све дале, све учиниле, све покушале, 
само да виде, макар за једпу секунду, да 
спазе, да назру „младпћа" који тако слатко 
свираше н који се у исто време, и пехотице, 
играше са свима овпм душама. Било их је 
које су се искрале на једна мала вратаица 
п попеле се патреГи бој према улици Дроа- 
Мир, не би ли га виделс. Једпа је чак про- 
молнла руку кроз решетку и махала белом 
марамом. Двс беху још дрскије. Оне се не- 
како уснузале па једап кров и тако ризико 
вале п успеле давиде једпом тога „младпћа". 
Кад тамо, а то био некакав старац, нлсмсћ, 
бегунац, слен и нропао, који је иа чардаку 
свирао у Флауту да би бригу разбио.

►чVI Гј
л

Мали Маиастнр
У огради Малога Пикписа беху три за- 

себпе зградс, Велики Мапастпр у ком беху 
дувне, Пансијонат у ком беху ученпце, и на 
послетку зграда која сс зваше Мали Маиа- 
стпр. То беху ћелије с вртом у којима ста-

I
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новаху старе дувие свакојаких редова, остацц 
манастдра што га је иорушида Реводуција; 
скуи црних, сурих и бедих боја од свију-за- 
друга и врста; иешто што би се могло на- 
звати комендијашкп мапастир, кад би бидо 
слободио давати овакав придев овој речи.

Још од времена Царства, донуштено је 
овим јадним девојкама да се склоне нод окри- 
ље венедиктпнака-берпардинака. Блада им 
је давала некумалу пензију; дамеиз Малог 
Пикииса нримале су их оберучке. Беше то 
чудпа мешавпна. Свака је знала своје пра- 
видо. Покашто је ученнцама пансијопаркама 
дозвољавано, као велика забава, да пх но- 
ходе; то је учииидо тс су млађане главе 
запамтпле, између других, свету матер Васи- 
лију, свету матер Сколастику, и матер Ја- 
ковију.

Једна од ових усамљеница беше готово 
сама самцпта. То беше једна дувпа Светога 
Ора, једина од својегареда која је остала у 
жпвоту. Некадашњи женски манастпр Свегога 
Ора заузимао је, од почетка XVIII века, онај 
псти дом Малог Пикписа који је доцније 
ирппао вепедиктинкама Мартина Верге. Ова 
света девојка, сувише сирота да иоси пре- 
красно одело својега реда: бела хаљииа с 
оплећком од скердета, одела је њиме сми- 
рено једиог малог маиекена, мпдостиво га 
показивала, а но смрти завештала га овом
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светом дому. Годнне 1824, од овог реда беше 
још само једна лутка.

Осим ових достојпих матера, неколнко 
световних старица добиле су од игуманије, 
као госпођа Албертииа, доввол>ење да се 
скрасе у Малом Манастиру. У том броју била 
је госиођа дс Бофор д’ Отпул н госпођа мар- 
киза ДиФреи. За другу једну зпало се ума- 
настиру само по великом шуму кадсеушмр- 
кује. Ученице су је звале госиођа Шмрка.

Око 1820 или 1821, госиођа де Жаидис, 
која је уто време уређпвала један мали пе- 
ријоднчки лист по пмеиу Псустрашив, захте 
да уђе у мапастир Малп Пикиис. Г. дукаод 
Орлеана препоручиваше је. Буна у ћелијама 
матере дрхте од ужаса; госиођа дс Жаилис 
инсала је романе; али опа је изјавила да је 
ирва која пх се гиуша, а иотом је дошла у 
своју Фазу маните побожности. Помоћу Бож- 
јом, а и ирнпчевом, уђс у манастир. Ио, иосле 
шест или осам месеца, диже се и оде, наво- 
дећп да врт није у јапади. Дувне се веома 
обрадоваше. И ако врло стара, она је још 
свпрала у харФу. те још како добро.

Одлазећп, оставила је од себе белегу у 
ћелији. Госпођа де Жанлис била је сујеверна 
и датиписта. Ове двс речи довољпе су да 
јој обелсже ирофил. Пре пеколико годпна, 
још се видело, нрилепљепо у једном ормапићу 
њепе ћелије у ком је држала новце »I иакит,
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ових пет латипских стихова, које је н>ена рука 
исиисала црвеним мастилом на лсутој хартији, 
и који су, ио љеиом мишљељу, пмали силу 
да застраше лопове:

ХшрагЉиз тепиз рси(1сп1 1па согрога гаппв:
Б1зтаз е1 Оезтаз, те(На сз1 (1тпа ро1сз1аз;
Ака реШ ПЈзтаз, тГеНх, 1пГата, безтаз;
N05 е1 гез поз1газ сопзегуек зитта ро1ез1аз.
Ноз уегзиз (Исаз, ие 1и Гиг1о 1иа регсЈаз!

Ови стихови, па латинском од VI века, 
иостичу иитаље о томе да лп су се она два 
лоиова на Голготи звала, као што се обично 
држи, Дпмас и Гестас, плп Дизмас и Гезмас. 
Овај ортограФ могао би покваритн претензије 
соје је пмао, нрошлог века, впконт де Жес- 
гас да јс нореклом од овог лонова. У осталом, 
у моћ ових стихова верује се у манастиру 
као у члан вере.

Дрква, постројепа тако да раздваја Велики 
Манастир од напспјоната, била је заједпичка 
црква и пансијопату, и Велпком и Малом 
Манастиру. У љу је* чак и иублнка иуштана 
на један улаз с улице. Ио све је било тако 
удешено да иикоја душа мапастирска пије 
могла впдети никоје лице пз света. Зами- 
слите цркву којој је кор дохватила гигантска 
рука и савила га тако да пије више, као у 
обичним богомољама, наставак иза олтара, 
пего као нека мрачна одаја деспо од свеш-

V
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теника који служи; замисдите да јетаодаја 
затворена завесом седам стопа високозг, коју 
смо већ иомшвади; нодвојте у гомилу, у мраку 
од ове завссе, на дрвепим клупама, дувне 
лево, нансијонарке десио, конверзе и новице 
у дпу, п онда ћете имати неку идеју о дув- 
нама Малога Пикииса, кад сдушају службу 
божју. Ова одаја, која се звала кор, везаиа 
је једппм ходииком с ћелпјама. Црква је 
добијада светлост из врта. Кад су дувне у 
цркви, оне се тако пе чују, да публика само ио 
тозге зпа да су ту, што чујешум одметаипсаља.

VII

Неколике силустс од овс сспке
За шест година што раздвајају годипу 

1819 од 1825, пгуманпја у Мадом Пикнпсу 
била је госиођица де Бдемер, која се, у ре- 
лигији, звала матп Ппоћентнја. Она је била 
род Маргарити де Блемер, ауторки Живота 
светитсља из реда свстога Вењс. Била је по- 
ново пзабрапа. То је бпда ;кепа око својпх 
шесет годипа, пократка, иошишкава, „с гла- 
сом као у напукла донца“, веди писмо које 
смо већ павели; у остадом, врло честпта, је- 
дипа веседа, п тога радн вољена.
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Мати Ииоћентија пмала је од споје родице 
Маргарите, дасејер реда. Била је књпжевна, 
начитана, учена. комнстептна, курпјозво исто- 
ричиа
превршена јеврејског језика. н више венедпк- 
тии иего венедпктпнка.

Иод-игуманнја беше једна стара дувна 
шпањолска поготову слеиа, матп Синсреса.

Најви1)Сније међу гласачицама беху мати 
Света Онорина. казначејка, матп Света Гер- 
труда,. нрва старешпца повицама, матп Света 
Апђедија, друга старешпца. матп Благовест, 
клисарка. матп Света Августпиа. болппчарка. 
једипа међу свима која беше рђава: потом 
мати Света Мехтилда (госпођица Говен), као 
гапља млада, а дпвнога гласа: маги Анђе- 
лпја (госнођица Друет), која је бпла у мана- 
стпру Божјих Девојака и у мапастпру Трезору, 
између Жпсора н Маљија: ма ги Света Јоспфп 
(госпођпца де Коголудо). мати Света Адс- 
лапда (госиођпца д’ бверне), матн Милосрђа 
(госпођпца де СпФуентес која не могаше да 
издржи строгости). мати Комиаспја (госио- 
ђпца де ла Милтијер. прпм.Ђепа нреко реда 
У шесетој годинп, врлобогата): матн Прови- 
депција (госпођица де .1одинијер), мати Сре- 
тенија (госаођпца де Сигуенца). која је бпла 
игумапија у 1847, и, најиосле, матп Света 
Селпња (сестра скултора Черакпја), која је

пуна латинског, натучсиа грчког,
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иолудела, н матп Снета Шаптала (госнођица 
де Сизон,) која је полудела.

Међу иајдеишима беше још једпа динна 
денојка од днадесет и три годиие, с острна 
Бурбопа, пореклом од канаљера Роза, која 
се у свету звала госиођица Роз и која се 
знашс мати Успенија.

Мати Света Мехтилда старала се о иенаљу, 
и за то је радо уиотребљавала напспјоиарке. 
Обично је узимала чптаву гаму, то јест се- 
дам, од десет до шеспаест годпна закључио, 
сортисане и по гласу и но стасу, а невале 
су јој стојећки, уврстаие ио годпнама од иај- 
мање иа до иајнеће. То изгледаше као какнг 
трска младпх девојака, као каква жпва Фрул 
Панова коју су апђели начипилп.

Од сестара коинерза наисијонарке су нај 
нолеле сестру Снету ЈеФразију, сестру Снет\ 
Маргарпту. сестру Свету Марту, која беше 
дете, п сестру Снету Мплицу, којој су се сме- 

Јале што има велик нос.
Све ове жеие бпле су добре ирема оној 

деци. Дувие су биле строге само себи сампма. 
Само се у пансијонату грејало, а храпа је, 
ирема маиасгирској, била за ирииоиест. 0 
љој се много старало. Само кад које дете 
прође поред које дувиеирече јој што, дуниа 
му иикад не одговара.

Ово иравило ћутаља учинило је те је, у 
целом мапастпру, била одузета реч људсвим
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створењпма, а дата мртвпм стварпма. И тако 
је говорило час звоио црквеио, час звоице 
вртарево. Једпо кденало врло потмуло, које 
је стојало близу вратарнце а чуло се свуда 
у мапастпру, озиачавало је разполикпм кде- 
патвем, које беше као неки телеграФ аку- 
стпчки, све шта ваља чииитп у матернјалном 
животу, п нозивало у говорппцу, кад је за- 
требало, једну илп другу укућанку. Свако 
лице п свака ствар нмађаху своје кленаље. 
Игуманија је пмала једап п један; иодигу- 
манија једап пдва; Шест-нет означавало је 
школу, н учепице пикад нису говориле да 
пду у школу, него у шест-пет. Четир-четпр 
звало је госиођу де Жанлпс. Оно јенајчсшће 
јслепало. Деветпаест удараца оглашавало је 
(еобпчап догађај. То беше отвараље всли- 
:их вратница, једие гвоздене заврђале грдо- 
спје која се само пред аркпјеипскопом окре- 
тала на својим жабпцама.

Пзузев љега п вртара, као што смо ре- 
кдп, ннко нпје улазпо у манастир. Пансн- 
јопарке су впђале још двојицу; једно јебио 
свештеппк, онат Бапес, стар и ружан, кога 
су кроз једиу решетку гледале укору; друго 
је бпо учптељ цртаља, Г. Апсио, кога нисмо, 
од којег су прочптапе пеколике врсте, зове 
стари гадни гцравко.

Као што се впдп, свн су били пзбрани.
Овака је ето бпла ова чудна кућа.
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VIII

Роб! Согба РарнЈеб
Кад смо му већ одртали моралпу Фигуру, 

ие ће бити пзлпншо да му у пеколико речи 
обележнмо и материјалну копФИгурацнју. Чи- 
талац већ пма пску пдеју о томе.

Мапасгпр Мали Ппкпис Светог Аптопија 
заузимао је готово сав прострапи трапез што 
је пачињеп укрштањем улице Полопсо, у.лице 
ДроаМпр, уличпце Пикпис и сужљегсокачића, 
који се у старим нлановима зове улицаОмаре 
Ове четири улпце окружаваху овај траиез к? 
какав опкои. Манастир је пмао више домо 
и један врт. Главип дом, узет у целпни, бе 
иоворка лоших грађевпиа које, гледапе оз! 
стојаху као вешала обореиа на земљу. Вс 
лики крак вешала захваташе сав комад удице 
Дроа Мир пзмеђу улпчпце Пикппс и улпце 
Полопсо; мањп крак беше висока оштраФа- 
сада која гледаше улпчпцу Ппкппс; вратпице 
Л- 62 беху му иа крају. Од нрилике иа средипи 
ове Фасаде, прах и пеиео посулп су јсдне старе 
снпске сведене вратиице, па којима су пауци 
разапели мреже своје, п које су се отварале 
само час два педељом, или у реткој прилпцп 
кад умре каква дувиа па је изпосе да је са- 
хране. На те вратппце улазпла је публика у 
цркву. Лакат у вешада беше једна четвртаста
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сала у којој се служба служила п коју су дуппс 
звале трогаак. У велпком краку беху ћслпје 
за матере, сестре, и новпцијат. У мањем краку 
— кујне, трнезарија'‘п црква. Између вратница 
Л5 62 и угла ћор-сокака Омаре беше папси- 
јонат, који се не виђаше споља. Остатак 
трапеза заирсмашс врт, који беше мпого 
ппжп од ппвоа уднце Полопсо, због чега зи- 
довп беху много виши пзнутра него споља. 
Врт, мадко сведеп, имађатс па средп, па 
врхуЈедпог брежуљка, једну лену јелу, од 
које полажаху, као с врха перјанице, четпри 
велике алсје, и, распоређене две п две пзмеђу 
велпких, осам малпх, тако да би, кад бп ко- 
мад земље бпо округао, геометрални план 
овпх алеја пзгледао као крст положеп на ка- 
кав точак. Алеје беху иеједнако дуге, и све 
фестајаху код врло пеправплпих зидова. Оне 
>еху онвпчспе малинама. На дпу, једпа алеја 
великпх тонола иђаше од развала старог ма- 
пастпра, који беше на углу улице Дроа Мир, 
у кућу Малог Мапастпра, који бсше па углу 
улпчице Омаре. ГГспред Малог Мапастнра 
беше тако звани мали врт. Додајтс свему 
овом дворку, свакојаке углове од зграда, зп- 
дове апсапске, а место сваке перспективе и 
суседства дуг ред црппх кровова с друге 
страпе улпце Полонсо, па ћете моћи имати 
потнуну слнку онога што је, пре четрдесет 
п пет годипа, био дом бернардпнака у Малом

• ;1
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Пикпису. Овај свети дом озидан је банг иа 
месту једне балске куће која је била чувеиа 
од четрнаестог до шеснаестог века и која сс 
звала игралиштс јсданасст хаљада ђавола.

Све ове улице, у осталом, беху најстарије 
у Парпзу. Ова имепа, Дроа-Мир и Омаре, 
веома су стара; а улице које их посе јонг 
су много старије. Уличпца Омаре звала се 
уличица Могу; улица Дроа-Мир звала се 
улица Еглантијер, јер је Бог расцветавао 
цвеће нре него јс човек.тесао камење.

IX

Један вск у раси
Кад смо већ ушли у ноједппости о оном 

шта је иекад био манастпр у Малом Ппк- 
иису, и кад смо се већ усудили отворпти је- 
дап прозор иа овом потајпом самостану, пека 
пам читалац дозволи још једну малу увра- 
тину, која се, до душе, ве тиче ове кљиге, но 
која је карактерпстичпа и корисна што ће 
показатп да и сам мапастир пма својих ори- 
гипалних Фигура.

У Малом Мапастиру бпла је једнадувиа 
од стотпие лета која је дошла из онатије 
Фоптеврола^ Пре Револуције, још је при-
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падада свету. Мпого је прпчала 'о Г. де Мп- 
ромепнду, чувару државног печата за Луја 
XIV, н о пекој председипковпци Дппдат с 
којом јс бида добро позпата. Упдестп ова 
два имена у свакп разговор, то јој бсше п 
задовољство п сујета. Чудеса је нриповедада 
о опатијп Фонтевроду, да је бнда као каква ва- 
рош, н да јеманастпр пмао чак н уднце своје.

У говору запоснла је пикардпјскп, те су 
јој се за то напснјопарке смејале. Сваке го- 
дппе обнављала је свечано свој завет, и, у 
тренутку кад се закднњада, говорпда је свеш- 
теппку: Мопсењер свети Фрања заветовао се 
монсењеру светом Јулијану, мопсењер светн 
Јулпјап моисењеру светом Јевсевнју, монсе- 
њер .светп Јевсевпје монсењеру светом Про- 
ашпју, птд., нтд.; на н ја се заветујем вама, 
>че мој. — А панспјопарке да се ногуше од 
смеха, аовај слађани потајннсмех мрштио је 
обрве матерама гласачпцама.

Другом једном нриликом, стоготка је нри- 
чала разне ирпче. Приповедада је да, замла- 
дости њснс, бсрнардинци нису устуаали му- 
скетарима. То је био век којп је говорно, 
адп то је бпо осамнаести век. Прпповедала 
је шамиањскн и бургнњонскп обичај о четнри 
вина пре Геволуције. Кад би какав ведикаш, 
какав маршал од Француске, какав кнез, ка- 
кав дука плн пер, прошао кроз коју варош 
у Бургоњп или Шамиањи, одбор општппски* :'

1
1

:
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пзишао би му у сретање и ноднео би му че- 
тири сребрна иехара и у њима четири разпа 
нина. На прном иехару стојао је унис: мај- 
мунско вннОу па другом: лавовско випо, на 
трећем: овнујско вино, на четвртом: свињско 
вино. Ове четири легепдс казивале су четирн 
степеиа па која слази пијанида: прво пи- 
јапство. опо које весели; друго, које раздра- 
жује; треће, које глуиави; и последње, које 
освпњује.

Имала је у једном ормапу, под кључем, 
неку тајаиствепу ствар коју је миого волела. 
Правнло Фоптевролско иије јој то кратило. 
Ту ствар нпје хтела ником показати. Закљу- 
чавала се, а то је ио иравплу могла, и крила 
се кад год је хтела да је гледа. Кад бп чула 
чијп ход у ходнику, затворпла биормадтак*. 
журио као што су само могле њене старачке 
руке. Кад би јој ко номенуо то, она бп ћу- 
тала, она која је тако радо говорила. Најрадо- 
зиалијесестре нису могле ипиггаусиетп пред 
њепнм ћутањем, а тако п иајиздржљивије 
иред њепим упорством. 0 томе је говорило 
све што је било бесиослепо и доконо у ма- 
настиру. Каква ли је то тако драгодепа и 
тајанствепа ствар, нгго је тако драга овој 
стоготки? За цело је каква света књига? илп 
какве ретке бројаппце? или каква истинска 
реликвија? И још триста којекаквих домиш- 
љања. А кад умре сирота старица, сви ноју-

I
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рише орману, брже можда него што једоли- 
ковадо, и отворише га. И иађоше, аавијено 
у трп крне, нешто као освсштаин заклоиад 
на путиру. То беше једаи Фаепца-таљир и 
на н>ему нредстављено како аморн белсе од 
аиотекарске момчади која их гонн и иоси 
грдне штрцаљке за клистирање. Ова нотера 
нуна је гримаса и комнчких ноложаја. Ледан 
красан аморић вс1ј је био иабодеп. Он се 
копрца, маше својим малим крилима и куша 
да онет иодетн, али му сс обешењак сотон- 
ски смеје. Морад: љубав иобеђена кодиком. 
Овај тањир, у остадом врло занимљив, и који 
је можда имао часг да даде идеју Модијеру, 
још је стојао у сентембру 1845; продавао га 
'е један старудијар на будевару Бомаршовом.

Ова добра старица није примала никакве 
походе сиоља, јер је, говорпла је, гоеорница 
ирло нсудссна.

х
: .

Норекло нснрестаис слумсбе
У осталом, ова готово гробничка говор- 

ница, о којој смо покушали да дамо неку 
идеју, јесте сасвим локадна, и у другим ма- 
настирнма није тако онора. На иример, у ма-

I
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иастиру у улнци Танпл, који је до дуве 
другога реда, у место црних капака стоје 
мрке павесе, а говориица је наркетоваи са- 
.1он, коме су нрозори окпћени белнммусли- 
иом, а зидови украшеии разиим оквирима: 
слика једне незаличене венедиктиике, ките 
цвсћа, иа чак и једиа турска глава.

У врту маиастирском у улицп Танпл био 
је једаи иидијски марои-кестен, најленши и 
иајвећи у читавој Фраицуској, који је у иа- 
1>ода осамнаестог века стекао име отац свих 
ксстспа у краљевини.

Као што смо реклп, у манастииу Таинлу 
биле су веиеднктинке од Иенрестане Службе, 
сасвим друге венедиктипке од оних што их 
је примао Сито. Овај ред Неиреставе Слушбе 
пије сувише стар, једва има нреко две ста 
годииа. Годпне 1(5-19, света тајна дваиут је 
обесвећена, у размаку од иеколико дана, у 
две цркве иариске, у цркви Светог Сулпи- 
ција и у цркви Светог Јакова на Греву, ретка 
н ужаспа сакрнлегија која је сву варош уз- 
бупила. Г. игумаи велики викар у Сеи-Жер- 
мен-де-Пре иареди свечаиу литију од свега 
свештеиства у којој је чииодсјствовао и па- 
иии иунције. Алп то нокајање не беше до- 
вољно двема честитим душама, госнођи Кур- 
тиии, маркизи де Бук, иконтесп де Шатовје. 
Ова иоруга иаиесена „нресветој тајпи божјој*, 
и ако нролазиа, није давала мира овим двема

Јлдиици VI 4
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светим душама, којпма се чинило да се пе 
молчС друкчије иокајатн него ЈТсирестаном 
Сдужбом* у каквом манастпру жснском. Обе, 
једна 1652, друга 1653, даду зиатне суме ма- 
тери Катарини дс Бар, одСветеТајнс, вепе- 
диктпнској дувпп, да оснује, за ову цељ, 
манастнр реда Светога Вење; нрву дозволу 
за ово оснпваље дао је матери Катерипи де 
Бар Г. де Мек, опат у Сен-ЈКермепу, „с тим 
да се не нрпма никоја девојка, која не до- 
посп три ста лпвара иепзпје, што ће рећи 
шест хиљада лпвара главнпце.6 Погде опата 
сеп-жерменског, краљ је дао своје новеље, н 
све, опатово писмено п краљевске повеље, 
иотврђепо је 1654 у контроли п у иарламенту.

Ово је ево норекло и законска иотврда 
вепедиктииачког завода Непрестане Службе 
Светој Тајнп у Парнзу. Први њин мапастир 
сазпдаи је, у улици Касет, новцем госпођа де 
Бук н де Шатовје.

Овај ред, као што се внди, пнје бпо једпо 
с венедиктппкама сптоским. Он је долазно 
од опата у Сеп-ЈКермен-де-Пре, као год што 
госпе Светог Срца долазе од ђеперала је- 
зуита, а сестре Милосрђа од ђенерала ла- 
зариста.

Он је био сасвпм '.одвојеп од бернарди- 
нака у Малом Ппкнису, о којима смо мало 
пре говорилп. Годппе 1657, нана Александар 
VII дозволио је, парочитом новељом, да бер-
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иардпнке Малог Ппкипса иршс Непрсстапу 
Сдужбу као п вспедшстипке од Свете Тајпе. 
Но прн сисм том, оба реда осталасу п даље 
разлпчпа.

XI

Крај Мадол Пикнпсу
Од почетка Ресторацпје, манастир је Ма- 

лог Пикппса иочео да опада; то јебпосамо 
једап део ошите пропасти свега рсда, који 
је, иосле осампаестог иека, прошао као и 
сии другп релпгпјозии редовп. Посматрање 
је, као и молитва^нотреба човечанстна; алп, 
као п сие чега се Револуцпја дотакла, оно 
ће се иреобразптн, п, у место иепријатеља 
соцпјалном ианретку, биће прпјатељ његов.

Дом Малог Ппкгшса брзо се затпрао. 1840 
не беше ии Малог Мапастпра ип Пансијо- 
пата. Не беше ии старих жена, пп младпх 
денојака; једпе беху помрле, а друге се ра- 
зпшле. УоХжсгипГ — Одлетеле.

Непрестапа служба тако јетешка п опора 
да је ужасна; склопост све мања, ред све 
ређп. Годнне 1845, долажаше још покојасе- 
стра коиверза, алн ип једна дувна. Пре че- 
трдесет годнна било је скоро стотину калу-

4*
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ђерпца: пре иетнаост годииа бсшс их само 
двадесет и осам. А кодико ли их је данас? 
Годипе 1847, игуманија беше млада, знакда 
се круг инбора сужује. Нс бсшс јој ии че- 
трдссет година. 111то мањи број, то сис већи 
терет; сиакој бсшс сис тежа слулсба; нсћ се 
виђаше треиутак кад ће нх бптп једио туцс 
јаднпх иогурених леђа која ћс посити тешко 
правпло сиетога Вење. Терет јс исумољпн и 
тиштп мањпну као и множину. Пре јс тиш- 
тао, али сад сатире. Н зато оне умнру. У 
времс кад јс ипсац оне књиго жинео у Па- 
рпзу, две су умрле. Једпој беше днадссет и 
пет годииа; другој двадесет п трп. Опаможе 
рећи као п Јулија Алнннула: Шс јассо. Угхг 
аппоз ^1дтИ с1 1гс$ (Ондс .лсжим. ЗКинела 
сам днадесет п три годиие.) Због оиог она- 
дања, мапастир јс престао наспитанати де- 
војчпце.

Нисмо могли ироћи иород ове чудне, не- 
знапе, мрачпе куће, а да пс сиратпмо и да 
не унедемо у њу духове који нас нрате и који 
нас слушају како иричамо. можда комс на ко- 
рист, жалосиу прпчу о Жану Валжану. Ми 
смо ушли у ову задругу пуиу старипских об- 
реда којп се даиас чине као да су нони. То 
је заграђсп врт. НоНиз сопс1изи$. 0 оном 
чудпом мссту говорилп смо потанко, али с 
иоштонањем, бар уколпко се то једио сдру- 

слаже. Ми ие разумемо сне, али и неглм
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ружимо нпшта. Мп смо подједпако удаљепи 
од осаме Жозе<1»а де Метра која најнослс и 
џелата освештава, и од исмеваља Волтеровог 
које се чак и расиећу смеје.

Узгред буди рсчено, то је илогпзам Вол- 
теров; јер Волтср би бранио Исуса као што 
је брапио и Каласа; п баш за ове што од- 
рнчу сврхчовечанска огелесавања, шта пред- 
ставља расиеће? Убијеног мудраца.

У деветнаестом веку, религијозна идеја 
трии јсдиу кризу. Гдекоје се ствари заборав- 
љају, ито је добро, јер, заборављајући једно. 
учи сс нешто друго. Нема иразнине у срцу 
човечанском. Иопешто се руши, и добро је 
игго се то чипи, само под условом да се послс 
тога ново зида.

Очекујући то, ироучавајмо ствари којпх 
пема више. Добро је да се зиају, ако ни за 
што друго, оио да се пзбегавају. Лагарије 
прошлости продају сс под туђим пменпма и 
радо се зову будућиост. Овај новратич, прош- 
дост, гради себн лажап пасош. Пазимо где 
је замка. Чувајмо јс се. Прошлост има једно 
лице, сујсверје, и једпу маску, лицемерје. 
Показујмо лице, а скидајмо маску.

Што се тиче манастпра, они нам дају 
једно сложеио питање. Питање цпвплпзације, 
која их осуђује; питање слободе, која их штпти.

1

?



ВЊИГА СЕДМА

3 А Г Р А Д А

I

Манастир, апстрактна пдсја
Ова је књпга драма којој је прво лпце 

бесконачност.
А човек је друго.
Кад смо напшлп путем па мапастпр, ва- 

љало је п да уђемо у њ. За што? За то што 
је мапастпр, којп прппада Истоку као и За- 
паду, старом као п новом времепу, пагаппзму, 
будпзму, мухамедаппзму, као н хришћапству, 
једна од оптпчкпх справа накојечовекгледа 
бесконачност.

Овде ннје место да се нреко мере разви- 
јају гдекоје идеје; међу тим, држећп аисо- 
лутпо своје резерве, своје ограде, паи сама 
гнушања своја, ваља призпатп, кад год сре- 
тамо у човеку бескопачпост, добро или лоше
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разумевапу, мпосећамо да насобузме ношта. 
У спиагози, у мошеји, у иагоди, у вигнаму, 
пма једна страна гнуспа које се гнушамо и 
једна страпа узвишсна коју обожавамо. Какво 
дпвио посматра!Бе духу и какво бесконачно 
маштање! одблесак Божји на зиду чове- 
чапском.

II

Маиастир, историјски Факат
С гледпшта исторпје, разума и истипе, мо- 

паштво је осуђепо.
Мапастири, кад загусте у каквом пароду, 

то су чворови саобраћају, заводи за сметњу, 
средпшта лељости где би требадо да су сре- 
дпшта рада. Манастирске су задруге великој 
соцпјалпој задрузи оно што је имела храсту, 
што је брадавпца телу човечјем. Где се опи 
гоје и наиредују, ту земља мршави и гладује. 
Монашка влада, добра у почетку цивнлиза- 
цпје, кориспа да оннм што је духовно умали 
опо што је животнљско, шкодљива је ому- 
жалпм иародима. Осим тога, кад се нопусти, 
ц кад уђе у своју нериоду переда, кад почне 
да даје пример, она је рђава пз свпју опих

Ј. II
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разлога због којих је бпла спасопосна у пе- 
риоди мистоте сиоје.

Прошла су времеиа одвајаља и осамљиваља. 
Маиастири/корисии за прву паставу модерие 
цивплизације, били су сметља растењу љеиом, 
а сада су штетпи развитку њепом. Као уста- 
иова и иамип образоваља за човека , маиа- 
стнри, добрп у десетом веку, спории у пет- 
наесгом, гадпи су у деветиаестом. Моиашка 
шуга разјела је до костпју две дивие па- 
ције, Пталију и Шпаиију, једна видедо, а 
друга сјајиост Јевроие кр з иеколико векова, 
п, у време у ком живпмо, ова два славна 
иарода тек иочиљу да се лече благодарећп 
здравој и крепкој хпгпјепи од 1789.

Мапастир, а иарочито старп жепски маиа- 
стир, такав као што беше у иочетку овога 
века у Италијп, у Аустрији, у Шиаиији, јесте 
један од најмрачиијих пздаиака средљега 
века. Манастир, и то овај манастир, то је 
врзппо ко.10 у;каспма. Католички маиастир 
иуп је црних смртни.х зрака.

Но тек шиањолскп је манастир унраво мр- 
твачкп жадостап. Ту се у мраку, нод сводо- 
вима нуним таме, иод кубетима слабо впдиим, 
дпжу масивпи вавплоиски олтари, као кате- 
драле високи; ту у мраку висе о верижицама 
велпка бела распећа; ту сепружају, нагииа 
ебеп-дрвету, велики Христоси од слонове 
кости; којн не крве иего лоие; који су и
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глусип п дпвљп, дактовн нм иоказуЈу кости, 
кодепа покожицу, а рапе месо : који су увеп- 
чапи сребрнпм трњем. приковани здатпим 
кдипцима, па чеду им рубип-капљице крви, 
а у очима дијамантске сузе. Дијаманти и ру- 
бипи изгдедају као да су измешани , и то 
чипи те доде у ссицп идачу задпчепа ство- 
рења, којима су бедра умртвљена нокајном 
кошуљом и камџијом с гвоздепим крајевима, 
груди згњечепе врбовом десицом, кодепа огу- 
љепа од сидиих модитава и метапија; жеие 
које мисде да су супруге; хаветп које ми 
сде да су серафимп. Те жепе, мисле ди ог 
што ? Не мисде. Желе дп што ? Не жед 
Водедп? Неводе. Живеди? Нежпве. Њин. 
су нерви окоштади; њиие су костп окаме- 
њспс. Њип вео од ноћп је изаткап. Њин 
дах под велом дпчи па неко трагпчко ди- 
јање смрти. Онатица, дарва једпа, освештава 
пх и ужасава их. Таквп су ето стари мана- 
стпри шнањодски. Јазбинс ужасие иобожио- 
стн, подземне рунс за девојке, свпрепа места.

Католичка Шпаиија бпла је рпмљапскија 
п од самога Рпма. Шиањолскн мапастир бпо 
је правп катодичкп мапастпр. У њему се 
Исток осскао. Аркијсиископ, кпздар-ага не- 
бескп, закључавао је и шпијуппсао овај се- 
раљ душа носвећепих Богу. Нопа (калуђе- 
рпца) је бида одадпска, а свештепик евпук. 
Најревпосннјс бирате су у сиу и насдађи-

1
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ваде сс с Хрнстом. Леп млад човек силазно 
је, Ш)ћу, опако наг, с крста и био мнлина 
ћедији. Високн зндовп чували су од сваке 
зкнве забаве мистнчку султапку, којој је онај 
па крсту бно султап. Свакп поглед на поље 
значио је колнко н неверност. 1п расе заме- 
њнвало је кожну врећу. Што се на Истоку 
бацало у море, тосе наЗападу бацало у земљу. 
II тамо н амо, жепе су кршиле руке; јед- 
ннма талас, другнма руна; опамо утоиљепе, 
овамо у земљу укопане. Чудовпштап иара- 
лелизам.

Прпјатељп прошлостп, не могућн данас 
одрнцатн ове стварн, узелн су да се томе 
смеше. Ушао је у моду некн чудан п комо- 
тан начин да се застнру открнвепе псторпје, 
да се побпја вредност комептарима филосо- 
Фије, н да се отклањају све неугодне чпње- 
нпце п сва мрачна ннтања. Ствар за декла- 
мацију, веле промућурнн. Декламацнје, ио- 
нављају шмокљанн. Жан - Жак декдаматор; 
Дидро, декламатор; Волтер о Каласу, Ла- 
бару п Сирвену, декламатор. А не зпам ко 
је ту скоро нашао да је Тацит био деклама- 
тор, да је Нерон био жртва, н да ваља жа- 
лити „сиромаха ХолоФерна.“

Али тешко је реметнти чпњепнце, опе се 
опиру томе. Писац ове кљиге вндео је, сво- 
јим очнма, осам часова од Брисела, онде где 
свак може руком онниати средњн век, у она-
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тпјн виљерској, рупу од ублпјета1 у сред 
лпваде која је бнла лпвада мапастнрска, н, 
па обалп Тиле, четпри камепе тампиде, нола 
иод земљом ; нола нод водом. То су бнле 
тако зване т ^се^у-покоју). Свака ова 
таминца нма пекн остатак од гвоздених врата, 
пулспнк н једап изрешеткан прозорић који 
је , споља , две стопе пзпад реке, п, пзнутра, 
шест стоиа иснод земље.. Река тече поред 
знда. Земља је увек блатава. Ово је блато 
ностеља ономе којн живи т расе. У једпој 
тамннцн нма једаи комад сппџнра који је 
углављен у зпд; у другој се вндн пекакво 
четвртасто саидуче састављепо од четнри гра- 
ннтпе илоче, сувшие кратко за снавање, су- 
внше синско за седење. У њ су металн јадпо 
створење н заклаиали га озго камепом ило- 
чом. То је тако. То се видн. То се може да 
оиипа. Ове гп расс, ове тампнце, ове багламе, 
ови сннџпрп, овај впсокн прозорнћ испод 
којега река тече, овај каменн сапдук затво- 
рен грапптпим заклопцем као какав гроб, 
с том само разлпком што је овде мртвац бпо 
жив, ово земљпште које је глнб, ова рупа од 
пужпнка, овп зидовп којп влагом капљу, — / 
ала су то пеки декламаторн!

1 Вечитл тампица.
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III

Иод којим се услоиол може поштонати 
нрошлост

Моиаштво, какво је било у Шнаиији. ка- 
кво је сада у Тибегу, оио је за цивилизацију 
иека сорта фтизијс (јектике). Оио зауставља 
живот. Оно лросто затире народ. Монаштво, 
шкоиииштво. Оио јебило иоилава у Јевроии. 
Додајте томе насиље које је тако често чи- 
љепо савесго, Феудалиост која се ослања иа 
маиастпр, старештво но рођењу које шаље у 
монаштво цвет нородице, свирепости о ко- 
јима смо говорпли, гп расе , заиушена уста, 
зазпдан мозак, толико иесретних умова стр- 
паио у тамницу вечптог заветовања, одело, 
сахрањпвање жпвих душа. Додајте још муке 
иидпвидујалнс деградацији пародној, на ћете, 
ма кода сте. уздрхтати нред расом и велом, 
овим двема иокровима изумења човечанског.

Међу тим, на гдекојпм тачкама п на где- 
којпм местима, у наточ философнји. у паточ 
наиретку, дух маиастирски живн у сред де- 
ветнаестог века , и нека бпзарпа аскетска 
обнова удпвљава у овај мах цивилизоватш 
свет. Остарелс устаиово. које јогунасто хоће 
да трају вечито,личе на ужежен мирис који
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би тврдглаво захтенао косу иашу, иа усмр- 
делу рнбу која би тражила да се једе, иа 
детшне одело које бп запитачило да чопека 
одепе, иа нежиост мртваца који би дошао 
асиве да ижљуби.

Рђе једне неблагодарие! вели одело. Ја 
сам вас чувалоузла времеиа. Што ме гсада 
иећете? Ла сам дошла из дубоког мора! велн 
риба. Ја сам био ружа! вели мирис. Ја сам 
вас нолео! нели леш. Ја сам вас цпнилизо- 
вао! вели маиастир.

На све оно само једаи одговор: Некад.
Сањати бесконачпо продужење ствари већ 

уиокојеиих и владу људи балсамисањем, вас- 
иостанљати догме које су нећ олошале, ио- 
злаћипати ћиноте, оживљанатп мапастпре, осне- 
штавати мошти, иотпомагати сујеверје, ио- 
д рањи ватиФаи атизам, иреирављатикадиопице 
и милитаризам, преустројавати мопакизам и 
милитаризам, вероватн у спасење друштва 
нампожавањем паразита, паметати прошлост 
садашњости, — то изгледа чудиа ствар. Али 
шта ћете кад и за оне теорије има теори- 
чара. Они теоричари, у осталом људи иамет- 
ии, раде врло просто; оии навуку иа про- 
шлост једпу навлаку коју зону друштвеии 
поредак, божанско ираво, морал, Фамилија, 
ноштонање нредака, старииски ауторитет, 
снета традиција. легитимиост, религија, и 
иду вичући: Узмите ово, о људи ! — Ову су
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логику и стари зпали. Арусписи су је нрак- 
тиковалп. Опи су крадом мазали дрпу краву, 
и говорили: Бела је. 13оз сгеШнз.

Што се тиче нас, ми местпмпце ношту- . 
јемо а свуда штедимо прошлост, само кад 
опа пристаје да је мртва. Но кад хоће да 
је жпва, ми Је пападамо, и старамо се да је 
убпјемо.

Сујеверја, биготизми, каготпзми, предра- 
суде, ове ларве и све што пх има, веома су 
жнлаве и животпе: опе нмају зубе и покте 
у дпму својем, с љпма се ваља ухватити у 
костп п боритн се без нрестанка; јер то је 
Фаталпа ствар за човечапство што је осу- 
ђено да се вечпто бори с Фаптомима. Тешко 
је ухватити сепку за гушу и треспути је о 
земљу.

Мапастир у Француској, у сред деветна- 
естог века, јесте школа совуљага које нркосе 
виделу. Аскетски мапасгир у сред лепе ва- 
рошл од 89, од 1830, и од 1848, Рим који 
се развија у сред Париза, — то је апакропи- 
зам. У обичиа времепа, да се затре овај 
апакроппзам, и да га пестапе, ваља само 
изустити годину његову. Али наше време 
пије обичпо време.

Борпмо се.
Удримо, али разликујмо. Суштипа је ис- 

тине баш у томе што пије никад ексцесивпа. 
Каква јој је невоља да иретерује! Има што



тртм/јел-чак пи породнчпих нмепа. 
иим имепом. Сви су иокорнп нред једпако- 
шћу крштсних имепа. Они су расулп телесну 
Фамилпју, а осиовали у својој задрузи ду- 
ховпу Фамнлију. Опп немају другог рода пего 
све људе. Помажу сиромахе, псгују болппкс. 
Бпрају опе које слушају. Један другом го- 
воре: Брате.

Вп ме прекпдатс, и велите ми: — Али 
то је идејалпи маиастир!

Довољио је да можс битн овакав мапа- 
стир. иа да ја водим рачуп о њему.

И за то сам ја. у прошлој глави, с ио- 
штоваљемговорно о јсдиом манастиру. Изузев 
средљпвек, изузев Азију, пзузевиитаље псто- 
ријско и политпчко, с гледиштачисто фплософ- 
ског, вап нотребпе борбе и нолемпке, с усло- 
вом да је мапастир ансолутио вољап н да 
крије у себи само драгу вољу, ја ћу мапа- 
стирску задругу увек сматрати пажљивом п, 
у пску руку, попустљпвом збпљом. Где је за- 
друга, ту је п општппа; где је оиштппа, ту 
је и право. Манастир је нроизвод Формуле: 
Једнакост, Братство. Ох ! како је велпка сло- 
бода! п како је сјајап иреображај! слобода 
је довољна да прсобразује манастир у ре- 
публику!

Пођимо даље.
Али ови л>уди, илп ове жепе, што су пза 

ова четпри зида, одевају се у кострет, јед-
5ЈАДППЦН VI
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наки су, зову сс браћом, и то је све добро; 
ади оии раде можда и друго што ?

Јест.
А шта ?
Гдедају сеику, кдечс, и скдаиају руке. 
Шта то значн ?

V

Молитла

Моде се.
Коме ?
Богу.
Модити се Богу, шта ће то рећп ?
Има лп каква бескопачност изван нас ? ; 

Та бескопачиост јелп једиа, пманентиа, пер- 
манентна? Да ди је супстанцпјалпа, кад је 
бесконачпа, а, ако иема матерпје, да лп је 

, онда ограничепа? Да ли је разумпа, кад јс 
бескопачна, и, ако пема разума, да ли је 
опда копачна? Да лп та бескопачпост буди 
у нама пдеју есенције, пошто ми можемо 
иматн само идеју'егзистенције? Другим рс- 
чпма, ипједи опа апсодут комесмоми релатпв?

У исто време, кад има нека бссконач- 
иост вап иас, да не буде каква бесконачпоет
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и V пама? Ове две бескоиачиости (каква 
страхотна миожина!) да се ие косе откуд ? 
Да ие буде друга бескоиачност тако рећи 
поддожиа нрвој ? да ие буде њеио огледало, 
реФлет, еко, или бездапа коицеитрисаиа у 
другој бездапи? Ова друга бесконачност, је 
ли и оиа разумна? Мисли ли оиа? воле ли 
оиа ? хоће ли она ? Ако су обе бескопачно- 
сти разумие, онда она свака има начело хо- 
тења, и иеко ја мора имати у горљој бес- 
коначиости, као год што неко ја мора бити 
и у дољој бескопачностп. Доље ја, то је душа; 
горље ја, то је Бог.

Довести, мншљу, дољу бескопачност у до- 
дир с горњом бескоиачношћу, то се зове : 
молити се.

Не одузпмајмо пшнта духу човечанском; 
рђава је ствар отимати и угушивати. Вал>а 

*>реФормисати и траисФормисати. Гдекоје спо- 
. собиости човечје упућеие су к Незнапом; ми- 

сао, маштаље, молитва. Иезиано је океан. А 
шта је савест ? Оиа је бусола Иезиапога. 
Мисао, маштаље, молитва, то су велике зраке 
мпстеријозне. Поштујмо их. Куда иду ове 

. величаиствене луче душиис? у таму; то ће 
рећи у видело.

Велпчина је демократије у томе да ни- 
шта пе нориче човечапству. До лрапа чо- 
века, или бар норедљега, пма и нраво душе.

!

•' I
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Затпратп Фанатпзам а славитн бескопач- 
иост, то је закоп. Немојмо само лежатп нод 
дрветом Створева, п посматратп његове гр- 
досне гране пупе звезда. Наша је дужност 
да обделавамо душу човечаиску, да бранпмо 
тајиу од чуда, да се клањамо оиоме што је 
иеиојмљпво, а да одбацујемо оио што је аи- 
сурдио, да доиуиггамо, као необјашњиво, само 
о*цо што је нужио, да очистимо веру, да ски- 
немо сујеверје с релпгпје; да скппемо чауру 
с Бога.

VI

Апсолутпа доброта молптве
Што се тпче начина како да се моли 

Богу, сви су добри само кад са срца тску. 
Заклоипте, слободпо, књнгу молптвенпк, п 
пустите се у бесконачност.

Има, зпамо, једпа ФНлосоФпја која нпјече 
бескоиачпост. А пма друга једпа, патолошки 
класиФПковаиа, која иијече сунце ; ова се фн- 
лосоФИЈа зове слепоћа.

Поставнтп једио чуло које пемамо па 
пзвору пстппе, то је запста ирава слеиоћа.

Смешпа слепоћа, јер ова Фплософпја која
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преко рамепа п пекимппта гледа охоло 
болећпвнм оком ФилосоФПЈу која впдп Бога. 
Рекао би човек да чује кртицу која виче: 
Жао ми их је што се заиосе с тим љиховим 
Супцем!

Има , зпамо , славних и силнпх атепста. 
Опи, па дпу, доведепи к истипи , самом си-
лом својом, пису довољпо сигурцц да су ате- 
исти, оии се врзу око дефииицпје, и, у сва- 
ком случају, ако пе верују Бога, опи, тпме 
што су велики духови, доказују Бога.

Ми ноздрављамо у љима ФилосоФе, п ако 
неумољиво осуђујемо њихову Философпју.

Хајдмо даље.
Но чудпа је ФплосоФнја која има ве- 

штипу да се паплаћује речима. Једна северпа 
метаФизичка школа, малко магловита, мп- 
слпла је да је учнппла револуцију у разу- 
мевању људском замепивши реч Снла речју 
Воља.

'.Ј
:
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•«Рећи: биљка хоће, у место биљка верује, 
— било би, доиста, родпо, кад би се још 
само додало: васелепа хоће. За што ? За то 
што би отуд изпшло ово: биљка хоће, дакле 
опа има ја; васелепа хоће, дакле опа има 
Бога.

ГЈ
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Што се тиче пас који, при свемтом, нро- 
тивпо овој гаколп, не одбацујемо ништа арп- 
ОГ1, пама је мпого теже донустпти вољу у
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биљке, као што хоће ова школа, пего ли 
вољу у васелеис, коју оиа нијече.

Одрећи бсскоиачиости вољу, то јест Бога, 
може се само тако ако се одрече и сама бе- 
скоиачиост. Ми смо то доказали.

Одрицање бесконачиости води иравце у 
нихплизам. Оида све бива „иопмање духа“.

С нпхплизмом ие може бити инкаква сиора; 
јер логички пихилиста сумња. да ли и ио- 
стоји оиај који се с њим нрепире, па није 
довољно сигураи ии да ли и ои сам ностоји.

С његовог гледишта, могућно је да н он 
сам себи није ништа друго него Једаи по- 
јам духа његовог“.

Само што он не онажа да, све што 
је одрекао, нризнаје у целиии, и то само 

изустив ову реч: Дух.
У кратко, никакав нут не отвара мисли 

она Фплософија која све сводн иа речицу: Иије.
На: није, има само један одговор: Јесте.
Нихилизам нема важиости.
Незга нашта. Нула ие постојн. Све је ие- 

што. Нпшта нпје ништа.
Човек се више храни тврђењем иего ли 

хлебом.
Ннје довољно само видети и ноказатп. 

ФилосоФија треба да је епергија; њен труд 
п резултат треба да је нобољшање човека. 
Сократ ваља да уђе у Адама и да дроизведе 
Марка Аврелија; другим речима, ваља учи-
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нитп да кз човека срећпог изиђе чоиек му- 
дар. Од Едена да се начипи Ликеј. Наука 
треба да је дек. Ужилатп, каква лсалосна 
цељ и каква ташта амбиција! Животиња 
улгива. Мислити, то јс ирави трпјумч* душе! „ 
Појитп мишљу жеђ људску, даватп пм снпма, 
као лсивотии балсам, појамБога, збратимптп 
у љима савест и иауку, и, овим тајапствепим 
суочељем, учиинтп да буду праведпи, то јс 
ето дужпост праве Философпје. Моралјераз- 
витак истина. Посматраље водп к раду. Аи- 
солут ваља да је нрактичаи. Треба да сс 
дух човечапскп мол;е падпсати, иаппти и на- 
јести пдејала. Идејал има ирава да речс: 
Одитс и узмитс, ово јс тсло мојс, и ово јс 
крв мојсс. Мудрост је освећено причешће. 
Само иод тпм условом престајс опа битп 
јалова љубав за пауком, па тгостаје једппп 
и сувереии начпп здрул;еља људског, и од 
«1»илосо«1>ије узвпшује се иа релпгију.

ФнлосоФИЈа пе треба да је чардак подиг- 
иут иа тајпп, те да се с љега лакше гледа, 
бсз икаквог другог резултата осим што годп 
радозпалости.

Што се тпче нас, остављајући да другом 
ириликом раТљијемо мпсао своју, ми ћемо 
рсћи само то: да ми пс разумемо пп човека 
као бакву, пп панредак као мету, без ове 
две силе којс су две 
и љубити.

I
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нокретачпце: вероватп
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Напредак је цељ, пдејал је тпп.
А шта је пдејал. ? То је Бог.
Идеја.а, апсолут, сапршенство, бескопач- 

пост — пстоветне речп.

VII

Ваља бптп смотреп у куђељу
Историја и ФплосоФИЈа пмају вечитих ду- 

жностп Јсоје су у псто време нросте дужио- 
сти; војевати иротив КајаФе вдадпке, Дра- 
кона судије, Трималкпопа законодавца, Тп- 
берпја владаоца, — то је јаспо, отворепо, 
впдпо, и нема иикакве таме. Алп право жп-
ветп за се, на п с незгодама п злоупотре- 
бама својпм, хоће да се копстатује и да се 
грнп. Киновитпзам је ироблема човечанска.

Кад је реч о мапастирима, овпм местима 
погрешке, али певипостп, забдуде, алп до- 
бре воље, незпања, али нреданостп, кајања, 
алп и мучеља, ваља готово увек рећи п јест 
п нпје. <

Манастпр је коптрадикцпја. Цељ му је, 
спасење; средство, жртва. Манастир је нај- 
вшни егоизам, коме је резултанта иајвпше 
одречењс.

1ј
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ЈЛБСНОВАЦ

Одрећп се на владатп — то као да је 
девпза кадуђерства.

У маиастпру се трпн да бп се ужлвало. 
Ту се вуче менпца на смрт. Ту се у земаљ- 
ској ноћи есконтује светлост небеска. У ма- 
настиру се узајпма пакао да би се добпо рај.

Метнутп вео нлп расу, то је самоубиј- 
ство које се нлаћа вечношћу.

Нама се пе чиип умеспо смејати се ова- 
ком једном предмету. У љега је све озбнлшо, 
и зло п добро.

Праведан човек намршти обрве, алп се 
нпкад злобпо не смсје. Мп разумемо гњев. 
алп пе пакост.

1

С-!

VIII

Бера и »Закоп 

Још неколпко речп.
Мн ружпмо Дркву кад је нуна сплетака, 

апрезиремо духовно које бн нојело световно; 
алп мп свуда поштујемо човека мпсаопог. 

Мп се клањамо ономе којп клечп.
Иматп неку веру, то је нулшо човеку. 

Тешко опом којн нпшта пе верује!
Нпје беснослеп ко је апсорбован. Има 

рад впдљнв н рад невпдљнв.

п
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Посматратп, то јс радитп; мпслити, то 
је чииити.

Скрштене руке раде. скдопљепе руке тио- 
ре. Поглед к небу јесте дело.

Тале је остао четпрп годппе пепомпчап. 
Оп је оспонао ФндосоФПЈу.

За пас, кпиовптп ппсу беспослпчарп, и 
усамљепици нпсу дењпвцн.

Сањатп о Сенцп, озбпљпа је ствар.
Не погпрућп ппшта шго смо рекли, ми 

верујемо да жпвпма долпкује да се вечпто 
сећају гроба. 0 овој тачки слаису се и поп п 
фплософ. Ваља мрсти. Опат Ла Траи одго- 
вара Орацију.

Упетп усвој жпвот иско ирпсуство гроба, 
то је закоп мудраца, а то је и закоп калу- 
ђера. У овој стварп слажу се п мудрац и аскет.

Има моћ матерпјадпа; мп је хоћемо. А 
пмап велпчииа морална; и мп књој тежпмо.

Лакомп п неразборитп духови веде:
.— Што ће ове пеиомичне Фпгуре норед 

тајпе? рашта су опе? шта чипе оне?
Ах! у тамп која пас окружава п која пас 

очекује, ие зпајући шта ће битп од нас кад 
дође онштп смак, мн одговарамо: Нема мож- 
да узвпшеппјег дела од овог што га чпне 
ове душе. И додајемо: И иема можда бољег 
п корпснијег рада.

Добро је те има таквих којп сеувек моде 
Богу за 'оне којп му се нпкад пе моле.
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3Нас радн, свс јс нитање у колпчини мисли 
која сс меша у молитву.

Велика је ствар кад сс Лајбинц моли, 
нрскрасио јс кад Волтер обожава. Осо сгсхН 
УоПаггс.

Ми смо за религију, а нротив религија.
Ми смо од оиих који верују да је летур- 

ђија једпа, а да је молитва узвшиепа.
У осталом, у трснутку у ком живпмо, тре- 

путку који, срећом, нс ћс оставити деветна- 
естом веку облик свој, у овом часу кад је у 
толиких људи чсло писко а душа мало висока, 
међу толиким живима којима је морал ужи- 
1иање. и обузети ситпим и ружним пословима 
матерпјалппм, — ко се год уклопп и себе 
прогиа, чнни нам се достојаи уважеља. Мапа- 
стир јс одречеље. Жртва којој је лажан осло- 
нац опет је жртва. Узети за дужиост оштру 
заблуду, то је величипа.

Кад га узмсмо сама за се, п идејалио, и 
кад, обилазећи окопстппе, пенартајичноисцр- 
иемо све стране љегове, мапастир, а нарочпто 
жепски мапастпр, јер у иашем друштву пај- 
впше иатп жепа, и у овом мапастирском нро- 
гпаиству има протсстација, — жеиски мана- 
сгир има, ие може се одрећи, исшто велпчап- 
ствеио у себи.

Ова тако сурова п тако жалоспа егзис- 
тспција у маиастпру, као што смо је мало 
ире обележили у неколпко црта, то ппје

чЈ
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живот, јер то ипје сдобода; то ннје ви гроб, 
јер није иуиоћа; то је чудеспо место одакле 
се назире, као с врха високс лданипе, с једне 
страпе бездаиа у којој смо, с друге бездана 
у којој ћемо бити; то је узапа п магловита 
грапида што дели два света, који јеиједап 
и други, у једап мах и осветљују п номра- 
чују, где се слабачка зрака живота меша с 
тампом зраком смртп; то је полусепка гроба.

Што се тиче нас, којп не верујемо оио 
што ове жене верују, по којп, као и опе, 
жпвимо вером, ми пикад ппсмо моглп, без 
неког нежног и релпгпјозиог страха, без пе- 
ког мплосрђа пуног завистп, гледатп ова 
предана, дрхтава п поверљива створева, ове 
нокорпе и узвпшепе душе које се усуђују жп- 
ветпнасамој ивпди тајпе, које лебде пзмеђу 
света који је затвореп п пеба које нпје отво- 
репо, које су окрепуте к впделу које се пе 
впдп, којесусзмо срећне што мпследазиају 
где је опо, које теже за ждрелом п за не- 
знаппм. које не скпдају ока с непомпчпог 
мрака, које клече, дрхте, које су занесепе, 
запрепаштене, п које нокоткад у нола подигпе 
дубоки ћув вечпостп.

*
I
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ГРОБЉЕ ПРИМА ШТО МУ СЕ ДА

I

Како се улазп у манастир
У ову је дакле кућу ЈКан Валжан, као 

игго рече Фошлеван, „пао с неба“.
Прешао је нреко баиггенског зпда па углу 

улпце Полонсо. Она анђеоска хпмна што ју 
је чуо у сред ноћн, то су дувне јутрењу по- 
јале; опа сала што ју је у мраку назрео, то 
је бплакапела; онај фвнтом, што га је впдео 
на земљп да лежп, то је једпа сестра кајање 
чпнпла: опо звонце што га је опако нзпена- 
днло, то јс бпло вртарево звопце ирнвезано 
исиод колеиа чпчп Фошлевапу.

Пошто је Козета заспала, Жан Валжан п 
Фошлеван, као што смо впделп, иовечералп 
су мало сирап пинулп чашицу виица, према 
жишку; потом, пошто је бпосамо једапкре-



78

вет и на љсму Козета спавала, љих двојица 
иолегаше ча једпу гомплу сламс. Пре псго 
што склопи очп, Жап Валжаи рече: — Ја 
морам овде остатп. — Ова реч сву иоћ је зво- 
иила у главп Фошлеваповој.

Управо рсћп, ии једап пи други нису 
спавали.

Жап Валжап, осећајући да јс открпвеп и 
да га Жавер гоип, впђаше да су п оп и Ко- 
зета ироиалп ако сс врате у Парпз. Пошто 
га је ветар којп га је гонио паиео у овај 
мапастпр, Жаи Валжаи п пе кишљаше друго 
што иего да т$ остане. Али таком једиом 
јадппку као шго је он, овај маиастпр Сио јс 
место п пајоиаснпје п пајсигурпнје; пајопас- 
иије за то што нико није смео ући у њ, на 
ако га сад нађу и открију, онда ће Жап Вал- 
жан из манастнра право у апс; најсигурпије 
за то, што, ако га нрпме и он ту остаис, ннко 
не ће нп ноумитп да га ту тражп. Еле, бити 
уместу које је немогућно, то јсбило једино 
сиасење.

И Фошлеван је разбпјао главу о томе. 
Прво и нрво, оп целу ствар пије нп најмање 
разумевао. Откуд Г. Мадлеп овде, нреко ово- 
ликог зида? А манастпрскп зпд испрескаче 
се лако. П откуд ту с дстетом? Не нужс се 
иа врх зида с дететом на рукама. Ко је то 
дете ? Откуда лп иду они ? О^како је Фош- 
лсван у манастиру, ои пишта није чуо о М.
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— па М. —, п ппшта ггијс зпао шта сс ту 
догодпдо. Лице Мадлепово пс дозвољаваше 
пикаква иснита; а и Фошлеван говораше: 
Светитсљ се не пита. 1\ Мадлен био јеисад 
опако исто велик у очпма твеговизг. Сазго што 
јс, ио пеколпкпм речпма које су се олакле 
Жапу Валжапу, вртар могао згпслптп да јс 
Г. Мадлен по свој ирплпци посрнуо у својој 
радтвп, п да га кредитори гопс; илп да је 
штогод у иолптпци укварио, иасе сада крије; 
а ово не беше мпло Фошлевапу, који, као и 
многи сељаци са севера, пмађаше јаку жицу . 
бопапартпзма. Крпјућп се, Г. Мадлен је по- 
бегао у манастпр, п сад хоћс ту п да остаие. 
Алп, код свега домишљања, Фонглевап пе 
могаше ппкако разуметп откуд Г. Мадлеп 
овде, п то још с једнпм дететом. И видео их 
је, и говорио с љпма, и онст му се све то 
чпнпло певерпца. Фошлевап је тако лутао у 
домпшљаљу, н3само је једно па чисто знао: 
Г. Мадлен спасао мп јс жпвот. Ово једпно 
знаље беше му довољио да се решп шта да 
радп. И рече у себи: Сад је мој ред. II до- 
даде у савестп својој: Г. Мадлеп се ппје 
толпко иремпшљао хоће ли нодићп под кола 
да ме пспод љих пзвуче. И реши се да спасе 
Г. Маддеиа.

Међу тпм сам је себс што игга нптао и 
на питаља одговарао: Но ако је ои, иошто је 
меин добро учппио, постао лоиов, да лп да
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га и тада спасем? И тада. А ако јеубплац, 
хоћу лп га спастп? Иа свакп пачшт. Ахоћу 
лп га спастп за то што је светптељ? Исто 
тако.

Алп питаље је како да остапе у мапа- 
стиру? Пред овпм готово шимерским поку- 
шајем, Фошлевап пе хтеде стукпутп; овај 
сиромах сељак из Ппкардије, са својом ире- 
дапошћу, својом добром пољом, и с мало обич- 
пог лукавства ссљачког, које сада бегае уно- 
требљеио ла благородиу ствар, предузе да 
савлада све немогућпости манастпрске и онорп 
устав Светога Веље. Чпча Фошлеваи беше 
старац којп је целог вска бпо егоиста, и којп 
је на пзмаку дагта својпх, хром, кљаст, пе 
пмајућп впше нпкаква пнтереса у свету, па- 
шао да је добро да буде благодарап, и видећи 
да је добро дело које ће да учппп, латио га 
је се псто опако као кад какав самртник 
дочепа чашу доброг вппа каквог нпгда пије 
нпо, па је гушећи се нсппје. Може -ге још 
додатп да је ваздух што га је толнко годипа 
дпсао у мапастиру поништно лпчпобг у љему, 
п створпо му иотребу да чнпи ма што добро.

Оп се дакле решп да учннп све за Г. 
Мадлепа.

Реклп смо да је био прост сељак пз Пи- 
кардпје. Та је оцепа праведпа, алп пепот- 
нуна. На овом месту у ирнчп пашој, не ће 
бптп згорег да пзнесемо малчпце Фнзпологпју.
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Чича-Фошлеванову. Ои је бпо сељак, али је 
био и пискарало, и за то је у његовој фи- 
иоћи би.10 пецкаља, а у љеговој безазлеио- 
сти нромућуриостп. Посрпувшп, због разипх 
узрока, у радљп, он је од ппскарача постао 
рабаџија и наднпчар. Али, ма да је псовао 
и тукао коље, оиет је остало у љему иешто 
од иера. Имао је неку природиу отворепост 
и досетљивост; умео је да се разговаранда 
лено ирича, што је реткост уселу; и други 
ссљацп реклп бп за љ: говорп, брате, као 
какав адвокат. Фошдевап је допста бпо од 
опе сорте што ју је речппк ирошлога века 
звао: иола-пивта, аола-иросјак, а језпк про- 
стог парода: мало сслак7 мало вауошанин,

0 — и Оибср и со. Фошдеван, ма да је био и
па ситу и па рсшету, опет је био човек од 
првог покрета п врдо вољап, — прекрасио 
својство које не да битп рђав. Погрешке и 
иороци љегови, јер оп их је пмао, беху само 
површпна; а у целпип, њсгова Фпзпоиомпја 
беше од оних које задобпјају гледаоца. Ово 
старачко лнце не имађаше ии једну од онпх 
иезгодиих бора на врх чела што значе пе- 
ваљалство нли гдупост.

У расвпт, чпча Фошдевап трже се пз врдо 
ружног сна, прогдеда п впде Г. Маддепа којп 
седејаше па сиопу сламе и гледаше Козету 
како мприо спава. Фошлевап седе иа своме 
делшшту п рече:

ЈАДШ1ЦИ VI 6
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— Кад сте већ ту, онда мп кажпте како 
сте дошлп овде?

Ова реч садржаваше сву ситуацију и трже 
ЈКапа Валжана из мислн.

Две добричипе узеше да се договарају.
— Пре свега, рећи ће Фошлеван, ви ие 

сметс ни маћп из ове собе, ни ви, нидевој- 
чпца. Ако само крочпте у врт, обралп смо 
бостап.

— Тако је.
— Господипе Мадлене, рече Фошлеван, ви 

сте дошлп у врло згодаи, хоћу рећи у врло ие- 
згодап тренутак, — једна од ових жена веома 
је болеспа. Тога радп слабо ће ко пазпти па 
нас. По свој прплицн .умрећс. Свештају јој 
масла. Ту тп је сва задруга на окупу. Та што 
умире, то је једна светптељка. Без шале, ми 
смо овде сви светитељп: између мене и љпх 
сва је разлика што опе веле: наша ћелија, 
ајавелим: мој кокошак. Најире је онело 
самртнику, па потом онело мртвацу. За данас 
смо спгурип овде, алп сутра не знам како 
ће бпти.

— Знам, рећп ће Жан Валжан, али ова 
је барака заклољена овим старим зидом, а 
унаоколо су дрвета, те се ваљда не ће ви- 
детп из ћелија.

— Јест, и дувне никад не долазе овде.
— Е па? рече Жан Валжан.

А
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Оио: с па? хтедо јс рсћи: иа оида мо- 
жсмо бсн бригс опде остати, — и иа ту прп- 
мсдбу Фошлеваи одгонори:

— Јест, ади ту су девојчпце.
— Бакве девојчице? заппта Жаи Баджаи.
Фошлеваи заустп да каже, а звоио куцпу 

једанпут.
— Дувиа је умрда! рече. Бво јс огдашују.
ГГ даде зиак Жапу Ваджапу да сдуша.
Звоно куциу још једиом.
— То је огдашују, госнодине Маддепе. 

Зиопо ће онако да куца снаког мипута за два- 
десет п четпри часа, док се тедо не пзпесе 
пз цркве. — Знате, опе играју. Кад је одмор 
и игра, онда ваља само доита да се отко- 
трља, па ето их да траже п претурају свуда 
овуд. Ђаволп су оии мади керувпми.

— Који то? упита Жаи Ваджаи.
— Деиојчице. Одмах ће вас пронаћи, на 

ће надатн впку: Л где, једпог човека! Но 
даиас пемате се шта бојатп. Дапас не ће 
бити пгре. Цео дап ће бити сдужба и оиедо. 
Чујете ди звоио? Као што иам рекох, сваког 
минута по једном куцпе. Тако се огдашује.

— Разумем вае, чича-Фошлевапс: овде 
пмају дакде пптомице?

И Жап Валжаи помпсдп у себи:
— Таман згодио место да Козету васппта.
Фошдевап прихватп:

6*
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— Нестаишпдс једпе! Трчаће п пијукатп 
око вас, п, душс мп, наћп ће вас! А овде је 
човек као п чума. Ево вндпте како су мепппрп- 
везади звоиде за деваппду, као каквој зверцп.

Жап Валжап све се више губљаше у мп-
слпма.

•— Овај ће пас манастир спастп, нромрмља. 
ГТотом рече гдасно:

— Допста, тешко је остатп.
— Нпје, рече Фошлевап, него је тешко

пзаћи.
Жап Валжап осетп како му крв појурп

у срде.
— Изаћп!
— Јес, господппе Мадлепе; да бпсте ушлп 

овде. ваља да пзађете.
И, почекав док одјекпу једпом звоно, Фош- 

левап наставп:
— Вп пе можете остатп овако, да вас овде 

нађу. Откуд сте дошлп овде? За мене, вп 
сте палп с пеба, јер ја вас познајем: али за 
дувпе је друга ствар, оие хоће да уђете па 
вратппце. «

ЈУ тај мах зазвопп друго једпо звопо.
— То зову гласпе матере. рече Фошле- 

вап. Опе пду у капелу. Кад ко умре, опда 
се иде у капелу. Опа је умрла у расвпт. А 
у то време обпчно свс умиру. Но зар вп пе 
можете пзпћи онуда откуда сте п ушлп? 
Истина, откуда сте ушли?

I

ј|’ |!I
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Жап Ваджан пребледе л здрхта се од 
саме ломпсли да се опет сиусти у ону страшпу 
улиду. Замисдпте како бп вам било да по- 
бегнете пз шуме нупе тигрова, па да вам 
пријатсљ светује да опет пдете тамо. Жап 
Валжап премишљаше како још сва полпција 
врвн но овом крају, како жапдари цуњају 
тамо амо, како су страже свуда постављепе, 
како су толпке руке дпгнуте да га шчемају 
за јаку, како је можда п Жавер на углу рас- 
кршћа.

— Не могу вам казатп, чпча Фошлевапе; 
Зампслите да сам пао пз иеба.

— Верујем ја. верујем, прпхватп Фошле 
вап, не треба ип да мп казујете. Бог вас ј( 
нодпгао руком к себп да вас видп пзблпже, 
па вас је онда пустио. Но оп је хтео давас 
спустп у мушкп мапастпр, па је погрешпо. 
Гле, опет звопи! Ово се даје на зпање вра- 
тару да јави оиштппп, те да општппа јавп 
мртвачком лекару, да дође и видп мрца. То . 
је све церемоппја умирања. Но ове госпе ие 
марс баш много за ову походу. Лекар је чо- 
век којп пе верује пи у што. Он дпже вео, 
а покаткад дпже п друго што. Гле како сада 
одмах јављају лекару! Шта лп је то? Ваша 
мала још спава. Како јој је пме?

— Козета.
— То је ваша кћп? као кад бп ко рекао: 

биће, вн сте њен деда?
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— Јест.
— Њој јс ласпо шшћи одавдс. Ја нмам 

моја вратаоца која водс у дворку. Куцием 
вратар отвори; на леђома ми је нутутва, де- 
војчица у њој, ието ме оида на нољс. Мзп- 
шао чича Фоитлеваи с иутуњом, и то јс све. 
Геците само малој да буде мирна. Иокрићу 
је. За неко време, паместпћу је код јсдпс 
старпце воћарке, моје добре иријатељпце, у 
улици Шмен-вер, која је глува н има једап 
креветић. Казаћу воћарци да ми је то се- 
стричина, и да је иричува дан два. Иотом 
ће се вратпти амо заједпо с вама; јер ја ву 
вас опет довестп. То морам учппити. Али 
вп, како ћете вп изићи ?

Жап Валжан слеже рамеиима.
— Ја само једио тражим, чпча Фошлевапс, 

— да ме нпко не впди. Довијте се како ћу 
изићи као Козста, у каквој нутуљи и нод 
каквим покрпвалом.

Фошлевси се почеша иза уха средњим 
прстом леве руке, а то је зиакда јс увелп- 
кој забуни.

У томе зазвони и треће звоио.
— Ово сад одлазп мртвачки лекар, рсче 

чпча Фошлевап. Ои је иогледао и рекао: 
мртва је, у реду је. Кад лекар потнишс на- 
сош за рај, опда уконна дружина ношље саи- 
дук и мртвачка кола. Ако је умрла матн, 
опда је матере ноложе у сандук; а ако је

I
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сестра, опда сестре. Потом долазпм ја те за- 
кујем. То је једап део мог вртарства. Вртар 
је у пеку руку н гробар. Подоже је у јсдну 
снпску саду пз које сс идепа удицу и у коју 
ие може ућп другп човек оспм мртвачки де- 
кар. Себс и гробаре пс бројпм у људе. У тој 
сади закпвам ја сапдук. Гробари дођу да је 
носе, метиу је на кода, и, с бнчем у руци, 
воде јс тако у псбо. Донесе се саидук пра- 
заи, а одиесе нуп. То је ето ногреб. 1)ерго- 
(гтсМз.

Једна орпзоптадна зрака.обасјаваше дпце 
Козетино, којој устапца беху у пода отво 
рена, те тако изгдедаше као апђео којп ниј 
светдост. Жаи Ваджап је гдедаше. Оп впш 
пе слушаше Фошдевапа.

Не бпти* сдушан, то још пије раздог да 
човек шути. Старп вртар наставп иодако своје 
ћеретаље:

— Гроб се кона у гробљу вожпрарском. 
Кажу да ће да упиште ово гробље. То је 
старппско гробље, које ие подпдази подпра- 
вида, које пема уппч»орме, и за то ће. да иде 
у иензнју. Штета, јер је ирострапо. Ту пмам 
једпог иријатеља, чпча Метјепа, гробара. 
Наше дувне нмају привпдегпју да пх посе у 
ово гробље кад се ухватп први мрак. Зањпх 
има нарочито решење од подпције. Ади шта 
се ппје од јуче догодидо ! мати Расиеће умрла, 
а Г. Мадден ...

&
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— Сахрањеп, рече Жап Валжан осмех- 
нувши се жалостиво.

Фошлеван ухвати га за реч:
— Бога мп, ако остапете овде овако, би- 

ћете као и сахрањеип.
И четвртп пут звопо зазвоии. Фошлеван 

одмах скпде с чивпје подвезу са звопцетом 
н веза је испод колепа.

— Сад је на ме ред. Зове ме матп игу- 
маппја. Ух, убодох се па пређпцу. Госиодппе 
Мадлепе, ие мичпте се нпкуд одавде, чекајте 
ме. Ако сте гладнп, ево хдеба, випа п спра.

11 пзађе из колебе впчућп:
— Ето ме! ето!
Жан ВалЈкап гледаше га како се журп 

преко врта, гегајући па хрому погу, п гле- 
дајући тамо п амо диње своје.

Иосле десет мпнута, чича Фошлевап, од 
кога дувие бегају чпм чују звонце његово, 
куцпу лагаио па једпа врата, п један иежан 
глас одговорн: Вавск. Вавск, то ће рећи: 
УЈјитс.

Ово беху једпна врата на соби бессдници 
у коју јевртар послом улазио. Ова беседиица 
беше до сале од капеле. Игумапнја, седећи 
на столицп која беше једнна у беседпицн, 
очекпваше Фошлевана,

»
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II

Фошлевап у незгоди

Гдекоји карактерд и гдекоја заллмања, 
нарочдто полови и духовиици, обичноу кри- 
тпчким приликама изгледају узбуђепп и оз- 
биљии. У трепутку кад Фошлеваи уђе, овако 
изгледаше игумаппја; драгоспа п учена го- 
спођица де Бдемер, сада мати Иноћентија, 
која је обичио весела.

Вртар се бојажљиво ноклоии, на застаде 
па прагу ћелнје. Игуманпја, која бројаше 
бројаппце, погледа га и рече:

— Ах! ви сте, чпча Фоваие.
Овако скраћенпм именом звали су га 

маиастпру.
Фошлевап се паиово ноклоии.
— Чича Фоване, ја сам вас звала.
— Ево ме, пречасиа мати.
— Имам иешто да вам говорим.
— И ја, од своје страие, рече Фошлевап 

дрско, тако да се побоја у себи, и ја пмам 
пешто да кажем пречасној матери.

Игуманпја га ногледа.
— То је ваљда какво саопштсње?
— Није, пего молба.
— Добро, да чујем.
Добричппа Фошлевап, старп сеоскп ппс- 

карач, беше од опих сељака који умеју да

I
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говоре. Извесно нсшто иезнање јесте спла; 
оио ие одбија иего задобија. Живећп нише 
од двс године у мапастиру, Фошлепан јс сте- 
као уснеха у задруЦиУУвек сам, гледајући 
свој врт, он није имао друго шта да ради 
него да мотри и пази. Удаљеп од оних зали- 
ченпх жена што иду тамо амо, он ниђаше 
пред собом само сенке да се крећу. Пажљи- 
вошћу н ирозривошћу,* уснео је да отелсси 
ове Фаитоме, и они мртваци беху му жпви. 
Он беше као глувак комевид јачаикао сле- 
пац коме се слух оштрп. Нотрудио се да 
ухватп смпсао снаком звоњењу, и то јс по- 
стнгао тако да му ншнта не беше скринено 
у оном загопетпом и печујпом манастпру; 
овај сфиикс казинаше му сне тајпе на ухо. 
Знајући сне, Фошлснан је крио сне. То је бнла 
уметност његона. Сни у мапастиру држали су 
да је глуп. А то је велпка заслуга у рели- 
гији. Гласне матерс заузимале су сс за њ. 
Беше то чудап мутавко. Улевао је поперење. 
Оспм тога, бпо је уредан и није излазпо 
пикуд оспм нослом ради ноћњака и врта. 
Та ћутљпност рачуната му јс у заслугу. А 
он је умео да псипиа двојицу људи: у мана- 
стиру, вратара, од кога је зиао шта бина у 
беседници, а у гробљу, гробара, од кога је 
зпао шта се и ту ради; и тако је зпао и 
жинот и смрт дувпама. Али што је знао, то 
је за се чувао. Свима јс био по вољи. Стар,

1
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хром, слабоок, пагдув, — каква дпвна свој- 
ства! Тешко бц бидо иаћи другога као оп.

Добричииа, као човек који је увереп да 
га зпају, отвори, иред пречасном игумаиијом, 
чнтаву сељачку беседу, и дубоку и бескрајпу. 
Говораше много како је стар, како је немо- 
ћап, како су године иезгодне, како је носао 

.пз дапа у даи све тежи, како је врт великп, 
како и ноћу има да се ради, као на пр. нрошле 
ноћи; кад је морао сламарицама покривати 
бостан, да пе нромрзие, н заврши с тим: како 
он има једног брата, — (пгумапија се трже) 
— брата који пије млад, — (игуманпја се 
онет трже, али умпрена) — како би, ако се 
хоће, тај брат могао доћн да живи с њим п 
да му номаже, како је он врло добар вртар, 
како ће задруга имати велику услугу од ље- 
га; — како ће, на против, ако му брат не 
буде нримљеи као и он, бнти педовољан за 
носао, и мора ће, нрско воље, оставити служ- 
бу; — и како његов брат има једну малу 
девојчицу коју ће довести са собом, која ће 
се овде васиитати у Госноду, н која ће, ко 
зна? можда бити пекад и дувна.

Кад оп сврши, игуманија ирестаде бро- 
јати бројанице, и рече му:

— Можете ли, до довече, набавити једио 
велпко гвожђе?

— За што ће?
— За нолугу.
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— Могу, цречасна матп, одговори Фош-
деван.

Не рекавши више ни речн, нгуманија уста- 
де ц оде у суседиу собу, у којој се задруга _ 
састаје, игде но свој нрнлици беху на окуну ~ 
матере гласачице. Фошлеван оста сам.

III

Мати Ииоћептија

Прође од прплике четврт часа. Игуманија 
се врати и седе на столицу.

Обоје изгледаху да се журе. Ето ћемо да 
стенограФишемо, колико можемо, разговор 
пзмеђу њих.

— Чича Фоване!
— Пречасиа мати!
— Ви познајете добро канелу?
— Изгам у љој један столић где слушам 

летурђију и вечерњу.
— А јесте ли који пут били у кору?
— Два или трп иута.
— Ваља дигнути један камен.
— Тежак?
— Једну плочу до часие триезе.
— Опу што иоклана земник?
— Ону.

■ >. .
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— Ту би ваљала два човека.
— Мати Вазиесење, која је јакакаомуш- 

ко, помоћи ће вам.
— Жеиско нпје никад мушко.
— Само њу једну имамо давам помогле. 

Свак*чиии што може. За то што дом Маби- 
љоп даје четири стотиие н седампаест ио- 
сланица светога Берпарда, а Мерлонус Хор- 
стнјус само три стотипе шевдесет и седам, 
ја ие презирем Мерлоиуса Хорстијуса.

- Нп ја.
— Ваља радптп колпко ко може. Мана-

стир ппЈе дрвљанпк.
— А женско пије мушко. Мој брат, он

је јак!
— Осим тога, имаћете н полугу.
— Опа је једпин кључ што отвара онака

врата.
— Има једап беочуг иа плочп.
— Кроза њ ћу провућп иолугу.
— А плоча је тако иамештена да може 

да се окреће.
— Још боље, нречасна матп. Јаћу отво-

рити земнпк.
— С вама ће бптп п четпрп матере ие- 

вачпце.
— А кад се земппк отворп?
— Ваља ће и да се затвори.
— И то је све?
— Нпје.
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— Заповедајте мп пречаспа матп.
— Фонапе, ми верујемо у нас.
— Ја сам ту да сне радим.
— И да сие тајите.
— Јес, пречаспа матп.
— Кад се земппк отнори...
— Ја ћу га затнорити.
— Но пре тога...
— Шта, нречасиа мати?
— Ваља спустпти у њ иешто.
Потом паста ћутање. Игуманија, нроду- 

жинши доњу усну као оклеиајућп, 'нрекиде: 
— Чича Фонапе!
— Иречасна мати!
— Ви знате да је јутрос умрла једна матн. 
— Не знам.
— Зар нпсте чулп знона?
— У врту се нпшта пе чује.
— Одпста?
— Ја једна чујем звоице што мене зове. 
— Умрла је кад се делп дан од ноћп.
— А оспм тога, јутрос пи нетар не дуна- 

ше на моју страну.
— То је матп Расиеће. Благо њој! 
Игумапија ућута, маче успама, као да у 

паметп чнта пеку молитву, па настанп:
— Ире три годипе, једна жансенисткиња, 

госиођа де Бетин, само кад је иидела како 
се молп Богу мати Раснсће, ирешла је у 
праву неру.

I
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— А, еио сад чујем звона, пречасна мати.
— Матере су је пренеде у мртвачку собу 

која гдеда у цркву.
— Знам.
— Оснм вас, никоји други човек не може 

и пе сме ући у ту собу. Упамтпте добро. 
Лепо би бидо да човек удазп у мртвачку собу!

— Чешћс!
— Шта?
— Чешћс!
— Шта ведите? Јр
— Велим: чсшће.
— Чешће пего шта? ЧијХ. оЧс
— Пречаспа мати, ја ие ведим ч&б&е 

пего шта, ја ведим чсшће.
— Ја вас пс разумем. За што кажетс 

чешће?
— Да кажем као и ви, пречаспа мати.
— Ади ја ппсам рекда чешће.
— Ви нисте рекди, ади ја сам рскао д* 

бнх казао као и ви.
У тај мах изби девет часова.
— У девет часова нзјутра и сваког часа 

нека је хваљепа и обожавана света тајна у 
одтару! рече игуманпја.

— Ампн! додаде Фошдевап.
Срећа јс што изби час, те прекиде ово: 

Чешће. Ипаче, игуманија и Фошдевап мучно 
да би изашдс па крај с овпм.

Фошдеван обриса зној са чеда.

/Г'
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Игумаппја опет промрмља нешто у себи, 
но свој прилпцп неку модитву, и опда репе 
гласпо:

— За живота, мати Распеће обраћала јс 
у веру; по смртп чипиће чудеса.

— Ихоћс! одговори Фогалевап, снотакав 
се па хрому погу и трудећи се да стоји уиа- 
предак чврсто.

— Чпча Фовапе, матп Расисће јс бпла 
благослов за нагау задругу. Без сумње, ппје 
сваком дано да умре као кардипал дс Бернл 
служећи свету летурђију, п да пздахпе своју 
дугау Богу пзустпв овс речп: Сада отпусти, 
Госиодс слугу твојсга. Алп не тражећи толп- 
ку срећу, матп Распеће нрекрасно је умрла. 
До последњег трепутка била је прп себи. 
Разговарала се с нама, потом се разговарала 
с анђелпма. Оставила нам је последње иоруке 
своје. Кад бисте ималп мало впгае вере, па 
да сте могли бнти у ћелпјп њепој, опа бп 
вам пзвпдала погу дотакнувшп је. Опа се 
смешила. Све смо осећале како одлази к Богу. 
У њеиој смртп беше рај.

Фошлеваи мишљагае да јс ово пека мо- 
лптва која се свршп, на рече:

— Ампп.
—- Чича Фовапе, ваља чппитп гато хоће

мртвп.
Игумапија проиусти пеколпко зрпа с бро- 

јаппца. Фогалевап ћуташс. Оиа наставп:
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— 0 овој ствари ја сам питала мпоге ду- 
ховпикс који раде у Господу, којн се баве 
жпвотом духовпим, и који чипе дивне успехе«.

— Пречасна мати, одавде се много боље 
чују звоиа. иего из баште.

— У осталом, опа је више него мртвад, 
опа је светитељка.

— Као ви, пречасна мати.
— Оиа је већ двадесет годипа спавала 

у своме мртвачком сапдуку, ио нарочитом до- 
пуштењу пашега светог оца Пија VII.

— Који је круппсао да.. Бу—
Од човека смотрепог као што је Фошле- 

ван, овај иомеп пе беше удесап. Срећом игу- 
маппја, удубљена у своју мпсао, не чу га. 
Она настави:

— Чича Фоване!
. — Пречаспа мати!

'— Светн Дподор, аркпјеппскоп канадо- 
кијски, хтео је да му се наппше на гробу 
само ова једна реч: Асагиз, што ће рећп: 
земљани црв; и тако је п учпњено. Је ли 
истипа?

— Јесте, иречаспа мати.
— Преблаги Мезокап, опатаквилски, же- 

лео је да буде сахрањеп нод вешалима; и 
учињепо му је.

— Истппа је.
— Свети Терснције, јеппскоп порта на 

ушћу Тибра у море, тражпо је да му се на
ЈАдиици VI 7
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иломи изреже зиак којп се меће па гроб оце- 
убицама, надајући се да ћс му иролазиици 
пљувати на гроб. Учињеио му је но жел»и. 
Ваља слушати мртве.

— Тако је.
— Тедо Бернарда Гвидоииса, који се ро- 

дио у Француској близу Рош-Абеља, прсне- 
сено јс, као што јс ои хтео а протинно краљу 
кастољском, у доминиканску цркву у Ллможу, 
и ако је Бернард Гвндоиис био јепископ туј- 
ски у Шпанији. Можели ко рећи иротииио?

— Не може, нречасна мати.
— Факат иотврђује Плаптавит делаФос.
II опет се ћутке спустише пеколико зрна 

с бројаппца. Игуманија иродужи:
— Чича Фоване. мати Расиеће сахраниће 

се у сандуку у ком је сиавада двадесет годпна.
— Право је.
— То јс само иаставак сна.
— Ја ћу је дакле заковатп у онај саидук?
— Јест.
— А онај што пам иошљу оставићемо на 

страну?
— Сасвим тако.
— Слушам поштоваиу задругу.
— Четнри матере иевачпцс номагаће вам.
-- Да закујем сандук? Што ће? Не тре- 

бају ми.
— Није, иего да га сиустптс.
- Где?

:В
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— У земинк.
— У какав земник?
— Под одтаром.
Фошлеваи се окрете у ковитлац:
— Земиик нод олтаром?
— Под олтаром.
— Али...
— Имаћете гвоздену полугу.
— Зиам, али ...
— Полугом ћете иодувретн беочуг н днћи

• о

пдочу.
— Али...
— Вала слушати мртве.
— Да се погребе у земпшс под олтаром 

каиелиннм, да не оде у неосвештану земљу, 
да н мртва остане онде где се жива Богу 
молила, — то је последња жељаматере Рас- 
нећа. То нас је молила, а то ће рећп заио-
ведила нам.

— Алн то се забрањује.
— Забраљују људн, а наре^ује Бог.
— Само кад бн се то некако знало?
—• Ми се ослањамо на вас.
— Што се тнче тога, ја сам камен од 

вашега знда.
— Задруга је на скупу. Матере гласа- 

чице, с којнма сам се о овом световада, ре- 
шиле су да се матн Распеће, по жељн својој, 
сахранн у свом сандуку под нашим олтарем. 
Помнслите, чнча Фоваие, да се иешто појаве

7*
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чудеса V пас! Еаква слава у Госноду задрузи 
иашој! Чудеса излазе из гробова.

— Али, пречасиа мати, ако нозорник...
— Светп Бења II одолео је, у овој ствари, 

Коистантпиу Погонату.
— Али ако иолиција ...
— Конодамер, једап од седморице кра- 

љева пемачких који су ушли у Галпју за 
владе цара Константија, прпзиао је пзреком 
духовницима право да се сахрањују у рели- 
гији, то ће рећи у олтару.

— Али ако члап полицпје ...
— Свет није ништа пред крстом. Мартин, 

једанаести ђенерал Шартрезпма, дао је своме 
реду ову девизу: 8Ш стих Лит VоШ1иг огШ$.

— Амин! прихватп Фошлеван, који је то 
увек чинно кад год чује коју реч латинску.

Ко је дуго ћутао, њему је доста ма ко 
да га слуша. Кад је ретор Гимнастерос изи- 
шао из затвора, он је, препун дилсма н си- 
логизама, стао нред нрвим дрветом које је 
видео, п говорио му одушевљеиу беседу, и 
старао се бозна како да га убеди. И игума- 
нија, осуђепа на ћутање, а иуна иремшиљања, 
устаде и осу беседпти као олуја:

— С деспа ми је Вења, а с лева Бернар. 
Ко је Бернар? То је првп опат у Клервоу. 
Фонтен-ан-Бургоњ је благословена земља, 
јер га је родила. Отац му се звао Теслин, а 
мати Анета. Почео је у Ситоу, а свршио у
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Кдервоу; за оната га је ноставио владика 
шалон-сир-сооски, Гпљом де Шампој; имао је 
ссдам стотина новица и осиовао је сто и ше- 
сет маиастира; сатрво је Абедара на сабору 
у Сану, 1140, и Пјера де Брииса и Априја 
ученика његова, и другу једну сорту сектара 
којн су се звади Аностолаши; он је побио 
Арподда де Брешију, згромоздио кадуђера 
Рауда, јеврејоубидца, вдадао 1148 конзидом 
у Ремсу, осудио Жидбера де да Пореу, вда- 
дику поатпјерског, осудио Еона де д’ Етоала, 
изравнао парбе вдададачке, обавестио краља 
Луја Младога, световао папу Јевђенија III, 
уредио Танпл, ироиоведао Крсташки Рат,

‘ учпнио две ста и недесет чуда у животу, а 
тридесет и девет једнога дана. Ко јеВетваг 
То је иатрпјар моп-касински; то је други ос- 
нпвадац Мапастирског Светињства, то је Ва- 
сидије Западнп. Његов је ред извео четрде- 
сет нана, две стотпне кардинада, педесет 
натријара, шеснаест стотина аркпјеиископа, 
четири хиљаде и шест стотпна јепнскопа, 
четири цара, дванаест царнца, четрдесет и 
шест краљева, четрдесет и једпу краљицу, 
три хиљаде и шест стотина каионпсапнх све- 
титеља, и стоји има већ четрнаест стотина 
година. На једној сграпи свети Бернар, а на 
другој нозорпик! На једној страни свети Вења, 
а на другој чдан иодиције! Држава, ноди- 
ција, управа, шта је то! Та то већ нрева-
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зплази сваку меру како се с иама поступа! 
Немамо права пи да свој прах дамо Исусу 
Христу! Ваша је нолпција револуција. Зар 
Бог да стоји нод члаиом нолиције? Али тако 
ти је време! Ћутите, Фоване!

Фошлеваиу не беше најирпјатпије под 
овом кпшом. Игумапија настави:

— Нико пе може пп сумњатп да мапастир 
има ираво сахрањивања. То могу одрицати 
само Фаеатици или заблудели. Ми живимо у 
врло иаоиаком времену. Нпко не зиа опо 
што треба да зна, а свак зиа оио што не треба 
да зиа. Сав је свет груб и безбожап. Дапас 
има људи који не разликују грапдпсима све- 
тога Бериара од Берпара из Сиромашиих Ка- 
толика, једног доброг духовника који је жи- 
вео у тринаестом веку. Други пак чак дотле 
грде светињу, да изједначују сшнфот Л.уја XVI 
с крстом Псуса Хрпста. Луј XVI био је само 
краљ. Иазимо дакле Бога! Даиас се ие зиа 
ни шта је право ни шта је криво. Зна се име 
Болтерово, а пе зна се име Цезара де Бпса. 
Међутп.м Цезар де Бис је блажен, а Вол- 
тер је несрећан. Последњн аркијепискои, 
кардинал де Пернгор. није знао пи то да 
је Шарло де Гоидрап наследпо Берила, а 
Франсоа Бургоаи Гоидрана, а Жан Фрапсоа 
Сепол Бургоана, а отац де Сент-Март Жана ' 
Франсоа Сепола. Зиа се нме оца Котона, не 
за то што је он бно један од оне тројнце

.
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што су учппили да се оспује Ораторпја, пего 
за то што је био нредмет грдње краљу ху- 
гепотском Ханрпју IV. Свети Фраља Салски 
позпат је људпма од света ио томе што је 
варао у нгрп. Л на религију свак папада. 
За што? За то што је било рђавпх свеште- 
иика, што је Сажитер, владика гапски, био 
брат Салопу, владпци аибренском, и што су 
обојпца ишли за Момолом. Л шта то чипи? 
Смета ли то што Мартину пз Тура да буде 
светитељида даде нода своје хаљппе једном 
спромаху ? Светитељи се гоне. Пред истннама 
се жмурн. Мрак је обична ствар. Најсвире- 
ппје су животпље слене. Нико пе мпсли о 
паклу добра ради. Да певаљала света! У име 
краља, дапас значи у пме револуцнје. Не зна 
се шта се дугује пп ашвима ни мртвима. 
Забраљено је умрети светитељски. Погреб је 
грађанска ствар. Уасас! Свети Л.еоп II писао 
је два нарочита иисма, једио ПетруНотару, 
друго краљу визпготском, да побнје и одба- 
цп, у питаљпма која се тичу мртвих, ауто- 
ритет егзарков и власт цареву. Готијер, вла- 
дпка шалонскп, одупрво се у овој ствари 
Отопу, дуки бургоњском. И суд је у старо 
време тако мислио. Тада смо ми имали гласа 
н у стварима световним. Опат ситоскп, ђепе- 
рал реда, бпо је по праву саветник у пар- 
ламенту бургољском. Са својима мртвима ми 
радимо што хоћемо. И зар тело самога све-
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тога Вељс ие лежи у Француској, у опатији 
Флери, која се зове Свети Веља Лоарскн, зт 
да је он умрво у Италији, у Мои-Касипу, у 
суботу 21 марта 534 годинс? Сне је оно не- 
оборпно. Ваља ирочптати само Арнула Впона, 
Габрпјела Бпслепа, Тритема, Мороликуса, и 
дом Луку д’Ашерпју.

Игумаипја уздахну, потом сс окрете Фош- 
ленану:

— Чпча Фонане, јс лп тако ?
— Тако је, нречаспа мати.
— Можемо лп сс поуздати у нас?
— Слушаћу.
— Лепо.
— Ја сам нредан манастиру.
— Дакле, као што смо рекли, ни ћете 

заковатп сандук. Сестре ће га однети у ка- 
пелу. Опојаће га. Потом ће се вратити у 
манастпр. Између једапаест часова и ио ноћи, 
пп ћете доћн с гвозденом полугом. Све да 
нде тајом, да нико пе видп п пс чује. У ка- 
пелн ће бити само четири сестрс певачпце, 
матп Вазпесеље, и ви.

— А сестра која буде на коцу?
— Не ће се оснртати.
— Али ће чути.
— Не ће нп чутп. У осталом, што мана- 

стир зна, то снет не зна.
Поћуташе малко, на игумапија настави:

Ш

I
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— Скппућете ваше звопце. Не треба да 
вас спази сестра на коцу.

— Пречаспа матп?
— Шта је, чича Фоване?
— А јс лп долазио мртвачки лекар?
— Доћп ће дапасучетпри часа. Звонило 

је звопо ио њега. Зар вп не чујете кад се 
звони?

— Ја иазпм само на моје звоно.
— Право имате, чича Фоване.
— Пречасна мати, ваљаће иолуга од пај- 

мање шест стона.
— Где ћете је паћи?
— Гдс нма гвожђарије, ту ће бптн п гво- 

здена полуга. На дну баште имам читаву 
камару гвожђарије.

— Од прилнке трн четвртн часа нре ио 
ноћи, не заборавите.

— Пречасна матп?
— Шта је?
— Ако још који пут буде оваког носла, 

препоручујем вам мога брата, он је врло јак.
— Постараћете се да свршите што ире.
— Ие ћу моћп брзо. Немоћап сам; ва- 

л>ало би ко да ми иомогпе. Хром сам.
— Храматп нпје грех, нсго је још бла- 

гослов. Имнератор Ханри II, који је бпо 
нротпв антипане Гргура и васиоставпо Вењу 
VIII, има два нрезимена: Светп и Хромн.
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— Дело је иматн два пазпмета, иромрмља 
Фошлевал, којп, доиста, беше потврднх ушпју.

— Чпча Фоваие, ја мислнм да почпемо 
једап час ире. Није много. Будпте нред од- 
таром с гвоздеиом нодугом у једапаест часо- 
ва. Опело почиње у ио иоћп. Бар пре че- 
тврт часа, ваља свршпти.

— Све ћу учипитп што тражи од мепе 
• задруга. Као што рекох, заковаћу сапдук. 

Тачно у једапаест часова, бићу пред капелом. 
'Гу ће бнтп матере гласачице, а и матп Вазпе- 
сење. Два човека више би вредила. Ади шта 
му знам! помоћп ће и полуга. Отворићемо 
земннк, спустпћемо сандук, п затворићемо 
земнпк. После чега, пе ће бити пп трага. 
Вдада не ће нп посумњати. И тако је, пре- 
часна матн, све свршено, је л’ те?

— Нпје.
— Шта има још?
— Има празан сандук.
Фошлеван се замислп. Игуманија такође. 

/ — Чпча Фоване, шта да се ради са сан-
дуком ?

— Закопаће се у земљу.
— Празан?
Опет ћутање. Фошлевап махпу* левом ру- 

ком, као човек којп хоће да одбпје од себе 
пптање које му пије ио вољп.

— Пречасна мати, ја ћу заковатн сандук 
у собн под црквом, ту пе може ући нико



1 '

107

други осим меие, и нокрићу сапдук мртвач- 
ким покровом.

— Зиам, ади носачи, мећући га на кола 
и снуштајући у гроб, осетиће да је нразан.

— Ах! ђа ..! узвикну Фошлевап.
Игуманија стаде се крстптп, п погледа 

вртара. Во их однео оста му на језику.
И пожури се да чпме другим забашури 

ово што је заустио.
— Пречасна мати, ја ћу насутн земље у 

сандук. И опда ће изгдедатп као да пма 
неко у љему.

— Имате право. Земља је исто што и 
човек. И таЈсо ви ћете учпнптн шта трсба с 
празним сандуком?

— То је моја брига.
Лице игуманпјнно, дотле тамно и иому- 

ћено, разведри се. Даде му зпак као кад ста- 
ријн отпуигга мдађега. Фошлеван поћеквра- 
тима. Таман да изпђе, а пгуманија му рече 
тпхо:

— Чича Фоване, ја сам задовољна с вама, 
сутра, по погребу, доведптеми вашег брата; 
и реците му нек поведе и своју ћер.
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IV

ЗКаи Валакан пагледа као да јс чнтао 
Аустина Кастилсха

Хромачки кораци су као и слепачкн ио- 
гледи; пи једип ии други ис стшку брзо па 
мету своју. Осим тога, Фошлеваи беше збуљеп. 
Њему прође четврт часа док сс вратн у своју 
бараку у врту. Козета се беше иробудила. 
Жаи Валжан је беше метиуо да седи иоред 
ватре. У трепутку кад Фошлеваи уђе, Жап 
Валжаи јој иоказиваше вртарску иутуљу обе- 
шепу о здду и говораше јој:

— Зпаш шта, Козетице. Морамо ићп пз 
ове куће, алп ћемо се вратптп п овде живети. 
Чика ће те изнетн одавде па кркачп. Тп ћеш 
ме чекатн код једие ;кене. Ја ћу доћииоте. 
Ако пнсп рада да те Тенарднјевпца дочеиа, 
опда ћути п слушај што тн се каже.

Козета климну озбиљно главом.
Кад чу да Фошлевап отвора врата, Жап 

Валжап се осврте.
— Шта би?
— Све је свршено, и пишта иије свршеио, 

одговори Фошлеваи. Дозвољепо ми јс да вас 
доведем; алн ире иего вас доведем, треба 
да вас изведем. Ту тпшти. За маду је ласио.

— Њу ћете пзнетп?

I
I

II



— Лко само ћути?
— Ја стојпм добар.
— А шта ћемо с вама, Г. Мадлене?
И забринуто поћутавши пеко време, Фо- 

ш.аеваи рече: .
— Изиђите откуда сте и ушли!
Као и ирви пут, Жаи Валжан и сада не 

рече ништа више него:
— Немогућио.
Фошдевап, говорећп више за се пего за 

Жаеа Валжаиа, мрмљаше:
— Још иеигго мене мучи. Обрекао сам 

насути земље. Али земља пе ће бпти упутра 
што и труп, опа ће да се мпче, да лупка. 
Људп ће да осете, а влада ће да онази.

Жап Ваджап га погледа испод ока, мп- 
слећи да бупца.

Фошлеван настави:
— Како ћете, без трага, изпћи? Сутра 

ваља све да се сврвш. Сутра треба да вас 
доведем. Игумапија ће вас чекатп.

Потом исирпча Жану Валжану да је то 
паграда за услугу коју ће он, Фошлевап, 
учипити задрузп. Да је љему у дужностп да 
учествује у погребу, да закпва сандук п да 
помаже гробару прп укопу. Да је дувна што 
је јутрос умрла захтевала да је сахрапе у 
сапдуку у ком је за живота спавала, и да је 
погребу у земнику под олтарем капелиним. 
Да то полпција кратп, по да је то једиа од
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оних мртвих којима се нс може ништа од- 
рећп. Да игуманија и матере гласачице хоће 
да учине ио вољп иокојпици. Да је то за 
владу још горе. Да ће он заковатн сандук у 
ћелији, дићи нлочу у каиели, и спустити по- 
којнпцу у земник. И да ће игуманија, из 
захвалпости за то, нримити у кућу његовог 
брата за вртара, а његову синовицу за пито- 
мпцу. Да је његов брат Г. Мадлен, а сино- 
вица Козета. Да му је игуманија рекла да 
доведс брата сутра навече, носле иогреба. 
Но да он не може довести Г. Мадлена, кад 
оп није на иољу. Да је то нрва мука и пе- 
згода. II да нотом има и другу муку и незго- 
ду: празан сапдук.

— Какав празан сандук? уиитаће Жан 
Валлсан.

Фошлеван одговорн:
— Сандук од иолнције.
— Какав сандук п какве полиције?
— Умре дувпа. Дође ошптинскн лекар п 

рече: умрла једпа дувна. Влада пошље сан- 
дук. Сутра дан пошље кола п гробаре да 
узму сандук н да га однесу у гробље. Опн 
ће доћп л дићи сандук, и вндеће да је празан. .

— Нануннте га чиме.
— Чиме да га напуним? Мртваца немам 

никаквог.
— Чиме другим.
— Чиме?
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— Метните кога живог.
— Кога?
— Мене, одгоиори Жан Валжан. 
Фошлеван, који беше сео, скочи са сто-

лице као онарен.
— Вас!
— За што ие?
Жан Валжан се осмехну оним ретким 

осмехом што ивгледа као мала светлост на 
зимњем небу.

— Ви знате, Фошлеваие, да сте рекди: 
мати Распеће умрла је, а ја сам додао: а 
Мадлен је сахрањен. Тако ће ето и бити.

— Ах! ви се шалите, вп не говорите оз
биљно.

— Врло озбпљно. Ваља изићи одавде!
“— Без сумње.
— Ја сам вам рскао да и за ме нађете 

какву иутуљу и какав покров.
— Па?
— Путуња ће бити од чамовнне, а покров 

од црне чохе.
— Не од црие, него од беле, јерседувне 

сахрањују у белом.
— Е онда иди по бео нокров.
— Вп нисте као другн људи, оче Мадлене.
Видетн оваку уобразпљу која није ништа 

друго него дивље и дрско изумење робије, 
изаћи из мирне околине која га окружава и 
умешати се у манастпрске нослове, то беше

V
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Фошлеваиу тако псто пеобпчпо као што бп 
бпло другоме да впдп морсву нтицу да брбоће 
кљуном по поточпћу у удпцп Сеп-Деппс.

Жан Ваджан паставп:
— Ваља пзпћп невнђеп. А то се може 

на овај пачпп. Но кажпте мн најпре како 
пде с тпме? где је тај сандук?

— Је дп празан?
— Јес.
— Доде, у тако званој мртвачкој сади. 

Оп дежп на двојпм ногарпма, а покрпвен је 
нокровом.

— Кодико је дугачак?
— Шест стоиа.
— Каква је та мртвачка сада?
— То је соба при земљп, с решеткапим 

прозором којп гдеда у врт а затвара се споља 
канцпма; пма двојаврата, једиа за ућедпје, 
а друга за у цркву.

— Коју цркву?
— Ону с удпце, што је за сав свет.
— Јесу дп у вас кључеви од тих врата?
— Нпсу. У мепе је кључ од врата што 

воде у ћеднје, а у вратара је кључ од оипх 
што воде у цркву.

Кад отвара вратар та врата ?
— Само онда кад дођу гробари но сандук. 

Чпм га пзнесу, врата се одмах затворе.
— Ко закива саздук?

■ ■ 1 Ја.

I
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V:— Ко меће покров озго?
— Ја.
— Јесте лп вп опда самп?

•— Оспм подицајног декара, ннкакав други 
човек пе може ућп у мртвачку саду. То чак 
нише и па зпду.

— Можете дп вп ноћас, кад свп поспе 
по ћедпјама, да ме сакријете у ту саду?

— Ие могу. Адивасмогу сакрнтн у једну 
мрачиу иреграду до мртвачке саде, где остав- 
љам укопнп адат п од које ја држим кључ.

— У које ћевреме сутра доћп мртвачка 
кода по сандук?

— Око три часа иосдеподне. Погреб ћ 
битиугробљу вожирарском, пред самп мра 
То пије баш скоро.

— Ја ћу дакде иоћас и сутра бити са- 
кривеп у вашој нреградп за адате. Но шта 
ћемо за једо ? Огдадпећу.

— Донећу вам штогод.
— Вп можсте доћп да ме закујете око 

два часа.
Фошдевап се трже и угрпзе се за нокат.
— Аја, то пе иде!
— Шта пе нде? Зар узети чекнћ, на за- 

куцати ексере у даску?
Што Фошлевапу беше печувено чудо, то 

Жапу Ваджапу беше нроста ствар. Жап Вад- 
жап је ирошао и веће муке и тегобе. Ко је 
год био у затвору тај зпа вештину да се

ЈДДВИЦП VI

т
№
*

I
}г.I

ш
јЗ
*

8 т



114

смаљп ирема днјаметру рупе па коју хоће 
да бежи. Сужнпк је иодложап бежању као и 
болесиик кризи која га сиасава или погуб- 
л>ава. Побећи, то је издечити се. Шта човек 
не ће учопити само да се излсчи? Дати да 
га закују и одпесу у саидуку као какав товар, 
жпветп дуже врсме тако рећи у кутпјп, иаћи 
ваздуха где га нема, штедети дпсаље зачи- 
таве часове, умети угуишти се а ие умрети, 
то беше један од ужасиих талепата Жаиа 
Валжаиа.

У остадом, мртвачкн саидуксажпвом са- 
држпном, ова досетка робијашка, у псти мах 
је н досетка царска. Ако је веровати каду- 
ђеру Аустпну Кастпдеху, КардоПетп, ношто 
је дао оставку, желео је још једиом да внди 
Пдомбесу, п на овај начип унео ју је у ма- 
настир Светога Јуста, па јс нотом н изиео.

Фошлеван, дошав ксеби, иовпка:
— Али, за бога, како ћетс дихати ?
— Лепо.
— У овом сандуку! Та ја'се загушпм кад 

само помислим па то!
— Би пмате ваљда какву бургију, па нро- 

вртпте иеколнко рупица опде гдећемибити 
уста, а кад закивате, иемојте баш сасвпм ири- 
коватп каиак за сандук.

— А игга ћете ако се закашљете или 
кихнете?

— Ко бежи, тај не кашље и не кија.
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И Жан Валжан додаде:
— Чнча Фошлевапе, ваља се решити: или 

бити ухваћеп овде, или изићп у мртвачком 
саидуку.

Свак је ваљда оиазио како мачка воли да 
стоји и да врти реном нзмеђу ошкрииутих 
врата. Ко јој није у такој нрнлици рекао: 
Та уђн једном! Има људн који, пред овако 
једпим ошкринутим догађајем, стоје неод- 
лучнп, ризикујући да их судбина сможди за- 
творивши нагло догађај. Сувише мудри, као 
мачке смотрени, и баш за то што су мачке, 
по каткад впше страдају од оних што су 
дрски. Фошлеваи бсше од овнх нрнрода што 
оклевају. При свем том, Жаи Валжан задо- 
биваше га хладнокрвношћу својом. И он нг 
иослетку иромрмља:

— Заиста, нема другог иута.
Жан Валжан ирпхватп:
— Ја се само заједпо бринем, — шта ће 

бити у гробљу.
— А ја сам баш ту без брпге, рече Фош- 

леваи. Ако сте ви сигурпи да ћете се извући 
из саидука, ја сам сигураи да ћу вас изва- 
дитн из гроба. Гробар је ппјаиица. То јемој 
пријатељ чнча Метјен. Стара псиичаша. Гро- 
бар трпа мртве у гроб, а ја њега у џеи. Да 
вам кажем како ће бпти. Доћн ћемо пред 
сумрак, три четврти часа ире него се гробље 
затвара. Мртвачка кола доћи ће до самога

8*
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гроба. Ја ћу за њпма; то мп је дужност. У 
џену ћу иматп длето, чекпћ п клепгга. Мрт- 
вачка кола стапу, послуга обавијс уже око 
сандука н сиусти вас у гроб. Пои очпта што 
има, прекрстп руком, нокропи, и ухватп чпс- 
тац. Остаћемо само ја п чпча Метјеи. Као 
што вам рекох, ои је мој човек. Од двога 
једио, — нлп ће бпти ппјаи, плп ћебититре- 
зап. Ако ие буде пијап, ја ћу му рећн; ајде 
да ноппјемо коју чашу док је још отворена 
Добра, Дуња. Одвешћу га, паиићу га, а ипје 
га мучио папптп, оставнћу га нод столом, 
узећу му карту за улазак у гробље, и вра- 
тпћу се без њега. бпда ћемо бпти само ја 
и ви. Ако буде ппјап, ја ћу му рећи: Од- 
лазп. Ја ћу сам загриутп гроб. Опће отпћи, 
а ја ћу вас пзвадитп из раке.

Жан Валжап му пружн руку коју Фошле- 
ван стиште сељачкп пежно.

— Нека је тако као што кажетс, чича 
Фошлеване. Све ће бпти добро.

— Само ако се што пе пскрспе, помпслп 
Фошлеван. Онда зло!
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V

Нијс доста бити шгјап па бити бесиртан

Сутрадап, нред заход сунчев, публнка на 
булевару ди Мси скидаше шешнр иред јед- 

.ним мртвачким колпма старинске Форме, која 
су украшепа мртвачким главама и голени- 
цама. Иа тим колпма беше један сандук по- 
крпвен бслим нокровом на коме беше велнк 
дри крст, који пзглсдаше као какав велпк 
мртвад који јс руке опружпо. За мртвачкнм 
колима иђаху једнс каруде у којпма беше 
једап поп и један иевад у стпхару. Дво- 
јнда слугу у снљавој уннФорми, дрипм пша- 
рапој, иђаху слева и здеспа мртвачкпх кола. 
За спроводом иђаше једап старад у раднич- 
ком оделу, који храмаше. Иратња окрете 
гробљу вожпрарском.

Из џена старчевог впраше држак од че- 
кпћа, врх од длета, и крацп од клешта.

Вожирарско гробље беше пзузетак међу 
гробљима нариским. Оно нмађаше своје обп- 
чаје, као год што пмађаше вратниде и врата, 
које, у том крају, стари људи, верпи старпи- 
ским пзразима, зовпјаху кољпчка врата и ие- 
шачка врата. Бернардпнке-венедпктпнке Ма- 
лог Ппкниса имале су право, као што смо 
рекли, да се сахрањују у једном оделптом 
крају, и то у вече, јер та је земља ирипа- !

1
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дада некада њппој задрузп. Гробарн, којн су, 
ирема овоме, имадп носда у гробљу детн у 
вече, а зпми поћу, стојади су нод особптом 
дисцппднпом. Врата на гробљпма париским 
затворана су у ово време кад се супце смп- 
рује, п како је тај ред нроннсивада онштипа, 
то се п вожпрарско гробље иијс нзузимадо 
нспод тога иравила. Кољпчка п пешачка врата 
беху од гвоздеинх детава, једпа до других, 
до једпог павпљопа што га је зндао архи- 
текта Перонет, а у ком је жнвео вратар од 
гробља. Ова се врата пеумољпво окреиу па 
својнм жабпцама у тренутку кад сунце за- 
макие за кубе Инвадидско. Ако се којп гро- 
бар у тај мах задоцни у гробљу, он може 
пзнћи само па једап начии, а то је гробар- 
ска карта коју даје уконпо друштво. На ћер- 
чнву вратаревих нрозора беше као пека кутија 
за ннсма. У ту кутију, гробар сиустн карту, 
вратар чује кад опа упутра иадпе, тргпе за 
узицу, и пешачка се врата огворе. Ако гро- 
бар нема карте, оп се каже по имепу, и вра- 
тар, доста пута дремован и засиао, устане 
да се увери да дн је гдавом гробар, и от- 
кључа врата; гробар нзпђе, алн идатн нет- 
наест дннара гдобе.

Ово гробље, са својнм особипама мимо 
правида, вређало је симетрпју адмиппстра- 
тпвну. И за то је и укннуто наскоро посде 
1830. Гробље моп-парпаско, које се зцадо

!
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заиадпо, Заменпло га је и паследидо ону 
чувеиу крчму, у којс је иа једиој дасцп била 
измалапа дуња, с н&тписом: Код добре дуње.

Гробље вожирарско клољаше се што ’но 
веле своме западу. Вешс занемарено. Двеће 
га остављашс, а нлесаи га хваташе. Грађаии 
нису марилп да се сахрањују у Вожирару; 
мирпсало пм је%а снротпњу. Друго је Г1ер- 
Лашез; бити сахрањен у Пер-Лашезу, то ти 
је као и имати намештај од махагопи-дрвета. 
То ти јс елеганција. Вожирарско гробље беше 
иоштен комад земље, засађеп па Форму ста* 
рих вртова Фрапцускпх. Праве алеје, шпмшп 
тија, чесмпн, стари гробови под старим т 
совима, трава врло велика. Вече у њем бек 
трагично, а лпнија бешс врло жалосних.

Сунце се још небеше смирило, кад мрт- 
вачка коласбелим покровом п црним крстом 
изиђоше на иомол гробљу вожирарском. Онај 
хроми човек што пђаше за њима пе беше 
нико други него Фошлеван.

Матп Раснеће ногребена је у земпик нод 
олтаром, Козета је пзишла, Жаи Валжан је 
ушао у мртвачку салу, п све ово свршепо је 
без икакве сметње п муке.

Сахрањивање матере Распећа под олтаром 
мапастирским, то је за иас ствар саћршепо 

, онростљива. То је једиа од оних иогрешака 
што лпче на дужиост. Дувие су је учиииле 
не само без оклевања, пего с радосним одо-
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бравањем савести своје. Опо што се у мапа- 
стпру зове „вдада", то ппје нпшта друго него 
мешањс у власт, мешање које је увек спорно. 
Цре свега и иа ирвом месту иравпло; што 
се тпче закоиа, то ћемо тск видетп. Градпте 
ви л»удп колико хоћете и какве хоћете закоие, 
алп* пх задржпте за се. Оио што сс даје Ће- 
сару увек је само остатак од онога што се 
даје Богу. Начедник (владалац) ппје нпшта 
пред начелом.

Фошлеваи храмаше за мртвачкпм колима, 
врло задовољан. Оба његова комплота, један 
с дувпама, други с Г. Мадленом, једап за 
манастпр, други нротив њега, пзвршсна су 
ето срећпо. Мириоћа Жаиа Валжана беше 
од оппх моћнпх мирноћа што се и другима 
предају. Фошлеваи иесумљаше вишеууспех. 
Осгала је још само једна ситница. За две 
годппе, нанпо је десет пута гробара, доброга 
чпчу Метјена, буцмастог добричину. Он је 
терао шалу с чпча-Метјеном. Радпо је с њим 
што је хтео. Чешљао га је како је ои хтео. 
и лселео. Глава Метјенова иовијала сс но 
капи Мадлеповој. Фошлеваи беше сасвим без- 
брпжан.

У тренутку кад се пратња нрпблпжи гроб- 
љу, Фошлеван, срећан, иогледа мртвачки 
сандук и протрља своје коштуњаве руке, ре- 
кавши упола гласно: '

— Ала је ово комедпја!
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На једаи иут стадоше мртвачка кола; 
дођоше гробљу до ограде. Ту је ваљадо ио- 
казати дозподу за погреб. Један од прати- 
даца нриђе вратару н ирошапута нешто с 
љиме. За време тога разговора, који увекза- 
држн пратњу мииут, два, пеко, једап пезпан 
човек, стаде иза мртвачког сандука норед 
Фошдеваиа. То беше неки радипк којп има- 
ђаше ирсдук с ведикпм џеиовпма, и мотпку 
под назухом.

Фошдеваи иогдеда овога човека.
— Ко сте ви? уппта га.
Човек одговори:
— Гробар.
Кад би ко остао жив од топовског ђуде 

та ношто га у грудп груне, оп би изгдедас 
као у овај мах Фошдеваи.

— Гробар!
— Јес.
— Зар ви?

Ј а.
— Гробар је чича Метјен.
— Био је.
— Како: бпо је?
— Оп је умрво.
Фошдеван се свему надао, само пе овоме 

да гробар може умрети. Међу тим тако је; 
и сами гробарц умпру. Кодругоме јаму коиа, 
сам у љу пада.
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Фошлеван беше упрепашћен. Оп једва 
могаше да промуда:

— Али то пнје могуће!
— Богме јесте.
— Али, рече оп слабпм гласом, гробар 

је чича Метјеп.
— После Наполеопа, Л.уј XVIII. После 

Метјепа, Грпбпје. Сељаче, ја се зовем Грпбпје.
Фошлеван, блед као крпа, гледаше Грибпја.
То беше човек висок, сух, модар, савршепо 

жалостап. Изгдедаше као какавлекар хаџп- 
недомак којп се изметпуо у гробара.

Фошлевап се грохотом насмеја.
— Хвалпмо те, Боже, шта ти не бпвана 

свету! Чича Метјен је умрво, алп је жнв 
чичпца Лепоар? Зпате ли шта је то? То је 
боцз руменике. Спромах чпча Метјеп! Баш 
мп га је жао. Био је добар и дружевап, сп- 
ромах! А ви, јесте лп вп дружевпп? Је лп, 
друже? свратићемо мало час да оборнмо по 
којп полпћ?

Човек одговорп:
— Ја сам учпо школе. Свршио сам рето- 

рпку. Ја никад пе ппјем.
Мртвачка кола беху се крепуда и пђаху 

велпком стазом у гробљу.
Фошлеван корачаше лагапо. Оп храмаик4 

впше од страха него од хромости.
Пред њим иђаше гробар.



123

Фошлеван још једном измери овога Гри- 
бија што паде као гром из ведра пеба.

То беше јсдан од оних људи који, млади, 
изгледају стари, и који, мршави, сасвим су 
крепки.

—- Друже! викпу га Фошлеваи.
Човек се осврте.
— Ја сам манастирски гробар.
— Дакле мој друг, рече човек.
Фошлеваи, неук и пеипсмен, али бистар 

и лукав, виде да има посла с опасном сортом, 
с човеком који умедаговорп. Оп прогунђа:

— Еле умрво сиромах чича Метјен!
Човек одговорн:
— Умрво, ј&. Узео Бог у шаке старе тев- 

тере, и нашао да је ред иа чичу Метјена, и 
чича Метјен лепо умре.

Фошлеван рече машпнално:
— Бог...
— Бог, јес! нресече човек с ауторитетом. 

ФилосОФИма, вечнп Отац; жакобенима, нај- 
више Бпће.

— Зар не ћемо мало дасе позиамо? нро- 
муца Фошлеваи.

— Па ето нозиалп смо се. Ви сте сељак, 
а ја сам наризлија.

— Не могу се људп познати док не иију 
заједио. Ко исиразни чашу, тај и срце иснраз- 
ии. Ви Кете нопити са мном по један нолпћ. 
То ми не можете одрећи.

II

:
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I — Најпре да свршнмо посао, па опда.
Фошлевап иомнсли: Пронао сам!
Још само пеколпко нута да се точак окре- 

не, па је спровод стпгао до места где се 
дувне сахрањују.

Гробар прпхватп:
— Ја пмам седморо деце које ваља хра- 

нптп. Докле њнма треба да једу, дотле ја 
не могу да иијем.

И додаде задовољап као какав озбнљап 
човек.кад изустп какву Фразу:

— Њпхова Јеглад душманка жеђи мојој.
Мртвачка коласавпше иза једпог великог 

ћипра, оставише велпку стазу, окретоше јед- 
пом малом, уђоше у калуђерпчко гробље и 
замакоше у шнпраг. То беше зиак да је гроб 
ту блпзу. Фошлеван оклеваше кораком, али 
тиме пе могаше зауставпти кола. Срећом, 
беше се раскаљало од знмних киша, те се 
блато хваташе на точкове н тако унеколико 
задржаваше кола.

Он приђе ка гробару.
— Ама што нма добро випо! ирошапута 

Фошлеваи.
— Знаш шта, сељаче, нпје требало да ја 

Судем гробар. Мој отац је био вратар у Прн- 
танеји. Он је желео да будем кљижевппк. 
Али је имао несрећу. Страдао је на Берзп. 
И тако ја нисам могао да будем кљпжевник.

,
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Но оиет сам нисац: нпшем свету шта коме 
треба.

— Ви дакде инсте гробар? рече Фошде- 
ваи, ухватившп се за ову сламку.

— То пе смета једно другоме. Ја раднм 
и једио и друго.

— Ајде да инјемо! рече му Фошлеваи.
Овде нма да прнметимо иешто. Фошлеваи, 

ма колико да беше у бризи и страху, зови- 
јаше да ипју, али не иомињаше ко ће да 
илати. Фошлеваи је обичио звао, а Метјеи 
је нлаћао. Сад је иоиудио иовога гробара, и 
требало је да га понуди, али, ма колико да 
је био узбуђен, ие иђаше му у рачуи да нлати.

Гробар иаставп смешећи се:
— Ваља јести. Ја сам иримпо наслеђе 

чича-Метјеиово. Кад човек изучи велпке шко- 
ле, он је философ. Ја радпм пером, али ра- 
дим и рукама. Мој нисарски је дућаиић на 
нпјаци у улици севрској. Меие траже све 
куварнце од Црвеиог Крста. Ја им нишем 
нпсма солдатима. Јутром, пишем љубавна 
нисма, у вече конам гробове. Такав је живот, 
сељаче!

Мртвачка кола тек пгго ие беху стпгла 
иа гроб. Фошлевап. у пајвећој мерп узпеми* 
реп, гледашеиасве стране окосебе. Круине 
каиље зноја падаху му с чела.

— Но при свем том, настави гробар, не 
могу се служити у један мах две газдарице.
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Ваља да изаберем или иеро или мотику. Мо- 
тика ми жуљи дланове.

Кола стадоше.
С каруца сиђе левац, па онда пон.
Једпа колица иред мртвачким колима сто- 

јаху на једној гомилн земље иза које се ви- 
ђаше искоиана рака.

— Ето сад комедије! нонови Фошлеван 
уиренашћен.

VI

Између четирм тренпце

Ко беше у сандуку ? Зна се: Жаи Валжан.
Жан Валжаи беше наумио да живи унутра, 

и сада с тешком муком могаше да дише.
Чудна је ствар како мнрпа савест оду- 

зима бригу о свему другом. Сва комбииацпја 
што ју је смислио Жан Валжан пђаше, још 
од синоћ, врло добро. Као и Фошлеван, он 
рачунаше на чичу Метјена, и не сумњаше 
ни мало о добром свршетку. Никад критич- 
нијег стања, и никад мирнијег осећања!

Четири тренице у сандуку дају иеку стра- 
ховиту тишину. Изгледаше као да је неки 
самртнички нокој ушао у Жана Валжана.
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5Из овог сапдука, он је могао гдсдатн и 
гледао је све Фазе овс страховите драме коју 
он са смрћу играше.

После неког времена пошто јсФошлеван 
заковао капак, Л(ан Валжан осетио је да 
га. дигоше, н, нотом, да га кола вуку. По 
труцкању, опазио је кад је сншао с калдрме 
па насин, тј. кад је нрошао улице и сту- 
нио на булеваре. Ио иотмулом тоноту, сетио 
се да ирелази преко моста Аустерлицког. Кад 
су кола ирвп пут застала, он је разумео да 
је ту улазак у гробље; кад су други иут 
стала, оида је знао да је ту гроб.

Иа један иут осети како печије рукедо- 
хватише сандук, затим како нешто струже 
око сапдука; он се досети да је то уже које 
обавијају око сандука, те да га снусте у раку.

Потом му мрче свест.
Мора да је гробар, сиуштајући сандук, 

снустно прво главу, па ноге.
Кад дохватн дпо н леже оризонталио, 

освести се п дође к себп.
Као нека знма уђе му под кожу.
Вншс ЈБега зачу се један глас, свечан а 

леден. Оп слушаше, једпу ио једпу, речила- 
типске које не зпађаше шта зпаче:

— Који живе у ираху зсмном, васкрснуКе, 
једни животом всчним, а други срамно, да 
виде за навек.

А детињн глас прихвати:
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I — Амин.
Онај озбиљан глас опет рече:
— Подај јоју Госаоде, вечити иокој!
А детињн глас одговори:
— И вечнта светлост да је обасјава.
Потом чу како ио заклопцу кану неко- 

лико благпх капаља. То га је пон иокропио.
Оп помпсли: Сад је свршено. Ваља још 

мало ирпчскати. Пои ће отићи. Фошлевап ће 
одвести Метјепа да иије. Ја ћу остатп. Потом 
ће се Фошлеван вратити сам и пзвадити ме. 
То ће све бпти кроз један час.

Озбпл>ан глас још рече:
— Вечна јој аамет.
А детиљи глас заврши:
— Амин.
Жан Валжан чу пешто као кораке који 

одмичу.
— Одлазе, хвала Богу! мишљаше. Сад 

сам сам. .
На један пут затутња му пешто пад гла- 

вом што му се учинп као да гром удари.
То беше лопата земље бачепа на сандук.
Још једпом грте лоната и баци земљу на 

сандук.
Затвори се једна од рупа па које оп дијаше.
Паде ц трећа лопата земље.
Потом и четврта.
Има ствари јачих и од најјачег човека. 

Жан Валжап обнезнапи се.
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Изгубио карту

Ево шта је било гбре, иаиад сандука у 
коме бешс Жан Ваджан.

Кад се вратише мртвачка кола, кад ноп 
н певац ссдоше на каруце и одошс, Фошде- 
ван, који не скидаше ока са гробара, виде 
како се овај саже и грте земљу допатом која 
стојаше пободеиа у гомидп земље.

И тада се Фошлеван јуначки решн.
Он стаде пзмеђу гроба н гробара, скрсти 

руке, и рече:
— Ја ћу да пдатим!
Гробар га ногдеда зачуђено, п одговори:
— Шта ведиш?
Фошдеван опет рече:
— Ја ћу да пдатим!
— Шта?
— Випо.
— Какво вино?
— Аржантељско.
— Где?
— Код Добрс Дуње.
— Идп без трага! рече му гробар.
И бацп још једпу допату земље на сандук.
Сапдук одјекиу неким шупљнм јеком. Фош- 

девап се запесс и у мадо не паде и сам у
ЈАДЦЦДН VI
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гроб. Он повика гласом у којп почпњаше да 
се меша загушеност:

— Ајдмо, друже, док иије затворепа До- 
бра Дуња.

Гробар грте земљу допатом.
Фошлеван настави:
— Ја ћу платптп.
И шчепа гробара за руку.
— Зпате шта, друже. Ја сам манастпрски 

гробар, и дошао сам да вам помогнем. То је 
посао којп можепноћу дасе радп. Пре него 
почнемо, ајде да поипјемо којп полпћ.

И говорећп ово, н хватајућп се за ово 
очајио средство, оп са страхом помишљаше:

— Али хоће лп се п опптн, ако пије?
— Баш кад сп тако павално, рече гробар, 

ето прнстајем, пнћемо. Само пошто свршпмо 
посао, нпкако пре.

И замахну лопатом, но Фошлевап га за- 
држа.

— Али да знате само какво је внпо, не 
родн впше!

— Та ви сте пекакав звоиар! рече му гро- 
бар. Тин-тан, тип-тан, п нпшта друго! Умук- 
ните једном!

И бацп лопату земље.
Фошлевал беше дошао у оно стање кад 

се не зна пгга се говорп.
— Ама ајте да пијемо, рече, јер ја ћу да 

платпм!
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— Кад успавамо ово дете, одговорн гробар.
И оиет баци лопату земље.
Потом захватн земљу лопатом н додаде:
— Ноћас ће да буде хладно, н покојпица 

ће да пас прокуне, ако је оставимо непо- 
крпвеиу.

Понмајућн да баци земљу, гробар се саже, 
н у том тренутку отворп му се џеп па прслуку.

Заблепут поглед Фошлевапов машннално 
иаде у овај џеп, н ту се зауставн.

Супце још пе беше зашло за орпзоп; још 
беше довољпо вндно да се смотрп нешто бело 
у овом отвореном џену.

Сва колнчппа муњевнтости што је може 
имати око једпог сељака пикардијског нређе 
зеницу Фошлеванову. Беше му пала иа па- 
мет једна мисао.

Грћућп земљу, гробар нпје ни осетио кад 
му је Фошлевап одостраг турио руку у џен, 
и извадио отуд ону белу ствар.

Гробар баци у гроб и четврту лопату земље.
У тренутку кад се окрете да грне п пету, 

Фошлеван га ногледа сасвпм мирно и рече му:
— Ама пмате ли ви каоту?
Гробар застаде.
— Какву карту?
— Супце ето седа.
— Нека га, нек се и оно одмори.
— Алп затворпће се вратнице на гробљу.
— Па шта онда?
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— Имате лп ви карту?
— А! моју карту? рече гробар.
И машн се руком у џеп.
Најпре у једап, потом удруги. Нема. За 

тпм у панталопе, те у један, те у другп — 
нема.

— Нема је, рече; иема моје карте. Бог 
п душа, заборавно сам је!

— Петнаест дпнара глобе! рече му Фош-
леван.

Гробар позелене. Зеленнло је бледпло 
људн модрпх.

— Их! трп ста јој вера њезпипх! новпка. 
Петнаест дпнара глобе!

— Петпаест, боме, равно! нотврдп Фош-
леван.

Гробар пспусти лопату.
Сад беше дошао ред па Фошлевапа.
— Гледај тп повајлије, рече Фошлевап, 

како се он забрпнуо! Штаћете, кад јетако? 
Петпаест дипара, то вам је! У осталом, не 
морате нх баш нн илатнти. Вп сте иовајлпја, 
а ја сам старп. Ла сам био п на ситу и на 
решету. Послушајте ме штоћудавам кажем. 
Ено се сунце смирује и залазп за кубе Ин- 
валпдско; кроз пет мштута затвориће се врат- 
нице па гробљу.

— То зпам, рече гробар.
— За нет мпнута. ви не можете и загр- 

нути гроб. овако ђаволски дубок, н.стићи на

I$
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време да пзпђете нре пего се вратнице за- 
творе.

— Тако је.
— Онда, бога мн, одоше нетнаест дннара 

као да их није пи било.
— Петнаест динара.
— Али ви имате још времена... — Где 

станујете ?
— Баш до баријере, четврт часа одавде, 

у улпцп вожирарској, број 87.
— Онда још је време да пзиђете.
— Бога ми, ираво!
— Кад измакнете па вратпице, отрчите 

кући, узмпте карту, вратите се, п вратар ће 
вам отворитп. С картом, не ћете ништа пла- 
тнти. Па онда погребите мрца. Ја ћу остати 
овде да га чувам, док се не вратите.

— Хвала вам као оцу своме!
— Ајд, ајд, трчите! рече му Фошлеван
Гробар, збуљен од благодарности, стиште 

му руку, и оде трчећи.
Кад гробар замаче за шибље, Фошлеван 

иостоја док се још чујаху корацп љеговн, иа 
се онда паже над раку и рече у нола гласа:

— Чича Мадлене!
Нема одзива.
Фошлеван уздрхта. Бише се стропошта 

него што сиђе у гроб, паде на сапдук и 
повика:

— Камо вас? јесте лп ту?
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Ннкаква одговора нзнутра.
Фошлеван, којп од страха беше ггрестао 

дихати', нзвадп нз цепа длето и чекић н 
одвалн капак од сандука. И лнце Жана 
Валжана указа се у сумрак бледо, а очпју 
затвореннх.

Фошлеваиу се коса накострешн, оп се диже, 
па паде леђнма на дувар од гроба, готов да 
се стропошта на сапдук, н тако гледаше 
Жана Валжапа.

Жаи Валжан лежаше блед н иепомпчап.
Фошлеван нзустн лагаио као дах:
— Он је мртав!
И нснравив се, п скрстнв руке тако нагло 

да се несннцама лупи у рамепа, ои иовнка:
— Еј, тешко менн! ето како сам га из-

бавио!
И, снромах, стаде плакати као киша, и 

говорнти сам са собом, јер ногрешка је мн- 
слити да је мополог иепрнродаи. Ко је јако 
узбуђеп, оп често говбрп гласпо.

— Чича Метјен је свему крив. Што је 
умрво, звекан једап? Каква му је нужда била 
да крена у тренутку кад се томе није пнко 
надао? Он је, угурсуз, сахранно Г. Мадлена. 
Г. Мадлен је у сандуку. То је свршено. Алп 
нма ли смпсла ово? Ах, господе Боже! он 
је мртав! А шта ће да радн сиротица његова? 
Шта ће рећи воћарка? Је ли могуће, Боже, 
да овакав човек овако умре! Кад номислнм
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како је нобауљке нодпшао под моја кода! 
Оче Мадлепе! оче Мадлепе! Он је се, сиро- 
мах, угушпо! а ја сам му то наиомпњао. Но 
оп пије хтео нсровати. Алп ђаво пе спава! 
п сад ето несреће! Ои је мртав, овај честпти 
човек, овај пајбољи човск међу добрнм љу- 
дпма иа овом свету Божјем! А дете љегово! 
Али ја пе ћу да се враћам тамо. Ја ћу да 
остапем овде. Шта пам би да учпиимо оваку 
глупост! Два старда, двамагарца! Али како 
је, па ђавола, ушао у маиастпр? Ту је ио- 
четак свој песрећи. Нпје добро што је тако 
учпнио. Оче Мадлеме! оче Мадлспе! оче Мад- 
лепе! Мадлене! госнодппе Мадлене! госно- 
дине кмете! Оп ме пе чујс. Дижпте се одавде!

И стаде чупати косу своју.
Издалска се зачу пека шкрипа. То се за- 

творпше вратнпце па гробљу.
Фошлеван се саже пад Жапа Валжана 

на једап иут трже се престрављен страх( 
којп човек може осетити само у гробу. Жа 
Валжап беше прогледао па га гледаше.

Страшно је видетп смрт, алп је готово 
тако исто страшпо видетп васкрс. Фошлевап 
се скамепп од упрепашћења. беше блед као 
крпа, узвереи, потрсссн свима узбуђељима, 
не зпађаше да лп пма носла с човеком жп- 
вим плн мртвим, п гледаше Жапа Валжапа 
којц га глсдаше.
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— Ада сам ја заспао! проговорп Жаи 
Ваджап.

И дпже се и седе у сапдуку.
Фошдеван наде па кодепа.
— Ух! ала сте ме унлашили!
Потом се диже п рече:
— Хвала вам, оче Мадлспе!
Жап Валжап беше само опесвеснуо. Ваз- 

дух га је иробудио.
Радост је осека од страха. Фошдеваиу је 

требало готово толпко исто колико и Жапу 
Валжану да дође к себп.

— Вп дакле писте умрлп! ала сте паметип! 
Ја сам вас толико впкао п дозивао, док сс 
писте ето новратидп. Кад сам видео да не 
гледате, рекао сам: Загушпо се! У мало ни- 
сам иолудео и побеснио. Одвелп би меулуду 
рућу. Шта бих ја радпо да сте ви умрлп? 
\ шта бп радила ваша девојчпца? Воћарка 
не би пншта разумеда. Утрапилп јој дсте у 
руке, а деда му умрво! Чудпе песреће, Боже 
мој! Алн хвала Богу те сте живп!

— Зпма мп је, рече Жап Валжап.
Ова реч нодсети Фошлевана па стаље у 

ком се палажаху. Ова два човека, п кад су 
дошла к себп, беху, не зпајућп како, иому- 
ћенп у души, и пекако као заблудели.

— Дај да бежнмо одавде, рече Фолидеван. 
Машп сс руком у џеп, и пзвадп тиквицу коју 
беше понео.

г

1

:-•
I
.*

• ■ ■ I

'
I



*****

137

— Но најпре да се поткрепимо! додаде.
II тпкиа доврпш што је ваздух започео. 

Жап Валжаи сркпу једаи гутљај ракије и 
оноравп се сасвпм.

Дпже се из сапдука, и иоможе Фошлсвапу 
да нрикујс заклонац.

После три минута, обојпца беху ваи гроба.
У осталом, Фошлеваи је бпо миран. Нпје 

више стреиио ни од чега. Гробље беше за- 
творсно. Гробар се пе могаше вратити. Овај 
„иовајлијас беше код куће; оп тралш карту, 
алп је не може да пађе, јер је оиа у џеиу 
Фошлевановом. А бсз карте пе може да уђе 
у гробље.

Фошлевап узе лопату, а Жан Валжап мг 
тику, п обојпца стадоше закнватп праз 
саидук.

Кад се рака поравии, Фошлевап рече Жа* 
Валжану:

— Ајдмо сада, Ја ћу поиети лонату, а вп 
попесите мотнку.

Већ беше мрак. „
Жап Валжап с муком се мпцаше и једва 

иђаше. Лежећи у сапдуку, беше се укрутио п 
постао упеколико труп. Смрт га беше уко- 
чнла међу ове четпрп даске. Требало је, у 
пеку руку, да се мало откравп од гроба.

— Ви стс се смрзлп? рече му Фошле- 
вап. Да ппсам хром, могли бисмо мадо ио- 
трчати.
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— Ннјс пулшо, одговори Жап Ваджап; 
док корачим пеко.шко корака, загрејаћу се 
и рат ићи,

Опп иђаху опим исгпм стазама, којима су 
п мртвачка кода ишда. Кад стпгоше иред 
вратпице и кућу вратареву, Фошлеван. који 
држаше у руци гробареву карту, тури је у 
кутију, вратар трже за узицу, вратппце се 
отворшие п опи пзпђоше.

— Ада иде све као иодоју! речеФошде- 
ваи; баш сте ви паметпи, оче Мадлепе!

Пређоше барпјеру вожирарску с миром и 
без ирииита. У околипи гробља, лопата и 
мотика два су пасоша.

Улица вожирарска беше иуста.
— Оче Мадлепе, рече Фошлевап идући и 

гледајући по кућама, ви видите боље од мене. 
Кажите ми где је пумера 87.

— Ево је баш пред иама, одговори Жан 
Залжап.

— Цудо је како никога пема иа удици! 
^ече Фошдевап. Дајте ми мотику, на ме при- 
чекајте часом.

Фошлевап уђе у пумеру 87, ноне се па 
горње бојеве, судећи по инстннкту да сиро- 
тиња борави на тавану, и куцну у мраку па 
врата једпе мапсарде. Изнутра се зачу глас:

— Уђите.
То беше гдас Грибијев.

*
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Фош.аевап отвори врата. Стап гробарсв, 
као и сви сиротпњски станови, беше соба иа 
тавапу, празпа н закрчена. Једап еспапскп 
сапдук, — можда је и мртвачки, — беше место 
ормапа, један ћуи место умиваоиице, једпа 
сламњача место кревета, једна клупа место 
столица и стола. У једном углу, иа једном 
комаду подерапе поњаве, беше једна сува 
жепаипупо деце шћућурепо у једиу гомплу. 
Сва ова спротнња изгледаше збуњеиа. Посте- 
ља испреметана, рпте разбацане, тестија раз- 
бпјепа, мати псилакапа, деца по свој ирплпцп 
бпјепа. Впђаше се да је гробар као суманут 
тражио карту, п крпвио за њу све нз реда, 
ночев од тестпјс на до жепе. Изгледаше 
очајпичкп.

Но Фошлевап се сувпше журпо да ирекине 
ствар, п за то пије пп оназио ову жалосн* 
страпу својега успеха.

Он уђе п рече:
— Допео сам вам мотпку и лопату.
Грибије га погледа зачуђепо.
— Вп сте, сељаче!
— А сутра ће вам вратар датп карту.
И спусти мотпку и лопату па клуну.
— Шта ће то рећп? пе разумем! пита- 

ше Грпбије.
— То ће рећп да вам је карта пспала пз 

џепа, да сам је ја пашао па земљп пошто 
сте вп отпшли, н затим закопао мртваца н
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поравпио гроб, да сам свршио ваш иосао, 
да ће вам вратар вратити карту, и да не 
ћете пдатити петпаест дппара. Ето то је све, 
повајлпја!

— Хвала, сељаче! рсче Грибије изпена- 
1^ец. Други пут, ја ћу платити шшо.

VIII

Нздржап иснит
После једног часа, по помрчиип, два чо- 

века н једно дете стадоше нред иумером 62 
уличице Пнкпис. Старпји од двојице људп 
куциу чекпћем у врата.

Тобеше Фошлеван, Жап Валжан, п Еозета.
Њих двојпца беху отпшлп ирво по Козету, 

код воћарке у улпцп Шмен-Вер, где ју је 
Фошлеван оставпо оиовечери. Козета је про- 
вела ова двадесст и четирп часа не зиајући 
Јишта истрепећп од страха. Толико је дрх- 
тала да ипје илакала. Ннје нп јела ни спа- 
вала. Воћарка ју је интада стотину којека- 
квпх шггања, али је у место одговора добила 
увек једаи исти намрштеп поглсд. Козета 
није дала провидети пишта од свега што јс 
чула и видела за ова два дана. Она се досе- 
ћала да су ту нека оиасна иосла. Оиа је

'
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дубоко осећада да ваља бити мудар. Ко иије 
осетио какву сплну моћ имају три речи кад 
се пзвесиим гдасом шану престрављеном де- 
тету: Нс говори ништа! Страх је мутав. У 
осталом, ипко ие чува тајиу тако добро 
као детс.

Но кад је, послс двадесет и четпри часа, 
видеда Жапа Валжапа, тако је радосно цик- 
нула, да би какав фини слушалац одмах 
видео да тај узвик зпачи избављеље.

Фошлевап, као човек из манастира, зиао 
је шта треба где рећи, и сва му се врата 
отвораху.

И тако сс рсшп двојако п ужасно пптаље: 
Изићи и уићи.

Вратар, коме је бпло препоручено, отвори 
мала службена врата што воде из дворке 
врт, и што су се, пре двадесет година, Ј01 
видсла с улпце, према вратницама. Врата 
их уведе све троје па ова врата, п одатл^ 
одоше у ону беседпицу, у којој је Фошлевап 
јуче па ноћ нрпмио налог игумапијии.

Игумапија их чекаше бројећи бројапнце. 
Једиа мати гласачпца, заличена, стојаше по- 
ред ље. Једпо жмправо кандило осзетљаваше, 
или боље рећи бајагп осветљаваше бсседппцу.

Игумапија мераше Жапа Валжана. Нпшта 
’ тако не испитује као око које гледа преда се.

Потом га уипта:
— Вп сте брат?
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— Ја сам, пречаспа матп, одговорп Фош-
деван.

— Како вам је име?
Фошлевап одговорп:
— Ултпм Фошлеван.
Доиста је имао брата Ултима којп је

умрво.
— Одакле сте?
Фошлеван одговорп:
— Из Пикиља, блпзу Амијепа.
— Колпко вам је годнна? 
Фошлеван одговофн:
— Педесет.
— Какав сте радпп?
Фошлеван одговорп:
— Вртар.
— Јестс лп добар хрпшћаппп? 
Фошлевап одговорп:
— Сви су ми у Фамнлпји.
— Је лп ова мала ваша?

.

Фошлевап одговорп;
— Јесте, пречаспа мати.
— Ви сте јој отац?
Фошлеван одговорп:
— Деда сам јој.
Мати гласачпца рече тпхо игуманпји:
— Добро одговара.
Жан Валжап није ни речп нзустпо. 
Игуманија погледа Козету пажљиво, п 

рече лагано матери гласачици:

'*1
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Две матере шапуташе некол ико^^Јга^•' 
углу беседнице, на се онда игумаииј^^-СКјЈјто' 
п рече:

— Чича Фовапе, пабавићете још једну 
иодвезу са звонцетом. Сада требају две.

И допста, сутрадан се чујаху два звонцета 
у врту, и дувие ие могаху одолетп да пе 
иодпгну један крај вела, те да виде у дпу 
врта, пснод дрвета, где копају, једапдодру- 
гог, два човека, Фован п још једаи. Велпк 
догађај. Тишппа се нрекиде тпме што иеке 
рекоше:

— То је номоћиик вртарев.
А матере гласачице додадоше:
— То је брат чпча-Фованов.
Жан Валжан беше, допста, ушао сасвш 

у ред; пмађаше кожну нодвезу п звонце 
беше зваиичаи слуга; а зваше се Ултпм Фош- 
леван.

У /

Да се примп у мапастир, пајвпше је ре- 
шила иримедба пгуманијина о Козетп: Ваћс
ружна.

Изрекавшп ово, нгумапија узе одмах Ко- 
зету к себи, н метну је у ианспјонат као 
нптомицу.

Ово је сасвпм логично.
Ако и нема огледала у мапастиру, жен- 

скиње опет има свест о своме облику; де- 
војчпце које осећају да су леие не ће да
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буду калуђерпце; п за то овде впшс воле 
опе које су ружне.

Овај догађај прославпо је доброга чпчу 
Фошдевапа. Ои је бпо тројако засдужап: за 
Жапа Валжана. кога је сиасао и иод кров 
ирпмпо; за гробара Грпбпја, кога је пзбавпо 
од глобе; за манастпр којп је, благодарећп 
љему, сахраино матер Раснеће иод олтаром, 
п тако пзпграо Ћесара а задовољио Бога. У 
Малом Ппкиису је сапдук с мрцем, а у гроб- 
љу вожпрарском сандук без мрца; тпме је, 
без сумње, оштеЈген јавпп ред, алп то ппје 
ннко пи опазпо. Манастпр је бпо веома за- 
хвалан Фошлевану. Фошлеван је ностао нај- 
бољи слуга п најдрагоцепијп вртар. Кад је 
аркнјепископ нрвн нут походио мапастпр, 
нгуманпја је испрпчала ову ствар љеговом 
Внсокоиреосвештеиству, иола псиоведају]1И се 
анола хвадећпсе. Аркијеппскон, после тога, 
нрпноведно је ово тнхо п с нохвалом Г. де 
Латнлу, псиоведннку Монснјеровом, потољем 
аркнјеппскопу репском н кардпналу. Сви су 
се днвплн Фошлевапу, н његов глас допрво је 
чак до Рпма. Ми смо пмали у рукама једно 
инсамце које је оггдашњи папа, Леон XII, 
писао једном сродппку своме, монсињору у 
пунцијатури париској, којп се, као и он, 
звао Дела Џенга: ту беху и ове врсте: „Кажу 
да у пеком манастпру париском има пекакав 
одлпчан вртар, којп је светп човек, а зове се
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Фовал*. Но од ове сдаве ппје долазпло нп- 
шта до Фошлевача п колебе љегове, он је п 
даље очио воће, плевео двеће п расаде, п 
нокрнвао бостап, и пе знајућн да је тако 
чувен и светп. Он је толпко исто знао о сво- 
јој слави колико и енглескп во што му је 
слику допео Илостретед Аондон Њус с овпм 
потписом: Во који јс добио нсираду на из- 
ложби рогатс марвс.

IX

3 а т в о р

Козета је и у мапастиру ћутала.
Она је, сасвнм нриродно, мпслпла да је 

Жана Ваджапова. У осталом, пе знајућп а 
шта, иије ии пмала шта да каже,а п да је^зпал 
опа онет пе бп нпшта казала. Као што смо 
једном ирпметилп, нпшта тако не гопи деду 
да ћуте као песреКа. Козета је толико стра- 
дала да се свачега бојала, чак п да говорп, 
на п да дпше. Често је због једне једине 
речи пзвукла Фуру. Тек откако је у Жана 
Валжана, ночела сс мало слободитп. У мана- 
стпру се брзо навикла. Само јс жалпла за 
Катарипом, алп није смела да каже. Но јед-

ЈАДИИЦИ VI 10
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ном је рекла ЖапуВалжану: — „Оче, дасам 
знала, ја бих је била попела.*4

Поставши питомица у мапастпру, Козета 
је требала да промепн одело и да се одепе 
у мапастирско. Жап Валжан измолп да му 
се даде одело које је дотле носпла. То беше 
опа иста црпипа коју јој је он дао кад ју 
је пзвадпо пз мехапе Тепардпјеве. Још пе 
беше иодерапо. ЖопВалжап оставн овесук- 
њпце, чаранице, п цппелпце, с камФором и 
другим мприсима мапастирскпм, у једну кожну 
торбу коју је иегде пашао. Ту торбу ме- 
туо је* па једну столпцу поред кревета, а 
кључ је од ње посио уза се. — Оче, упп- 
таће га једпом Козета, каква је то торба 
што тако лено мирпгае?

Чпча Фошлевап, оспм славе о којој, као 
што смо поменули, пнје пмао нп иојма, бпо је 
паграђеп за добро дело које је учиппо; нре 
свега, бно је срећан, потом је много мање 
имао да радп, јер му је иомагао Жан Вал- 
жаи. На послетку, као страстан дуванџија, 
он је поред Г. Мадлена дуваппо трп пут 
впше него пре, и то му је било тпм слађе 
што је Г. Мадлеп плаћао.

Дувнама се пнје свидело име Ултпм;оие 
су звале Жапа Валжана други Фовап.

Да су ове свете девојке имале макар малко 
ока Жаверова, оне би морале опазитп како, 
кад има каква иосла вап мапастпра, увек иде

I

I’.



/ 147

опај старији, немоћни, и хроми Фошлеваи, а 
никад онај други; али, или што очи којепе- 
престано Бога гледају пе умеју да шпијопишу, 
или игго радије вребају једпе друге, тек оне 
не опажаху ово.

У осталом, Жан Валжап 'је имао право 
што се чувао и нгго се пије никуд мицао. 
Жавер је више од месец дана назио и врс- 
бао но овом крају.

Овај мапастпр беше Жану Валжапу као 
какво острво окружеио самим ировалама. Ова 
четири зпда беху сада сав свет његов. У њима 
је впдео довољно неба да буде озбиљан, и 
Козету, па да буде срећан.

Опет је ночео да живи тихо а нријатно.
Са старпм Фошлевапом боравио је у ко- 

лебп па крај врта. Ова колсба, подигнута на 
старим зидовима, која се виђаше још и 184г 
годиие, имала је, као што се зна, трп соб 
које су бпле празпе. Највећу и пајбољу, Фој 
левап је уступио, ма да се Жан Валжан пр 
тивио, Г. Мадлепу. Осим два клипа о ко^ 
је вешапа подвеза и путуња, зид ове собе 
био је украшеп једпим ројалистичкпм иапир- 
пим повцем од 93 годипе, којн је бпо при- 
лепљеп впше оџака.

Ову вапдејску повчапицу прилепио је па 
зид нређашљп вртар, стари шуап којп је 
умрво у мапастпру, и кога јс заступио Фош- 
леваи.
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Жаи Валжаи јс ио ваздан радпо у врту. 
Некад је бпо дрвокрес, а сад јс радо иостао 
вртар. Чптадац ће сс сећати како је он умео 
воће да негује. То јепсада ноказао. Готово 
сва дрвета у воћњаку беху днвља и перодиа; 
он пх је покалемио и пзмамио им дивотаи род.

Козети је било дозвољено да по једаи час 
па дап нроведе с њпме. Дете је палазидо да 
су сестре сетне и тужие, а ои да је бдаг и 
добар, и за то га је обожавало. У одређеи час, 
оиа бп дотрчада у кодебу. Кад би ушда у- 
путра, упела бп нравн рај. Жаи Валжан се 
осећао срећппји срећом Козетипом. Га«дост 
коју чипимо другоме има ту дивпу особину 
да пе слабн као сваки други реФлекс, него 
пам се, на против, још зрачнија враћа. У 
време игре и забаве, Жаи Валжан је гдедао 
Козету како трчп и игра се, и њен смехрас- 
нозпавао је од свачијег другог смеха.

Јер Козета се сада и смејала.
И сам облик Козетии беше се уиеколико 

измепио. Нестало је опе патуштености с лица. 
Смех је штоисунце; оп разгоин зиму с лица 
човечјег.

Кад се игра сврши и Козета се у школу 
врати, Жаи Ваджаи гледа у ирозоре'њеиога 
разреда, а кад се иоћу пробуди, он гледа у 
нрозоре њепе собе-снаваопицс.

У остадом, Бог нма своје иутовс; маиа- 
стпр је, као и Козета, ириномогао да одржи
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н донуни у Жаиу Валжану дело владичино. 
Извесиа јс ствар да добродетељ има једпу 
страпу која ирелази у охолост. Ту има један 
мост што гаје ђаво подигао. Жан Валжан је, 
можда и ие знајући, дошао бпо врло блпзу 
те страпе и тога моста, кад га Ировиђеље 
баци у маиастпр Малог Пикгшса; док је год 
ноређивао себе само с владпком, налазпо је 
да је недостојан, и био је скромаи; алп од 
иеког времена ночео је мернти себе нрема 
људпма, и охолост се већ појављивала. Ко 
зна? можда бп он на иослетку прешао лагапо к 
мржљи.

Манастир га је задржао на том нревалцу.
Ово беше друго место сужаиства које је 

видео. У младости својој, тако рећи у иочстку 
живота својега, и доцније, ту скоро, впдео је 
друго једно место, грозпо и ужаспо, где је 
познао неиравичност правде и злочинство за- 
копа. Данас, носле робије, вндео је мапастпр; 
и, мислећи како је робијао па робији и како 
сада, тако рећи, посматра мапастпр, он их јс 
стрепећи суочавао у памети својој.

Покаткад се налакти па мотику и лагаио се 
сиусти у бескопачпе увојке саљаља.

Сећао се пекадашњпх другова.својп.х; како 
су оии јадии и песрећни; устају зором, а раде 
до мрклог мрака; једва имају кад да снавају ; 
ноћивају на даскама па којима је иостеља 
само два нрста дебела, у собама које се греју1
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само у време најљућих мразева; носс гадио 
црвено одело; кад су велике прућинс, смн- 
лују се те им даду платнене панталоне, а кад 
су јаки мразеви, једно гуљче иа леђа; не дају 
пм пи випа ни меса, осим кад иду па сувише 
тешке радове. Немају својих имена, него се 
зову 1Ш нумерама; пду као некежпве цифре; 
гдедају у земљу, говоре лагапо; ошишани су, 
батпнапп су; жпве нод срамотом.

А затпм му сс мисао окрене на створеља * 
која му беху пред очпма.

И она су ошишана, гдедају преда се, го- 
воре тихо; адп не жпве у срамотп, пего у 
сред весеља светског; нису им деђа исиребн- 
јана батпнама, ади пх плећа тпште од тега- 
ког правпда. И ова створења немају својпх 
световних пмена; оиа живесамо нод именима 1 
духовппм. Нпкад пе једу меса, иитп ппју впиа; 
често до мркдог мрака ништа пе окусе; посе, 
пе црвеи капут, иего црпу вунену расу, лети 
тешку, а зпмп лаку, којој не могу ни да што * 
додаду, нитп што да одузму; пити дети пмају 
пдатнепа одеда, нпти зими сукнених гуњева; 
а шест месеца, нз дана у даи, посс когауљу 
од кострети, од које деже грозпицу. Бораве, 
не у собама које се ложе само кад су љути 
мразеви, него у ћедијама које нпкад ие виде 
огња; снавају, не па постсљи иа два прста 
дебедој, него па сдами. Сврх свега, не да 
им се пи да спавају; сваку у Бога поћ, по-
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сде рада од Јутра до мрака, ваља, чпм зас- 
пеи мадко се загреју, иробудптп се, устати, 
ц пћи па молптву у мрачпу п студепу канелу, 
и кдечатп па камепој плочп.

У гдекојс дане, свако ово створеље, па- 
пзред, ировсдс по дваиаест часова ненре- 
станце клечећи на нлочи или лежећи иичке 
на земљи, разаиетих као крст руку.

Опо су тамо људи; а ово су овде жепе.
Шта су скривили опи људи ? Кралп су, 

иападали, отимали, налили, убпјали. То су. 
лоиови, разбојници, варалице, троваоцп, на- 
ликуће, убпце. А шта су скривиле ове жене ? 
Иншта.

На једној страпи разбојииштво, превара, 
иохара, пасиље, нохотљпвост, убпство, све 
сорте сакрилегнје, све врсте атентата; па 
ДРУгој, једна једипа ствар, — иевпност.

Невипост савршеиа, која се готово уздигла 
у пеко тајапствепо вазнесење, које се још 
држи за земљу добродетељу, а већ се ухва- 
тпло за небо светитељством..

На једној страни злочпнства се тихо при- 
чају; на другој се греси гласпо псповедају. 
И каква здочипства! а какви греси!

На једиој страпп мијазме, на другој не- 
ветриви мирис. На једпој страни моралиа 
куга, којасе вечпто чува, тоиовима окружава, 
и која дагапо прождпре своје куженке; па 
другој, безазлеп загрљај свију душа у једпом
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истомдому. Опде помрчпна; овдесепка; адп 
сепка пупа впдеда, и впдедо иупо зрака.

Ронство је и тамо и амо; алп тамо може 
бптп и ослобођења, увек стојп пред очнма 
законскп рок, а нотом и бежање. А овде је 
вечност; у пме паде, у долекој будућности, 
има само опај зракслободе што га људп зову 
смрт.

11 Тамо је човек оковап гвожђем; а овдеје 
оковаи вером својом.

Шта пзлазп одапде? Прокдетство, шкргут 
зуба, мржња, очајпнчко неваљалство, беспа 
впка иа друштво људско, сарказам па пебо.

А штанзвире одавде? Благослов и љубав.
II у оба ова места, тако слпчна и тако 

разлпчпа, ове две сорте тако разипх створења 
чнпе једио нсто дело, — пспаштање.

Жан Ваджаи разумеваше нснаштање оинх 
првпх, пспаштање лпчио, испаштање својнх 
грехова. Алн пе разумеваше ово друго нспа- 
штање, пспаштање овпх створења без нрекора 
н без прље, и он се питаше дркћући: Исна- 
штање чега? какво исиаштање?

А један глас одговараше му у савестп: 
иајбожаискнје дело људско, пспаштање за 
друге.;

Ово је сасвпм лична теорија, пмп је само 
причамо; мп само стајемо на гледпште Жаиа 
Валжапово и иредајемо утиске његове.

’
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ч Пред очпма му лебдпјаше иајвнши врх 
одречетва, иајвпша чука могуће добродетељи; 
певппост која прашта људпма грехе шихове 
п исиашта нх место њпх; ропство, мучење и 
трпљење, које хоће, прпмају, п траже душе 
којс нису грешпе, на место оппх душа које 
су г.решне; љубав према човсчаиству утон- 
љспа у љубав нрема Богу, но онет одвојепа, 
п пупа молптве; кротка слабачка створења 
што певољишу као они пгго су кажњепп, а 
смешс се као они игго су награђепи.

И сети се како се он усуђивао да се тужп!
Доста пута, у по ноћп, устао бп да слуша - 

благодарно појањс ових невинпх створења 
што се иовнјају нод теретом службеппх пра- 
внла, н жмардп га иодпђу кад се сети како 
онп којп су нраведно кажњеип дижу свој глас 
к иебу само да га грде, н како је оп, јадппк, 
иесипцом иретпо Богу.

Чудпа ствар која га је заводила у дубоке 
сиове као тиха ономепа самога Провиђења: 
нрескакање преко зида, пужање тешко п она- 
спо, рпзиковање главе своје, све ове труде 
и муке иодпео је он да пзпђе из опог места 
иснаштања, п све је то учпипо да уђс у ово 
друго мссто. Није лптосимвб судбипе њсгове?

И овај је дом нека тамница, п страховито 
лпчи иа онај из кога је оп иобегао, и опет 
он ппкад пијс долазпо тамо на оваке мпслн.
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И овде впђаше ограду, катанце, гвоздепе 
пајанте, које чувају — кога? Лнђеле.

Опе псте впсоке зпдове што чувају тпгро- 
ве, виђаше овде да чувају овчице.

Ово беше место пспаштаља, а пе место 
кажњења; п опет оно беше далеко љуће, 
црње п пемплосрднпје од опога. Ове девојке 
беху жешће савпјепе од опих робнјаша. Некп 
студен н оштар ветар, ветар којп је ледпо 
младост његову, пирпо је иреко ограђепе и 
закључане јаме онпх кобаца; други један 
ветар, мпого оштрпјп и пссрећппјп, дуваше 
у кавезу ових голубнца.

Зашто ?
Кад мпслп о овпм стварпма, све што је 

у њему губп се пред овом мпстерпјом узвпше- 
ностн.

У овпм размпшљањнма ишчезава охолост.
Оп се од свуда враћао на самога себе; осе- 
ћао се слаб и јадан, п плакао је толпко цута.
Све што је ушло у његов жпвот за ово шест . 
месеца одводпло га јек светпм поукама владн- 
чиппм; Козста љубављу, манастир кротошћу.

Покаткад, вечером, у сумрак, оида кад у 
врту нема нпкога, клечао је на сред стазе 
што иде поред кансле, иред прозором па којп 
се иадвприо оне ноћп кад је дошао, окрепут 
опамо где је мислио да сестра која каје лежп 
па земљп. Клечећп тако, он се молио иред 
овом сестром.1!
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Изгледаше као да не сме да клекне пред 
самим Богом.

Све што га окружаваше, овај тихп врт, 
ово мнрпсио цвеће, ова дечица што весело 
вичу, ове жсне озбиљне а иросте, овај муклп 
манастнр, пролгмаваше га полако, п, мало ио 
мало, твегова душа беше иуна ћутљнвости 
као овај мапаспр, мирнса као ово цвеће, тн- 
шнне као овај врт, иростоте као ове жене, и 
радостп као ова деца. И потом мишљаше 
како су га два дома Болсја паизмепце при- 
мпла у два пајкритичпија догађаја у жпвоту 
његовом, — ирвп, кад су се сва врата затво- 
рпла и друштво га људско пз себе пстерало; 
други, у трепу^ку кад га је другатво људско 
оиет нојурнло, а робнја се отворпла да га 
нрпми; и, да пије било првог, да биидаље 
чиппо зло, а да није било другог, да би опет 
донао мука.

Срце му се топљаше од благодарпости, и 
он љубљаше све више н више.

Тако нрође пеколнко годпна, п Козета 
норасте.
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I

Д е т и I
Париз пма једпо дете, ашума пмаједну 

тицу; тпца се зове врабац; дете се зове 
гамеп.

Здружпте ове' две идеје које садрже, 
једна сву пећ, друга сву зору; креснпте 
ове две варпице, Парпз, детпњство, — п 
нзићп ће једно мало створење. Нопшшпо 
(човечуљак), рекао бп Нлаут.

1*
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Ово мадо створењо весело је. Оио не 
једе сваки дан, а у театре пде, само ако 
хоће, свако вече. Оно нема ни кошу.ве иа 
телу, ни обуће на погама, ии крова пад 
главом; оно је као и мухс које немају 
иишта од свега овога. Нма му седам до 
трннаест годипа. лшвц у четама, обија кад- 
дрму, борави под ведрим небом, носн старе . 
очеве панталопе које му надају чак преко 
нета, једап стари шешир другог каквог 
оца којп му пада преко ушију, један само 
прекорамак сажутим крајцем, трчи, вреба, 
њушн, дангуби, пуши, псује као робијаш, 
вуцара се ио крчмама, нознаје лонове, дира 
девојке, говори нословпчки, иева безобраз- 
не песме, и нема пшита рђаво у срцу. То 
је за то што оио има у души својој један 
бисер, невииост; а бисерн се не круне у 
блату. Докле год је човек дете, Бог хоће 
да је он невин.

Кад би ко занитао огромну варош: 
Шта је то? она би одговорила: То је 
мој мали.

ш ‘
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II

Иеколики особепи зпацн швгови

Гамеи иариски, то јс кеиец џинов.
Да не иретерујсмо, овај речни керувнм 

има нокаткад кошуљу, алп и тада* има 
само једну. иокаткад има п цииеле, али 
које иемају ђопова; кашто има п стаи, и 
води га, јер ту налази матер своју; али 
још вшне воли улицу, јер у њој иаходи 
слободу своју. Ои пма своје игре, своје не- 
сташлуке, којима је основа мржња иа ћив- 
тарију: имасвоје метаФоре: бити мртав, у 
љега се каже појссти зубачу с кореном; 
има своје запате: дозвати Фијакере, спу- 
стити сгоиицу па колима, уценитп ирелаз 
с једне страие улице на другу кад је ве- 
лика дажда, што он зове градити всштачкс 
мостовс, разглашавати иаредбе које власт 
издаје у корист народа Француског, чепр- 
кати ио калдрми: он има и свој иовац, а 
то су свакојакн израђени комадпћп бакра 
који се налазе иа улпцн. Тај чуднп но- 
вац, којп сс зове штурак, има ненроменит 
и врло уређен течај уовој малој цпганијп 
дечијој. ’

На послетку, он има и своју Фауну, коју 
брижљиво нроучава по буџацима; биљна 
ваш, иаук, дђаво“, црна буба која нрети

I
ч
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савпјајући дворогп ренпћ. Он има исвоје 
чудовшите које је но трбуху љускаво а 
није гуштер, које је но леђима богињаво 
а није жаба, које лшви ио рупама у ста- 
рпм кречанама и у пресахнулим јамама. 
црно. рутаво, протегљасто, које гамиже, 
час лагано, а час брзо, које пе цпчп, али 
гледа, и које је тако страшио да га нико 
иије никад видео; то чудовппгге оп зове • 
гуштер. Тралшти гуштере у камењу, то је 
неко страшно задовољство. А друго једпо 
задовољство, то је дићп пзпеиада калдрму, 
ц видети бабуру. Сваки крај Париза чувеи 
је са својпх заиимљивпх налазака. У др- 
варппцпма урсулинскпм има уволалса, у 
Паитеону има стопога, у јарковима Мар- 
совог Поља има нуноглаваца.

Шго се тиче речи, овај детић има их 
као и Талеран. Није мање кпнпчаи, али 
је далеко више поштен. Обдареп је неком 
несмотрепом веселошћу; од његовог иустог 
церекања хоће да оглухну дућанџпје. Он 
се несташно спушта од највише комедије 
до иростог сирдања.

Пде каква пратња. У њој је, између дру- 
гог света, и један лекар.

— А гле! рећи ће који гамен, откад 
лекари носе своје дело?

Други једап стојиуједиој гомили света. 
Један озбиљан човек, с наочарима п дран-

!
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и>гудијама па дапцу од сата, окрете се љу- 
тпто п речс:

— Неваљалче један! нгго узимаш струк 
моје жене?

— Ја, господипе! ево претресите ме.

: На
4

III !ј

Ои јс пријатан

У вече, с пеколико суа* које увек пма 
начипа да нађе, човечуљак пде у театар. 
Прешав нреко овог мађпчког прага, оп се 
преобразн; од гамена постаје титп. Театри 
су неке пзврпуте лађе којима је трбух горе. 
У тај трбух утрна се тити. Тити је гамену 
то што је иоћип деитнр дарвп; једно псто 
створеље које трчи и врља. Достаје само 
да оп буде ту, онако срећап п задовољан, 
онако сплно одушевљеп и радостап, пље- 
скајућп рукама као да крилпма бпје, иа 
да се овај теспи, смрдљпвп, мрачни, отужнп, 
пездрави, гнусни, п гаднп трбух пазове Рај.

Подајте једном створељу што му не треба 
а одузмите му што му треба, па ћете иматп 
гамепа.

/
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Гамен пма мадко п лптерарпог знања. 
Његове тежње, жао пам је што морамо 
рећп, нпсу кдасичпог куса. Он је, од ирп- 
роде, мадо академпчап. Примера радп, но- 
пуларпост госпођнце Марс у овој мадој 
пубдицп несташпе деце пронраћена је с 
мадко проппје. Гамен ју је звао госпо- 
ђпца Миш.

Ово створење смеје се, руга, дере, ждере, 
бпје, дроњаво је као дерпште а иодерано 
као фндософ, пеца у одуцнма за иечпстбту, 
лови у нужппцпма, вадп нз смрада. шаду 
и весеље, заглушује раскршћа живошћу 
својом, исмева и уједа, звиждуће и пева, 
впче п урдиче. убдажује Алилуја иесмом 
Матаптпрлиретом, поје све рптме ночев 
од Тебе Бога Хвад.им па до масних броја- 
нпца, падази а не тралси, зпа и што пе 
зна, шпартаиац је такода је всћ крадљи- 
вац, мудро је од си.ше лудости, лнрично 
јс до безобразлука, чучидо би иа врх 
Одпмиа, наља се по буњишту нокривено 
звездама. Париски је гамеп мади Габле.

Ои не воли нанталона, ако на њпма 
нема џелпћа за сат.

Мало се чуди, још маље илаши, исмева 
сујеверја, обара свс што је надмено и пре- 
терано, цери се свима мистеријама, плази 
се на све којп се враћају, денојетпше сва 
лепа иравида, уводи карикатуру у епскс

I
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творевипе. Не за то што је он нрозаичан; 
Боже сачувај! иего он свечапу впзију за- 
мењује комедијашком Фаитасмагорпјом. Да 
изађе преда њ Лдамастор, гамеи би рекао : 
Л гле Крокмитеиа!

IV

Он може бити и од користи

Парнз ночиње с дедаком а свршује с га- 
меиом, два створења којнх нема ннкоја 
друга варош; једно, иасивно иримање које 
је задовољно што гледа; друго, неисцрпива 
инцнјатнва: Придом и Фуљу. Само Нариз 
нма ово у јестаствецици својој. У дедаку / /. 
је сва моиаркија. У гамепу је сва анаркија.

Овај блсди дечко из нодграђа париских 
живи и развија се, мучн се и довпја у не- 
воЛ)П, и као замишљеп сведок гледа дела 
људска и појаве друштвене. Ои сам мпсди 
да је пебрнга; али није. Он гледа, готов 
да се насмеје; алп готов ина друго што.
Ко сте да сте, били ви Предрасуда, Зло- 

' употреба, Срамота, Притисак, Ненравич- 
иост, Деснотпзам, Неиравда, Фанатпзам, 
Тпранија, чувајте се гамена којп зија.
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Овај ће малиш да иорасте.
Од каквог је лена начнљен ои? од ма 

каквог кала. Једна шака блата, једапдах, 
— и ето Адама! Ваља само Бог да га се 
дотакне. А Вог увек додприе гамепа. Суд- 
ба се брнпе о овом малом створељу. У 
овој речн судба, разумемо малко н среће. 
Овај нигмеј, умешен од обичне нросте зем- 
ље, незналица, непнсмен, нростак, глупак, 
да лн ће бнти јоњаннн нлн беоћаннп? 
Вочекајте, сиггН гоГи, дух парискн, овај 
демон што ствара случајну децу п судбнн- 
ске људе, градн, иротнвно латинском лон- 
чару, од крчага амФору.

;

::V
3

Граиице н»егове

Гамеп волн варош, али воли и осаму, 
јер пма мудрости у себи. (ЈгМз атсЛог 
(волн варош) као Фуско: гиггз ата(ог (воли 
иоље) као Флако.

Лутати мис.1ећн, то јест врљатн, то је, 
за ФИЛОСОФа, кратити време као што ваља; 
нарочнто у овом чудиом и двојаком, нри- 
лпчно ружном н готово рећн измет-нољу

1
I
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што окружује гдекоје великс вароши, а пре 
свију Париз. Гледати крај варошп, то јс 
као и глсдати амФибију. Нестаје дрвећа, 
иастају кровови; нестаје траве, настаје 
калдрма: нестаје трага колскога, настају 
дућаии; пестаје стаза и нутова, настају 
страсти и трвеља; нестаје ћува божанског, 
а настаје врсва људска: и то је оио што 
човека необично .забаља.

И за то су ова мало црнмамљива места, * 
што се путнику чнне сетна п невесела. 
шетнида онпма што мисле и сањају.

Овај што пише ове врсте дуго јеи често 
швр.вао око Париза, и то му је извор ду- 
бокпх спомена. Она мека руднна, оие но- 
шљунчепе стазе, оиа сига, онај лаиор, онај 
гинс, опе моиотоие стрњпке и угари, ране 
биљке које се впде гдегод у пизи, она 
смеса дивљега и варошкога, оие иростране 
иусте удољпце где војнпцп-добошарп уче 
лупати у добош, и тако у пеку рукусричу . 
битку, оне дневне осаме а поћне престраве. 
трошаи млшг што га ветар окреће. долани 
што ваде камен, механпде па ћошковима 
нред гробљем, тајанствена драж велпких 
мркпх ограда што унакрст секу ведике 
лросторнје које јесунде обасјадо а ленти- 
рови пх прекрилилп, — све је то њега 
иривлачило.
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Ваљда ш1ко наспету нс зна за она чудна 
места, .Гласијер, Кипет, ружан зид 1’ренсл- 
ски. ишараи ђулетпма, Моп-Париас, Вум.ја 
Лама, Лањеви иа обали Марне, Мои-Сурп. 
Тоиб-Исоар, Пјер-Пдат у Шатиљону гдс 
има један стари исцрненп камени мајдаи 
који пије шппе нн за што осим да у љсму 
расту печурке, и којп је покривеи једним 
трапом од нрњадљшшх дасака. Римска је 
кампања пдеја, Парпска је околнна такође 
идеја; пе впдети у оном што иам орнзон 
даје ншпта друго иего поље, куће пли 
дрвеће, то значн остатн на новршпвн; свн 
нзгледн једпе ствари јесу мнслн Божије. 
Опо место где се иоље сиаја с варошју 
увек је иуно неке мелаикодпје што иро- 
жмава. Ту вам говори у један нстн мах и 
нрпрода н човечапство' Ту се јављају и 
оригинадиостн докалпе.

Ко је год као ми дутао но овим осам- 
љеипм околинама иаших нодграђа којс се 
могу пазвати обаде нарпске, вндео је овде 
оиде, иа местима пајиустијим, у тренутку 
најнепадннјем, иза какве сниске ограде 
или у ћошку од каквог тамног зпда, го- 
милпце деце која су печпста, каљава, ира- 
шињава, дроњава, разбарушена, која се ту 
играју. То су сиротпњска деца која су од- 
бегла од својих кућа. Снољашњи будвар 
је место где она дишу; палнлула је њи-

'
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хова. Ту се она учсншколују. Ту просто- 
дуншо иевају неваљале иесме. Ту јкивс, 
пли боље рећи, туегзистују далекоодсва- 
чијцх очију, у пријатне мајске и јунске 
дане, клечећи око каквс рунице у зсмљи 
и дувајући из ље дугмета, огимајући се о 
крајцаре, пеодговорна, самосвојиа, слобод- 
на, срећна; и, чимвасвиде, одмах се сете 
да имају свој запат и да им ваља зарађи- 
ватп комад хлеба, на вам нуде да куиите 
какву стару вунену чарапу иупу мајских 
бубаиликакву киту јорговаиа. Видети ову 
чудоу децу, то је и милина итуга околипе 
нарпске.

Покаткад, у гомилпцама ових дечака, 
пма и малнх девојчица, — да им нису 
сестре? — готово рећи младих девојчица, 
мршавих, грозничавих, нрепланулих, мес- 
тимицеулицу румепих, закићених влаћем 
и булкама, које иду веселе, иусте, босе. 
Храпе се трешњама у житу. У вече сс 
смеју и кикоћу. Ове гомилице, осветљене 
дневном светлошћу или у сумрачју пази- 
ране, много забаљају човека саљача, и ои 
меша оно што види с опим што саља.

Париз средина, а иалплула просгор уна- 
около, — то је овој деци сав свет п сва 
зсмља. Никад се она пе макиу даље. Она 
пе могу нпкуд из парпске атмосФере као 
пи рибс из водс. За љпх, два часа пза
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баријера, нема више нпшта: Иври, Жан-- 
тп.ђн, Аркељ, Белвиљ, Обервиљије, Мепид- 
моитан, Шоази-ле-Роа, Биљаикур, Медоп, 
Исп, Ванвр, Севр, Г1пто, Нељи, Жапвилије, 
Колоиб, Ромеиљив, Шату, Аиијер, Бужи- 
вал, Нантер, Аигпјеи, Ноази-ле-Сек, Но- 
жан, Гурпе, Драисп, Гопес, — то је крај 
света.

!

'г

VI

Малчице историје

У време готово рећи садашње, кад се 
догађало ово што се ппше у овој књизн, 
нпје, као данас, стојао ио један жапдар 
на сваком ћошку од улпце (благо о коме 
нпје време да говорпмо); и онда оваке 
беснослене деце беше пуноуПаризу. Ста- 
тпстика казује да се годпшње палазп у 
средњу руку по двеста и шесеторо деце 
без крова, која бораве уместпма пезагра- 
ђеним, у кућама које се зидају, и под сво- 
довима мостовским. Једпо овако гњездо, 
које је иостало чувено, извело је „ласта- 
впце с моста арколског.14 То је, у осталом, 
један од најгорих симптома социјалнпх.

*
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Сва злочипства људска почиву од скитње 
дечнје.

Изузима се само Париз. У извесној мери, 
и у паточ овоме што смо спомепулп, изу- 
зетак је нраведап. Док је у свакој другој . 
варошп дете скитнпца иропао човек, док 
је, готово свуда, дете, које је остављено 
себп самоме, у иеку руку памењепо да 
иотоне у јавне нороке који нрождпру у 
њему п иоштење и савест, дотле је гамен 
иарпски, опако кваран ио пзгледу, готово 
недодирнут у унутрашњостп својој. Ваља 
коистатоватп једпу дпвотну ствар која се 
јавља у сјајној чистоти наших. народнпх 
нокрета н револуцпја, — ндеја која је у 
ваздуху иариском даје неку некварљивост 
као п со што је у водама Окејановим. Ди- 
сатн Париз, значи очуватп душу.

Ово што говорпмо не одузпма ништа 
оној тузи срца коју осе^амо кад год срет- 
иемо које овако дете, око којега рекао би 
видпш како се леиршају коицп ноцепане 
Фамплије његове. У садашњој цивилиза- 
цији, која је још врло непотнуна, иије 
ннмало необнчно нпти сувпше пеморалпо 
ово ценање Фамилија што се губе у тами, 
што не знају внше игга је бпло од њпхове 
дсце, и што тако рећп остављају своју 
утробу на друму. Отуд су оне мрачне суд- 
бпне. Тосезове, јер је ова жалосиа ствар
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ушла у нсслоиицу, „битибачеп накалдрму 
иарнску/

Узгред буди речено, ово остављаље деце 
иије иимадо спречавала стара моиаркија. 
Малко мисирскога и циганскога у иижим 
слојевима беше но вољи вишим СФерама и 
иђаше у илан власиицима. Мржња на на- 
ставу деце иародие беше као нека догма. 
Што ће то „половио обравовање?" Овако 
говораху сви ив реда. Али дете скитница 
иоследица је детета незиалице.

Осим тога, монаркпји су покаткад тре- 
бала деца, и онда она, да се тако изра- 
зимо, онени улицу.

За врсме Луја XIV, да не идемо даље, 
краљ је хтсо, с разлогом, да створи Флоту. 
Идеја беше добра. Али да видите каква 
беху срества. Нема ии помена од Флоте, 
ако! поред брода с једрилима, играчке 
ветровима, и дага вуче кад затреба, пема 
брода који иде куда хоће, било веслом, 
било паром; галпје су оида биле маринн 
то што су сада стимери. Ваљало је дакле 
имати галија: али галије ие иду саме, него 
их крећу галијаши; требало јс дакле га- 
лијаша. Колбер је, нреко окружних власти, 
стварао што је више могао робијаша. У томе 
су му и судови били много на руцп. Ие 
скине когод капу кад иролази лигија, — 
то је хугепот: па робију, тј. на галије с

;.;

:
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Н)Нм! Дете какво иде само улицом; ако 
само има нетнаест годииа, а незт где да 
спава, — иа галије га воде. Велпка влада? 
велики век.

За владе Луја XV, једио по једио дете 
иестајаше у Паризу; полиција их је крала, 
не зиа се за какву тајаиствеиу нотребу. 
Са страхом су шаитаие ужасие ирпче о 
пуриурним оањама краљевим. Барбије го- 
вори наивно о овим стварима. Дешавало 

• се каткад да нолицаји, јурећп децу, ухвате 
дете које има родитеље. Родитељи. у оча- 
јању, трче за иолицајима и траже заштпте 
од власти. Власт „учини нужно ислеђење4, 
и веша — шта мислите кога? полицаје? 
Не, него родитеље!

VII

Гамеи би илао своје место у класи- 
Фикацији нидијско.ј

Париска је гаменерија готово једна ка- 
ста. Могло би се рећи: ие може сваку љу.

Ова реч, гамсн, први пут је иаштам- 
иаиа п из пародног језика у књижевни 
ушла године 1834. Она се појавила у јед-

ЈАДНИЦИ VII 2

1
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иој малој кНјШКПцп која се зоие Спромах 
Клаудије. Скаидал је био вслпки. али је 
реч прошла.

Врло су раздичнп елемептн којп дпжу 
цепу гамепу међу гаменима. Ми смо знади 
једиог гамена који је био врло цељен и 
уважен пгто је впдео ка&о је један човек 
иао са врх звонаре Нотр-Дамске; другог 
једног, што је успео да се увучеудворку 
где су замало стојале статује инвалидског 
дома, па штрбнуо малко од олова њпног; 
трећег једног, што је впдео како су се пз- 
врнула ноштанска кола; четвртог једиог, 
што је ,знао“ једног солдата који умало 
није искоиао око једиом ћивти.

Ово објашњава онај узвик једнога га- 
мена нариског, дубоку ениФОнему којој се 
иростак смеје не разумевајући је: Боже 
мој, ала сам несреИан! још нисам видсо 
да ко иаднс с иетог воја!

А лепа је реч и онога сељака: — Теби, 
болан, умрежепа; а што ниси звао лекара? 
— А шта му зиаш, брате, ми, ова сиротп- 
ња, ми сами умирсмо. Ако се у овој речи 
огледа сва насивност сељачка, опда, у овој 
другој, без сумње, лежи сва слободњачка 
анаркија шииарачка. Једног осуђеника воде 
на смрт, а нон га нрати и исноведа. Па- 
риски шииарац гледа то и вели: — Гле

\



19

гакако говори свомс мантијашу! Лицемср 
јсдап!

Извесиа дрскост у релнгијозпим ства- 
рнма узвншује гамепа. Валшо је бпти си- 
лан дух..

Ићи те гледати кад се ко иогубл>ава, то 
иу је дужпост. Ои види гнлотипу и смеје 
јој се. Зове јетепадћи јој: — Јадад,Ђуд- 
лпвпца, Мајчица, Последњи Залогај, — 
птд, птд. Да му се иншта не измакне .од 
ока, прескаче знд, иуже се па балкон, 
пеље се иа дрво. обеси се о илот, ирпл>уби 
се уз димљак. Гамеп се рађа кровар као 
што се рађа и мрпар. Кров му нпје страш- 
ппјп одкатарке. Нема светковине као што 
је гревска. Самсоп п опат Моптес ирава 
су поиуларпа пмепа. Дплсе дреку па трп- . 
љпвога да би ги окуралто. Покаткадсеп 
диви. Ласиер, гамеи, впдевши грозног До- 
тена како храбро умпре, рекао је ову реч 
у којој има будућиости: Завидим му. Га- 
меии не зпају Волтера, али зпају Папаво- 
апа. У једној истој прпчп, мешају ,полп- 
тпчаре" с убицама. Памте какво је ко 
одело посно носледљи нут. Знају да јс 
Толрон нмао пекарску каиу. Аврпл кас- 
кету од впдре, Лувел округао шешпр, да 
је старп Деланорг бпо ћелав п гологлав, 
да је Кастеп био као рак црвеи п врло 
леп, да је Ворије имао романтичку бра-

2*
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дицу, да је Жаи Мартен имаокашпс прс- 
ко рамеиа, да сс ЛскуФС свађао с матером.
— Закосс! нодвикеу им једаи гамен. Другп 
једаи, да би видео Дебакера кад пролазп, 
врло мали у всликој гомили, смотри фс- 
љер на обали и усиулсс сс па љ. Један 
жавдар, који ту стојаше, обрецну се на њ.
— Пустпте ме, господпне жапдарс, речс 
гамеи. И да би одобровољио власт, дода- 
де: Ие ћу иасти. — Стало ми је, ако и 
наднеш! одговорп жапдар.

Гамеип мпого уважавају иссретаи случај 
кад се коме деси. Кад се ко јако носече, 
.»докостп44 као игго веле, онда је то вршак 
од уважења које се може стећн.

Ни иесница није ствар која се мало 
иоштује. Најчсшћс ће те чути од гамсна: 
Ако ли те луаим! Ко је левак, томс се 
завиди. Ко је разрок, тога ноштују.

!

VIII

Јсдна дена реч последљега краља
Лети, он се иреобрази у жабу; и у вече, 

кад се смркне. пред мостом остерлицкпм 
и јенским, са врх кола угљеном натова- 
репих или са врх јавпих перионица, скаче

I
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стрмоглапце у Сепу н у спе нреступе нро- 
тии ларедаб:: лолицијских.

Олај комарац — тако сс он сам зоие — 
нокаткад зпа п да чита, ио леки иутида 
пише. алп увек зиа да брбља. Оинеоклева 
да, леком тајапствепом узајамном наста- 
вом, стече све талелте који могу бити ко- 
рисли општој ствари: од 1815 до 1830, он 
кауче као ћураи: од 1830 до 1848, он црта 
крушку ио зпдовлма. Једве летње вечерн, 
Луј Филип, враћајући се пешке у двор, 
виде једног малог, толпциог, гамена који 
се прониље и ђаволскп мучи да нацрта 
угљеном једпу грдну крушку на једном 
стубу на оградп нељској; краљ, ио доброти 
срца која му јс остала још од 'Ханрија 
IV, поможе гамепу да доврши крушку, па 
му даде један лујдор (20 дип.) и рече: И 
овдс има једна крушка.1 Гамен воли нс- 
ред. Он милује стање кад се диже вика 
и урнебес. Ои мрзи Фраторе. Једпог дана, 
у уппверзитетској улици, један од овнх 
шпнараца ^начини пос“ нред капијом 09. 
— Што чиниш то пред овом канпјомУ 
уиита га један човек који то виде. Ши- 
нарац одговори: Овде има Фратор. А ту 
је, доиста, седео ианип иупције. Но, ма 
колико да јс гамеп волтерпјапац, онет.

Тј. глава крол.ова, која јс личила на крушку.
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приликом, хоће он да се обучс у риппде 
н да иева у црквп, п тада је као што ваља. 
Имају две стварп у којима је од други 
Таптало п које увек желп да постпгпе адн 
дпкад нс достпзава, — то је: да обори 
владу и да окрпп своје панталопе.

Прави гамеп зпа у ирсте све иодицаје 
париске, п кога год срете, одмах му име 
погодп. Оп их умесведа ноброји. Он пзу- 
чава нарав љихову и о сваком нма какву 
иримедбу. Оп чита, као књпгу, душе ио- 
лицајпма. Одмах ће вам без оклевања ка- 
зати: — „Тај је издајица; тај је неваља- 
лац; тај је грмаљ; тај је звекан(свс 
ове речи: пздајица, неваљалац, грмаљ. 
звекаи, пмају особито значење у устима 
његовпм) — „овај овде мпслп да је Пон- 
НеФ (нови мост) љегов, на пе да свсту да 
се шета туда; онај онамо има маиију да 
вуче људс за уши; итд, итд."

I

Г

(
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IX

Стара душа Галнјо

Од овог гамена било је нешто у Иоклеиу, 
а тако и у Бомаршу. Гаменсгво је лијаиса 
духа галскога. Номешано са здравпм ра- 
зумом, оио му даје иокаткад сиагу, као н 
алкоол випу. Каткад је и маиа. Омир го- 
вори једио те једио, леио; али Волтер је 
гамеи. Камило Демулен био је иалилулац. 
Шанпијонет, који је бруталисао чудеса, 
изишао јс из калдрме иариске; оп је, још 
малечак, аоилавио аортикс Светог Ловаиа 
де-Бовеског п Свстог Стевапа ди-Монског: 
ои је дово.био познавао кутијпцу свете 
Жеиевијеве да бн могао заповедати ста- 
коцету светог Јапуара.

Иариски је гамеи пун иоштовања, иро- 
није, и руге. Ои нма ружпе зубе, јер се 
лоше храии и од стомака пати; али има 
леие очи, јер има духа. Да сс нојави Ле- 
хова, гамеи би иа једпој иози одскакутао 
у рај. Ои је силап у траљама. Он може 
да порасте колико год хоћеш. Сад се брчка 
у поточнћу, а кад букне буна, ои постаје 
човек; љегова дрскост иркоси картечу; 
малоире деран, сад је прави херој; као и 
мали тпвљанип, ои иавлачи кожу лавов- 
ску, добошар Бара био је гамеи иариски.:
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ои вшшс: Напред! као што коњ у Соетон 
Пнсму вели: Ајде! н, у једном тренутку, 
од ирдавца иостаје цин.

Ово дете каљуже у нсти мах је и дете 
идејала. Измерите размак од Молијера до 
Г>аре.

Узевши све скуиа, и да се све једном 
речју каже, гамен је створење које се за- 
баља, за то што је несретно.

}

X

Ессе Рапб^ Ессе Ното

Ево Париза, ево човека. Да још једном 
саберемо све, данашњи гамеи иариски, као 
и некадашњи грекулус рнмскн, то је иарод- 
дете које има на челу бору старога света.

Гамен је радост народпа, и у исти мах 
и болест његова: болест коју ваљалечити : 
чиме? светлошћу.

Светлост оздрављује.
Светлост осветљује.
Све благородие зраке сијају нз науке, 

пз лптературе, нз уметности, из иаставс. 
Градите људе, стварајте људе. Иросвет- 
љујте их да би вас они грејали. Пре а
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после, питање о општој паставп иашћс 
иам иа врат с иеодољпвом сплом правог 
апсолута; и опда ћсонп којп буду владали 
иод иадзо]ЈОм идеје Фрапцуске иматл да 
бирају: или дете Фраицуске, иди гамена 
иарпсног;,или иламен у виделу, или тињави 
огав у мраку.

Гамси је израз Париза, а Парпз је из- 
раз света.

Јер Париз је цслниа. Париз је ндаФон 
])Ода људског. Сва ова чудесиа варош је- 
сте једаи извод од обичаја који су мртви 
и обичаја који су јкиви. Ко види Париз, 
мпсли да видн унутрашњост целе исторпје. 
кроз коју се овде онде номаља небо и вире 
звезде. Париз има свој Каиитол — Оте.1-де- 
виљ (оиштинску кућу), свој Партеноп — :') 
Нотр-Дам, свој Брег Авептин Фобур 
Сеит-Антоан, свој Азинаријум — СоЈ)бону, 
свој Пантеон — Иантеон,своју Свету Улпцу 
— булвар-дез-Италијен, свој Впјор — јавно 
мишљење: а Гемоноје1 замењује иосмехом. 
Његов мајо зове се ч»аро (кпцош), његов се 
траистеверии зове Фобуријеи (иалилулац), 
његовсеамал зове Фор-д-ла-хал, његов се 
лазароне зове иегр, њсгов се кокис зовс 
гапден. Све што лма па другом месту, има 
и у Паризу. Рибарка Димарсева може дати

ч •

1 Мссто гдс су 11огуб.1>авани злочипци.
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одговор траварпцп Јеврппидовој, дпскобол 
Вејан ожпвљава у Форнозу пграчу па ужету, 
Тератопгптоп Мплес шиао бп псиод рукс 
с гренадијером Вадбопкером, Дамасип бро- 
каптер био бп срећан код дапашљих те- 
лала, Венсап би отровао Сократа као год 
што бп ц Агора заковао у сандук Дидроа, 
Грпмо-д-ла-Реппјер нронашао је ростбпФ 
са салом као што је Куртпло изумео нс- 
ченог јежа, под балоном од Ларк-д-Ле- 
тоала видимо траиез којп је у Плаута, 
Пекилов мачождер што га је впдео Апулеј 
то је сабљојед па Пон-НеФу, Рамовљев пе- 
ћак п Куркулнјон паразпт јесу два брата 
једнака, Ергазпло бп молио ЕгрФеља да 
га прпкаже Капбасересу; четирп муска- 
дпиа римска, Алкезпмарко, Федром, Дјабол 
п Аргприн долазе у Куртиње у Лабати- 
товпм поштанскпм коднма; Олн-Жел ие бп 
застао више нред Копгрпјем него Шарло 
Нодпјер нред Полиншнелом; Мартон нпје 
тпгрнца, али нп Пардалпска ппје бнла 
драгон; Пантодаб облагује у каФе-англе 
Номентана животомијовнћа;г Хермогеп је 
тенор у Шанс-Елисе, а око љега се вула 
сиромах Тразије, одевен као Бобеш; онај 
гпто вас у Тилерпјама зауставља вукућп 
вас за пуце од хаљине, ионавља вам, иосле 
две хпл>аде годпна, апостроФ Теснрпоиов: 
(јигх ргорегап1ст те ргеЈшгсШ раШо ?

\
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Виио Сиреиско иародшие јшио Ллбско; 
црвена обада Дезожијева равиа је велшсом 
нсхару Балатроновом; Иер */1ашез даје, 
кад иадие поћпа кишица, оиај исти бле- 
сак као и Есквилије; а сиромашки гроб, 
кунљеп за иет година, вреди колико и 
иајмљеп сапдук робовски.

Нађите штогод што Парнз иема. У каци 
ТрОФоиијевој нема иишта што ие би било 
у бачвп Мезмеровој; ЕргаФПлас је васкр- 
сао у Каљиостру; брамии ВазаФанта оте- 
лешен је у коиту Сеп-Жермеиу; гробље 
Светог Медарда чиии онака иста чудакао 
и мошеја Умумија у/Дамаску.

Париз има свог Езоиа који је Маје, и 
своју Капидију која је мадмоазељ ./1еиор- 
ман. Ои се, као и Де.м>о, страшп муњеви- 
тпх јава привиђењб,; он окреће столове 
као Додоиа троиошце. Оп меће иа иресто 
гризету као и Рим куртизан1су: п, ако је 
Дује XV гори од Клаудија, мадам Дибари 
боља је од Месадине. Парпз је слојкио, у 
једиом иечувеном тииу, наготу грчку, јев- 
рејски чир, и пошалицу гасконску. Он меша 
Диогеиа, Јова и Паљаса, одева једиог баука 
старим бројевима Конститисионела, и ства- 
ра Шодрика Дпклоса.

Ма да Плутарко вели да тиран никада 
нс стари, Рим се, нод Силом као и нод 
Домитијаном, нокоравао и драге воље до-
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ливао себи воде у виио. Тибар је био Ј1е- 
теја, ако је веровати хвали, малко доктри- 
нарној, Варуса Вибпскуса: Сопбга Сга- 
сско$ Тгкеггт Јшђетиз. ВИеге ТЉсггт, гп 
е$1 зесШгоист оШсгзсг. Парпз ииједпевио 
милијон литара воде, ели то му ништа 
не смета, да, кад затреба, добује и звони 
на узбупу.

Готово рећи, Париз је добричпиа. Он 
краљевскп нрича- све;'' он иије с раскиде 
да служи Вепери; Његова Калинига јесте 
Хотентотка; чим се насмеје, одмах пра- 
шта; ругоба га весели, иаказа га одобро- 
вољава, иорок га забавља: н сама ипокри- 
зија, овај највиши кииизам, не љути га: 
ои је тако књпжевандане чачка нос иред 
Базилом, и не скандализује се више од 
молитве Тартифове иего што се Орацоје 
плаши хокега Пријанова. Никаква црта 
васеленског лица не Фали па ироФилу Па- 
рпзовом. Бал Мабил није полимннска игра 
у Јаиикулу, али ту нродавачнца тоалбта 
очима изводи лорету, онако исто као што је 
иосредиица Стафила вребала девојку Пла- 
незпју. Баријера Конба није Колисеј, али 
ту се свирепује као да Иесар гледа. Го- 
стионичарка сиријска љуичпја је од ма- 
тере Сагете, али, ако је Виргилнје пшао 
у римске механе, Давид д’ Анжер, Балзак 
ц Шарлет нису избивали из крчме парис-

I

!
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ке. Париз нлада. У њему иламте ведеумн 
и иаиредују црвеии реиови. У њему се 
Лдонај воза иа кодима на дваиаест точ- 
кова ударајући громом и муњом: у њ улази 
Силена јашући на магарици. Сидеиа, чи- 
тајте Рамиопо.

Париз је сиионим Космоса. Париз је 
Атииа, Рпм, Сибарис, Јерусалим, Пантин. 
У њему су скраћеие све цивидизацпје, а 
и све варварије. Наризу би бидо жао да 
иема гидотиие.

Добро је иматп мадко пијаце гревске. 
Шта бп била без тога сва ова вечита све- 
чаност? За то су се наши закони мудро 
иостарали, и, благодарећи њима, ова сечка 
капље иа ове нокладе.

XI

Шала и Илада
Паризу иема граница. Никоја варош нпје 

имала ту власт да се нокаткад шали с опима 
које покорава. Зар вама да угајјам, о ати- 
њани! рекао је Адександар. Парнз даје ви- 
ше него закон, оп даје моду, Париз даје вн- 
ше иего моду, ои даје рутниу. Париз може п
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да будалп кад му је воља; ои дозвољава себи 
иокаткад тај луксуз; алп опда п васслепа 
побудалп с п»име; потомсеПариз пробуди, 
иротре очп, и рекне: Ала сам будала! и 
грохотом се пасмеје на очн роду људском. 
Какво је чудо ова варош! како је чудна 
ствар да овде граидпјозпо и бурлескпо 
тако лено другују, да дело ово велпчан- 
ство пије нимало иомућено целом овом 
народијом, п да једпа нста уста могу да 
дувају дапас у трубу страшнога суда а 
сутра у иеро црпога лука! Париз јесуве- 
ренп весељак. Његова је веселост као гром, 
а љегова шала држп скпнтар. Његова олу- 
ја душе каткад из једне грнмасе. Његове 
експлозије, љегови дани, његова узор-дела, 
његова чуда, његове еиоиеје, нду на крај 
света, а тако н његове спрдње. Његов су 
смех вулканска уста што иоирскају сву 
земљу. Његове су лакрдије буктиње. Он 
намеће народима своје карпкатуре тако 
исто као и свој идејал; највиши споменици 
цивплизације човечанске прпмају ове иро- 
није п позајмљују вечиост своју овим не- 
сташлуцима. Он је иенадмашан; оп пма 
чудеснп 14 јул који ослобођава глоб; он 
даје заклетву же-д-номску свпма иародима; 
његова ноћ 4 августа уништава за три 
часа три хиљаде година Феодалства; он 
гради од своје логике мишнћ једнодушне

1
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вољс; оп сс мпожи у свима облпцпма узви- 
шепога; ои нупи светлошћу својом Вашипг- 
топа, Кошћушка, Болпвара, Боцарпса, Ри- 
јега, Бема, Капина, Лопеца, Џопа Брауна, 
Гарпбалду; оп је свуда где се будућиост 
јавпе, 1779 у Бостопу, 1с20 на острвуЛе- 
опу, 1848 у Пешти, 1860 у Палерму; он 
шанће моћиу реч: Слобода, па уво амерн- 
капскпм аболпцијоппстама сакупљеиим па 
скели Хариерс Феријевој, и па уво патри- 
отама пз Апкопе сакупљеним у мраку у 
Арки, пред гостиоиицом Гоцп. на обалп 
мора: оп ствара Капарпса; он ствара Кп- 
рога; он ствара Ппзакапа; он сипа зраке 
велпчипе па земљу; идући опамо куда пх 
гопи ћув његов, Бајрои је умрво у Мпсо- 
лонги, а Мазет је умрво у Барселони; он 
је трпбупа под погама Мирабовљевим п 
кратер нод погама Робесппјеровим; твегове 
књпге, љегов театар, његова >метпост, 
његова иаука, његова лптература, његова 
Фнлософпја, требпицп су рода људског? 
оп пма Паскала, Рењијера, Корпеља, Де- 
карта, Жан-Жака; Волтера засветрепут- 
ке, Молијера за све векове; његов језпк 
говоре васелепска уста, п тај језик постаје 
реч; он ствара у свпма духовпма идеју 
напретка; слободњачке догме што пх он 
лпје, то су иојасевпма мачевп под главом, 
а душа мпслплаца н нојета његових ство-
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рила јс од 1789 све хероје сиију народа; 
то му иишта ие смета да буде гамен; и 
овај огромни ђеннје што се зове Иариз, 
иреображавајући свет виделом својпм, шара 
угљеном иос Вулшппјеров па зиду храма 
Тезејевог н пшие Кредсвил Лоиов на ни- 
рампдама.

Парпз увек иоказује зубе; кад не режи, 
он се смеје.

Такав је овај Парпз. Димовп из ље»’ових 
оџака јесу пдеје васелеиске. Гомилаблата 
и камења ако хоћете, али, иоврх свега. 
морално створење. Оп је више пего велпки, 
он је огромаи. Зашто? Зато шт сме.

Смети; по ту цену тече се папредак.
Сва велика освојеља стечсиа су впше 

плп маље смелошћу. Да буде Револуцвја, 
ппје довољио да је Моптескије осећа и 
наговешћује, да је Дпдро нроиоведа, да је 
Кондорсе пзрачуиаг.а, да је Арует спрема, 
да је Русо пзумује; ваља да Даитоп сме.

Реч: Смелост! то је оно Нска буде свет- 
лост! Да бп родљудски пшао иаиред, ваља 
да увек стоје на врху ноносип прпмери 
куражн. Дрскост заирепашћује исторпју и 
она је једна од великих видела људских. 
Зора се осмељава кадсепомаља. Кушати. 
не бојати се, одупиратп сс, битп сталап. 
остати всран себн самом, ухватитн се у 
коштац са судбпном, зачудити катастроч»у

,1
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малппом страха што нам га задаје, папа- 
датп сплу пеправедну, грдитп победу пи- 
јану, бптп иврст, гдедатп око у око: ово 
је прлмер који треба пародима, и светлост 
која пх едектрише. Једиаиста сјајна свет- 
дост спја од буктиње Прометејеве па до 
огњеппх уста Капброновпх.

XII

Будућност скрпвена у народу

Барод парпскп, једап псти човек, увек 
је гамен: одртати дете, то зпачп оцртатп 
варош; п за то смо мп ироучпдп овога 
орла у овом песташпом врапцу.

И опет ведимо, раса се парнска јавља 
иарочпто у Фобурима, у нодграђима; ту је 
чпста крв, ту је нрава Фпзпопомија; ту 
народ радн п трпп, а триљење п рад два 
су облнка човечија. Ту имају ведпке го- 
мпде пезпаиих створења у којнма врве 
пајпеобнчнпјп тпнови. Гех игМз, велп Ки- 
кероп; моб, додаје срдпто Борк; гомпда, 
светппа, пук. Ове речп олако су речепе. 
Али тешто. Шта марн? шта мп јс стало 
што опи пду боси? Не знају да чптају;

ЈАДИЦЦН VII

I

3



34

тпм горе по њпх. Али зар ћете за то двћи 
руке од њпх? Зар ћете, буд су песрећпп, 
још и да пх кунете? Зар светлост не може 
прожматп н ове масе? Рецимо опет: Свет- 
лост! п внчпмо увек: Светлостп! Светло- 
сти! — Ко јемчп да овај мрак пе ће 
постатп провпдан? Зар револуцпје пнсу 
трапсФигурацпје (преображајн)? Потецпте, 
фнлософи! настављајте, осветљавајте, обаве- 
штавајте, мнслите впсоко, говорпте гласпо, 
потецпте радоснн на јарко сунце, опрп- 
јатељите се с јавипм местпма, раснростн- 
рпте благе вестн, шнрнте азбуке, прогла- 
шавајте права, иевајте марсељезе, сејте 
одушевљење, кидајте младице са старнх 
растова. Граднте од идеје внјор. Ова све- 
тпна може да ностапе узвишена. Ваља 
уметп послужптп се овпм џиповскпм за-5 
грљајем пачела и врлипа што, у пеке и 
неке трепутке, задрхти, сене, и иотресе. 
Ове босе ноге, ове паге руке, ове рпте, ово 
иезнање, овај гад, овај мрак, могу да по- 
служе да се освојп пдејал. Погледајте у 
парод п смотрићете пстппу. Овај песак што 
га ногом газпте, баците у пећ, пека се 
усија и стопп, па ће опда постати сјајан 
кристал, којим Галплеј и Њутон открпвају 
звезде.

I
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ХПЈ

Мали Гаврош

Од прплпке, осам пли деветгодпиа после 
догађаја што су исиричаии у другом делу 
ове псторпје, на булевару ди Танплу п у 
области Шато-доа впђао се један шппа- 
рац нзмеђу једанаест п двапаест годппа 
којп бн био прилпчио добро остварпо иде- 
јал гамена, да, с осмехом младостп на ус- 
пама, нпје пмао срце савршепо тампо п 
пусго. Ово дете пмађаше мушке иапталоне, 
али пе очеве, н Јкенску кошуљу, али пе 
матерппу. Неко милостпва срца дао му је 
овај стареж н одео га. И опет -је оно нмало 
п оца п матер. Али отац није нп мпслпо 
о њему, а матп га пије нп иајмање во- 
лела. То беше једио од опе деце што су 
иајнре достојна мплосрђа, штопмајупоца 
и матер, а опет су спрочад.

Овом детету пе беше ппгде тако добро 
као на улпцп. Калдрма му не беше тако 
тврда као срце матере његове.

Роднтељп су га, једипм ударом поге, ба- 
цнлп у свет.

И оно је нриуло вољио п одлетело.
То беше несташап, блед, окретап, бпстар, 

језичап дечко, по пзгледу жпвостан п бо- 
лестап. Оп нде, трчп, иева, пгра, чепрка

3»
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по олуку, помало п краде, алп весело, као 
мачке п врапдп, церп се кад га зову трч- 
карало, срдп се кад га зову обешељак. Оп 
нема пп ложе, пп хлеба, ппватре, нимн- 
лоште; али оп је весео, јер је слободан.

Кад ова сирочад постапу људп, готово 
увек дохватп пх жрвањ друштвепог реда 
н смрвп пх, а док су год деца, пе даду 
се п пзмакпу. Спасе их најмања рупнда.

Но ма колпко да беше папуштено ово 
дете, опет покаткад, у два трп меседа, 
сетп се оно п рече: Идем матерп! И онда 
оставп булеиар, Спрк, Порт-Сеп-Мартен, 
спустп се на Ке, нређе преко мостова, 
прпмп се Фобура, стпгне у Салпетрпјеру, 
и уђе — где? Управо у опу двојпу ну- 
меру 50—52 коју чпталад већ зпа, у ча- 
трљу Горбову.

У ово време, чатрља 50—52, обпчпо пу- 
ста п увек закпћепа патпнсом: ,Собе за 
издавање% беше сада, за чудо, насељена. 
У њој жпвљаше впше лпда која, у оста- 
лом, као што јс то готово увек у Парнзу, 
ве беху међу собом нн у каквој свезп пп 
одпосу. Сва прпиадаху оној сиромашној 
класп што почиње од последњег оскудпог 
ћнвтнде, па се спушта панпже од беде до 
невоље у најниже слојеве друпггва докне 
дође до онпх двају створења код којпх се 
завршују сви матернјални послови дпви-

::
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лизацнје, — до балегара што чпсти поган 
п крпара што кунп дрољке.

„Главиа кпрајџпппца“ пз времеиа Жава 
Валжанова беше умрла. п место ње беше 
дошла друга једпа као и она. Не знам 
који је философ рскао: Нпкад не ће пе- 
статп баба.

Ова нова баба звала се госпођа Бпргоп 
п ппје пмала пишта зпачајно у жпвоту 
оспм једне дпнастнје од три панагаја којп 
су носонце владали душом њепом.

Међу оппма што жнвљаху у овој чатрљи, 
најјаднпја беше једна Фамилнја од четнрп 
лпца, отац, матп, п две поодрасле ћерп, све 
четворо стуткапо у једну собу-таванпцу, јед- 
ну од онпх ћелпја о којпма смо већ говорплп.

На првп поглед, ова Фамплнја пе беше 
нп но чем необпчиа оспм по крајњој пе- 
маштпип својој; пајмпвши ту собу, отац ове 
Фамплпје рекао је да се зове Жондрет. 
На два три дана иопгго се сместпо, а то 
смештање лпчпло је, да се послужпмо ка- 
рактеристнчппм изразом главне кпрајџп- 
нпце, на улазак ничсга, овај Жопдрет 
рекао је овој женикоја је, каоп претход- 
нпца јој, у исто време била п вратарка и 
чпстнла стененице: — Госио, ако когод 
случајпо потражп каквог пољакаплп пта- 
лпјапца, плп можда каквог шпањолца, 
знајте да сам ја тај.
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Ова Фамплпја беше гљездо веселог го- 
лаћа. Он долажаше у њу п налажаше јад 
н певољу, п, што је још горе, нп једап 
осмех; зпма на огњпшту иа зпмапусрцу. 
Кад дође, нптају га: — Откуд долазнш? 
Он одговорп: — С улнце. Кад пође, пита- 
ју га: — Куда ћеш? А он одговара: — 
На улпцу. Матпму још велп: — Штаћеш 
.овде?

Ово дете жпвљаше без пкакве мплоште 
као оне бледе бпљке што клпјају у зем- 
нпцпма. Но њему то не беше тешко, нитп 
опо тражаше што од кога. Опо управо п 
не зпађаше какавтребада је отацпматп.

У осталом, његова матп мпловаше се- 
стре његове.

Заборавплп смо поменутп да су овог 
дечка, на булевару дн-Тапплу, звалп Малп 
Гаврош. А што су га звалп Гаврош? По 
свој прплпцп за то што му се отац звао 
Жопдрет.

Пресећи копац п везу, то као да је на- 
гон гдекојпх песретнпх Фамплпја.

Соба у којој живљаху Жопдретовп у Гор- 
бовој чатрљп беше носледња на крај ко- 
рпдора. У собпци до ње борављаше једап 
младнћ, врло снромашаи, по пмену госпо- 
дпн Марпје.

Да впднмо ко је тај госнодпп Марпје.

I'
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КЊИГА ДРУГА

ВЕЛИКИ ЂИВТА

1

Деиедесет годнна а тридесет п дпа зуба
У улнди Бушра, де Норландн, и де Сен- 

тонж, још има пеколико старих људи који 
памте једног доброг човека, ио имепу 
Жилнормапа, н који с љубављу говоре о 
љему. Тај добри човек био је стар кад су 
оии билп млади. Опима којп меланколично 
гледају ово тамно врвљење сенака штосе 
зове прошлост, још пнје сасвпм пшчезла 
ова силујета са лавпринта улпда око Тан- 
пла, којимасу, нод Лујем XIV, датапмена 
свију нровпндија Фрапдускпх онако псто 
као што су, у наше дане, улидама кварта 
Тиволи дата имеиа свију престонида је- 
вропских; паиредида, узгред буди речепо, 
у којој се впди напредак.
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Г Жилнормаи, који је бпо ие може бпти 
жпвљп 1831, беше постао једап од оипх 
људп које вредп впдети само за то што 
су дуго лшвелн, и којп су чуднп за то што 
су некад лпчплп на све људе, а сада пе 
лпче нп иа кога. Беше то особпт старац, 
п, управо рећп, човек другога века, прави 
савршенп ћпвта којп се иомало поносп 
осампаестпм веком, којп се ребри са својпм 
старпм ћпвтпнством као маркпзп сасвојпм 
маркпзатом. Беше прешао деведесет годп- 
на, а пђаше право, говорагае гласио, ви- 
ђагае јаспо, нпјаше добро, јеђаше, спаваше, 
п хркаше. Имађаше тридесет п два зуба. 
Наочаре је метао само кад је читао. Беше 
љубавпо расположен, алп говорагаеда се, 
пма петпаест годппа, сасвпм махпуо жена. 
Не могу впше да се допадам, говораше; 
алн пе додавагае: Сувпше сам стар, пего: 
Сувпше сам спромах. Да нпсам нропао, 
говорагае,... хе! И занста бегае муостало 
само петпаест хпљада Фрапака. Његов је 
сап бпо да добпје какво богато наслеђе п 
да вуче сто хпљада Франака ирпхода, те 
да може држати метресе. Као што се впдп, 
оп не нрппадагае опој слабуњавој сортп 
осамдесетогодишљака који су, као Г. де 
Волтер, обампралп целог свог века; то пе 
беше дуг жпвот пренуклог лонца; овај ве- 
сели старац беше увек здрав. Беше повр-

I д
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шан, брз, лакосрд. Мешао се у сваки спор, 
пајчешће против истипе. Кад наиђе на 
цротивпика, он потегпе штаи; тукао је људе 
као марву. Имао је једпу ћер, иреко ие- 
десет годипа, пеудату, коју јс јако ружпо 
кад се паљути, и коју би радо бпо и тукао. 
Чииило му се као да јој је осам годппа. 
Љуто је шамарао слуге и грдпо их: Стр- 
впие једие! Обично је нсовао: Триста вам 
заверака! Имао је чудие навпке: сваки 
даи бријао га је једап бсрберин којп је 
био луд ц који га је мрзио, јер је бпо 
љубоморап на Г. Жплпормапа због своје 
жепе, леие каГииерке берберке. Г. Жил- 
иормап дивио се сам себи како се у свачем 
разуме, и говорио је да је врло оштроуман: 
ево једне речи његове: „Заиста, ја пмам 
пеке пронццавностн; кад ме бува иечп, ја 
могу да погодпм од које ми је жене до- 
шла“. Најчешће јеговорпо ове речп: осет- 
љив човек, и: ирироди. Овој иоследљој 
речи ннје давао оио велико зпачење што 
јој га даје паше време. Алп оп ју је па 
свој начпн употребљавао у својнм малпм 
сатирама: — Даби цпвилизација пмала од 
свачега попешто, говораше, прпрода јој 
даје разпе сорте варварпје која је врло 
забавпа. Јевропа пма, у малом Формату, 
сорте и азијске и афрпчке. Мачка је тпгар 
салонски, гуштер је џепнп крокодил. Игра-



—
Г'

42

чш;е су у Оиери ирнене днпљакуше. Опе 
не једу људе, него нх грпзу. Идн, још боље, 
оне су мађпонпце, што нретпоре људе у 
сардппе. па пх онда у сласг прогутају. 
Караибе не оставе ништа друго оспм кос- 
тпју, али оие оставе само краљушт. Такве 
су наравп наше. Ми не прождпремо, него 
ноктпма кпдамо.

.
!

II

Какав домаћии, такан и дом

Он становаше у Маресу, у улицп Фиљ- 
дп-Калвер, број 0. Кућа беше његова. 
Она је, од то доба, срушеиа н иова озп- 
даиа, а по свој прилнци п број је проме- 
њен у овим нумерскпм револуцпјама што 
спалазе улице парпске. Он борављаше у 
једном старом пространом одељењу на пр- 
вом кату, између улпце и баште, које је, 
све до пла«1>она, мебловано вслпкпм тапп- 
серијама гоблеискпм и бовеским са сликама 
из пастпрског жпвота; предметп с нлаФоиа 
псадуварова поиовљенп су, само смањени. 
на Фотељима. Кревет је оградно једнпм 
велнкпм заслоном од девет листова, лако-|Ј Шј
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ваннх лаком коромапделскнм. На ирозорп- 
ма беху велике шпроке завесе које се па- 
бпраху у днвне боре. Башта беше нсиод 
прозора љеговнх, н Жилпормаи снлалхаше 
у љу ппз стенепнце од двапаест иди иет- 
паест стенеиа које се спуштаху дакпм па- 
гпбом. Оспм бпбднјотеке до своје собе, оп 
пмађаше једапбудоар, којн мубешемного 
увољи, гадаптна собица танетована дпвот- 
ннм тапетпма од сдаме Фдерделнсовапе 
што су грађеин у робпјашпнцама Л.уја XIV, 
а поручнонх Г. де Впвопзасвоју метресу. 
Г. Жидиормаи пасдедпо нх је од бабе по 
матери која је живела сто годниа. Двапут 
се жеипо. Понашаље му беше нешто средље 
пзмеђу човека дворапипа, што инје бно 
ппкад, п човека чиповппка, што бн могао 
бнтп. Кад је хтео, бпо је љубазап п весео. 
У младостн својој, бно је од опих људп 
што пх жене увек варају а метресе пнкад, 
јер су опи пајдосадпнјн мужевп а пајљу- 
базпији љубавннци. Разумевао се у жпво- 
ппсу. Имао је у својој соби једап чудесан 
портрет од Жордепа, нремазап крутшпм 
цртама, с мплпјоп детаља, у једпу руку 
као да је иасумце, аудругукао да је на- 
мерпо тако рађепо. Одело Г. Жплнормапа 
ие беше пп пошпво Луја XV, пп рувоДуја 
XVI; то беше одело певерппка нз доба 
Дпректорпје. Дотле му се чппнло да је
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млад, па се управљао по модп. Капут му 
беше од лаке чоје, са широкпм реверпма, 
дугачким репом, п велпкпм челпчпим пу- 
цетпма. Пантадопе кратке, а цинеле па 
пређпцу. Руке су му увек биле у џепови- 
ма. Говорпо је с ауторптетом: Револуција 
француска нијс ништа друга нсго једна 
гомила личинара.

!

III

Дик-Есирн

У шеснасстој годнпп, једио вече, у 
Оперп, пмао је срећу да га у једап мах 
дорњују две лепотпце, у оио време зреле 
п славпе, које је Водтер опевао, ц које су 
се звале Камарго п Сале. Ухваћен нзмеђу 
две ватре, оп се јупачки новукао к једној 
малој нграчицп, но нмепу Наемпјн, која 
је пмала шеснаест годипа као п оп, бпла 
тампа као мачка, а он је волео. Био је 
пуи усномена. Често би узвпкпуо: — Ала 
је бпла лепа, оиа Гимар-Гимардпии-Гп- 
мардинета, кад сам је носледњи пут впдео 
у Лоншапу! У младости својој поспо је 
један каиут о ком јс радо и миого го-

. 4
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ворпо. — Изгледао сам као Турчпп пз .1е- 
оанте, рекао бп. Мадам де БуФлер, вп- 
девши га случајпо кад му је бпло дваест 
годипа, рекла је: „красан лудак.“ Гадпо 
се на сва пмена која је впдео у нолнтпдп 
п у властп, палазећп да су ииска п про- 
стачка. Чптао је п повине, нову хартију 
пли газете, као што их је звао, гушећп се 
од смеха. Каквисумпово људп! узвпкпуо 
бп. Корбпјер, Имап, Казимир Псријер! п 
то су вам мииистри! Бог н душа те још 
не ћу једпом чптатиу повинама: Г. Жнл- 
нормап, мпиистар! А какве су ово будале, 
може још ц то бпти! Оп је сваку ствар 
звао љепим имепом, па ма оно п ружно 
бпло, и пије се стидео од жена. Говорпо 
је п крупно и маспо и галатно с пеком 
мнрноћом п пебригом која је била еле- 
гантпа. Та немариост беше својппа века 
његовог. Још ваља прпметитп да је време 
перпфраза у стиховнма било време неоте- 
сапостн у прози. Кум му је ирорекао да ће 
бптп ђепије, и иадео му је ова два зна- 
чајпа пмена: Лпк-Еспрп (Бпдело п Дух).
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IX

Иуштерија аа сто годнна

Као ђак у кодежу Муленском, где је 
рођен, добио је две награде, п ирнмио ве- 
нац нз руку дуке де Ниверне кога је звао 
дука де Невер. Ни Конвенат, нн смрт Луја 
XVI, ни Нанолеон, пи повратак Бурбопа, 
ништа пије могло изгладити сномеи о овој 
наградн. Дука де Певр био је за њ велика 
личност опог века. Ала је то красап ве- 
лпкаш, говораше, и како му је леио сто- 
јала плава лента! У очима I’. /Килиормапа, 
Катарина II нокајала је злочинство које 
је учпнпла дсобом Пољске купивши од 
Бестужева, за три хиљаде рубаља, тајпу 
златног елпкспра. 0 томе је одушевљепо 
говорио: — Златаи еликсир, жута водица 
Бесгужевљева, капљице ђснерала Ламота, 
то је, у осампаестом веку, у стакоцету од 
иола упцпје, за двадесет Фраиака, био ве- 
лики љек у катасгрОФама љубавпим, на- 
накеја нротив Вепере. Луј XV послао је 
нани двеста стаклића тога. Скочпо би п 
пз коже изишао кад бп му ко рекао да 
злаган еликсир пије пишта друго пего 
гвожђани иерклорир. Г. Жилнормап обо- 
жавао је Бурбоне а грозно се 1789-те; пе- 
ирестано је причао како се спасао за време%

* .
1 •
1

. п



47

Терора, и како је морао битн ђаиолски 
весео ц иаметаи те је главу сачувао. Кад 
би се какав младић усудпо да хвали пред 
њим рецублику, ои би номодрпо од гљева 
и нао у несвест. Покаткад би, мислећи иа 
својих деведесет годпиа, рекао: Падамсе 
да не Иу ао други иут видети деведссет- 
трсКу. Други пут рекао бп како мисли да 
живи сто годииа.

V

Баско н Николета

Имао је и својпх теорија. Ево једие: 
,Кад ко сграсио воли жеие, а има жену 
о којој се слабо брипе, ружпу, киселу, за- 
коппту, која тражп ирава, иозива се па 
закон, а нокаткад је и љубоморна, има 
само једаи начип да је се отресе и да 
на миру буде; то је да јој отворп кесу. 
То га чппи слободнпм. Опа се онда за- 
баља, гајп жнвпиу, боји јој поге, стара се 
о стоци п њивама, нринптује адвокате, 
иооштрава иисаре, походи судпје, тера 
иариице, прпређује балове, гради уговоре, 
господари, иродаје, купује, уређује, обрпче '
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п одрпче, веже и дрешп, дајс, поклаља, 
враћа, иравп, кварп, штеди, расппа, градп 
будалаштпне, н то је блажи. Док је муж 
ие гледа, она пма задовољстпо да га упро- 
пашћује.* Г. Жплиормаи живео је но овој 
теорпјп, п оиа је постала псторпја његова. 
Његова друга жепа уирављала је љеговнм 
пмаљем тако, да му је, кад је једиог дана 
остао удовац, иретекло само кодпкода молсе 
да живи, једио петпаест хпљада Фраиака 
прпхода од кога три четвртиие отпадају 
са смрћу љеговом. Слабо се старао да 
оставп какво иаслеђе. У осталом, впдео 
је како баштпие иостају пародно добро, 
п ипје ни мало веровао у баштннске књпге. 
—■ Све је то лук и вода! рскао би. Кућа 
у улицп Фиљ-дп-Калвер била је, реклп 
смо, његова. Имао је двоје „млађпх'*', плп, 
као што их јеонзвао, „мужјака и женку.* 
Кад се ко погодп у службу његову, Г. 
Жилнорман му предепе нме. Слуге језвао 
по окрузима одакле је ко: Нпмоа, Кан- 
тоа, Иоатвеп, Пикар. Последњи му слуга 
беше крупан, синљив, слабоног човек од 
педесет и иет година, који пије могао поћи 
нп двадесет корака; ио како је он рођен 
у Бајоии, Г. Жилиормап га је прозвао 
Баско. А слушкпље су се све морале звати 
Николета (чак п Мањон о којој ћемо после 
говорпти). Једпог дана једна крупна ку-
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варида дође да се погоди. — Шта иштете 
на месец? уиита је Г. Жиднорман. — Три- 
десет Фраиака. — Како се зовете? — Олим- 
нпја. —Имаћеш педесетфранака, ади ћеш 
се звати Никодета.

VI

Мањон и двоје деце

У Г. Жиднормана иредазида је туга у 
гњев; оп се разгоронади кад очајава. Имао 
је све предрасуде п чиипо је сверазврат- 
ности. Као што смо реклп, остао је живо- 
тап и гадаитан , н важпо је као такав; 
то му је давало спољашњн рељеФ и уну- 
трашње задовољство. То се зове, рекао би, 
имати „краљевско име.“ Ади ово краљев- 
ско име изиенађавадо га је каткад врло 
чудповато. Једног даиа доиеше му у јед- 
пој котарицц једпо крупио мушко детеице, 
тек што се роднло, веома повијено, које 
ђаволски квечашс; беш.‘ му га 
гово, послала једна сдушкпња коју јеоте- 
рао цре шесг месеца. Г. Жиднорману беше 
тада равпо осамдесет и четири године. 
Сви ударише у вику и грдњу: Комемисли

ЈАДииЦИ VII

као ње-

4
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да иодметие ово та безобразна дроља? 
Каква дрскост! каква гадпа клевета! Г. 
Жилнормаи стојаше сасвнм миран. ()и гле- 
даше детенце с љуикпм осмехом добрнчиие 
коме ласкају клеветом, и прекиде вреву: 
— Шта је? шта вам је? што впчете? што 
се чудпте? Као да иикад иисте дете ви- 
де.1и! Госиодин дука д’Лпгулем, коинлаи 
љеговог величанства Шарла IX, о.кенно 
се у осамдесет-иетој годиии са девојком 
од петиаест година; господии Впржииал, 
маркиз д’ Алин, брат кардинала де Сур- 
диса, аркијеипскопа бордоског, имао је.у 
осамдесет-трећој годшш спиа с једиом со- 
барицом госиође иредседииковнце Жаке- 
нове, правог снна из љубавн који је ио- 
стао каваљер од Малте н државип савет- 
нпк; једаи од великих људи овога века, 
оиат Табаро, спп је једног човека од осам- 
десет и седам годнна. Ово су сасвим обпчне 
стварн. Л Бнблпја! тако ми ње, овај малп 
госиодпи ннје мој. Лли ваља га однего- 
ватн. Нпје он крив.“ — Постунак беше 
милостив. Но та нста слушкнња, која се 
зваше Мањон, годпиу дана доцнпје, посла 
му још једио дете, оиет мушко. То већ бн 
и сувише, н Г. Жилпорман врати матери 
децу, обећавшп да ће, за њнхово издржа- 
вање, давати јој по осамдесет Франака ме- 
сечно, с ногодбом да мати ирестане ши-
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љати трсће, четвртб, итд. Идодаде: „Хоћу 
да их мати чува и негује. Ја ћу доћп који 
иут да их видим.и И тако јеибило. Имао 
је једпог брата свсштепика, који је три- 
десет и трн годипе бпо ректор академпје 
иоатпјсрске, а умрг»о у седамдссет-деветој 
годипи. Изгубио сам га млада, говорио је 
Г. Жилиормап. Овај брат, о коме нпје 
остало много сиомепа,бпо је један мирап 
тврдица који је, као свештеник, мпслпо да 
је дужан да дели милостињу сиротињп 
коју сретне, али јој је давао само опе крај- 
царс што немају вредностп, и тако је на- 
шао нут да кроз рај оде у иакао. А Г. 
Жплпорман старији није цпцпјао с мпло- 
стињом, иего ју је давао драговољно и 
благородно. Оп беше добар, напрасит, ми- 
лосрдап, и да је био богат, оп бп дивотпо 
свршпо. Волео је да све што га се тиче 
буде велико, па ма то било и певаљалство 
Једпом га, око иеког паслеђа, грубо нре- 
вари један трговац, и Г. Жплнорман рече 
тада свечапо: — „Пи! ала је то гадно! 
баш ме је стпд од овог угурсузлука! Све 
се нокварпло сада, иа п сами певаљалцп. 
Та, мајковпћу, овако се пе хара човек моје 
сорте! Ја сам похарап као у шумп, алп 
ружпо похарап. 8г!иае згпГ сопзиЈс пгдпае/“ 
Као што смо реклп, лгепио се двапут; од 
првс жепе пмао је једпу ћер која је остала

4*
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девојка, а од друге другу једиу ћер, која 
је умрла у трпестој годшш, а бпла се 
удала, из љубавп илп случајио плп друго- 
јаче како, за једног војппка којп је слу- 
жпо у армијама републике и царства, пмао 
крст аустерличкп, п постао пуковппк па 
Ватерлу. То ми је породичиа срамота, го- 
вораше старп ћнвта. Много је шмркао бур- 
мут, и особпто је лено умео да гужва па 
једпој руцп зарукавље од чпиака. Слабо 
је веровао у Бога.1|

VII

Нримати сазго у вечо

Такав беше Г. Лик-Еснрп Жнлнорман, 
којн пмађаше здраву косу, впше спву него 
белу, вазда иолешке очешљану. Све скупа, 
п са свиме овпм, човек достојан ноигговања.

Чедо осампаестог века, оп је био Фрп- 
волап и великн.

У години 1814, и ирвих годипа Ресто- 
рације, Г. Жплнормаи, којп још беше млад, 
— тек му беше седамдесет п четпрп го- 
дине, — становао је у Фобуру Сен-Жермену, 
у улпцп Сервапдопп, блнзу Сен-Силписа.

|
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У Марес се иовукао кад је нзпшао пз 
света, а то је кад је навршпо осамдесет 
годпна.

Изишав пз света, он се оградпо својпм 
павпкама. Главна п непромеппта беше та, 
да цео дагх држи затворепа врата, и да 

• ппкога ма каква иосла пмао, пе прпма у 
друго које време оспм у вече. Пошто руча 
у пет часова, заповедп те се отворе врата. 
То је бпла мода у његово доба, п ои нпје 
хтео да је оставља. — Даи је певаљалац, 
говорпо је, и не заслужује ништа друго 
него да му човек затворн врата. Честптп 
људп буде свој дух кад зенит запалп звезде 
своје. — И ограђпвао се од свега света, 
па п од самог краља. Стара елеганцпја 
времена његовог.

VIII

Двоје нису пар

Поменулп смо две ћерп Г. Жплнорма- 
нове. Десет годппа растављале су пх једну 
од друге. Кад су бпле младе, врло су мало 
личиле једпа на другу, п по карактеру п 
по облпку, нпко не бп рекао да су сестре.
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Млађа је била красна душа жудпа свега 
што је впдедо, волела јс двеће, појезпју, 
п музпку, лебдила је у просторијама славе, 
одушевљеиа, етерска, још од детпњства 
пспрошена у идејалу за иеку херојску слику 
и нрплпку. И старпја је имала својс ши- 
мере; њој сс у памети врзао какав лп<1»е- 
рапат, какав крупаи богат муипдијопар, 
сјајно луд младожења, милијонар, пли ка- 
кав пачелпик; нрпматп нодворења, давати 
званичне балове, бити чгоспођа начелнп- 
ковпда*, све је о томе мпслпла. И тако су 
обе сестре, кад су биле младе, лутале у 
својпм сновпма. Обе су летеле, алп једпа 
као апђео, а друга као гуска.

На овом свету ништа се ие остварује 
опако како се желп н жуди. Ни један рај 
не ће да буде земаљскп. Млађа се удала 
за човека каквог је сањала, алп је умрла. 
Старпја је остала пеудата.

У време кад је ушла у ириповетку коју 
нрпчамо, она је била старачка добродетељ, 
несагорљива мудрнда, најшпљатпји пос п 
пајтупљи ум који се може видетп. Карак- 
теристпчпо једа, осим Фамплије, нико нпје 
знао крштено име њеио. Свак ју је звао 
госаођица Жклнорман старија.

Што се тиче иобожности, госпођидаЖил- 
норман старија нретекла би у томе и ен- 
глеске уседелиде. То беше претерапа сра-
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межљпвост. Имала је један страшан сио- 
мен н:з живота: једном јој једап човек вп- 
део подвезу па позп.

Старост је само увећала ову иретераиу 
срамежљивост. Коиреиа јој небеше нпкад 
довољио честа да је залпчи као што бп 
хтела. оакоичавала је н причиодавала п 
оиде где инко ие бп ин помнслпо да ио- 
гледа. Својство је ирндерије да све више 
чува оно чему најмање грозн опасност.

Међутпм, нека објасип ко може ову тајиу 
невипостн, опа је без устезања допуштала 
да је пољубп једаи ОФпцир лапспјера који 
јој је био иекакав сестрпћ и звао се Теоднло.

Изузев овога ОФИцпра, њој сасвпм прп- 
лпкује етнкета претерана срамежљпвост,' 
коју смо јој далн. Г-ђпца Жилиормаи беше 
иека сумрачпа душа. Претпназање је иола 
врлина а пола порок.

Оснм тога бнла је н бнготна (глупо по- 
божна), а бпготпзам је постава нретнпа- 
вању. Прнпадала је иеком братству Бого- 
роднчином, носнла, о пзвеспнм иразницима, 
бео вео, мрмљала нске особите молитве, 
иоигговала „свету крв% обожавада „свето 
срце", стојала ио пеколико часова иред 
олтаром рококо-језуптскпм у каквој иаро- 
чптој капелп, п ту јој је блудила душа 
међу сеикама од мрамора н великпм зра- 
кама од позлаћеинх стубова.
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Имала је једну прпјатељнцу у каиели, 
стару деиојку као и сама што је, по имену 
Г-ђицу Вобоа, која је била сасвим заглу- 
нела, и норед које је Гђица Жилнорман 
имала вадовољство да буде наметнпја. Изу- 
зев Јагње Божје и Богородпце Дјево, Гђица 
Вобоа нпје знала ништа друго, осим да 
гради конФитире од неколпко руку. Гђица 
Вобоа, савршена у своме роду, била је чудо 
од глупости без једие мрве разума.

Старећи, Гђпца Жилнорман више је до- 
бијала него губила. То је обично у ггри- 
рода иасивних. Она нпкад није била зла, 
а то је релативна доброта; осим тога н 
године су отесале ногдекоје храпавости, 
те је тако она иостала блага. Бпла је не- 
како мрачно сетна, ие зиајућп ни сама 
како и зашто. Сва нојава њеиа представ- 
љала је неку учмалост живота који јесвр- 
шеи пре пего што је почет.

Она је држала кућу очеву. Г Жплнор- 
ман пмао је поред себе своју ћер као што 
је владика Бјепвенн нмао поред себе своју 
сестру. Ове задруге стара човека и старе 
девојке нису ретке; то су две слабостп 
које се ослањају једиа на другу.

На нослегку, у кући је било, између овог 
старца и ове старе девојке, и једио дете, 
једаи мали мушкарац, који је нред Г Жил- 
пормапом увек ћутао н дрхтао. Г Жил-
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нормап пнкад није говорио с овим дете- 
том, него оштро п нретећи штаиом: — 
Овамо, бре! угурсузс а обештаче један! 
— Одговарај друкчије, скоту! — Још једном 
нека тс видам, нсваљалчс један! птд. итд. 
Л обожавао га је.

То му бсше упук. Ми ћемо опет впдетп 
ово дете.



I К.ЊПГА ТРЕИА

ДЕДА И УНУК

I I

Јсдан старипски салоп
Кад је Г Жплнорман жпвео у улицп 

Сервандопи, оп је чешће одлазио у неко- 
лпко салона врло одлпчнпх п врло благо- 
роднпх. Ма да је ћпвта, Г Жплнорман је 
радо прпман и дочекпвап. Пошто је пмао 
двапут духа, ирво свога, па опда позајм- 
Ј-венога, то су га чак тражплп и отимали 
се о њега у друштвпма. Нигде нпје ишао 
где нпје могао бнтн првп. Бпо је од онпх 
л>уди који хоће пошто по то да пмају утп- 
цаја п да се свет забавља с љима; где не 
могу да буду оракули, ту се граде домпш- 
љапи. Г Жилпормап пе беше такав; ње- 
гов утицај у салонима ројалскпм које је 
походио није нимало удпо уважењу њего-
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вом. Свуда је био оракул. Често се такмио 
с Г. де-Боиалом, па чак п с Г. Баижи- 
Пии-Вадеом.

Око 1837, оп је сваке недеље дваиут 
нроводпо носле по дне у једиој суседиој 
кућп, у улици Феру, у госиође бароипце 
де Т, честпте п уважепе лпчпостп којој 
је муж, за Лујо XVI, био анбасадор Фран- 
цуске у Берлипу. Бароп де Т, којн је за 
жпвота страспо падао у магнетске екстазе 
п визије, умрво је упронашћеп у изгнан- 
ству, оставпвши, у име свега имања, у де- 
сет свезака рукониса новезапа у црвени 
мароксп с позлаћеппм корицама, врло за- 
нимљпве мемоаре о Мезмеру п његовој^чаб- 
рпцп. Госпођа де Т пије, из достојапства, 
издала тпх мемоара, ажпвела је>од једне 
мале рапте, која јој је нретекла не зпа се 
како. Госиођа де Т живљаше удаљепа од 
двора, — у коме, као што говораше, пма 
свакојака свста, — у благородпој осамп, 
поиосито а сиромашпо. Неколпко прнја- 
те.ва долазпло је двапут у седмпцп у њену 
кућу, п то је био нрави ројалски (краље- 
вачкп) салон. Ту се ппјуцкало чаја, и, час 
у елсгпјп час у дптирамбу, како је кад 
ветар дувао, викало се па песрећпо време, 
па устав, па бонапартовце, па простптуп- 
сање плаве лепте дајући је ћивтама, на
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жакобепизам Луја XVIII, п уздпсало се 
надајућп се у Моспја, потоњег Шарла X.

Ту су радоспо слушане песмице у којпма 
се Наполеон зоне Никола. Дукиње, пајде- 
лпкатнпје п најкрасппје жепе па свету, 
топпле су се од мплнпе слушајућн куплете 
памељепе пСавезиицпмак, као што је овај: (

IКепГопсег с1ап? уоз си1о11ез 
ГјО ђои1 3’ сћетЈзе гоиз рет1. 
СЈи’ оп п’ Шз раз ци’ 1ез ра1г1о1ез 
Оп1 агђогб Г с!гареаи 1)1апс! 1

11
!

Ту се смејало калапбурпма које су сма- 
тралп као страховпте, безазлепој пгри речб 
која је, мпсдпло се, као отров љута, кат- 
ренпма, па п дпстпковпма, као што је овај 
о Десоловом мпппстарству, умерепом ка- 
бппету у ком је био Г. Деказ п Г. Десер:

I
I

Роиг гаГГегпиг 1е 1гОпе 6ђгап1б зиг за ђазе 
II Гаи1 сћапдег с1е зо1, е1 с!е зегге е1 <1е сазе 2 I

Утурнте у панталоне крајнчак кошул.е којн вам 
внрн, те да се не рече да су патрноте истурнле 
белу заставу.

2 Да бн се утврдно престо којн је из тсме.на по- 
тресен, ва.ва променнти н земљиште (десол), и 
кров (десер) и кућу (деказ).

1

ј '
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Илн је састављан списак дома перског, 
„гнуспе жакобепске Скупштипе8, п на том 
списку тако удружавана именадасу, ппр, 
пзлазпле овакове Фразе: Дамас, Сабран, 
Гувион-Ссн-Сир, И то све од шале.

У овом свету пароднсапа је револудпја. 
Ио некој чудној слабостп, п сам гљев пз- 
вртан је паонако. Тако је пзврпуто (Ја 1га:

Аћ! <;а јга! $а 1га! $а Јга'
1_.е Виопараг118(* а 1а 1ап(егпе!

Песме су као и гплотипа; оне секу без 
разлике, дапас једпу, сутра другу главу. 
То је само варијанта.

У парппцп Фпалдесовој, која је бпла у 
ово време, годиие 1816, држалп су страпу 
Бастиду и Жоспопу, за то гато је Фпалдес 
бпо „бонапартовац*. Лпберале су звали 
браКом и иријатељима, а то је последњи 
степеп увреде.

Као п гдекоје звопаре, салон госпође 
бароппце де Т имао је два петла. Један 
је бпо Г. Жплнормап, а другп конт де 
Ламот-Валоа, о коме се с уважењем шап- 
тало: Познајете ли? То је Ламотодђер- 
дана.1 Партпје имају чудппх амнпстнја.

Додајмо још ово: у буржуазпјп, одличнп 
ноложајп губеценузбог врло лакпхсвеза;

Марнје Антоането.
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ко њпх веже, ваља га се чуватп; као год 
што човек губи своју тоилоту кад је близу 
оиих који су озебли, тако се п уважење 
губп у близпнп људи ирезреинх. Старински 
впсокп свет стојао јеван овога законакаб 
п ван свакога другог. Марињи, брат Иом- 
надурпн, пма прпступа код Г. кнеза де 
Субиза. Зар ма да је брат њсн? Не, него 
баш за то што јесте. Ди-Бари, рођак Во- 
бернијерип, врло радо је прпмљен код Г. 
марешала де Ришлје. Овај је свет Олимн. 
Ту су као па дому Меркур и кнез де Ге- 
мене. И лонов се нрпма, само ако је бог.

Гроа* де Ламот, који је, 1815, био старац 
од седамдесет и иет година, одликовао 
се само ћутљивпм п мудрпчким пзгледом, 
угловитнм и хладпим лицем, савршепо 
углађеним манијерима, капутом који је до 
кравате закопчан, и дугим увек нрекрш- 
теним погама у танкпм папталонама, боје 
као шго је печена земља сијенска. Лпце 
му имађаше боју као у нанталоиа.

Овај Г. де Ламот примљен је у овај салон 
због своје „славе“, и, чудновато је али 
пстппито, због имена Валоа.

Уважење које је Г. Жилпорман уживао 
имало је истииску цену. Његова иојава 
улевала је неки ауторитет. Ма колико да 
је бпо лак и ветрењаст >з икакве штете 
веселости његовој, пмао је неко важно,

1
1
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достојанствепо, часгго н ћивтппски ионосно 
држање; а н годипе су мпого чннпле. Ннје 
ласпо бити једаи век. Годинеиа посдетку 
обавпјају главу иеком чудном поштом.

Оснм тога, пмао је речн које су као вар- 
ппце из старе труди. Кад је краљ нруски, 
повратпв Луја XVIII, дошао да га иоходп 
нод пмспом гроФа Рупипа, иотомак Луја 
XIV прпмно га је као маркиза од Бран- 
депбурга н с најдедпкатппјом грубошћу. 
То бешо по вољп Г. Жилпорману. — Кра-. 
љсви који нису владаоци француски, ре- 
као је оп, они су владаоци ировинцијални. 
Једпом заипта некоидобн овакав одговор 
иред њпм: — На што је осуђен редактор 
Улака Француског? — Да се суспепдује. 
— Сус је сувише, рече Г. Жплпормап (јер 
остало зпачп Фрапцуски обегасн). Овакве 
речп стварају положај човеку.

Једном о благодарењу у спомен новратка 
Бурбона, впде Г. де Талерана, и рече: Ево 
Његовс Екселснцијс Зла.

Г. Жплпормап обпчпо је долазпо са сво- 
јом ћерком, овом дугачком девојком која 
је тада пмада преко четрдесет годппа а 
пзгледада је да пма н педесет, п с једипм 
малпм ленушкастпм дечком од седам го- 
днпа, којп беше бео, румеп, једар, очпју 
срећнпх ц иовсрљпвих, и који нпкад нпје 
ушао у овај садон а да одмах не чује око
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себе шапат: Како је леп! штета велнка! 
сироче! Ово беше оно исто дете о коме 
смо мало ире говорплн. Звалп су га си- 
роче за то што има оца којп је ,разбојппк 
лоарскп.4,

Овај разбојннк лоарскп бпо је зет Г.> 
Жнлнорману; то је опај што смо га јед- 
пом поменули и што га је Г. Жплнорман 
звао срамотом своје пороАице.

\1
1

II

Један црвснп баук овога времеиа

Ко је у ово време долазио у варошпцу 
Верпон п ко се шетао ио оном лепоммо- 
нументалном мосту, на место којег 1»е ско- 
рпм, падамо се, доЦ какав ружан мост 
од гвоздеппх жица, могао је прпметптп, 
погледавшп са врх паранета наниже, јед- 
ног човека око ледесет годипа, у кожној 
качкетп, у папталонама и капутпћу од суре 
чохе, па којем је ирншивеио пешто жуто, 
што је бпло црвепа лептица, који јс ире- 
плануо од сунца, лица готово цриа а косе 
готово беле, којп нма једап велик иожи- 
љак преко чела иа до образа, којн је по*

1
; 'ј л
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гурсп, прс времепа остарео, п шета се 
' готово сваки дап, с мотлком п српом у 

руци, по једиој оградп бдизу моста, па ле- 
вој обали Сепе, иуиој цвећа, о којој би сс 
рекло, да је већа: врт је, а да је маља: 
да је кита цвећа. Ова ограда једннм кра- 
јем удара у реку а другим у једпу кућу. 
Човек у краткоМ каиуту и дрвеним цпне- 
лама што га помепусмо живео је око 1817 
у пајмањој од овпх ограда п у пајскром- 
пијој од ових кућица. Живсо је сам и 
усамљен, ћутсћп 11 сиротујући, с једпом же- 
пом женом која ппје ни млада пи стара, 
пи лепа ип ружна, пи сељапка пи варо- 
шапка, и која га је посдужпвала. Комад 
земље који је он звао вртом својим чувен 
је био у варошп због леиог цвећа које јс 
ту иеговао. Двеће је бпла забава љегова.

Радом, ностојапством, пажљом и зале- 
ваљем, он је уснео да ствара после творца. 
и изумео је пеке лале п пеке далпје које 
је, мпслпо би човек, природа заборавпла. 
Био јепундуха; претекао је Сулашка Бо- 
депа у Формацији малих ледина за гајеље 
ретког и драгоценог дрвећа пз Америке п 
Чиле. Лсти, чпм дан забелн, ои је у сво- 
јим дејама, чуика, креше, плевп, залева, 
иде иосред овогацвсћа иун пеке доброте, 
гуге, и милипе, нокашто по неколоко ча- 
сова зампшљеп п пепомпчан, осдушкујућп

ЈДДПиЦП VII
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цвркутање тичије па дрвету, илп ћеретањс . 
дсчијс у чијој кућп, или гледајући иаврх 
каквог влата капљицу росе од којс сунцс 
мехур гради. Храиио сс врло носио, аиио 
јс више млека исго вина. Пред попком је 
ћутао, а слушкиња га је карала. Снсби- 
вао би сс толико да је изгледао дивљи, 
ре^тко је куд излазио, и нијс виђао пикога 
другога оспм снромаха који куцају па врата 
његова и иопа МабсФа, доброг старогчо- 
века. При свем том, кад би који вароша- 
ппн пли странац, или ко му драго другп, 
дошао да впди лале и ружс његовс, и 
куцпуо на врата његова, оп пх је отворао 
смешећп се. То је био разбојпик лоарскп.

Ко је, у исто време, чптао војие мемо- 
арс, бпограчшје, Монптсјм, и билтепе ве- 
лике армпје, томе је иалоуочи једно име 
коЈе се чешће иомињало, име ЖоржПоп- 
мерси. Још врло млад, овај Жорж Пои- 
мерси био је војпик у пуку сентоншком. 
Букну револуција. 1Гук септопшки оде с 
војском рајнском. Јер стари монаркијскп 
иукови носилп су своја нределна имеван 
после иада мопаркије, и убригађснп су тек 
1794. Поимсрси се борио иа Сппру, Вормсу, 
Најстату, Туркхајму, на Алзеју, па Ма- 
Јансу где је био једап од опе две стотипе 
што су сачињавали арпјср-гарду Ушарову. 
Оп се држао, сам дванасстп, против кора

!
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прпица хесенског пза старог наспна андер- 
иашког, п иовукао се к својој војсцп тек 
онда кад је пепријатељскп топ отворио 
брешу од врха до диа иаснпа. Бпо је иод 
Кдебером па Маршјепу иубнткп паМон- 

* Далпселу, где му јс топ руку преломио. 
Потом је отишао на пталпјапску грапицу, 
п био је јсдаи између тридесет гренадп- 
јера који су,са Жубером, бранилп тесиац 
тапдски. Ту је Жубер наименоваи за ђе- 
перал-ађутанта, а Ионмерси за иотиору- 
чпка. Донмерсн бпо је уз 1 ертија у сред 
кише картечке оног славпог дана па Лоди 
што је Бопацартп измамио реч: Бертијс 
је био и тобџија, и коњаник, и грспадцјср. 
Видео је свог негдашњег ђеперала Жу- 
бера како је иогинуо на Новом, у тревутку 
кад је, махиувши сабљом, викнуо: Ианред! 
Укрцавши се једиом са својом четом у 
једцу лађицу што је нловпла из Џеиове у 
ие зпам коју малу луку приморску, оп 
паиђе на неколико бродова еиглсских. Џе- 
новскп комапдапат хтеде да побаца тоиове 
у море, да сакрије војнике упутра, и да 
се тако ировуче као трговачки брод. Поп- 
мерсп развије тробојку на катарци, и по- 
носно прође кроз каноиаду епглескпх бро- 
дова. Дваест часова даље, н>егова дрскост 
будс још већа, п он са својом лађицом на- 
дадпе ц зацлеии један велшш епглески

3’
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трапснорат трупа у Сичнлнју, где јс бпло 
тако мпого људп и коља да је брод преко 
мере био утонуо. 1805, бно је у опој ди- 
визнјп Малеровој игго је отела Гнпцбург 
од аркидуке Фердипаида. Иа Ветнпгеиу, 
усред кнше од танадп, узео јс у наручја 
нуковиика Монтита којн је самртпо рањен 
на челу 9-пх драгоиа. Одлнковао се иа 
Аустерлнцу, у оиом дивпом маршу у удво- 
јепим редовима иа ватру иепријатеља. Кад 
је каваљерпја царске руске гарде унп- 
штнла једаи батаљон 4-е бригаде псшачке, 
Поимсрси био је једаи од опнх што су 
јурпули да га освете н учипили русвај од 
гардс. Цар му је дао крст. Нонмсрсн је, 
једно за другпм, вндео како падају у роп- 
ство Вурмсер у Маптун, Мелас у Алексан- 
дрпјп, Мак па Улму. Оп је био у осмом 
кору велпке армије којпм је комапдовао 
Мортпје и којп је освојио Хамбург. Потом 
је прешао у 55 нук пешачки, којн је не- 
кад био Флаидрнјски. Иа Ајлау, био је у 
гробљу у ком је вптешки капетап Луј Иго, 
стриц писца ове кљиге, сам са својом че- 
том од осамдесет и три човека, чптавадва 
часа, одбијао навалу војске иепријатељске. 
Иоимерси је са још двојицом нзшпао жив 
из тога гробља. Бно је па Фридланду. Ио- 
том је видео Москву, на Березпну, на 
Луцен, Бауцеп, Дрезду, Вахау, Лнниску,

1
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ц клсчнце гелснхауске; ногом Мопмираљ, 
Шато-Тнјерн, Краоп, обале Марпе, обале 
Еиа и страховиту нознцију па Лаопу. На 
Арпе-ле-Дпку, као капетап, иосекао једе- 
сет Козака и спасао, ие ђенерала, пего 
канлара својега. Том нрпликом, ту је нре- 
млаћсн и само пз леве руке извађеио му 
је двадесет и седам иверака. Осам дана 
по нредаји Нариза, променио се с једиим 
другом својим и стуиио у каваљерпју. Имао 
је, што’ио рекли стари, двојну руку, то 
јест умео је иодједиако да влада, као сол- 
дат, и сабљом и пушком, као ОФНцир, и 
ескадроиом и батаљопом. ЈЈбог ове умеш- 
пости, усавршеие војпом иаставом, ство- 
реии су нарочити родови оружја, као ппр. 
драгопи који су у један исти махп кава- 
љерисге и иешаци. Пратио је Наполеон; 
на Елбу. На Ватерлу бпо је шеФ оклоп- 
пичког ескадропа бригаде Дибовљевс. Ои 
је био тај што је отео заставу батаљопу 
липебуршком. Бацио ју је нред иоге Ца- 
реве. Био јс сав у крвп. Отимајућн заставу, 
добио је преко лица једаи ударац сабље. 
Цар, задовољаи, впкиу: Ти си иуковник, 
ти си барон, ти сн официр Асгијс Части! 
Нонмерси му одговори: Госио/\ару, хвала 
вам у имс мојс удовицс. После једиог часа, 
скрхао се у просек оеиски. Ко је дакле
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тај Жорж Попмерси ? То је овај исти раз- 
бојиик лоарски.

Ми већ зпамо иешто мало историју ње- 
гову. После Ватерла, Поимерси, избављеи, 
као што се оиомиљете, из нросека оеиског, 
усиео је да стигие своју војску, и вукаосе 
од амбулаиције до амбулаиције до логора 
на Лоари.

Ресторација га је ставпла иа ио плате, 
погом га послала у Вериои да седи, тј. 
да буде иод иадзором. Краљ Луј XVIII, 
сматрајући да ие постоји иишта што је 
учињепо за Сто Даиа, иијс му иризиао ии 
својство ОФицира Легије Части, ип чив 
пуковиика, ии титулу бароиа. Ои нак ие 
иропушташе иикојс нрплике да се иот- 
иише иуковник барон Цонмсрси. Имао је 
само једио одело и то старо, и ипкад иије 
пзпшао куд из куће а да ие удеие ружпцу 
ОФПцира Легпје Частп. Државии тужилац 
опомеиуо га је да ће бпти осуђеи што 
„незакоио“ иоси ову декорацију. Кад му 
је једаи зваиичии посредиик саоиштпо ту 
опомепу, Попмерсп је одговорио јетко ос- 
мехпувшп се: Илп ја ие зпам више Фраи- 
цуски, или га ви ие говорпте више, тек, 
свакојако, ја вас ие разумем. — Потом је 
осам даиа узастопце излазио с ружпцом на 
капуту. И пико га ие хте узиемправатп. 
Два трп пута, мииистар војпи и ђеиерал

■
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окружпи командапат писади су му ипсма 
овако адресоиана: Госаодину команданту 
Понмсрсију. Он је враћао нисма не отие- 
чативши пх. У то исто време, Наполеоп је 
на Св. Једени тако исто радпо с писмнма 
Сера Хедзона Лоа која су адресована 
нералу Вонаиаути. Понмерси је, нек нам 
је дозвољепо рећп, пмао у устима исту 
пљунку коју и цар љегов.

И у Гиму је бидо заробљених картагин- 
ских војника који пису хтеди да ноздраве 
Фдаминија и којп су имади малко душе 
Анибалове.

Једпо јутро, сретне краљевог прокура- 
тора у једној удпци у Верпону, приђе му 
и рекне: — Госнодпне краљев прокураторе, 
смем ди поспти задечепу рану своју?

Нпје имао нпшта од пмања, осим оно 
здехуде пода идате шеч»а ескадронског. У 
Верпону је узео под кирију најмаљу кућу 
коју јс могао наћп. У љој је жнвео сам, 
г.пделп смо како. За време царства, пзмеђу 
ратова, доспео је да се ожеип госпођицом 
Жиднормаповом. Старп ћпвта, мрзећи га 
нз дубиие срца, пристао је уздахпувши п 
рекавшн : И највеКе фамнлијс ариморане 
су. Године 1815, госнођа Попмерси, жеиа 
у свему дивна, васиитана, ретка и достојиа 
мужа својега, умрла је, оставивши једио 
дете. То дете бндо би радост пуковпику
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У осамп његовој; алп дсда је заповедппчки 
захтевао упука, иретећи да ћс га оставптп 
без иаслсђа, ако му се ие да. Отац је но- 
нусгио у питсресу детпњем, и не, могућп 
пмати дете својс, оц је узео дагаји цвеће.

Ои се у осталом одрскао свега, не ту- 
жсћи се и пе уздншући. Мпсао своју дслио 
јс с пејаким стварпма које је неговао и 
с велнкпм које је саздао. Цело своје врс- 
ме ироводио је падајући се да му про- 
цвета тај п тај цвет и сећајућп се Аус- 
тердпца.

Г. Жп шормап ппје хтео да зпа за свога 
зета. Ои је држао пуковиика за „разбој- 
пика“, а иуковпик њега за „овчпјег коља*. 
Г. Жплпормаи иије пикад узпмао у уста 
нуковплка, оспм иокаткад кад је хтео да сс 
посмехие „баронпјп* његовој. Уговорено 
је пзреком да Понмерси пе покуша ппкад 
да види свога спиа н да говорп с њпм, 
јер ће га иначе деда одмах отерати к њему 
и оставитп га без наслеђа. Понмсрси је 
бпо Жилнормаиовпма као кужан човск. 
Оии су хтели да одгаје дете но својој вољи. 
Пјковипк можда ппјс имао право што је 
пристао па ове услове, али оп је мислно 
датиме добро чиии ида само ссбежртвујс.

Наслеђе од Г. Жплиормаиа инје било 
бозпа колпко, алп је велико бпло паслеђе 
од Гђицс Жплнормаиове старпје. Оватет-
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ка, останши иеудата, била је по матерн 
миого богата, ц њеп сестрнћ био је ирн- 
родни наследпик њен. Дете које се звало 
Марије знало је да нма* оца, алн нијсзна- 
ло пншта шнпе о њему. Никад га нико 
ноје номињао. Али шантања н пампгпнања 
у друштнпма у која га је дсда нодно дошла 
су н до уха детнњег, и оно је пајпосле 
појмпдо нешто; и као што оно нриродпо 
нрпма идеје и мншљења у којима тако рећн 
дшне, опо је, мало ио мало, мнслнло о 
оцу само с тешким срцем н стпдећн га се.

Док је оно оиако расло, нуконннк је, 
свака диаилитрн месеца, долазио крадом 

^у Нарнз, и ишао у цркну Сн. Сплииса у 
"оно нреме кад тетка ноди Марнја на ле- 
турђпју. Ту, стрепећи да се тетка не осирне, 
скрпнеи нза једног стуба, неиомпчан, пе 
смејућн ни да дише љуцки, гледао је снна 
снога. Оп, цнтез, бојао се оие старе денојке.

Онога радп упознао се с ноном нерион- 
скнм, онатом МабеФОм. ^

Овај честпти пона бно је брат једиог 
тутора Сн. Силниса Онај тутор нриметно 
је иише нута оног чонека који гледа ово 
дете, н нолшљак којп нманалицу, п круп- 
ну сузу која му сјајн у оку. Онај човек 
којн је нзгледао тако мужанствено п којн 
је сузно као женска страпа, пао је у очн 
овом тутору. Његово лнце остало му је у
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памети. Једпом дође оп у Верпои да се 
впдп с братом, па сретпе па мосту иуков- 
ника Попмерспја и позпа да је то опај 
човек што долази у Св. Сплиис. Тутор каже 
то своме брату, и обојица пађу пекакав 
раздог да га иоходе. Ова иохода иовуче 
за собом ц друге. Нуковппк, пснрваскри- 
веп п за'гвореп, отвори срце своје, и поиа 
п тутор чуше сву псторију п сазиаше како 
је Попмерсп жртвовао срећу своју за будућ- 
пост сппа свога. То учппн те поп осетп 
поштовање ирема пуковипку, а нуковппв 
заволе иоиа. У осталом, кад су само ис- 
крепи и обојпца добри, нико сс лакше пе 
здружи и пе сноји пего стари поипстарп 
солдат. На дпу, опп су једаи псти човек. * 
Један се посветпо отаџбиии овој доле, 
други отаџбппп оној горе; друге разлике 
пема.

Дванут у годпип, 1 јаиуара и о Ђурђеву 
дне, Марпје је нисао своме оцу писма која 
му је тетка дпктовала, и која су нреппсана 
из каквог Формудара; то је једиио трпео 
Г. Жилиормап; а отац је одговарао иис- 
мима врло пежпим која је деда трпао у 
џеи не читајући их.

,
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III

П 0 К 0 ј И II

Салон госиође де Т био је све игго је 
Марпје Понмерсп знао од овог света. То 
је био једпои отвор на којп је могао да 
завири у јкивот. -Тај отвор беше мрачап, 
п пз њега му долажаше више хладноће 
него тоилоте, више ноћп него дана. Ово 
дете, које је било сама радост и светлост 
кад је ушло у овај чудпи свет, ностало 
је за кратко времс тужно, и, што је још ви- 
ше иротивпо добу његовом, озбпљпо. Окру- 
жепо овим необпчиим и опорим лпцпма, 
опо се освртало и гледало око себе с пе- 
кпм озбнљппм чуђењем. Све се беше здру- 
жпло да му још впше увећа то чуђење. У 
салону госнође де Т бпло је старпх, бла- 
городппх, врло ноштовапих госпођа које 
су се звале Натан," Ноје, Левп , Камбпз. 
Ова старипска лицапова бпблпјска имепа 
врзла су се у његовој детињој памстп за- 
једно са старим завегом, који је учио па 
памет, п кад се све искуие, иа поседају 
око ватре која тпња, а једиа лампа са зе- 
ленпм шешпром једва пх осветљује, опако 
оштра проФила, а косе седе плп проседе, 
у дугачким стариискпм хаљпнама којпма
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сс расиознају само тампе бојс, па покат- 
кад пусте преко усапа по коју реч у псти 
мах н дпвљу и вслпчанствепу, — малп Ма- 
рпјс блене у њпх као занесеп, мнслећи да 
гледа пред собом, не жепе, него патријаре 
п мађппике. ис лспва створења, нсго сенке 
п Фантоме.

чУ овс Фантоме мешали су.сс исколикп 
Пчлховп, обпчпи познаиици овог старог друш-
тва, и пеколпки илемпћи; маркиз дс Сас....
секретар госпође де Бери, впконто де Вал..., 
којп је, нод псевдоиимом Шарло-Антоан,
нпсао једпосличне оде, кпез де Боф.....
којп је, прпличпо млад, имао џандрљивог 
старешинуп леиу идуховиту жепу, која је 
својом тоалетом од црвспс свилс са злат- 
нпм ресама, веома деколтовалом, занрс- 
иашћавала овс мрке жеие, маркиз де С.... 
д’ Е...., човек којије пајбоље зиао .одме- 
репу полптесу," копт д’Ам..., добричнпа с 
прпјатном брадпцом, и каваљер де Пор- 
де-Гии, стуб библијотекс у Лувру која је 
прозвана кабииет краљев. Г де Пор-де- 
Гип, ћелав п впше постарео пего стар, 
причао је да је 1793, кадму је било шес- 
паест годипа, отеран па робију као буп- 
товппк, п оковап с једпим осамдссетого- 
дпшљим старцем, владнком мпрепоаским, 
који је такође био буптовник, али као свеп!- 
теипк, док је он био као солдат. То је било
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у Тулопу. Дужпост пм јс била да куне 
поћу с гилотиие главе птрупове онпх који 
сс дању ногубе; и они су иосили па ле- 
ђпма крваве труновс, а па црвеппм роби- 
јашким гуњевима пмали су, иа рамену, 
вслпку крваву масницу, дању суху, вечером 
влажну. Овакпх трагичких прпча бнло је 
нуно у салону госнође де Т; п, нрокли- 
њући Марата, ту је хваљен Трестаљон. Ту 
је неколико незнаиих депугата играло вп- 
ста, 1' Тибор дп Шалар, Г Лемаршап де 
Гомикур, и чувени лакрдпјаш с деснпце, 
Г Корие-Даикур. Судија из Ферета, с крат- 
ким паиталоиама и мршавпм ногама, мппуо 
би каткад кроз овај салон идућп Г де Та- 
лерапу. Он је био шалп-друг Г Конту 
д'Артоа, п, нротивно Арпстотелу којп је 
чучао па Камнаспу, он је натерао Гпмарду 
да иде четворопошке, п тако иоказао ве- 
ковнма како је једап судија осветпо јед- 
пог ФплосоФа.

Од ноиова, ту је бпо опат Халма, опај 
истп што му јс Г Лароз, њсгов сураднпк 
на Муњи, рекао: Шта ми је човск који 
нсма асдссст годкна ? Лхутокљун јсдан, и 
внгас нигата! Онат Летуриер, нроповедпик 
краљев, опат Фресипу, који још ис беше 
ни копт, нп вдадика, ни мипистар, нп пер, 
п којп ношаше једпу стару маптију па 
којој не беше нуцета; п онат Каравена,
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пои у Сен-Жсрмен-де-Пре; иотом паиип 
нуиције, опда монсињор Маки, аркпјепп- 
скон нпзибијскп, доцније кардннад, којп 
се оддиковао ведпким зампшљеппм посем, 
н још један монсињор, ио нмсну:.опат 
Палмпјер, домаћи нрелат, једап одседмо- 
рпце иротонотара свете столнце, каионик 
васплпке дпберијанске, адвокат светнтељ- 
скп, Ј)08кЛп1оге с1г запИ, у иословпма ка- 
понпзације, а то ће од прплпке рећп: на- 
челппк рајског одељења. На послетку два 
кардпнала, Г де ла Дицерн п Г де Кд....

Т.... Г де ла Лицери био је ппсац, п,
пеколико годпна иознијс, пмао је част да 
у КонссЈ)ватору иише чланке поред Шато-
брпјана; Г де Кл.... — Т.... био је аркп-
јенпскои тул....; н чешће једолазио у Па- 
ризксвоме еестрићу маркпзу деТ...., којп 
је био мнипстар марнне н војске. Карди- 
пад дс Кл.... — Т..%.. бсше омален вессо 
старац којп ноказиваше своје црвене ча- 
ране под задпгиутом маптпјом; спецпја- 
литет му бешс да мрзи Енцпклопсдпју п 
да страсио пгра биљара, и ко је, у ово 
време, нролазио у вечс улицом М..., где 
је опда био двор де Кд.... — Т...., застао 
је да слуша како сс лоите куцкају и како 
кардипал крсчн свомс коиклавистп, моп- 
сељеру Котрету, нариском владицн гп раг- 
№1)11$: Бслсжи, оиатс, мојс каранболс. Кар-
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диналаде Кл.... — Т.... увео је у салои го- 
снође дс Т његои најблниш пријатељ Г де 
Роклор, пекадашњн владика саплиски н 
један од четрдесеторицс. Г де Роклор од- 
ликовао се високим стасом и тачношћу у 
академпјп; кроз стаклепа врата иа соби 
до библијотеке у којој академпја Фрапцу- 
ске јдржаше у оно време сиоје седиице, 
радозналци су моглп сваког четвртка да 
иосматрају нскадашњег владикусанлиског, 
како стоји, нудроваи, у љубпчастпм чара- 
пама, окреиув леђа вратима, да би му се 
боље видсла мала јачпца. Сви ови нонови, 
п ако су већпном толпко исто људи двор- 
ски колпко н људп црквепи, уважавали су 
салон дс Т, у ком су господарпли иетпе- 
рова Фрапцуске, маркиз де Биб —, маркиз 
де Тал. —, маркиз д’Ерб. —, викопт Дамб. 
—, ц дик де Вал. — Овај дик де Вал. —, 
ма да је кнез де Мои. —, то јестсувереп 
киез странски, имао је врло високу идеју 
о Француској и неријн коју јс видео у њој. 
Он јс тај што је рекао: Кардиналгс су 
римски исрови Француске, а лордови су 
снглнскс асрови Француске. У осталом, 
јер у овом веку треба да је свуда револу- 
Цпја, овим салопом Феодалпим владао је, 
као што смо реклп, један ћпФта, Г Жпл- 
нормап.
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Ту је бпла есепција и квиитесенција бс- 
лог друштва парпског. Ту су чак и роја- 
лиска имеиа морала да пздрже караптип. 
У имепима увек има аиаркије; Шатобри- 
јан, да је ушао овде, изгледао би као Нер 
Дпшеп. При свем том, оиет је пеколико 
нристалица ушло, но триљнвости, у овај 
нравоверни свет.

Данашљи „благороднгг салоии неличе 
више на ове салопе. Садашљи Фобур Сен- 
Жсрмен мирише па иростоту. Дапашње су 
ројадпсте демагозп, пто пм јеиа иохвалу.

У госпођс де Т долазио је висок свет, 
на је зато владао ту впсок и преФИњен 
укус. Обпчајп су билп нретерано углађсии 
У духу старе владавине, која је сахраљена, 
али је још жпвела. Гдекоји овп обичајп, 
иарочито у разговору, били су врло чудпи. 
Површпп зпаоци мислпли би да је то нро- 
виицпјалиа простота, а оно је старштска 
Фипоћа. Жена се, нир. звала госаођа ђс- 
нсралица. И госиођа пуковница ие беше са 
свим изобичајена. Ленотица госпођа де 
Леои, без сумље у спомеи на дукпље де 
Лоигвиљ и де Шеврез, волела је ово име 
иего своју кнежевску титулу. Маркпза де 
Креки, и оиа, звала се госаођа иуковница.

Овај мали високи свет изумео је у Тии- 
лерпјама Финоћу да се, у разговору с кра-

*
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л>ем, каже увек краљ, ц то у трећем лицу, 
а никад оаше всличанство, које је име 
„уирљао узуриатор/

Ту су осуђнвапа и дела п људи. Исме- 
јаваи је век, тезато нпјс нојимаи. Саои- 
штаваиа је узајмице колпчипа впдела коју 
је ко имао. Метусалем је обавештавао Ени- 
мепида. Глувак је учио сленца. Време од 
Коблеица овамо нроглашено једапијепи 
било. Тако је Л.уј XVIII био, по милости 
божјој, у двадесет-петој годиип своје владе, 
а емпграитп су, ио праву, били у дваде- 
сет-петој години своје младостп.

Све је доведепо у хармонију; ппшта ппје 
бпло сувише; реч јебила једва једандах; 
повиис, угледајући се на салоп, бпле су 
као какав иаиир)с. Било је и младих људи, 
али су бпли пола мртви. У иредсобљу, 
ливреје су бпле старипске. Овалпца, олп- 
чеиу нрошлост, служилс су слуге истога 
века. Све је изгледало да је нрежпвело, 
али да му се не иде у гроб. Консервпсатн, 
копсервација, консерватор, то је био готово 
сав речпик; једппа брига и једпио питање 
било јс мирисати лсио. М доиста у миш- 
љењу ових груиа било је пеког мириса, и 
њиие пдеје мирпсале с> па ветивер. То 
беше мумпја-свет. Госнода беху балсами- 
саиа, а слуге у сламу увијепе.

Ј АДНПЦИ VII 6
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Једна добра стара иаркнза која је у 
емиграцијн пронала пмала је само једиу 
боеу, ц оиет је говорпла: Моје слуге.

Шта се радило у салопу госиођеде Т? 
Радило се ултра.

Бпги ултра; ова реч, ма да оио што 
иредставља можда још није ишчезло, иема 
више смисла данас. Да објаспнмо.

Бпти ултра, то је ићи ваи сваке гра- 
иицО. То је пападати скиптар у име пре- 
стола п мптру у пме олтара; то је заво- 
дити ствар којасс водп; то је арумити се 
и ритати у запрези; то је сиалиште што 
слабо тражи јеретике; то је корити идол 
да има мало идолатрпје; то је вређати из 
превелпког поштоваља; то је палазити да 
је у паие педовољпо иаипзма, у краља не- 
довољпо краљевства, а у поћи сувпше свет- 
лости; то је битп пезадовољан с алабас- 
тром, са снегом, с лабудом, и с љиљаном, у 
пме белоће; то је из партизапства ирсма 
стварима, битн пеирпјатељ љихов; то је 
радитп тако јако за пеку ствар, да јој баш 
тиме паудпш.

Ултра-дух карактерише нарочнто ирву 
«:»азу Ресторације.

Ништа у исчорпјп ие личп на оиу че- 
тврт часа што почпље 1814 а свршује се 
око 1820, кад се нојавпо Г де Виљел, 
практнчап човек пз деспице. Ових шетс

1
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годипа беху пзваиредан трепутак, у псти 
мах п бурап и тих, п весео п натмурен, 
светао као да су га обасјале зраке зорипе, 
ц покрпвеп густом помрчнпом великих ка- 
тастроФа којих бсше нупо на оризопу п 
које најлак одлажаху у прошлост. У том 
впделу п у том мраку бпо је читав један 
свет пов и стар, шаљив п невесео, млад и 
матор, којн је трљао очи; ипшта не личп 
више иа буђеље иза спа него иовратак; 
група која гледаше Фрапцуску ћудљпво и 
коју Фраицуска гледаше с проиијом; старе 
добре совуљаге маркизн, „пекадашњп* који 
се чуде свему, честпти и благородии иле- 
мпћп који сс смеше што су у Фраицуској 
и у нстп мах и нлачу, срећпи што впде 
своју отаџбппу, несрећнп што не впде више 
стару своју моиаркију; иоблсса крсташка 
која пљује поблесу царства, то јестиобле- 
су мача; расс исторпјске које супзгубпле 
смасао исторпје; сннови другова Карле- 
маљеппх којп презпру другове Наполео- 
пове. Мачевп су, као што рекосмо, враћалп 
једап другом увреде; мач од Фоптеона 
беше смешап, заврђала гвожђурија и ипшта 

•впше: мач од Мареига беше гиусап п пп- 
штавпше иего проста сабља. Искадашњпца 
не прпзпаваше Јучерашњпцу. Небешевн- 
ше осећаља за опо што је велико, питп 
осећањазаоно што јс смешио. Беше иеко

6*
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којп Боиапарту зваше Скапстг. Овог свста 
псма вшие. И оист. велпмо, одсвсгаовога 
пема даиас иичега. Кад ко.ји пут случајио 
пзвадимо из љега какву Фигуру, па иоку- 
шамо да јс оживпмо мпшљу* пзгледа нам 
тако чудиа као да је из ирснотоиског свста. 
Јср и љега јс доиста нрогутао једап по- 
топ. Ишчезао јс под двсма рсволуцијама. 
Уар има всћих таласа нсго што су пдсје! 
Како оие зачас слисте свс што пм је за- 
датак да сруше и сахране, и како наје- 
даинут отворају страховпте дубинс!

Оваковабешс Фпзпоиомпјасалоипма оннх 
удаљенпх и кроткпх времеиа кад јс Г Мар- 
тенвиљ пмао више духа од Волтера.

Овп салопп пмалн су своју лптературу 
и своју нолптпку. Оии су веровали у Фп- 
јсвеа. Г Ажпје важио је као закоп. Ту је 
коментоваи Г Колнет, публицпст букнппст 
па обали Малакеу. Наполеон јс бпо Ву- 
кодлак Корзикапски. Доцпије увођељем у 
псгорпју Г Маркнза Бунаиарте, ђеперала 
армија краљевих, учиљена јс концесија 
духу времсна.

Ови салопи нс осташе дуго чпстп. Од 
1818, ночсшс улазпти у љих гдекоји док- 
трпнари, нијапса врло незгодпа. Љпхова 
маппјера бешс да сс граде ројалистеида 
се правдају тога ради. Где ултре беху по- 
носне, ту се доктрииари стидијаху. У љих

■
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бсшс духа, а бешс и ћутаља; њпхова ио- 
лптпчка догма беше згодно укрућеиа охо- 
лошћу; морали су усиетп. Оии су ирете- 
рнвалп, у осталом с корпшћу, посећп беле 
кравате п закоичапе кануте. Незгода илп 
несрсћа иартије доктрпиарне беше у томе 
што је она стварала старачку омладпну. 
Доктрииарп су се граднлп мудрацп. Оип 
су саљали да па аисолутно п ексцеспвио 
иачело иаврте умсреиу владу. Оип су пстав- 
љали, и иокашто врло наметпо, противли- 
бералпзма разорљивог лпберализам одрж- 
љивп. Опи су говорплп:;■ ;ХваЛ.а краљев- 
ству; опо је учпппло втие него једиу 
услугу. Оио је повратпло традпцпју, веру, 
ноштоваље, уважаваље. Оно је верно, храб- 
ро, каваљерио, пуио љубавп, и пуно нре- 
даностп. Опо снаја, ма да жалећи, с новим 
велпчпнама пародипм вековне велпчппе 
моиаркије. Оно иема ираво што ие иојима 
револуцпју, царство, славу, слободу, младе 
идеје, младс нојасеве, век свој. Али ову 
пеправду коју оно чпни иама, зар п мп пе 
чпипмо покаткад љему? Геволуиија, чијп 
смо ми паследпици, ваља да разуме све. • 
Нанадати па ројалпзам, то је бесмислица 
либерализма. Каква иогрешка! п каква 
сленоћа! Фраицуска револуцијопарпа пе 
одаје довољно ноигге историјској Фрап- 
цуској, то ће рећи матерп својој, то ће ј

:
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рећи себи самој. После 5 сентембра, но- 
сгупа се с поблесом мопаркпјском онако 
псто као што се иосле 8 јула поступало с 
поблесом царства. Онп су бпли пеправсдпп 
према орлу, ми смо пеправедни према л>и- 
љану. Увек се дакле хоће пешто да изго- 
пп. Скидати злато с крупе Л.уја XIV, греп- 
сти штит Хаирија IV, је ли то лено? Мп 
се смејемо Г де Воблапу што је скииуо N 
с моста јепског. А шта јеоп учинио? Опо 
што и мп чпнимо. Нама ирииада Бувпп 
тако псто као п Маренго. Нама су љпљапп 
то псто што п N. То је очевина иаша. 
Што да је крњпмо? Ие треба се одрицатн 
отаџбине у нрошлостп као год нп у са- 
дашљостп. Што пе бпсмо хтелп сву псто- 
рпју ? Што да не љубпмо целу Француску ?в

Овако су доктринарп критиковалп и пггп- ^ 
тплп ројалнзам, пезадовољпи што су крп- 
тпковапп а срдптп што су штпћепп.

Ултре су обележиле прву епоку ројалпз- 
ма; копгрегација је карактеризовала другу. 
После беснпла дошла јс вештнпа. Да за- 
врншмо овде ову црту.

У току ове прпиоветке, ипсац ове књпге 
папшао је иа путу на овај заппмљив тре- 
путак садашње псторије, бацпо је узгред 
један поглед па њ и оцртао нсколико не- 
обпчппх црта овога друштва данас незпа- 
пог. Он је то учнпио па брзу руку и без

1
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пкакве идеје гњева или носмеха. Сиомени 
иупи милоште и поштовања, јер се тичу 
матере његове, вежу га за ову прошлост. 
У осталом, овај псти малп свет имао је и 
своју величипу. Може му се ко хоће сме- 
јати, али ие може га пико пп презиратп 
пп мрзити. То је бпла пекадашња Фран- 
цуска.

Марије Понмерси, као п сва деца, учпо 
је нешто. Кад је изишао из руку теткп- 
ппх, деда га даде једном честптом иро- 
Фесору најчистије иевпности класпчне. Ова 
млада душа која се отвораше ирешла је 
пз руку једне бабе уруке једиог неданта. 
Марнје је ишао у колеж, иотом је стунио 
у школу права. Ои беше ројалпст, Фанатпк, 
п жесток. Слабо је волео деду којп га је 
ледпо пустоћом и кинпзмом својнм, а ирема 
оцу био је натмурен.

То беше у осталом младић жпв п хла- 
дан, благородап, велнкодушап, поносан, 
релпгпјозан, егзалтован, достојан до опо- 
ростп, чист до дпвљаштва.
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IV

Крај разбојиикоп
Марије је свришо сиоје класичке студије 

баш оида кад се Г Жилиормаи ионукао из 
света. Старац је рекао збогом Фобуру Сен- 
Жермену и салоиу госпође де Т, к иаста- 
иио се у Маресу у својој кући у улици 
Фпљ-дп-Калвер. Ту је имаоод слугу, осим 
вратара, оиу собарицу Николету игго је 
доима носле Мањоне, и опог спиљнвог и 
слабоиогог Баска когасмо већ иомнљалп.

Годиие 18^7, Марије наврши седамна- 
есту годииу. Кад једио вече дође кући, 
виде деду где држи у руци некакво пнсмо.

— Марије, рече му Г ЈКнлиормаи, ти 
ћеш пћи сутра у Вериоп.

— Зашто? унпта Марије.
— Да впднш оца.
Марпје се здрхта. Свс је нре очекивао, 

само ие.тода ће једиом доћн даи да внди 
оца. Ншита му ие могаше бити иеочеки- 
ваиије, изпеиадиије, и да калсемо и то, 
иенријатније. То ие беше само неиоиољ- 
иост, пе, то беше кулук.

Марије, осим иолитичке аитииатнје, беше 
уверен да га отац, сабљаш, као што га 
зовијаше Г Жилиорман у треиуцнма рас- 
цоложења, ие воли; то се виђаше но томе

I
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што га јс запемарио и оставпо другпма. 
Нс осећајући сс вољсп, пије нп сам волео. 
Ишпта иростијс, говорашс сам ссби.

Бсшс тако упрепаштен да нс ииташе 
иишта Г Жи.шормаиа. Деда наставп:

— Бићс да јс бодестап. Зовс те.
11а ноћутав мало, додаде:
— Иди сутра рано. Чиии ми сс имају 

нска кола која нолазе у шест часова и 
стижу у всче. Иди наљпма; он велпда се 
асу])иш.

Иотом згулсва писмо п тури га у џеп.
Ма])пјс јс могао отпутоватп још истог 

даиа у 'всче и ујутру рапо освапути код 
оца. Јсдиа поштапска кола пђаху у то 
врсмс' за Руап ноћу п прбла;каху кроз 
Верпоп. Ни Г Жолпорман пн Марије пс 
хтеше да раснитају за њих.

Сутрадап иред мрак, Марије стшке у 
Всрнон. Свсћс севећпаљаху. Нрвогакога 
срсте занита: Где јскуКа госиодина Пон- 
мсрсија. Јср и он мдшљаше као п ресто- 
рацпја, п нс иризнаваше оца ни за нуков^ 
иика ии за бароиа.

Показашс му кућу. Трже за звопце, једпа 
жена, с ламиоцом у руци, отвори.

— Јслиовде господии Понмсрси? упи- 
та Марпје.

ЈКена ис одговорн.
— Јс лп оиде? ионовп Маријс.

I
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Жена климну главом као знак да јесте.
— Могу лн с њнм говоритн?
Жепа махну главом, што ће рећндапе 

може.
— Алп ја сам снп њсгов! рсче Марије. 

Оп ме очекује.
— Не очекује вас више, рече жепа.
И оп тек тада впде да она плаче.
Показа му прстом врата од једпе мале 

собе, и оп уђе.
У тој собп, коју осветљаваше једна ло- 

јана свећа што стојаше па оџаку, бехутрп 
човека; један стојаше, један клечагае, а 
један лежаше па земљп иокривеп белпм 
нокровом. Овај што лежаше беше нуковпик.

Друга двојица беху један лекар а дру- 
ги иоп.

Пре трн дана, пуковника ухвати јака 
грозппца. Одмах у иочетку, слутећн зло, 
ипсао је Г Жплнорману и звао сина. Бо- 
лест отпмаше мах. Оно вече нре него што 
ће доћн Марпје, пуковннк наде убупило, 
скочи с кревета, впчући: — Нема мога 
спна! Идем ја преда њ! — Потом пзађе 
нз собе н паде на патос у предсобљу. И 
ту пздахпу.
> Чотрчаше ио доктора и попа. Доктор 
зо*ђс доцкан, поп дође доцкан. Па н снн 
ноле доп,кап.

I
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Прп жмправој светлости свећииој, рас- 
цозпаваше се иа мртвачком бледом образу 
пуковипковом једиа крупиа суза коју је 
нустило мртво око његово. Око се беше 
угаспло, али суза ие беше усахпула. Ова 
суза беше за невиђеппм сииом.

Марпје гледаше овог човека кога сада 
виђаше и први п иоследњп пут, ово досто- 
јанствеио мушко лпце, ове отвореие очи 
што не гледаху, ове беле косе, ове крепке 
мишице иа којпма се овде оиде нозпа- 
ваху мрке црте од ударца сабаља и цр- 

• вепкасте звездице где је иробијало олово. 
Ои гледаше оиу грдиу раоу што удараше 
печат херопзма па ово лице које је Бог 
иснунио самом добротом. Он мишљашеда 
је тај човек његов отац и да је ои мргав, 
п оиет оста хладаи.

Туга коју осећаше беше опа туга' коју 
би осећао п за свакпм другим човеком, 
кад би га впдео где лежи мртав.

А сви у соби плакаху. Слушкпња кукаше 
у једпом углу, нои чпташе молитве п чп- 
тајућп јецаше, лекар утираше сузе, па и 
сам мртвац плакаше.

Овај лекар, овај пои, и ова жена гле- 
даху кроз плач Марнја не говорећи ии 
речи; он једиии беше ту странац. Марш-?, 
врло мало узбуђеп, застиде се од себе и 
др;кања свога; у руци му беше шсшир,
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иснустн га на земљу да би тобож ноказао 
како је од туге малаксао на га ис може 
да држп.

У исто време кајаше сс и беше му криво 
што је такав. Али и како Кс друкчнје, кад 
ннје волео оца?

Пуковннк нс имадс ништа од пмања. 
Продајом нокућаиства једва се нсплати 
ногреб. Слушкпња нађе само једап кома- 
дпћ хартнје н даде га Марпју. Ту беше 
пуковнпк наппсао својом руком ово:

„— Момс сину. — Дар ме је начпппо 
бароном на бојиом нољу на Ватерлу. Пошто 
мп Ресторацнја иорнче ову титулу коју 
сам ја крвљу својом нлатпо, то ће је мој 
син узетп п носнтп. Не сумњам да ће бнтн 
достојап ње."

После овога, пуковннк је додао:
„На пстом бојном иољу наВатерлу, једап 

паредник спасао мп је живот. Тај се човек 
зове Тенарднје. У последње време, држао 
је, чини мп се, неку механпцу у једном 
селу блпзу Парпза, бнће у Шелу плп у 
МонФермељу. Ако га мој син кадгод впдп, 
нека му учпнп свако добро које може.“

Неизрелпгпје ирема оцу, него пз оног 
тамног ноштовања смртн што је усађено 
у срцу човечијем, Марије узе ову хартпју 
и савп је.

I
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Од нуковника нс остаде ништа. Г Жпл- 
норман продаде телалу мач и унич-орму 
његову. Суседн раввалише башту п иогра- 
бшие ретко цвећ»Ј;. Друго бил,е зарасте у 
коров и угииу.

Марпје остаде самодва даиа у Верноиу. 
После ногрсба, вратн се у Париз п пастави 
учеље ирава, ие мислеЈш пикад више о 

'оцу као да га иије ип било. Иуковиик је 
за два даиа ногребеи, а за три заборављеи.

Марије иошаше крен ‘око шешпра. И 
то је све.

V

Добро је нКн у цркву да би човек 
ностао револуцнјоиар

Марпју су од дстињства остале релпги- 
јозие навикс. Једне недеље беше отишао 
у цркву Св. Силниса, у оиу исту Богоро- 
дпчииу канелу у коју га је водила тетка 
док бејашс мали, на, замишљеп и раеејан 
вшие иего обичио, стаде иза једног с$губа 
п, неназсћи, клече у једап сто, постављен 
утрехтском свилом, иа коме стојаше пат-

/
/
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: Госиодин Мабсф, тутор. Тек што 
поче служба, а ето ти једиог старца пред 
Марнја, па му рече:

— То је моје место, госиодиие.
Марпје се брже боље ^пзмаче, п старац 

уђе у свој сто.
Кад се сврши сдужба, Марије стојаше 

на неколико корака замишљеи; старац оиет 
прцђе к љему и рече:

— Оиростите ми, господпие, што сам 
вас мадо ире узиемирно и што вас н сада 
узнемпрујем; вп сте можда мисдиди да се 
ја љутим, за то да вам објасппм.

— Не треба, госиодиие, рече Марије.
— А, ие! хоћу! ирихвати старац, пе ћу 

да мисдпте ружио о меии. Зиате, ја водим 
ово место. С њега ми се п сдужба божја 
чини сдађа. Да вам кажем зашто. На ово 
место додазио јс внше од десет годииа, 
редовпо свака два иди три месеца, један 
сиромах добар отац који пије имао друге 
придике ни другог пачииа да види дете 
своје, јер му то, због Фамилијарпих неири- 
лика, ннје дато. Долазно је оида кад је 
знао да доводе љеговог сииа па службу. 
Дете иије ни номишдало да му је отац ту. 
Оно, сироче, можда није ни знало даима 
оца*> Отац је стојао нза овог стуба, да га 
ие 6'и видели. Гдедао је дете своје, п ила- 
као. Он је, сиромах, волео то дете као очи
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своје у глави. Ја сам то видео и уверио 
се. Мепи је сада ово место као свето, 
ја ту долазпм и слушам службу' БожјЈ^ЗО 
Опо ми је милије пего мссто за т^гом 
на које, као тутор, имам враво. Ј^ 
пешто мало и иозиавао тога сиромазФ*10- јрјђг Ј^ј 
века. Имао је једпог таста, јсдну бЛу " " СЈ 
свастпку, некс сродвике, и још не >су
кога, који су му иретили да ие лр.т 
оставити пишта, ако га оп кадгод види п 
састане сс с њпме. Жртвовао је себе да 
бп му спп бип богат и' срећаи. Одвојили 
су га од њега због полптпке. Ја ноштујем 
политпчко мишљење, али има људп којп 
пе знају шта је шта. Зар што је неко био 
па Ватерлу, да зато мора бптп чудовиште!
Зар за то да се одвоји отац од сппа! То 
је бно пуковпик Бопаиартпн. Чиип ми се, 
умрво је. Живсо је у Верпопу, где је мој 
брат иои, и звао се као Вопмари илп Мои- 
парсп.... И имао је нреко лпца један ве- 
лик иожпљак од сабље.

— Попмерси, рече Марпје иребледевши.
— Тако јс! Понмерсп. Шта, да га ип- 

сте нозпавалп?
— Господппе, рече Марије, то мп је 

отац.
Старп тутор склопи руке, п узвпкну:
— Зар сте ви опо дете! Да, '^ако јс, 

годиис одмичу, могли сте иорастп. Е боме,
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дијете, вп можете рсћи да сте пмади оца 
који иас јс веома водсо!

Маријс ионудн своју руку старцу н од- 
веде га до вуће. Сутрадаи, речс Г. ЈКпл- 
иормапу:

— ДоговориО сам сс с друговима да 
идемо у лов. Хоћете лн ми дозволити да 
останем трп дапа?

— Чстирп! одговори дсда, идн, весели 
сс. И, нампшув оком, шану ћсрки:

— Јамачпо због каке девојкс!

:1
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VI

ЈИта вреди иознати сс с црквсњакод

Доциијс ћсмо видети куд јс пшао Марије.
Цроведавши негдс три даиа, врати сс у 

Париз, оде нраво у бпблијотску правие 
школе и заиска целу збирку Монит-срџ.

Читао је Монитер, читао свс историјс 
ренублпке п царства, Меморијал са Св. 
Јслене, свс мемоаре, журнале, бплтепе, 
нрокламације; све је гутао. Кад је први 
пут наишао на име свога оца у билетппима 
велпке армнје, бпо је као у грозннцп чц-

:
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рРАДЗЈЕ ДббДГи:»
таву педељу дапа. Ишао ј^дгРслппа^^- 
нерале под којпма је служио Жорж Пон- 
мерси, између другнх конта X. Црквењак 
МабеФ, кога је походио, иричао је о Вер- 
пону, о осами пуковпиковој, о двећу ље- 
говом. Марије на нослетку нознаде овог 
ретког, узвишепог и доброг човека, ову 
сорту лава и јагљета што беше отац његов.

Међутпм, заузет овим ироучаваљем које 
му одузпмаше и све часове п све мислп, 
он се готово и пе виђаше впше са Жпл- 
пормаповима. Долазио је само кад је вре- 
ме ручку п вечери; доципје, кад га но- 
траже, већ није ту. Тетка већ гупђаше. 
Деда Жплпормап се осмехпваше. — Шта 
музпаш! Девојкесу; добаму је! — А ио- 
каткад бп старац додао: — Море ја сам 
мислио да је то пека шала, а оно коо да 
ће бпти пека страст.

И допста то бешс страст. Марпје беше 
па путу да обожава свога оца.

У исто време, у љеговпм се ндејамаучпип 
чудиа промепа. Фазе ове промепе беху 
мпогобројпеи ноступне. Иочем је тоисто- 
рпја толиких духова пашега доба, мпслпмо 
да ће добро бптп да иропратимо ове <1>азе 
корак по корак п да их обелеашмо све 
редом.

Ова исторпја у коју је завнрно препла- 
шпла га је.

ЈАДНИЦИ VII

!

7
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Као прва иосдедица, очи му се засепуше.
Републпка, царство, беху му дотлс само 

чудовпшне речи. Републпка/ гнлотииа у 
сумраку; царство, сабља усред иоћп. По- 
гледао пх је, п, где је мпслпо да ће иаћп 
само каос од иомрчпиа, впдео је, с иекпм 
нечувенпм пзиеиађењем које је номешаио 
са страхом и радошћу, где треиере звезде — 
Мпрабо, Верњпод, Сен-Жпст, Робеснпјер, 
Кампљ Демулеи, Даптои, п блпста јарко 
суице — Наиолеои. Нс зиађаше где је. 
Побеже засењеп светлбшћу. Мадо но мало, 
ирође га нреиаст, павикпу се на ову свет- 
лост, иосмаграше дела без вртоглавпце, 
пспитпваше лпца без ужаса: револуцпја п 
царство огледаху се сјајио у нерснективп 
иред впдовитом зенпцом његовом; ои ви- 
ђаше како се овс две групе догађаја и 
људи стапају у два огромиа ч-акта: реиу- 
блпка у сувереиство грађапског ирава које 
се даје масама, царство у суверепство идеје 
Фраицуске која је патуреиа Јевропн; ои 
виђаше како излази из револуцпје велпка 
Фигура пародпа, а пз царства ведпка фи- 
гура Француске. И он рече у савести сво- 
јој да је то све било добро.

Не мпслпмо да треба да покажемо шга 
је ои, овако засењеп, нревидео у овој нр- 
вој нроцени сувише синтетичпој. Ми само 
констатујемо стање духа којп корача. На-

1
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предак се ие градп за једаи даи хода. 
Рекав ово једпом за свагда, за ово што је 
бпло као п за оно што Јш доћи, да пдемо 
даље.

Он опазп тада да до тог трепутка није 
разумевао пп отаџбпну своју пи оца сво- 
јега. Нпје нозпавао нн љу нп љега, а па 
очима је пмао неку сорту вољнога мрака. 
Сада пак впђаше, п с једпе стране дпвља- 
ше се, а с друге обожаваше.

Беше нуп кајаља п гршке, п помншљаше 
с очајаљсм како све што му беше удушп 
нема коме другом казатп до једном гробу. 
А да му је жпв отад, да га он још пма, 
да је Бог, ио мнлосрђу и доброти својој, 
дозволио да му отац још по свету ходи, 
како бп он трчао, како бп иа врат па пос 
јурио, и како бп оцу викао: Оче! своме! 
ја сам спп твој! Како би ои грлпо седу 
главу љегову, сузама кваспо косе љегове 
гледао рапу љегову, стпскпвао рукс ље- 
гове, обожавао одело љегово, љубио иоге 
њсгове! Ах! што је тај отац умрво тако 
раио, ире времепа, пре иравде, ире љу- 
бавп сииовље! Марпје пепрестапо јецаше 
у срцу псваког тренутка уздпсаше. У псто 
време, оп све впше постајаше озбпљан п 
важан, п све внше беше сигурап у веру п 
мпсао своју. Зраке истипе попуљаваху сва- 
ког трепутка разум љегов. Ои, тако рећп,

7*
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изиутра растијаше. Ои осећаше како је 
ириродпо порастао позиаишн оис две иове 
стпари, оца свога н отаџбпиу своју.

Све се као кључем отвараше; разуме- 
ваше оио што је мрзио, нојнмаше оно чега 
се гадно; впђаше јасио судбпнски, божаи- 
ски ц човечански смнсао велпких стварн 
којнх је научпо био да се гиуша и велп- 
кпхљудп које јебво павпкао да проклпње. 
Кад бп се сетно нређашњпх мислн својих, 
које тек беху јучерашње н које му се нрп 
свем јом чпњаху тако давнашње, оп би 
се пасмејао себп самоме. Исправившп своје 
мвшљење о оцу. ои је, паравио, нсиравио 
п своје мпшлење о Наиолеону.

Но ваља ирпзнатп да ово друго нпје 
шило тако лако.

Још од детпњства иапојен је био нро- 
ценама нартије од 1814 о Нанолеопу. Све 
предрасуде Ресторацпје,сви пнтересп њенп, 
сви пнстпнкти њенп, ишлп су на то да пзо- 
блпче Наиолеона. Она га је мрзпла впше 
него и Робеснпјера. Она је врло вешто 
ексилоатнсала умор народа н мржњу ма- 
тера. Бонапарта је постао пеко басиовпто 
чудовиште, и да бп га нацртала уобразпљп 
народној која је, као што отоич рекосмо, 
као п уобразпља детиња, партнја од 1814 
износпла је на впднк једну за другом све 
ужасне маске, почев од онога што јеужа-

1
1
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спо оставши грандијозпо па до опога што 
је ужаспо поставшп гротескио, од Тиберпја 
па до Крокмитепа. И тако, кад је реч о 
Бонаиарти, свак је могао илп пдакатп нли 
се грохотом смејатп, само кад је мржња 
главпо. Марпје пије нпкад пмао о овом чо- 
веку, — као што га онда зваху — другпх 
пдеја. Оне су се сложпле онако упорнокао 
што беше прнрода његова. У њему беше 
једпа мала јогугпца која мрзпјаше Иапо- 
леона.

Чптајућн исторпју, а парочпто проуча- 
вајућп је у докумептнма п матерпјалпма, 
застор што скрпваше Наполеопа од очпју 
Марпјевпх цепаше се мало по мало. Оп 
назпраше пешто горостасно, п већ помп- 
шљаше да је се до овог тренутка варао и 
о Бопапартп као п о свему другом; како 
којн дап, све боље впђагае; п узе да бе- 
лежп лагапо, корак но корак, пспрва го- 
тово кајући се, иотом као оннјен п вучен 
пекнм неодољпвпм везама, пајире тампе, 
па опда тек мало вндие, н па послетку 
светле и сјајне стенене одушевљења.

Једпе ноћи беше сам у својој собицп на 
тавану. Свећа му горпјаше, а оп чпташе 
налактивши се на сто поред отвореиог про- 
зора. Свакојакп сиовп долажаху му споља 
и мешаху се с мишљу његовом. Ноћ! какво 
је то дивио иозорје! Чујеш иеко мукло
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брујање а ае зиаш откуда долазн, впдиш 
где се снја као жеравнца Јупптар којн је 
дваиаест стотниа иута већн од земље, азур 
је цри, звезде треиере, — страхота!

Он чнташе билтепе велпке армнје, ове 
омнрске строФе на бојишту иисаие; у љима 
внђаше иогдегде име очево, а свуда име - 
царево; свсколико велико царство изла- 
л;аше му пред очи; осећаше као неку плиму 
која се диже и иење у љему; чиљаше му 
се ио којн иут као да му отацмниемпмо 
љ као ћув пекиншанће му на ухо; мало 
по мало,* запесе се; чпљаше мусе да чује 
добоше, тоиове, трубе, одмереп корак ба- 
таљопа, потмули п даљпп галоп кољаппка; 
час но час днзаше очн к пебу н гледаше 
како у безданпм дубппамасјаје колосалпе 
звезде, потом гледаше у књнгу н ту вн- 
ђаше друге кодосалпе стварн како се чуд- 
но крећу. Срцс му се беше стпсло. Он 
лебдијаше, дрхташе, сииаше; наједаппут, 
не зпајућн ни сам шта му би и шта га 
побуди, ђппц, цружи обе руке па прозор, 
иогледа укочепо мрак, тншниу, тампу бес- 
копачност, вечиу пемереност, п кликпу: 
Живео цар!

Од овог тренутка, све: и Вукодлак с 
Корзнке, и узурпатор, и тираппн, и чудо- 
виште што беше љубазпик својих сестара, 
и истрпјон што примаше лекцијеод Талме,
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и тровалац у Ја«х>п, и тигар Бунапарта, — 
све ово ишчезе и уступи место удушиње- 
говој некој иезпапој светлости, где се, па 
недоступпој висипи, блпсташе бледа мра- 
морпа сепка Ћесарева. Цар је био љеговом 
оцу само добар војвода коме се човек дпви 
изатога сдулш; али Марију беше нешто 
впше. Њему оп беше судбипски творац 
групе Фрапцуске која од групе романске 
паслеђује владу васелепе. Он беше чудеспп 
аркитекта једпе сурвппе, наследпик Кар- 
лемаље, Л.уја XI, Ханрија IV, Рпшлпја, 
Луја XIV п Одбора за опште добро, који 
је, без сумље, имао својих мапа, својпх 
ногрешака, на чакнсвоје злочипство, што 
ће рећи да је бпо човек; по који је бно 
узвпшен у својим иогрешкама, сјајап у сво- 
јпм мапама, силап у своме злочпнству.

Оп је бпо судбппскп човек којп је све 
пароде прпморао да реку: — велпкп на- 
род. Он је бпо још впше пешто; бно је 
отелешсље саме Фрапцуске, освајајућп Је- 
вроиу мачем којпм махаше а свет впделом 
које просппаше. Марпје је впдео у Бона- 
парти сјајап спектар који ћеувек стојатп 
па грапици н чуватп будућност. Деснот, 
али дпктатор; деснот, резултат једне ре- 
публнке н сума једпе револуцпје. Наподеон 
му беше човек-парод као што јс Исус био 
човек-Бог.
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Као п све новаке у каквој релпгпјп, 
Марија беше оинла нова вера, он слспачкп 
ирнстајаше п тераше суопше далеко. Таква 
му беше ирпрода; кад једиом пагие куд, 
готово је немогуће задржатп га. Њега обу- 
зпмаше Фанатизам за мач п паљаше му у 

ч души одушевљеље за идеју. Оп гледаше 
само ђепнја, ито иасумде, ои се дивљаше 
снлп, то јест ои меташе у својој ндолат- 
рпјп на једну страну опо што је оолсапско, 
на другу опо игго јс брутално. У многом 
којечем, и друкчпје се варао. Примао је 
све. Има један начпи да се погреши ндући ' 
к нстипп. Оп је имао пску силну добру 
вољу која је узимала све опако како се 
ноднесе. На новом иуту којпм јс пошао, 
осуђујући грехе старе владавпне као п 
мерећи славу Наполеопову, оп пијс гледао 
на околностп које умањују ствар.

Свакојако, ово беше чудесан корак. Где 
је пре впдео пад моиаркпје, ту сад виђаше 
рођај Фрапцуске. Што је пре бпо залазак, 
то сад беше пзлазак. Оп се беше окрепуо.

Све ове револуцпје пзвршпше се у њему, 
а нородпца му то и не осети.

Кад је, у овом тајанствепом послу, са* 
свим пзгубио своју стару бурбонску и ул- 
трнпу кожу, кад је скнпуо са себе арпс- 
тократу и ројалисту, кад јепостао нотпунп 
револуцијонар, дубоки демократа, и готово

1 .
;
1 I

1
1

• ■

*

*
* .1
5



105
ј!

републикапац, отишао је к једиом гравсру 
па обали орфеврској п иоручио сто карата 
с нмепом: Барон Марије Понмсрса.

Ово беше само логнчка последнда про- 
мепе која сс учнпнла у њему, промепе у 
којој се све врзло око његовог оца.

Алн, не позпавајући никогаппе пмају- 
ћп прнлпке да оставља карте код кога, 
011 их тури себи у цеп.

Друга једна прпродпа носледпда беше 
што се ои, нрпблпжујући се оду, његовом 
сномепу, и стварима за које се пуковпик 
борпо двадесег и нет година, удаљаваше 
тпме од деде. Још нопздавна пе беше му 
по вољи Куд Г Жилпормапова. Између 
њпх већ владаше она несугласида која 
бива пзмеђ озбпљна младпћа и Фрпволпа 
старда. Веселост Жероптова вређа мелап- 
колпју Вертерову. Доксугод ималн једне 
политпчке мпслп и једпаке пдеје, дотле 
се Маријс сретао ту с њпм као на каквом 
мосту. Кад паде тај мост, отворн се про- 
вала пзмеђ њпх. И потом, поврх свега, 
Марију се иекако чудно кувало угрудима 
кад помислп да је ГЖплпормап тај којп 
га је, због којекаквпх лудорија, пемпло- 
срдпо отргао од иуковипка, одузевши тако 
детету ода п оцу дете.

Волећи све више ода, Марпје поче го- 
тово да мрзп дсду.
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У осталом, као што рекосмо, ово се ии 
по чем не иозпанаше. Само што бејаше, 
како који дап све хладппји, о ручку слабо 
говораше, а код куће ретко седијаше. Кад 
га тетка покара за то, оп се пе срдп, пего 
се пзговара на учеље, иа часове, па пс- 
инте, иа јавна предаваља, птд. Деда не- 
престано мпшљаше једио те једно: — Љу- 
бав! познајем ја!

Од времепа па време, Марпје пђаше 
некуд па дап два.

— Куд пдеш тп? ппташе га једпом 
тетка.

Овако једпом отпадедо МонФермеља да 
послуша аманет очев, и тражаше пекадаш- 
њег пареднпка с Ватерла, механцпју Те- 
пардпја. Тепардпје бсше пострадао, механа 
затворепа, п пнко не зпађаше куд се он* 
део. Тражећи њега, Марпје пробави четпрп 
дапа од куће.

— Зацело се скита, рече деда.
Прпметпло се да носп на грудима, пснод 

кошуље, нешто што је црпом повеском 
обешено о врат.

1
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VIII

С у к љ а

Сиомепулп смо једног лаисијера.
То је бпо пекакав ираспповац Г Жилнор- 

ману који је, вап породице п далеко од 
огљшита домаћег, живео у гаринзопу. По- 
ручпк Теодило Жплнорман пмао је све 
;кел>епе услове да буде оио што се зове 
леп ОФПцир. Стас му беше као у девојке, 
сабљу ношаше пекако иобеднпчки, а брчп- 
ће бешс иавише увптпљио. Ретко је дола- 
зио у Парпз, тако ретко да га Марије ппје 
ппкадвпдео. Њих двојпца су се знали само 
по пмену. Тсодпло, ваљда смо рекли, бпо 
је љубимац Гђце Жилиорманове, која га 
је волела за то што га нпје впђада. Кад 
се људп ие впђају, онда се у њима замп- 
шљају сва савршеиства.

Једио јутро, Гђца Жнлнорман старпја 
вратп се у своју собу веома узбуђепа. Ма- 
рпје опет пскаше да га деда иустп два 
трп дана па пут, на којп ће се креиутп 
још исто вече. — Идп! рече му деда, п Г 
Жилнорман додаде у себи уздпгпувши веђе: 
Опет у скптљу! Гђца Жплиормап поиесе 
у своју собу врло радозпала, п, иељућп се 
уза стеиеипце, рече: Ово је сувише! и нц-
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таше сама себе: Куда лп ће то ? Опа назп- 
раше какву љубавну аваитуру вшие плп 
мање педозвољеиу, какву жепу у ирпсепку, 
какав састанак, какву тајиу, и пе беше с 
раскпде да п ту забоде свој нос. Окуситп 
од пеке тајие, то је као и причинити ка- 
кву незгоду; свете душе пе одричу сс оио- 
га. У тајнпм одајама бпготерије пма п 
пеког ужпвања у скапдалу.

Она још упапред ужпваше у тамном апе- 
тпту да сазна једиу ствар.

Да бп се колпко толико отресла од овс 
радозналостп која је узиемирпвашс више 
пего обпчно, оиа се иредадс својим тален- 
тпма, п узе да везе некакав вез пз времепа 
царства п ресторације у коме има иуно 
точкова. Ненријатан рад, пакосна раднн- 
ца. Већ иеколико часова седијаше на сто- 
лицп, а врата се отворпше. Гђца Жплпор- 
ман диже пос; поручпк Теодило стојаше 
пред њом и салутоваше јој по војнпчкп. 
Опа врпсиу од радостп. И матора је, и 
смпрепа је, и нобожиа је, п тетка је, ама 
јој је оиет драго впдети у соби офпцпра.

—- Откуд тп, Теодиле! рече.
— Свратих узгред, тетка.
— Па пол>уби ме!
— Ево! рече Теодпло.
И нољубп је. Тетка приђе к свом ииса- 

ћем столу, п отворп га.

I
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— Ади ћеш остатн бар педељу дапа?
— Немогу, тетка; одлазпм још вечерас.
— Не може битн!
— Математпчкп.
— Остаип, Теодпле, молпм те.
— И срце ми вели да останем, алп 

дужност не да. Ствар је врло нроста. Ме- 
њамо се гарпизона; бнли смо у Мелепу, 
а сад пас шаљу у Гаљоп. Идући пз ире- 
ђашњсг гариизона у повп, ваља ироћп кроз 
Париз. Па за то рекох: Баш идем да вп- 
дим моју тетку.

— Хвала тп! ево тп за труд.
И снусти муу рукудссет луја (200 дип.)
— Хоћеш рећп: за ужнвање, теткпце!
Теодило је још једпом пољубп, и опа 

пмађаше радост да јој врат мадчпцеопале 
ресе од уппФорме.

— Идеш лп па коњу с твојим пуком?
• унпта га опа.

— Не идем, тетка. Ја сам хтео да те 
видпм, па сам тога ради добпо парочпто - 
дозвољење. Ссиз мп води коња, а ја путу- 
јем на поштапскпм колпма. Узгред, да те 
запитам пешто.

— Шта?
— Чнпи ми се и мој рођак Марпје Пон- 

мерси — и он путује?
— Откуд то зпага? рече тетка веома 

радознадо.

I
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— Кад стнгох овде, ја одох најире па 
пошту да задржим своје место које сам 
довде нмао.

— Па?
— Впдех да је једап путппк пре мене 

узео једпо место горе па кодима. Смотрпх 
му и име па листу.

— Како се зове?
— Марије Попмерси.
— Неваљалац једап! повпкатетка. Твој 

рођак ппје уредан младић као ти. Зампслп, 
да путује поћу поштом!

— Као и ја.
— Друго си ти; тп идеш по дужпостп, 

а оп по ђаводству.
— Е пе ваља му посао! рече Теодпло.
Ту, госиођицп Жилпормап старијој паде 

нешто па иамет. Да беше мушко, луппла 
бп се шаком ночелу. Опазашгга Теодпла:

— А знаш ли ти да те твој рођак пе 
позеаје?

— Не. Ја сам га впдео; али он ппкад 
иије хтео да пзволп ириметитп ме.

— Ви ћете дакле путовати заједпо као 
пеиознатп?

— Оп ла крову, а ја упутра.
— Куда иду та кола?
— У Анделис.
— Марије ће дакле тамо?

[1!
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— Лко, као ја, ис остане гдегод иа 
иуту. Ја стајем у Вериоиу да узмем ко- 
ресноиденцију из Гаљона. Нс зпам куда 
ће Марије.

— Марије! ала је то ружно пме! Коме 
паде иа намет дагапазове Марпје! Ви’ш 
како се ти лепо зовеш: Теодило!

— Милпје би ми било да се зовем Ал- 
Фред, рече ОФИцпр.

— Чујеш, Теодпле.
— Чујем, тетка.
— Пазп што ћу тп рећп.
~ Пазпм.
— Видпш, Марпје пе долазп кућп.
- Е!
— Ои путује којекуда.
- А!
— Он и ноћује којегде.
- 0!
— Ми Спсмо радо зпалп шта је томе 

узрок.
Теодпло одговори мпрно као да је од 

олова:
— Каква сукња.
И, с осмехом који открнва нзвесност, 

додаде:
— Каква цура.
— Зацело, рече тетка којој се учпип 

као да то рече Г Жплпорман, кад чу реч
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цура, пзговорепу оиако псто као што је 
п ои изговара. Опа наставп:

— Учипп нам једпу љубав. Мотри мал- 
ко на Марпја. Бпће тп лако; јер те пе 
иозпаје. Постарај се да впдпш ту дсвој- 
чуру. Па нам после пиши. То ће дедп бпти 
веома по вољп.

Теодпло није баш бозиа како волео ова- 
ко стражење; алп десет луја пмађаху ве- 
лпку моћ, п он пх већ иазнраше читаву 
поворку другпх. Прпстаде и рече: — Хоћу, 
гетка. А у себн додаде: — Сад ћу да бу- 
дем ц гуворпапта.

Гђца Жплиормаи загрлп га п иољубп.
— Тп, Теодпле, ие бп радио тако што. 

Тп зпаш за дисциплпиу, тп си роб своје 
дужностп, ти сп човек савестап п смотреп, 
п тп небпоставио своју Фамплију да идеш 
да гледаш којекакве девојчуре.

Лапспјер грађаше лпце задовољно као 
неваљалац кад га хвале да је добар.

У вече, иосле овог разговора, Марпје 
седе на поштапска кола и пе помпшљајућн 
да има неко да мотрн иа љ. ГПто се тпче 
мотриоца, оп је заспао, чпм су кола ношла. 
Спавао је као заклан. Аргус је сву поћ 
хркао.

Кад би у сваиуће, кондуктор повика: 
— Вернои! Одмор у Верполу! Ко је пут-
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ипк за Вериои? — И поручик Теодидо 
трже се пза сиа.

— Врдо добро! иромрмља, још нераса- 
њеп, овде ћу да нзиђсм.

Потом, будећи се п додазећп мадо ио 
мадо јс себп, сетп се тетке, десет луја, 
опога што је обећао за Марпја, п па- 
смеја се.

— Ои можда п ипје више у кодима, 
мишљаше, закопчавајући муидир. Могао 
је остати у Поаспју, или у Трпјелу; ако 
ппје пзпшао у Мелапу, ои је у Маиту, 
пли у Ролбоасу; а можда је пшаосамодо 
Паспја, па ту скреиуо па лево у Евре, плп 
ударио десио иа Л.арош-Гпјои. Стигпп га 
сад, тетка! Ког ћу ђавола сада да ппшем 
овој бабп?

У том треиутку, једие црне иаитадоие, 
силазећи с крова, мпиуше поред прозора 
Теодилова.

— Да ие буде ово Марпје? рече по- 
ручик.

То бешс Марије.
Једпа сељанчица, иоред кода, између 

коња п кочпјаша, иуђаше цвећа иутппцпма:
— Ево цвећа, госиодо! Узмите да па- 

кптпте ваше госпе!
Марпје приђе к њој п куни иајлепше 

цвеће које пмађаше.
ЈАДПНЦН VII
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— Бог п душа, рече Теодпло скочпвшн 
с места, ово ме копка. Коме лп ће 
цвеће? Овако лепа кпта цвећа мора даје 
памењепа каквој реткој лепотпци. Баш хо- 
ћу да видпм!

И, не по поруци, пего но личној радо- 
зналостп, као опо кер што за свој рачун 
ловп, пође да пратп Марпја.

Марпје п пе опажаше Теодпла. Фппе п 
лепе жене силажаху с кола; он пх пе 
гледаше. Као да ппнгга око себе пе впђаше.

— Зацело је заљубљеп! мпшљаше Те- 
одило.

Марпје окрете право к цркви.
— Чудо ми је! рече Теодпло. Што ће 

у цркву? Него право пма, —пајбољп су. 
састанцп у нркгп. Нпшта ппје тако слатко 
као ноглед који се баца нреко Бога.

Дошав до цркве, Марпје пе уђе у н>у, 
него сави иза ље, п замаче за угао једпе 
потиоре апспдине.

— Ту је дакле састапак! рече Тсодпло. 
Да впдпмо лепотпцу.

И нривула се на прстпма до угла за 
којн замаче Марпје.

Ту стаде упрепашћеп.
Марпје, ухвативши се оберучке за главу, 

клечаше у трави па једном гробу, којп је 
нскитио опом китом цвећа. У врху гроба,

ово
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чело гдаве, стојагае црп дрвен крст, па 
коме писаше белим словпма: Пуковник 
Барон Понмсрси. Марије јецагае.

Девојка бегае гроб.

•/
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Тук иа Дук

Овде је Марије дошао кад је опо ирви 
пут штукнуо пз Парпза. Ту је додазпо 
свакп пут кад је Г Жидпормап говорио: 
скпта се.

Поручпк Теодпло сасвим се збупп од 
овог неочекпвапог гроба; подиђе га пеко 
пеирпјатно п чудпо осећање које ие могагае 
да разабере и које се састојаше пола из 
поштовања ирема гробу а иола из ношто- 
вања ирема пуковнику. Оп одступп и оста- 
вп Марија сама у гробљу, п то одстуиа- 
ње учини с пеком дисцинлином. Смрт му 
пзађе пред очи у нуппм енолетама, и оп 
јој тако рећи војничкп салутова. Не зна- 
јући шта да иигас теткп, оп паумп да јој 
и ие пише ппшта; и, ио свој прилпци, пс 
би се пишта сазнало о љубавп Маријевој

;
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што ју је Теодпло впдео, да, иеким тајан- 
етвешш стицајем који се врдо често де- 
шава, ова сцепа у Вериоиу нпје пмала од- 
мах затом као иекп одјек у Парпзу.

Марије се врати из Верпона трећи дап 
раио, уђе у кућу дедпну, и, уморап нуту- 

,-јући две поћи, осети нотребу да се купа- 
њем поткрени од ове иесаиице, оде брзо 
у своју собу, скиде нутипчкп врскапут и 
торбпцу с врата, и оде у бању.

Г Жпдпорман, порапившп као п свп 
старцп који су здрави, беше га чуо да дође, 
па се пожури, коднко га служаху старачке 
ноге, да се пснпе па горњи бојусобуМа- 
ријеву, да га загрли, и грлећи да га нпта, 
п да чује где је био и откуд додазп.,

Алп док се старац горе иснео, младпћ 
,је већ доле сишао, и кад деда-Жиднормап 
уђе у мансарду, Марпје пе беше у њој.

Кревет не беше прострт, иего па њега 
беше бачее врскаиут и торбпца.

— Ово ја и волим, рече Г Жилнормап.
И затим уђе у салон у коме већ седп- 

јаше Гђца Жилпормап старија, везућп 
своје точкове и колпца.

Уђе свечапо.
У једпој руци држаше врскапут а у дру- 

гој торбицу, п повика: - •
— Победа! сад ћемо да нрокљувпмо 

тајну! да похватамо концс, да сазпамо
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скптњу паше подмуклпце. Овде је сав ро- 
мап. Ево и слпке!

И доиста, једпа кутијца од црвепог ша- 
грева, мпого падик па медаљон, вишаше 
о гајтаиу.

Старац узе ову кутпјцу п пе отварају!и 
је, гледаше је пеко време с уживањем, 
мидпном п гњевом као какав гдадан сиро- 
мах коме испред носа проносе пајбоља 
једа, а он пх пе може пп да окусп.

— Ово је зацедо слпка. Познајем ја! 
Ово се на срцу носи. Ала судудп! Јамач- 
по је какав ругабет, да се човек ундашп 
од твега! Бану немају укуса ови данашњи 
младићп!

— Дај да видимо, оче, рече баба-девојка.
Кутнјца се отвараше кад се притпсне 

једпо витонеро. У њој пе беше нпшта друго 
осим једна хартпја бршкљиво савијепа.

— Јамачно је од истс истомс! рече Г 
Жпдиормап грохотом смејући се. Знам шта 
је. Љубавно ппсмо!

Да ирочпгамо! рече тетка.
И иатаче паочаре. Развише хартпју п 

прочиташе ово:
— „Жомс сину. — Цар ме је начпнио 

баропом на бојпом пољу Ватерду. Почем 
мп Ресторацпја не иризпаје ову тптуду 
коју сам крвљу својом купио, то ће је мој
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спи узетп п поситн. Не сумњам да ће битп 
достојан н>е.и

Како беше у овај мах оду п кћерп, то 
се пе може псказати. Као да пх је тресак 
згодпо, тако беху пора;кепи. Ни једио 
да прос.10вп. Само што Г Жплпормап рече 
аагапо п као у себп:

— Ово је рукоппс опога сабљаша.
Тетка проматраше хартпју, окреташеје 

и тамо п амо, па је опда турп у кутпју.
У тај мах, једап пакетић, четвртасто- 

дугуљаст, увијеп у плаву хартпју, испаде 
пз једног џепа од врскапута. Госнођпца 
Жплпормап саже се, узе, и развп ту плаву 
хартпју. То беху сто карата Марпјевпх. 
Опа пружп једпу Г Жплнорману којп нро- 
чпта: Барон Мараје Понмерси.

Старац зазвонп. Нпколета уђе. Г Жпл- 
порман шчепа врскапут, торбицу, п кутпју, 
бацп све иасред собе п рече:

— Носи ове дроњке.
Чптав једап час нрође у пајдубљој тп- 

шпип. Старац п ћерка седнјаху окрепувшп 
једио другом леђа, н, свако за се, мпшља- 
ше но свој прилицп једпо псто. Иа но- 
слетку, тетка пзустн:

— Л.епо, Бога ми!
Мало затим, ето ти Марнја. Пре нсго 

што ирекорачп праг собљи, впдс деду где 
држп у руцп једну карту његову, који,

Ш!
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опазнвшп га, повнка ошш падмепнм ћив- 
тнпскнм псмевачким гласом што у пеку 
руку сатпре:

— Бре! бре! бре! бре! гле тн њега! па 
ти сп међер бпо барои! Бога мн лепо! 
Клаљамо се! клаљамо се! ПЈта ће рећп 
та будалаштипа?

Марпје иорумеис малко, иа одговорп:
— То ће рећпда сам ја спн мојегаоца.
Г Жплиорман преста се смејати п рече 

опоро:
— Ја сам твој отац.
— Мој је отац, одговорн Марцје гледа 

јући преда се а љутито, бпо кротак н јз 
нак човек којп је славно служно републнк 
иФранцуску, којијебпо велпкп у пајвећоЈ 
псторпјп коју су пкад људп саздалп, којп 
је четвртпиу века провсо на бпвуаку, дању 
под кишом пушчаннх п тоиовскпх зрна, 
поћу у спегу, у блату, у водп, којп је отео 
две заставе, којп је добпо двадесет рапа, 
којп је умрво заборављен п остављеп, п 
којп је свега века свога пмао само једпу 
погрешку, а та је — што је сувнше љубио 
двоје пеблагодарипх: отаџбпиу своју п 
мене!

Ово беше впше пего што Г Жплпорман 
могаше подпетп. Кад чу реч реиублика, 
он се дшке, плп боље рећи ђппп. Свака 
реч Марпјева распаљпваше лнце старог
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ројадпсте као што сваки дах ковачког меха 
све вшие расиаљује успјано гвожђе. Пеше 
мрк н патмуреп, иа опда порумене, па 
иосле иоцрвене као иапрцка, иа пајносде 
успламте сав као огаљ жшш.

— Марпје! иовпка оп. Неваљадо де- 
рпште! ја не зпам ко је бпо твој отац! 
пптп зпам, нптп хоћудазнам! адп јазпам 
да у тој Фајтп ппје ппкад бидо нн једиог 
човека, но све самп певаљалцп! све самв 
иесретипцп, убпце, црвен-каие, н доповп! 
Чујеш' ли што тн кажем! ја не познајем 
нпкога! разумешднтп, Марпје! Тп спба- 
роп као н моја пануча! свп суразбојипци 
којп су служплн Робесппјера! свп су пу- 
стапје којп су сдужпди Бопаиарту! свп су 
пздајнпцп који су издади, пздадп, пздадв! 
свога закоиптог краља! свп су кукавице 
који су побегли од Пруса и Епгдеза па 
Ватерду! То је ето што ја знам. Да дп је 
п ваш господнн отац ту, пе зиам, жао мв 
је; но ако јестс, тпм горе по љега; слуга 
сам поппзап, госнодпчићу!

Сад Марпје беше угарак, а Г Жплпор- 
маи тај којп га распприваше. Мариједрх- 
таше сав, од пете до главе; он пезнађаше 
шта да радп, глава му пдамтнјаше од ва- 
тре. Оп беше свештенпк којп гледа како 
се бездушно бацају све иоскуре љегове, и 
Факир који гледа како се пљује на пдола

I
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љеговог. Оп ве могаше појмити да се овако 
што рече пред љпм,ада сенеказнп. Али 
шта да чини? На љегове очп, отац му је 
пзгрђеп п иогама иогажен, алп ко је то 
учпиио? деда љсгов. Како да осветп јед- 
ног, а да не увреди другог? Иитп могагае 
да грдп деду, ппти пак могаше даосветп 
оца. На једној страпн освештаи гроб, иа 
другој седа коса. Отојаше неколпко тре- 
нутака као пијан и поводећи се, пмајућп 
сав овај впјор у гдавп, нотом дпже очп, 
погдеда оштро дсду, п впкпу громовито:

— Доле Бурбопп, и опај дебелп крмак 
ГЛуј XVIII!

Луј XVIII беше умрво пре четпрп го- 
днпе, алп то љему беше свеједпо.

Старац, опако зајапуреп као што беше, 
паједаипут нребдеде као крпа. Окрете се 
к једпој бистп Г дуке де Берп која беше 
иа камииу п ноздравп је дубоко с некпм 
чуднпм велпчапством. Потом пређе двапут, 
лагано и ћутећи, од кампна до прозора 
п од прозора до кампаа, дупајућп ногом 
о паркст. Затим се саже над своју кћер 
која гдедашс овај судар упрепашћепа као 
матора овца, и рече јој осмехнувшп се 
тихпм осмехом:

— Барон п ћпвта пе могу остатп иод 
једнпм кровом.
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И наједаипут се исиравн, бдед, дрхтав 
страшан, с челом натуиггепим од гњева| 
пружп руке па Марија, и цикпу:

Одлази!
Марпје оде из куће.
Сутрадан, ЈКилпормап рече својој кћерп:
— Шаљпте сваки шест месеца шесет 

ппстола (600 дипара) оном крвопнји, п пе 
помиљите ми пикад ништа о њему.

Пун гњева, а не знајућп како да га 
просие, он је, више од три месеца, гово- 
рио ћери: ви.

И Марнје одс до срца увређеп. Једва 
околност беше га још више распалпда. 
Оваке ситпице обичпо још више запдићу 
домаће драме. Тужбе ностају све жешће, 
ма да је у ствари иеправда једпа иста. 
Носећи брже боље, по заиовести дедипој, 
,дроњке“ Маријеве, у собу љегову, Нико- 
лета је, ие зна се како, пспустпда негде, 
но свој прилици на стеиепицама, које беху 
мрачпе, медаљоп од црног шагрепа у ком 
беше хартпјца што јујс пуковппк панисао. 
Ни хартијца пи медаљоп нс могошедасе 
нађу. Марије тврдо вероваше да је ,Го- 
сподип Жилпорман“, кога од опог тренутка 
само овако зовијаше, бацио у ватру „тес- 
таменат љеговог оца.“ Он знађаше па па- 
мет опо пеколико врста нуковпнковпх, и 
тако ништа пе бсгпе изгубљено. Али хар-
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тпја, руконис, оиа света релпквпја, ово 
срце љегово, шта је с њом?

Марпје је отишао, ие рекавшп куда, 
нптп знајућн куда, с тридесет Фраиака, с 
једппм сатом, п с једнпм завежљајем. Сео 
је па једап кабрпјолет, иогодио га па час, 
и окреиуо, опако па срећу, у земљу ла- 
тппску (крај где 1)ацн жпве).

Шта је било с Марпјем?
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ју је спајао један врло дугачак ходпцк, 
пмађаше два прозора и једап излаз с 
тајиим степепицама на уличицу греску. 
Ту се пушидо, нидо, пградо, смејадо. Ту 
се гдасно говоридо о свачем, а тајом о 
другом чему. 0 зпду јевпсида једиа стара 
карта Фрапцуске пз времеиа Реиублпке, 
довољап зпакзасваког подпцајпог агента.

Прпјатељи АВС беху махом ђацп, у дру- 
штву с иекодико радпика. Ево имена гдав- 
нијих међу њима. Оиа у пекодико прппа- 
дају историјп: Апжодра, КопбеФер, Жап 
Прувер, Фељи, КурФејрак, Баоред, Легд, 
Жоди, Граптер.

Везапи дружбом, ови мдади људи беху 
као века Фамидпја. Осим Легда, сви беху 
с југа.

Ова дружиппца беше зиачајпа. Она је 
игачезла у певидљивпм дубппама што су 
иза пас. На овом месту, пе ће можда бпти 
згорег да се баци једпа зрака видеда па 
ове мдаде гдаве нре него што их читадац 
види да се пзгубе у тамп какве трагичке 
авантуре.

Апжодра, кога смо првог имеповади, 
доцпије ћесевидети за што, бпо је једн- 
пац у оца и богат.

Анжодра је био мдад ден човек, кадар 
да буде ужасап. Био је апђеоски деп, ирави 
Антипоис, стидљив. Кад човеквиди мисаопу
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зраку ока веговог, би рекао да је исћ, у 
неком раипјем ашвоту, ирешао апокалипсу 
рснолуцијопарпу. Имао је и традицију која 
му је то тнрдпла. Зпао јс сне иоједипости 
онс нелике ствари. ПоитиФичка и ратпичка 
нрирода, чудеа јс у једиом младићу. Био 
је и снештепик и нојник; напрни иоглед, 
солдат демократије, а понрх покрета са- 
дашљости, свештепик идејала. Имао је 
дубоку зепицу, треианице малко црвепкас- 
те, дољу успу дебелу, нупу нрезираља, 
чело нисоко. Много чела у лицу, то је 
као и мпого неба на оризону. Као н мпоги 
млади људп од иочетка онога века и г 
краја прошлога века који су за рапа ио 
стали сланпи, имао је ретку младост, бт 
је свелс као каква млада девојка, ма да 
малко бледолик. И ако је био човек, пз- 
гледао је као дете. Његоне двадесетидпс 
годипе личпле су на седамнаест; бпо је 
озбиљап, и изгледао је као да не зпа да 
иа оном евсту има неко створење које се 
зове жепа. Имао је само једну страст, 
право, и само једиу мисао, да обори сметљу. 
На брду Анентину, био бп Грако: у Кон- 
веиту, бпо би Сен-Жист. Једвада је видео 
руже, нпје знао за нролеће, пије чуо цвр- 
кут тица; голе груди Енаднпне не би га 
нотресле вигае него Аристогитона; љему 
је, као и Хармодију, цвеће било добро
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само за то да сакрпје мач. И у весељу бпо 
је жесток. Пред свачпм што ппје Репуб- 
лпка, ои бп стпдљпво очп оборно. Ои је 
бпо заљубљеи у мрамор сдободе. Реч му 
је бпла опоро задахпута п звонпла је као 
каква хпмиа. Ои бп пзпепада рашпрпо 
крплан прхиуо. Тешко љубавппцн која бп 
се на љ усуднла! Кад би каква грпзета с 
ппјаце камбреске нлп с улпце Сеп-Жан- 
де-Бове, впдећи ову ђачку Фпгуру, овај 
витп стас, ове велпке црвенкастетрепавпце, 
ове плаве очп, ову бујпу косу што се дахор 
љоме игра, ове румене образе, ове недар- 
нуте успе, ове сјајпе зубе, пожелела сву 
ову зору, п покушала да спдом лепоте 
своје преласти Анжолру, једап изпепадап 
страховпт поглед одмах бп јој показао 
провалу н научпо бн је да галантпог ке- 
рувпма Бомаршовог не меша са страхови- 
тпм керувпмом Језекпљевпм.

Поред Ашколре, који нредстављаше ло- 
гпку револуције, КонбеФер представљаше 
ФПЛОСОФИју љену. Између логпке револу- 
цпје и ФнлосоФпје љеле, разлпка је у томе 
што логика може доћи до рата, а фплосо- 
Фија долази само до мнра. КопбеФер је 
допуљавао н исправљао Анжолру. Бпо је 
маљи, али шпри. Желео је да се духови 
испупе начелима која су прошпрепа оп- 
штимидејама; товориоје: Геволуција, али

!



:_!_ __ј ; 4.-.

Г.9
%

дивплпзацнја; аоковрха плапппског отва- 
рао је иростран нлав оризоп. И отуд је, 
у свима ногледима КонбеФеровим, било 
нешто ирпступно н ирактпчно. Револуцпја 
КонбеФерова могла се впше днхатп пего 
Лшколрииа. Лпжолра је изражавао божан- 
ско, а КонбеФер ирпродно право љено. 
Првн се држао Робесипјера; другн Коидор- 
са. КопбсФер је впшс пего Лнжолра живео 
као н другп свет. Да је овој двојнцп мда- 
днх људп било дано да уђу у историју, 
један би бпо ираведаи, а други би бпо 
мудрац. Апжолра је бпо мушкпјп, Коибе* 
Фер човечнијн. Погпо (човек) н Угг (муж 
у томе је запста разлика љихоиа. Конб 
Фер је од нрпроде бно благ, као што 
Лпжолра бно оштар. Мпла му је бпла ре 
грађаиин, али је још впше волео реч чо- 
век. Радо би, као еспањолн, рекао Пошкгс 
(јер у љнх та реч значи и човек и муж). 
Читао је све и сва, ишао је у театре, по- 
ходпо јс јавиа иредаваља, учио је у Араиа 
иоларизацнју светлостн, страспо је волео 
једпу лекцнју, у којој је ЖоФруа-Сеит-Цдер 
објасипо двојну Фупкцпју спољашље п уну- 
трашње артернје каротиде, од којпх једна 
гради лице а друга мозак; зпао је све 
шта се догађа, нратпо је пауку корак по 
корак, поре1;Нвао је Сен-Спмона с Фурпјем, 
дешпФровао је јерогднФе, туцао је каме-
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њице које је иадазио, разумевао сс угео- 
догији, цртао је еа иамет једног дептира, 
показпвао је погрешке у језику у речнику 
Академпје, ироучавао је Писегпра и Деле- 
за, ипје тврдпо ппшта, па ни сама чуда; 
иије одрицао ништа, иа пи саме хавети; 
прелиставао је збирку Монитсра, и мисдио 
је мпого. Говорпо је да је будућиост у 
руци учптељсвој, и запнмао се питаљпма 
о настави. Хтео једадруштво пенрестапо 
ради да нодигие умпи и морадни пивб, 
да пзради пауку, да нусти у ток идеје. да 
ојача'дух у омдадппе, п бојао се да садаш- 
ња сиромаштниа у методама, и јадап по- 
гдед дптерараи скучен иа два три века 
која се зову кдасичпа, п тирански догма- 
тпзам звапичнпх педапата, и школске пред- 
расуде и рутпне пе пачипе на послетку 
од нашпх шкода вештачке слојеве рпба 
острпга. Био је учеп, прецпзан, иолптек- 
нпчап, чистунац у језпку, чепркадо, н у 
исто време тонуо је у мисдп „све до са- 
мпх ишмера“, као што говораху друговп 
његови. Веровао је усве снове: у жељез- 
ницу, у угушење бода у кирургијскпм оне- 

• рацијама, у Фиксацпју дика у цриој соби, 
у едектрпчпи тедеграФ, у бадоие. Осим 
тога, слабо се бојао градова што пх са 
свију страна противу рода људског дпжу 
сујеверја, десиотизми, и предрасудс. Био
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V*је од онпх који мисле да ће наука обпћп 

иозицпју. Анжодра је опо гдава, а Конбе- 
Фер нођ. Мовек би се радо борио уз онога, 
а ишао с овом. То ие значп да КонбеФер 
није бпо способап да се борп, оп се нпје 
днбио да сс ухватп у коштац са сметљом 
н да је нападне бујно п свом сплом; али 
љему је мплвје бпло да, дагаио, шпрењем 
наставе п нозитпвнпм закоиодавством, до- 
веде у армонију рад људскп са судбпном 
љеговом; п, пзмеђу два впдела, ои је ви- 
ше водео осветљеље него паљеље. Нема 
сумње, и ножар може зору да ствррп, алн 
што да не нрпчекамо док дан свапе? И 
вулкаи осветљује, адп зора осветљује боље 
од њега. КопбеФер је можда впше волео 
бедоћу леиога него пдамеи узвпшенога. 
Светдост помућена дпмом, напредак сте- 
чси наспљем, само је у иода бпо ио вољп 
овом кротком п озбпљпом духу. Срљање 
народа па врхунац истине, п годипа 93, 
ужасавала га је;.по стагпација (стојање) 
му је бпла још мржа, она му је мирпсала 
па трулеж н смрт; узев све скупа, волео 
је впше пену пего мнјазму, п радпје је 
гледао ноток него клоак (олук за нечпс- 
тоћу), и пад Најегсрин пего рнт Монфо- 
кап. Једпом речју ипје хтео нпдасестојп, 
ии да се врат ломн. Док су његовп бурнп 
пријатељп, каваљерскп заиссени за аисо-
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дутом, обожавали рсволуцијопарпе аван- 
туре и звали нх сјајпим, КопбеФер јежу- 
део папредак;'ама добар папредак; можда 
хладан, али чист; методпчан, али без за- 
мерке; Флегматпчап, алп сталан. Копбе- 
Фер би се клечећи молпо да будућност 
дође у свеколикој чнстотп својој, п да 
нпшта пе номути огромпи развптак добро- 
детељи пародепх. Добро вала да је нсвино, 
говорпо је непрестано. И доиста, ако је 
велпчппа револуцпје у томе да правце гле- 
да у пдејал којп се блиста п да, кроз муње 
п громове. летп к њему, остављајући крв 
п огањ за собом. онда је лепота иапретка 
у томе што нема ирље; п пзмеђу Уашпиг- 
топа, којн представља папредак, п Даптопа, 
у ком је олпчена револуцпја, лежп оиа 
разлпка што раздваја аиђела с лабудовпм 
крплима од анђела с орловскпм крплпма.

ЈКап Прувер бпо је још блажа ипјапса 
н од КонбеФера. Он је био заљубљеп, не- 
говао је једпу сакспју цвећа, свирао је у 
Флауту, градио стпхове, волео парод, жа- 
лпо жепско, оплакивао дете, веровао под- 
једпако и у будућпост н у Бога, и кудио 
револуцију што је покосила једпу краљев- 
ску главу, главу Апдрпје Шенија. Глас му 
је био обично деликатап, алп у извапред- 
нпм тренуцима сасвпм мушки. Био је на- 
читан до паучиостн, н готово рећи орпјен-

I
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талпста. Сврх свега, бпо једобар; и,- што 
је лако разуметп свакоме којп зпа колико 
доброта грапичн с велпчпном, у појезпји 

- је волео оно што је огромно. Зиао је пта- 
лпјаиски, латпнскп, грчки п јеврејскп; п 
за то је чптао само четири појете: Дапта, 
Јувепала, Ескпла, п Исаију. ОдФрапцуза, 
внше је волео Корпеља пего Распна, а 
Агрипу д’Обпље впше иего Корнеља. Радо 
је врљао ио иољу цвећем окићеном, п за- 
ппмао се с облацпма толпко псто колпко 
п с догађајпма. Љегов дух имао је два 
положаја: једап ирема човеку, другп ирема 
Богу; он је плп учпоилп посматрао. Ваз- 
дап је дубао пптања социјална: пајамппцу, 
капптал, кредпт, женпдбу, релпгпју, сло- 
боду мишљеља, слободу вољеља, паставу, 
казиу, спромаштипу, удрулсеље, својпну, 
пропзводљу п поделу добара, ову доњу 
загонетку што тамом покрпва мравпљак 
људскн; а у вече је гледао звезде, ова 
огромпа створеља. Као п Анжолра, бпо је 
једнпац н богат. Говорпо је тпхо, главу 
је малко накрпво поспо, гледао је преда 
се, смешпо се збуљепо, ружно се поспо, 
изгледао је малко дедачкп, црвенео је од 
свачега, п бпо је врло стпдљпв. У осталом, 
неустрашив.

Фељи је био радппк ленезар, спротап 
без оца и матере, којп је с тешком муком
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зарађивао три дицара надницс, ц који јс 
имао само једоу мисао — да ослободп свет. 
Имао је још једно заиимаве: учеве, које 
је 011 такође звао ослобођењс. Сам је нау- 
чпо да чнта и нише: све пгго јс знао, са- 
моучки је паучио. Фељп је био благородно 
срце. Он је волео свет. Овај сиротан усво- 
јио је пароде. Ие имајући матере, он се 
бринуо само о отаџбипп. Желео је да пс 
буде пи једног човека на свету којинеби 
пмао отаџбние. Он је сам у себп, оиом 
дубоком намећу човека пз иарода, прокљу- 
вео оио што мн данас зовемо идсја на- 
родности. Учио је исторнју само за то да 
бп, сазнавши је, гнушао се. У овом мла- 
дом колу утописта, који су водили брпгу 
ноглавпто о Фрапцуској, он је представ- 
љао ипострапстно. Његова је снецпјалпост 
бпла Грчка, Пољска, Угарска, Румунија, 
Италија. Ненрестаио је изгварао ова име- 
па, п кад треба п кад не треба, неумољиво 
као право. Беснпо је на насиља турска у 
Грчкој п Тесалпји, руска у Варшавп, п 
аустријска у Веиецијп. Сврх свега, костре- 
шио се па велпко пасиљс 1772. Нема сил- 
лије и суверсннје речитости него што је. 
истина у гнугаању; а Фељи је имао ту 
речитост. 0 овом срамном датуму, 1772, о 
овом нлеменитом и честнтом народу што 
га је деспотизам затрво, о овом злочпн-

;
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ству њих тројице, о овој чудовишноЈ засе- 
дн, прототипу и иатрону свпју грозпих 
крађа ц уппштавања држава, од чсга су, 
од то доба, страдалп толики племенитн 
иароди, те им је, тако рећи, поништено и 
само крштено нисмо, — био је непсцрцпв. 
Сви садашњи социјалип атеитати истпчу 
из деобс Пољскс. Деоба је Пољске теорема 
којој су логпчка носледица сва садашња 
иолитичка злочпнства. Ето читав један 
век како иема ии једиог десиота, пи јед- 
иог издајника, који нпје впдео, одобрио, 
иотврдио, нремапотиисао и својеручпо оза- 
конио, пе ^аггеГиг, деобу Пољске. Кад 
човек ногледа регпстар модериих пздаја, 
ова му прва нада у очи. Бечки конгрес 
саветовао се с овпм злочипством ире него 
што је учинио своје злочпнство. 1772 зво- 
ии халали, 1815 је ираво ловачко. Овоје 
био обичаи предмет говора Фељнју. Овај 
сиромашпи радник начипио сстутор прав- 
дс, а, у паграду за то, она га јс учинила 
великим. Јер, доиста, у праву пма вечпостп. 
Варшава тако исто не може бпти татарска 
као што Венецпјл не може бити пемачка. 
Ту је владаоцима узалуд мука и лоша 
срећа. Пре нли носле, утонљепа отацбина 
излази на новршииу п впдпк. Грчка иостаје 
Грчка, Италија ностаје Италија. Протест 
црава противу Факта траје вечито. Крађа

Г;
Ч
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народа нс застарева ннкад. Ова велика 
дупештва немају будућностп. Народу се 
не молсе затрти име као слово на каквој 
марами.

КурФејрак имао је оца кога су звали Г 
де КурФејрак. Једиа пзмеђулажпих пдеја 
што их је буржуазоја пз времена рестора- 
ције имала о арпстократијп и благород- 
ству бпла је та што је веровала у честпцу 
с1е (од). Ова честпца, као што се зиа, не 
значп ништа. Алп Тшвте из времеиа Ми- 
нервина тако су миого цеииле ово јадпо 
пе да су мпслнле да им ваља одрећп га 
се. Г де Шовлеи звао се Г Шовлен, Где 
Комартеи звао се Г Комартеи, Г де Коп- 
стан де Ребек —- Бенжамеи Копстап, Г де 
ЛаФајет — Г ЛаФајет. КурФејрак нпје хтео 
да пзостаие иза љих, и звао се просто 
КурФејрак.

Што се тпче КурФејрака, готово бпсмо 
могли овде статп п пе описиватк га више 
него просто рећи: Курфејрак — впди’ То- 
ломија.

Ћ доиста је КурФејрак пмао опу мла- 
дићску бујност која би се могла назватп 
ђаволском леиотом. Доцније, пзланп опа 
као год умиљатост и доброта у мачета, п 
сва та милота стони сс, у двоиошца, у 
ћивту, а у четворопошца у мачка.

1
!

зу



• !>17

Ону врсту духа предају једиа другој 
геиерације што нродазекроз школе, иосо- 
бачки појассви омладипе, иредају је из 
руке у руку, диазг сигзогез, готово рећи 
увек једпу исту: те тако ко би нрвп нут 
чуо Кура-ејрака у 1828 учипило би му се 
да чује Толомпја у 1817. Само што је 
КурФејрак био честит младић. Слични по 
нрпвиДиој спољашностп духа, љих двојица 
били су веома различпи међу собом. Оиај 
скрпвени човек и у једном п у другом био 
је у првога други пего у другога. У Толо- 
мнју је био адвокат а у КурФејраку витез.

Лпжорла је био ноглавица, КопбеФе] 
вбђ, КурФејрак средиште. Други су давалЈ 
више светлостп, ои је давао вишетоплоте; 
оп је заиста пмао сва својства једнога 
цептра, округлоћу п зрачпост.

Баорел је учествовао у крвавом метежу 
у јуиу 1822, при погребу младог Лалемана.

Баорел је бпо човек добре ћудп а рђа- 
вог друштва, храбар, пролпвен, раскошап 
до великодушностп, брбљив до речитости, 
дрзак до безобразлука, пајбољп певаљалац, 
који је имао дрске прслуке а црвепе мисли, 
велики дрекавац, којп ппје волео нпшта 
толико кодико задевпцу која пије метеж, 
и ништа толпко колико метеж који пије 
револуцпја; увек готов да полупа прозоре,

ЈАДИНДИ VIII
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иотом да дигое гдегод каддрму, иа оида 
да обори владу, те да видп шта ће отуд 
да буде; који је студеиат већ једаиаест 
годииа. Ои је ишао у права, али их ппје 
учпо. Његова је девиза била: никад адво- 
кат, а грб једап поћои столић из кога 
вири јсдиа четвртаста сиаваћа каиа. Кад 
би год прошао иоред школе ирава, што је 
у осталом бивало врло ретко, закончао бп 
врскапут п учпнио друге нредохраие хп- 
гијеиске. За каиију школску рекао би: да 
лепа старца! а за ректора г Делвапкура: 
да красиог сиомеиика! У предавањпма ви- 
део је само могпве за иесташие несме. а 
у ироФесорима предмете за карикатуру. Оп 
је, ништа не радећи, трошио приличпо 
велику пензију, око иеких три хиљаде ди- 
пара. Родитељи су му били сељацп, и он 
је умео улити им ноштовање нрема себп.

б њпма је говорпо: Онп су сељацп, а 
ие варошанн; и за то су наметпи.

Баорел, човек ћудљпв, био је час у јед- 
ној а час у другој кавани; други људи 
имају своје павике; оп их нпје имао. Оп 
је врљао. Блудсти је човечаискп. Врљати 
је иариски. У осталом, бпо јс бистра ума 
и већи мпслилац иего што јс изгледао.

Ои је био као свеза међу Пријатељима 
АВС и другим још певидиим групамакоје 
^е се доциије исиољити.

|
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У олој копклаии младићских главгЈЈЈпо 
јс и једап ћелавко.

Маркнз д’Аварп, кога је Луј XVI 
чјшио дуком што му је помогаодасе п 
ис па сокачка кода опог дана кад је бсгасГ^* 
из Француске, прииоведао је како је 1834. 
кад се вратио у Фрапцуску, и кад се краљ 
извезао у Калеу, једаи човек прпстуипо к 
њему п подпео му једну мрлбепицу.

— Шта желвте? упита га краљ.
— Господару, какво поштанско место.
— Како се зовете?
— Дегл (1/а1§1е — орао).
Краљ намрпггп обрве, погледа ио.тни 

на молбеппцп п впде да је пме паппсањ 
ЈЈсзд1е. Овај пебопапартппскп правоппсга- 
пу краља н оп ноче да се смешп.

-— Господару, рече молитељ, мој једап 
нредак био је краљевскп ппсар п звао се 
Легел. Отуд је п моје пме. Ја се зовсм 
Лсгел, скраћепо Легл (Г«с8"1е) а изврпуто 
Л’Егл (Е’а1б1е).

На ово се краљ грохотом пасмеја. Доц 
није, поставп га, парочпто пли нехотпце, 
за поштара у Моу.

Ђелави члап ове дружппе био је спн 
овоме Леглу. Другови су га звали Босист.

Босиет је бпо момак врло иесретне руке. 
Чега бп сс год латпо, све бн му зло пс- 
иало. У нркос томе, он се свсму смејао.

V
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У дваест иетој годнии, бно је ћедав. Ц,е- 
гов отац стекао је једпу кућу и један ко- 
мад земље; но ои, сиа његов, пије знао 
ншита ирече пи боље пего да то све пз- 
губи у једпој спекудацпјп. Ништамуннје 
остало. Имао јс и духа и зпаља, по све 
му је наоиако ишло. Све му је псдостајало, 
све га је вздавало; што је год зндао, то 
се све па њ скрхало. Ако сече дрво, по- 
сећи ће прст. Ако има драгу, откриће 
паскорим да она пма и другог драгапа. 
У сваком тренутку имао је ио нску пе- 
срећу: н за то је био увек весео. Обпчно 
је говорио: Ја станујем аод кроеом од 
цреаова који иадају. Не чудећп се ночем, 
јер за њега је сваки случај био предвођеп, 
он је несрећу прнмао озбољпо и смејао се 
иецкању судбине као човек којн разуме 
шалу. Био је соромах, алп његова добра 
воља бнла је пенсцриљпва. Брзо, је доте- 
рпвао до иоследње иаре, алш нпкад до 
последњег смеха. Кад би му се пужда ја- 
вила, он бн се од свега срцаклањао ста- 
рој позпаппци; он је куцао у трбух ка- 
тастроФама; са злом коби бпо је тако у 
прпјатељству да јој је тенао: — Како си, 
хацп-несрећо!

Гоњен овако судбином, ностао је нзум- 
љив. Имао је триста начипа да се номогпе. 
Није имао новаца, али је, кад му је тре-
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бало, имао пачипа да „лудо потрошп“. 
Једпо иече појео је с једном девојком 
„сто дппара“ п тада 'је, у сред оргпје, 
изустно ову значајну реч: Дсвојко од сто 
динара, изуј ми цжсле!

Боспет је ишао лагапо к адвокатури; 
учпо права као п 'Баорел. Оган му се ппје 
знао, покаткад га ппје нп пмао. Ноћпвао 
је час код једног час код другог, а нај- 
чешће код Жолпја. Жолп је учпо меди- 
ципу. Биоједве годипе млађп од Боспета.

Жолп је бпо млад уображеп болеснпк. 
Од медпцппе је добпо само то што је по- 
стао више болесппк пего лекар. У дваесч 
трећој годппп, мпслпо је да је болестап 
п проводио је жпвот свој гледајућп језпк 
на огледлу. Ои је тврдподаје човекмаг- 
петичап као пгла, п за то је, кад је спа- 
вао, окретао главу к југу а поге к северу, 
те да, поћу, велпка магнетска струја што 
је у веселепи ие иоремети крвоток. Кад 
се дпгие олуја, оп одмах пипа пулс. Ииаче 
је бпо веселпјп од свпју. Све ове протпв- 
ностп, млад, манпт, слабуњав, весео, сла- 
гале су се врло добро п давале једпог 
прпјатног особењака.

Жолп је пмао обичај да врхом штапа 
боде нос, што је требало да буде зпак 
дубоког мислиоца.
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Сви ови мдади људи, овако различни, и 
о којима сс, у главиом, само озбпљио можс 
говорити, имали су једну исту рслигију: 
Нанредак.

Сви су бпли иепосрсдии сииови рсволу- 
ције Фраицуске. И иајлакоумнији пзгледа- 
ли су свечаии кад би пзустплп годпну 89. 
Њпуови телеснп оцевп бнлп су Фељапп, 
ројалнсте, доктрпиари; свс једио; овазбр- 
ка нре 1бпх, овако младих, ипје пх се ии- 
мало тпцала; у тбиховим жплама текла је 
чнста крв пачела. Без пкаквпх посредпих 
пијаиаса, оип су се држалп псноречног 
права и апсолутие дужностп.

Здружепи и у заједнпчку ствар посве- 
ћеип, опи су тајом, тако рећи иснод земље, 
зидалп пдејал.

Међу овпм страснпм срцима и овим убе- 
ђепим духовима, био је једап скеитпк, 
једаи сумњпвац. Откуд ои међу њима ? 
Ирилеппо се, снојио се. Тај скентпк звао 

.се Граптер, п нотписивао се обичпо овпм 
ребусом: К ("гапс1 Е, = грап-тер). Граптер 
је бпо човек којпседобро чувао да верује 
у што. У осталом, оп је бпо једап од опих 
ђака што су иајвише паучплп за време 
свог школовања у Парнзу; оп је зпао да 
је најбоља кава у кавани Лапблеиовој и 
најбољп биљар у кавапи Волтеру, да су 
пајбољи колачи и пајленшс дсвојке у Ер-
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4мптажу на буленару мепском, ирженп пи- 
лпћп у бабе Сагетове, иајбол>а аласка чор-' 
ба у барнјери Кипет, и ирекрасио бело 
пппце у баријери Конба. Једиом речју, 
зпао је снуда где је шта добро, и новрх 
тога иесиичатБе, мачевање, и неколико ига- 
ра, а батпиом је умео бпти као ретко ко. 
Сврх свега, велики вииоиија. Био је нреко 
мере ружаи; најлеиша шваља цнпела у 
опо време, Ирма Боаси, гадећп се од ње- 
гове ругобс, рекла је ову реч: Грантер 
је нсмогцКан; алн то иијс пишта сметало 
сујетп Граитеровој. Ои је свакој жепп пеж- 
по пиљпо у очи, као да би радбпорећи: 
само кад бнх јахтсо! а својим друговима 
доказпвао је како сс око њега отимају.

Све ове речп: народиа права, човекова 
права, друштвени уговор, револуцнја Фраи- 
цуска, република, демократија, човечаи- 
ство, цпвплпзацнја, релпгија, папредак, 
пису, за Грантера, готово иишта значпле. 
Оп се смејао свему томе. Скептикпзам, ова 
рђа ума, пије му оставио у духу пп једну 
пдеју здраву, пезаврђану. Ои је жпвео у 
пропији. Његова је реч бпла: Једпо је 
само извесио, моја нупа чаша. Исмејавао 
је сваку нредаиост у свима нартијама, п 
брата и оца, и Робесипјера н Л.оазрола. 
— Далеко су и опи дотерали кад су но- 
мрли! узвикивао је. За распећс је говорио:

П:н
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Ево вешала што су нмала успеха. Бесио- 
сличар, скитач, коцкар, често н ппјап, он 
је овнм младнм саљачнма додијао нева- 
јући непрестапо: Волим вино и девојке.

У осталом, овај скептик бпо је у иечем 
Фанатпк. Тај Фаватпзам пије био пи пдсја, 
ни догма, ип уметност, нп наука; то је 
бпо један човек: Анжолра. Њему сеГран- 
тер дивио, иоштовао га н љубио. Коме се 
нрндружпо овај анаркичпи сумљпвацу овој 
Фаланзп апсолутппх духова? Најансолут- 
ппјем у дружппп. Чпме ли га је Апжолра 
тако нрпвезао? Да нпје пдејама? Ннје. 
Карактером. Ова се иојава често впђа. Да 
се човек којп ништа пе верује веже за 
човека који верује, то је тако просто као 
закон о бојама које допуљују. Оно што 
немамо то пас нрпвлачп. Нпко ие воли 
светлост толико колико слеиац. Кепец обо- 
жава великога. Корњача пе скида ока с 
пеба. За што? Да види тице како лете. 
Граптер. у коме је сумља пузпла, волео 
је да видн како у Апжолре вера бујно летп. 
Анжолра му је бно нотребан. Не зпајућп 
ни сам како н не помпшљајућп да то себи 
разјаспп, њега је чарала ова чиста, здрава, 
крепка, отворепа, крутапкротка прпрода. 
Оп се, по нпстпнкту, дпвпо своме иротив- 
нпку. Његове слабе, крте, егаве, болеспе 
и паказпе идеје. прплсппле су се за Ан-
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жолру као за кпчму. Његова морална пе- 
моћ ослањала се па ову крепост. Поред 
Апжолре, Граптер је био неко. Ои је, у 
осталом, сам био сложеи из два елемента 
по пзгледу сасвим иеподеспа. Био је иро- 
ипчап и срдачан. Љегова равиодушност 
љубила је. Његовдух био јебезвере, али 
љегово срце пије могло да буде без при- 
јатељства. То је дубока противуречица, 
јер ирпјатељство је уверење. Такав јебио 
од прнроде. Има људи који као да су ро- 
ђеии да буду паличје. Опи су Полуксо, 
Патрокло, Низо, Јевдамид, ЈеФестион, Пеш- 
межа. Опи живе само нод тим условом да 
се паслопе па пекога; њихово је име па- 
ставак п пе пшне се друкчије пего са 
свезом и; њпхова егзистенцпја ппје својппа 
њихова; опа је друга страпа судбппе која 
пије њихова. Граитер је бпо једап од овнх 
људи. Он је бпо палпчје Апжолрнно.

Готово би се могло рећп да сродство 
ночиње од слова у азбуци. По реду, 0 и 
П је иераздвојпто. Вн можете, ио вољи, 
изговорптп илп 0 или П, рећн илп Орест 
или Пилад.

Граптер, правп сателпт Анжолрип, при- 
иадао је овом кругу омладние; ту је оп 
жпвео п проводпо се, п ишао свуда за њп- 
ма. Мнлппа му је била ногледати како 
одлазе п долазе ове сплуете у парп вип-
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ској. Они су га триелн што јс бно добрс 
иаравп.

Лшколра, иуп вере, ирезирао је оног 
скентпка, а, као трезаи, ирезирао јс ову 
нијаипцу. Покаткад би се смнловао тс му 
уделио малко ноиоситог сажаљеља. Грап- 
тер је био непрпзнат Пплад. Анжолра га 
јс увек одбпјао, грубо иредусретао, и опо- 
ро исираћао, а ои би увек за њ рекао: 
Да краспог мрамора!

II

Босиетова бессда иа гробу Блоидовом

Једно иосле ио дис, које је, као што Пе 
се видети, имало иеку свезу с догађајима 
што их у нрошлој свесци пспричасмо, Ле- 
гл-де-Мо бешс се јако замислио и ноду- 
нрво леђи .а довратке па уласку у кавану 
Мнзенову. Оп изгледаше као каква карија- 
тида на отнусту; а није држао ништа друго 
чего мислн своје. Беше се загледао у пи- 
јацу Сен-Мшиел. Налеђити се, то је сиа- 
вати стојећи, и тај пачпн нимало не мрзе 
они који тону у мислпма. Легл-де-Мо мп-
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шљаше, без икакве бриге, о једпој малој 
незгоди која му се десила ирекјуче у школи 
нравној, и која мења унанредак његовс 
личие нланове, нланове који су уосталом 
врло неразговетпи.

Замишљеност пити смета колима да нро- 
лазе, инти замишљеноме да нх види. Легл- 
де-Мб, коме очи лутаху незпапо куда, 
спазп, кроз овај сомнамбулизам, једпе 
двоколице које иђаху нреко иијаце кора- 
ком, као да пе зпају куда ће. Какве су 
то двоколице? Што иду кораком? Легл 
их погледа. На љима беше, поред кочија- 
ша, једап младић, ипред младпћем једоа 
велика путиичка торба. На тој торби сто- 
јаше, на једпој карти за материју нриши- 
веиој, круниим црипм словима иаписаио 
име: Маријс Понмсрси.

Ово пме крете Легла. Он се иснрави п 
викну младпћа у колима:

— Господипе Марпје Ноимерси!
Кола стадоше.
Младпћ, којц као да и сам беше замиш- 

љеп, иогледа.
— Шта је? рече.
— Вн сте господпн Марије Ноимерсп?
— Без сумње.
— Ја вас тражим, рече Легл-де-Мо.
— Како то? упита Марије; јертобеше 

заиста ои који иђаше од деде и нред ко-
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јом стојаше лпце које ои сад први иут 
виђаше. •— Ја вас пе нозпајем.

— ,)а вас још мање, ја вас пе иозиајем 
никако! одговорп Легд.

Марпје иомпслп да пе буде ово каква 
лпала плп какво песиоразумљење, па, како 
п опако не беше пајрасиоложеипјп, па- 
мрштп се. Легл-де-Мо иастави ие хајућн 
за то:

— Вп ипсте бпли ирекјуче у школп?
— Може бптп.
— Нпје може бптп, иего јесте.
— Вп сте студенат? уипта Марпје.
— Јесам, господппе. Каоивп. Прекјуче, 

одем случајно у школу. Знате, човек се 
покаткад п тога сетп. ПроФесор баш иро- 
зпваше. Вп зиате како су оип у тај мах 
смешип. Ако трећи пут не будете на про- 
зпву, бришу вас пз синска. И опда шесет 
дппара оде као у мутну воду.

Марпје узе да слуша. Легл наставп:
— Блоодо ирозпваше. Вп зиате Блонда,- 

пма шпљат пакостан нос, п иаљушп као 
кер ко ипје на часу. Навалпце иоче од 
слова П. Ја га и не слушах, јер то ппје 
моје слово. Прозпвка иђаше добро. Нпко 
да се пзбрише, сви су ту. Блопду беше 
крпво. Ја мпшљах у себп: Блопдо, голубе 
мој, остаћеш мн данас гладан — иемаш 
нншта да поједеш. Кад у тај мах Блопдо
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ирозиа Марицс Понмерси. Иико се ие од- 
зииа. Блопдо, иун оаде, ноиови јаче: Ма- 
ријс Понмсрси. И узе неро. Госнодине, ја 
сам чоиек који пма срца. Ја одмахрекох: 
Вп’ш, оно мора да је какав добар младић 
што ће да га избрише. То је жив човек 
који, као н сваки други, није тачао. То 
ппје „добар ђак1*, то није скамијаш, ни 
кљиго-бубало, пи жутокљупи педанат, којп 
се надуо од пауке, литературе, теологије 
п мудростп, пити какав налицкао и укочен 

'мућоглаиац којп пзгледа као одевепа чи- 
јода. То је ноштована леиепта која по 
вољи жпни, пде у поље, милује гризете, 
ласка ленотицама, и сада је, може бити, 
код моје драге. Дај да га спасем. Цркао 
Блоидо! У тај мах, Блопдо умочи иеро у 
мастпло, ирегледа својим шппјунским оком 
слушаоце, п ирозва трећп пут: Марије 
Понмерси! Јасеодазиах: Овде сам! И вп 
остасте пепзбрнсапп.

— Госиодипе 
— А мспе, меие избрпсаше! додаде 

Легл-де-Мо.
— Ја вас не разумем, рече Марије. 
Легл пастаип: 4
— Ништа ироствје. Ја бејах блпзу ка- 

тедре да одгоиорим, и блпзу ирата да по- 
бегпем. ПроФесор ме гледпше као кобац. 
Наједаппут, Блопдо нрескочп на слоно Л.

хтеде рећи Марије.
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./1 је моје слово. Ја сам нз Моа, а зоием 
се Легл.

— Легл! пресече га Марнје, да леиа 
имена!

— Госнодине, Блондо дође иа то лепо 
нме, и ипкпу: Лсгл! Ја подипкпух: Овдс 
сам! А Блопдо ме погледаЈнежпо као тнгар, 
пасмеши се, нрече ми: Ако сте Поимерсн, 
ии нисте Легл. Реченица, која пзглсда 
пеугодна ио иас, ио која је само но мене 
жалоспа. Рекаи то, оп ме избрнса.

Марпје иовика:
— Госнодипе, ја сам поражеп...
— Пре свега, нрекпде га Легл, да са- 

храппм Блопда с неколпко ириличппх речп. 
Ја га сматрам за мртва. У његовом мрша- 
вилу, бледоћп, хладпоћп, укочепости, п 
задаху, пе ће битп велпке иромепе. И ја 
велим: ЕгисЈгтгпг срп јгиИсаИз Гсггат. 
Овде почива Блопдо, Блондо Носати, Блон- 
до Насика, ио дисциплипе, самсов одзпва, 
апђео прозииа, који је бпо нрав, четвртаст, 
тачап, оштар, поштеп и гладан. Боггаје 
избрпсао као што је он мене избрнсао.

Марпје прихватп:
— Веома ми је жао...
— Младпћу, рече му Легл-де-Мо, нека 

вам то буде за иамет. У нанредак, будите 
тачни.

!
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— Молим иас ио хиљаду аута да мн 
оиростпте.

-* Не излажите се внше оиасностн да, 
вас ради, бришу вашега бдижњсга.

— Ја очајавам...
Лсгд се грохотом иасмеја.
— А ја сам нрерадостаи. 0 длаци је 

висидо да будем адвокат. Тнм прецртом 
сиасен сам. Одричем се сдаве адвокатске. 
Нити ћу да браиим удовицу пити да оти- 
мам од сироте. Вама, господине Попмерси, 
имам да бдагодарим пгго сам се тога осдо- 
бодио. Ја мисдим свечано да вас походим 
и да вам бдагодарим. Где боравите?

— У овим двокодицама, рече Маријс.
— Зпак бдагостања, одговори Легд мир- 

по. Честитам вам. Вн имате стап од девет 
хиљада дпнара годишње.

У тај мах, Кура*ејрак изпђе из канаис.
Марије се лгадостпво осмехну:
— Ја сам у овом стану од нре два часа, 

и рад бих бпо да пзађем из њега; ади, 
ево муке, пе зпам где ћу.

— Господипе, рече КурФејрак, одите к 
мени.

— Ја бих пмао ирече право да га по- 
пудим, примети Легд, ади и сам немам 
стана.

— Ћутп, Босиете, рече му КурФејрак.

и
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— Боспет, рече Марпје, алп вп рскосте, 
чипи мп се, да се зовете Легд.

— Де-Мб, одговорп Легл: ио метаФорн, 
Боспет.

КурФејрак се иопе па кабрполет.
— Кочпјашу, рече, отел де ла Порт- 

Сеп-Жак.
И то вече, Марпје се сместп у једпу собу 

отела де ла Порт-Сеп-Жак, до КурФејрака.

!
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III

Марцје у чуду
Кроз иеколнко дана, Марпје се сирпја- 

тељи с КурФејраком. Младост је доба брзпх 
веза и паглпх зараштаја. Поред КурФеј- 
рака, Марије је дпхао слободпо, ствар са- 
свпм пова за њега. КурФејрак га ппшта 
пе ппташе. Оп чак п пе мишљаше о томе. 
У овпм годпиама, само лпце казује одмах 
све пгго се пма да каже. Реч је пзлпшна. 
Има младпх људп којпма Физпопомија тако 
рећн брбља. Чим се ногледају, одмах се 
позпају.

Но једиог јутра, занптаће га Курфејрак 
изпенада:

I
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— Збнља, иматс ди ии какво иолитичко
МИШ.БСЉС?

— Шта? рече Марије, готово увређси 
овџм иитаљем.

— Шта сте вп?
—* Демократ-боианартист.
— Нешто налик иа разуверспог мнша, 

рече КурФСјрак.
Сутрадап, КурФејрак одведс Марија у 

каваиу Мизенову. Потом му шанну на ухо 
осмехнув се: Хоћу да вас уведем у рево- 
луцнју. И одведе га у собу Прнјатеља 
АВС. Прнказа га друговнма рекавши само 
ову једну реч коју Марије не разумеде: 
Један ученнк.

Марнје беше нао у гнездо духова. У 
осталом, ма да ћутљив н озбиљан, он не 
беше ни мање крилат ип мање оруасан.

Марнје, дотле усамљен и вшие склоњсн 
да говори сам са собом п да ;кивп сам за 
се, готово се ирестрави видећп ово јато _ 
младих људц око себе. Све овс разне инн- 
цијативе и ирнзиваху га и одбпјаху. Бурпо 
комешање евпју ових слободпих и радппх 
духова заврте у ковптлац све ндеје њего- 
вс. Иокаткад, у овој забунп, разишлс би 
се тако далеко од његада их јестешком 
муком онет нохватао. Слушао је како се 
неким нечувеиим иачпном говори о фило- 
софији, о лнтературп, о уметпостп, о исто-
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ријц, о религији. Иазирао је чудне иризо- 
ре; и, иошто их иије гледаоу персиектипи, 
нрибојасао се да ие буде то каос што глс- 
да. Кад је оставио мишљеље дедоио, иа 
нримио очено, чипило му се да стоји чврсто 
на једном месту; но сад је бршкио и бо- 
јазно унпђао, ма да није смсо да иризна, 
да се пренарно. Угао нод којим је гдедао 
стнари почињаше наионо да се иомера. 
Неко лелујање норемети сне оризонемозга 
његоног. Мудиа упутрашња сеоба, од које 
готоно болоиаше.

Они млади људп као да пе имађаху 
ништа снето. 0 снима стнарпма говорпло 
се тако чудно, да је то нређало Марпјеи 
кротак дух.

Ледном стојаше једаи нозоришии огдас 
да ће се предстанљати пека стара тако 
знаиа класична трагсднја.

— Смрт трагедији што је ћиите иоле! 
ноника Баорел.

II Марнје чу како Курч-ејрак иа то од- 
говори:

— Немаш праио, Баорелу. Буржозпја 
ноли трагедију, и то јој ие треба кратити. 
Старинска трагедија има прано да иосто- 
ји, и ја нисам од оних који јој, Ескила 
ради, одричу прано паживот. Иунрироди 
нма нзметака; и у стнарању нма нравнх 
народнја; кљул који ннје кљун, крила која

!
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нису крида, нераја која нису нераја, шаие 
које иису шаие, тужаи крик који иа смех 
драисн. то је сто натка. Па кад исишпта 
иостоји норед тицс, ја пе зиам на игго ие 
би иостојада класичка трагедија поред 
аитичкс.

Мди јсдном иђаше Маријс удицом Жан- 
./Как-Руса иимеђу Аижолре ц КурФејрака.

КурФејрак га узе испод мишке:
—’ Пазоте. Оио је^ удпца Платријер, која 

се сада зове /Кан-Жак-Русо. збогтога што 
је, ирс шссет година. жпвео у љој Жан- 
Жаи Русо с Терезом. Они су, од времепа 
на време, рађади децу. Тереза их је ра- 
ђала, а Жап-Жак их је носно у кућу за 
нахочад.

Аижодра прекоре КурФејрака:
— Мируј пред Жап-Жаком! Ја се ди- 

внм томе човеку. Он* је запемарио своју 
дсцу, то јс истина: али јс усвојио парод.

Нико од ових мдадих људи не изгова- 
рашс рсчи: Цар. Једиии Жан-Прувер пзу- 
стио би каткад: Маиолеои; сви други го- 
воридису: Понапарта. Лпжолра га је изго- 
иарао Бунаиарте.

Маријс се иолако чудио. То јс иочстак 
мудрости. — ЈпШит тршШае.

I
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Стразкња соба у калашг Мизсиопбј

Марпјс је слушао разговорс оиих младих 
људи и по којц иутисам их водиосњпма, 
али једиом му један разгоиор потресе саи 
дух његон.

То сс десило у стражњој соби у канаии 
Мизеионој. То нече беху сс искуиили го- 
тоио снп Прпјатељи Азбуке. Снећс бсху 
снечано запаљене. Гонорило се о оном и 
оиом, без страсти и без никс. Осим Анжол- 
ре и Марија, који ћутаху, снак јс гонорио 
по иеку беседу. Дружевпи разгонори имају 
иокашто ону тпху буру. То је била нише 
игра и шала него беседа. Јсдан баци реч, 
другп је ухвати. Сви гоноре у један мах.

У ону стражњу собу није иуштапа пи- 
која женска глана осим Луизе, која је пра- 
ла шоље, и тога ради морала покаткад 
нроћи кроз њу.

Граитер, нрплично пакнашен, дерао се 
у углу у ком се затекао да човеку уши 
оглухпу. Викао је онако:

— Жедан сам. Чујте ме, смртпи, јаса- 
гнам: да је каиља ударила бурс хајдел- 
бершко и да сам ја једиа између дианаест 
иијаиица које су му мстнутс. Хоћудани- 
јем. Хоћу да забораним жииот. Жинот је

'1
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Vгадно пзумење ие зиам чије. Нити траје 

нптп пхта вреди. То је једаи ломнврат, п 
пишта нише. Живот је шарена лажа. Срећа 
је старо ћерчпво само с једне стране обо- 
јсно. Проновсдник вели: све је таштина; 
ја мислим као н овај добричина који мож- 
да нијс иикад ии био. Не хотећи да иде 
гола, пула се оденула таштииом. 0 таш- 
тино! што све зовеш крупнпм имепима п 
крупним речима! кујнати је лабораторија, 
играч проФесор, комедијаш гимиаста, бок- 
сер нугилист, апотекар кемичар, ћелеиу- 
шар умстник, зидар аркитекта, бабура 
нтсригибранша. Таштипа има лице и па- 
личе; паличе јс глуло, то је пегар с 
ћип1)увама; лице је луцкасто, тоје фил* 
соч* у ритама. Нрвог оплакујем, друго: 
сс смејсм. Оно што се зову части и дот 
јанства, па и сама част п достојанство. 
само су варак. Владаоци се титрају с но- 
поситошћу људском. Калигула је поставио 
коња за конзула; Шарло II иоставио је 
бутину за каваљера. Поноспте сс сад из- 
међу коизула Хата и баронета РостбиФа! 
Па ни унутарња вредпост људска није 
боља. Послушајте само како сусед суседа 
хвали. Бело на бело не иде, то је ужасио; 
кадбиљиљап умео да говорп, како бп ои 
очешљао голуба! богомољка кад говори о 
Другој богомољцп отровиија је од асниде.

<!-■

гк
I *и
V
И
И
V-
V

I-
у

У

ј <



38

Штета што еам незналица; иавео бпх вам 
нуио прпмера, ади ја не знам ништа. На 
иример, ја сам увек бпо бпстар и иаметаи; 
кад сам био ђак Гросов, јасам. уместода 
цртам и шарам но дашчнцама, ироводио 
време љуштећи јабуке; мазадо је мужјак 
дажи. Овакав сам ја: а ви, и ви мп нпсте 
бољи. Ја се смсјем вашим одличпостпма, 
савршеиствпма, и врлипама. Свака врдина 
ирелази у неку ману; штедљивост ирелазп 
V тврдоватве, дарежљивост иостаје раско.ш- 
пост, храброст нрелази у хвадисавост: ко 
каже да је смирен, ои је иритворица; у 
врлипе има тодпко псто иорока колпко 
има руиа на кабаници Диогеновој. Коме 
се дпвите ви, убици пли убијепоме, Ћеса- 
ру илп Бруту? Свет је обичпо иа страии 
убпце. Живео Брут! ои је убио. То је ето 
врлипа. Брлина, признајем, али и лудорпја. 
Ови велики људи имају чудноватих ирљо- 
гпна. Брут који јо убио Ћесара био је 
заљубљсн укпп једиог дечка. Тај кии бпо 
је дело кипара грчког Стронгилијона, којн 
је срезао и ону Фигуру амазонку што се 
звала Денонога (Евкнемос), и нгго ју је 
Мерон носио уза сс кад је путовао. Тај 
Строегилијон оставио је само два кипа 
којп су здружили Брута и Нерола; Брут 
је волео једап а Иерон други кии. Сва 
историја нијс пишта друго пего једно ве-

!
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6лико нреживање. Једап век мајмунише 
другом. Битка иа Марепгу је коиија бптке 
на Пидни; Толбијак Кловишев и Аустер- 
лиц Нанолеопов личе један па други као 
две каиље крви. По меии, победа пема 
нпкакве вредности. Нема глупље ствари 
него иобедитп; убсдити, то је ирава слава. 
Али изволите доказати штогод. Задовоља- 
вајте се успехом — а то је једпо велнко 
којешта! и освојсљем — а то су трице и 
кучипе! Ах, свуда све сама таштинаику- 
кавичлук! Све сс клаља усиеху, иа и сама 
граматика. 8г уо!е1 и$и$ (обичај је такав) 
вели Орације. Дакле, ја презирем род људ- 
ски. Хоћете ли да с целипе пређемо иа 
поједипости? Хоћете ли да се дивимо иа* 
родима? А коме народу, молпм вас? Ј 
ли Грчкој? Атињани, ове пекадашње П 
рпзлпје, убпли су Фокијона, што ће ре! 
као Колиљија, и ласкали сутиранима тс 
лико да је АнакеФор рскао о Пизпстрату: 
Његова мокраћа мами нчеле. Најзпамепп- 
тпји човек у Грчкој за читавпх педесет 
година био је онај граматичар Филетас, 
који је био тако мален и тако лагап да 
је морао оловом задпвати ципеле те да 
га ветар не бп однео. У Корипту, иа ве- 
ликој нпјаци, 'стојао је једап кип што га 
је срезао Сплапијои а забедежио Плииије: 
тај кип представљао је Епистата. Шта је
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учипио Енистат? Иуумсо јс иодметпуш 
ногу. Ето нам Гџчкс и њснс слаие! Да 
нидимо Другс. Зар да сс дшшмо ЕиглескојV 
Или да сс дишшо Фраицуској ? Фраицус- 
кој ? обог чсга? Ваљда абог Иариза? Ја 
сам вам већ казао шта мислим о Атиња- 
иима. АЕшмеској? Због чега њој ? Ваљда 
абог Лоидоиа? Ја мрзим Картагу. А оснм 
тога, Лоидон, ирестоиица луксуза, легло 
је иеиољс. У самој нарокији Черниг-Кросу, 
умире од гладп но стотипу душа свакс 
годиие. Такав је Албијон. Помспућу још 
да сам видео једиу сиглеску играчицу која 
има веиац од ружа и нлаве иаочари. Ен- 
глеска даклс заслужује само шкргут зуба. 
Кад се ие дивнм Џоиу Болу, зар ћу сс 
дивити брату му Џоиатаиу? Слабо марим 
за овог брата робовског. Одузмнтс Итсга 
тонсу (врсме је повац), шта остаје опда 
од Елглеске ? Одузмите сопоп Мпу (на- 
мук је краљ), шта остаје оида од Америке ? 
Пемачка, то јслимфл; Италија, тојежуч. 
Или ће иасцаљда Гусија да усхити? Вол- 
тер јој се дивио. Но ои се н Киин дивио. 
Иризнајем да Русија има својнх лсиота, 
између других јак дссиотизам; али ја ;ка- 
лим десиоте. Они су слабог здравља. Једап 
Алексије иогубљеи, јсдаи Нстар по;кем 
убијеи, јсдаи Навлс удављеи, други један 
Павле угљављеи истама од цниела, разни
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Инаии иокланп, више Никода и Василија 
потропаио, спе то показује да јс палата 
царена руских всома иездрава. Свн цшш- 
лизоваии иародп иуде мпслиоцу за дивл»с- 
ље ову ситнпцу: рат; али рат, ито цпви- 
лизовани рат, садржп у себи све Формс 
разбојииштва, почев од ајдуклука трабу- 
кера у Јкдрлу нланипе Јаксе па до лупештва 
ипђијских Команаша у Сумњпвом Клаицу. 
Којешта! рећи ћете мп, та ваљда Јевропа 
преди вишс од АзиЈе? Ја призиајем да јс 
Азија снрдња; попевпднм шта имате да 
сс смејете великом лами, ви народи западии 
који сте у своје моде п елегапције уме- 
шалп сав смрад величапства, почев од 
прљавс кошуље краљице Исабеље иа до 
каки-лонца доФеиовог (прппчевог). Госнодо 
човсчњаци, ја вам се ругам! У Брисе/ 
се нпје пајвише пива, у Стокхолму најв 
ше ракпје, у Мадрпду пајвшпе чокола, 
у Амстердаму пајвпше вењовпце, у Ло 
дону пајвише вппа, у Царпграду највиш 
каве, у Паризу највпше аисеитаг све су 
ово нужна зпања. Парпз је дакле јачи од 
свију. У Паризу су и самн крпари спбари- 
тп; Диогсн бп тако исто волсо да је криар 
на Моберовој пијаци као пп'0 јс бпо фи- 
лософ у Ппреји. Упамтпте још ово: крпар- 
ске крчме зову се бибпие; најславније су 
Касрола и Аватоар. И тако, о крчмс, ме-

I
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хане, каване, гостиоиице, чеиовн, врањелп, 
славпне, ирцварппце, крпарскс бнбппе, н 
калпФСкп караваисера.фц, ја вам се испо- 
ведам — ја сам сдадострасник, ја рупам 
у Ришара за осамдессг пара, атрсбају мп 
псрснјскн ћплпмн да по њпма ваљам голу 
Клсонатру! Гдс јс Клеонатра? Ах, го сн 
ти, Луиза. Добар дан!

Овако говорашс, у стражљој собп у ка- 
ванн Мпзеновој, Грантер впше пего пијан, 
задржавајућн Луизу кад ирође.

Госнет, измахнув руком, покуша да га 
ућутка, а Граптер оиучп још јаче:

— Егл-де-Мб, доле твојс шапе! Ипје 
ми нп брпгсзатвој Ииократов жест којпм 
јс одбио Артаксерса од пазара. Ннје пуж- 
но да ме тишкаш. У осталом, ја сам пе- 
Јссео. Шта да вам још кажем ? Човек јс 
рђав, човек јс ружан: леитнр је иснао 
леп, човек јс остао на цеднлу. Ова жпво- 
тпња ннје Богу изашла за руком као што 
ваља. Гомнла света је скуи ругбба. Ирви 
кога видпте неваљалац је. Јес, ја нмам 
СП.1ПН, номешап с мелаиколијом, ностал- 
гпјом, н хппокондрпјом, и ја сс једим, 
беснпм, зевам, ја чамим, бијем се, и луду- 
јем. Ђаво ти однео и тог Бога!

— Умукни једном, велпко Р! рече му 
Босиет који иза њега расправљаше јсдно 
нравно питање, и који бешс у половипи

!
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једне судско-канцеларијске речснице, која 
се овако снршаваи1е:

— ... Што се тиче мене, ма да се једиа 
31 оI'у наавати човек од закопа и ма да сам 
само у жељи адвокат, ја тврдим: да, но 
обичајима у Нормандпји у Сен-Мишелу, 
сваке године, ваља, оспм других дажбииа, 
у корист госиодарску да нлате еквпвале- 
пат сви, и соиствепицп и зиратници зема- 
ља, и то на све баштпне, добра, аренде 
кирије, задоге...

— Сне, све! иропрати Грантер.
До Грангера, на једном стоду гото 

иечујном, један табак хартпје, мастиониц 
и једно перо између две чашицс ка:знвах; 
да се ту рађа једап водвпљ. Овај важаи 
посао рађен је ћућорећп, тако да су двс 
главе што су га спремале додпривале јед- 
на другу:

— Прво да нађемо имена. Кад нмамо 
н>их, имаћемо и предмет.

— Право велиш. Говори. Ја ћу иисати.
— Госиодин Доримон?
— Рантијер?
— Наравпо.
— Његова кћи Делсстина.
— . . . тина. Даље?
— Пуковник Сенвал.
— Сеивал је старинско име. Боље да 

кажемо Валсен.

Г'

I'
У'
\*
V'
>г

I 'АI >



44

Пород овпх што би хтсли даиишулод- 
виљс, друга једна груиа, корпстећв сс и 
сама овом лармом, гоиорашс о јсдпом дуслу. 
Јсдап старији међу њима, од тридссст го- 
дина, световаше једиог млађсг, од осамиа- 
сст годииа, и казнваше му с каквим нро- 
тивником има носла:

— Будите на оирсзу! Тај влада мачсм 
као ђаво. Ои радп фиио, иапада всшто, 
не гради иогрешака, мајсторскн одбија 
ударце, а сам удара математички тачпо. 
Осим тога и левак јс.

У углу нрема Грантсру, Жоли и Бао- 
рсл играху домипа н разговараху о љубави.

— Благо теби, вељаше ЈКоли, — ти имаш 
драгу која се увек смеје.

—%гГо јој јс махна, одговори Баорел. 
Драга пе треба да се смсје. То подстиче 
човека да је нревари.

— Како си пеблагодараи! Нема ништа 
леишс од жене која сс смеје. Сњом нема 
никад свађс.

—ЧЕ, ми смо то уговориди. Везавши 
нашу малу свету адијанцију, ми смо обс- 
лсжили једно другоме грапице којс иикад 
не ирелазпмо. И за то у нас влада мир.

— Мир је срећа.
— А ти, Жоли, јеси ли сс иомирио с тво- 

јом госиођицом ... ти знаш коју ја мислим.
— Још једнако врчи на мсгге.

!
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п и— И ти, при свсм том, ето мршавиш оД>-» 
иежпо лубапи.

— Лх!
— Да сам тобом, ја бих .је донео па 

тиоје место.
— То је ласио рећи.
— А ласио и учииити. Њој бсше име 

Музишата, је ли?
— Јесте. Дазиаш, Баорелу, какна јето 

краспа дснојка! иачитана је, малпх иогу, 
малих руку, лсно се носи, бела је, пуна, 
а очи јој као у картаре. Лудујем за њом.

— Е онда, мој драги, вал»а да јој се 
доиаднеш, да будсш елегаитан, даклечпш 
пред љом. Куии у Стоба јсднс којкпс иан- 
тадопе. Оне ће издржати.

— Иошто? новика Грантер.
У трећем углу вођаше сс нрепирка о 

нојезији. Митологија наганска бораше се 
с митологијом кришћанском. Глании нрсд- 
метбсше Олимп, који, из чистог ромаптиз- 
ма, брањаше ЗКан-Прувер. Жан-Прувер 
бсше стидљин само кад је тих. А кад се 
узбуди, он нлапе, и буде и одушевљеп, и 
нессо, и лиричан.

- Не вређајмо Боговс! говорашс ои.
Ко зна да ли баш њих нема! Мени се 
иикако не чини да јс .Туиитар мртав. Бо-
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гови су сношј, нелите ии. Лено, али и у, 
природи, какиа је данас иошто јс нсстало 
ових снова, налазе се сви великн старп 
митп пагански. Плаиипа која личи иа гра- 
дјЉ, као иа иример Вињмал, мепи је још 
једнако коса Кибслина, ја још ие видим 
да је доказано да Пан не свира ноћу у 
врбову свпралу, и ја сам увек мислио да 
је Ло крива за водопад Плевашкн.

>’ метвртом углу, бистрила сс иолитика. 
На октроисап Устав бацало се дрвље и 
камење. КоибСФер је кушао да га брапи, 
али га је КурФејрак енсргички сатирао. 
На столу бсше једаи комад тога вајног 
Устава. КурФејрак га узеурукуи махашс 
њпме, те тако разлозима својим ирпдружи 
дрхтање овог листа хартије.

-- Пре свега, ја нећу краљеве: ако пи 
због чега другог, ие Ку нх просто из еко- 
номије: краљ је паразит. Краљеви нпсу 
џабе. Чујте само како су папрено скуии. 
Кад је умрво Франсоа I, Фрапцуска је 
имала дуга тридесет хиљада ливара реите: 
кад је умрђо Лује XIV, дуг је порастао 
на две милијарде и шест стотина милијоиа, 
марка по двадесет и осам ливара, а то јс 
данашњих дванаест милијарада динара. 
Друго, иека ми не замери КонбеФер, ок- 
гроисан Устав нијс најлеиша мајсторија 
цииилизадије. Умсрити иолакшати нрелаз,

1
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>ублажити иотрес, иревестп иеосстно народ 

из монаркије у дсмократију ирактпком ус- 
гавних лагарпја — све су то јадии и три- 
чави разлози! Пе! пипошто! не просве'1 
л»ујмо народ лажиом светлошћу! Начсла 
ииблсде и шчамуњају у том уставном ио- 
друму. Ие сгварајмо мслеских установа, 
не градимо пикаквих смицалица, не дајмо 
да пам сс устав намеће, да нам се капа 
кројп! Нланови такога устава веома су 
сумњиви. У њима, иоред руке која дајс 
има капџа која отима. Ја не ћу так* 
устав. То иије устав, то је чувида, то 
маска, иснод које вири: лаж. Народ к 
прима такав устав, одричс сссебс. Нр. 
јс само опда нраво кад јс целокупио До. 
с иамстпутим уставом!

Нсшс зима; у камину горејаху два три 
дрвета. То беше мамац, н КурФСјрак му 
не могаше да одоли. Он вгужва еиромах 
устав краљевски, и баци га у ватру. Х.ар- 
тија нлаиу, КонбеФер *1»илософски гледашс 
како сагорева највеће дело Луја XVIII, и 
само рече:

— Устав нреображен у иламен.
И сарказми, шалс, досетке, поскочице, 

оно што се зове Француска бујност, и оио 
што сс зовс енглеска веселост, добар и 
рђан кус, добрп и лошп разлози, све иа- 
мстнс и лудс беседе игго сс дпзаху у вис

}
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и укрштаху са свију крајсва собс, — сис 
то тутњагас иоврх опих младих глаиа као 
какно г.оссло бомбардањс'

V!
Бндик спс шнри

Дружба младих духова међу собом пма 
то дввво стојство што се пикад ис можс 
ирсдвпдетп кад ћсвариица да кресис нитп 
се икад може погодити кад ће муља да 
сепе. Шта ли ће сад искрсвутп? Бог свети 
зпа. Из пајдубље пежиостп захори се пај- 
већи смех. У сред највеће гаале, јављасс 
збиља. Све завпсп од речи која сс изусти. 
У свакога је суверева бујпост. Једна до- 
сехка отворп иоље пеочекивапоме. То су 
зађаве с наглим увратипама, гдс сс видик 
наједаннут нромспи. Случај је магаинпста 
ових разговора.

Једпа оштра мисао, случајпо искрсла, 
паједапнут промепп све ове разговоре које 
вођаху Грантер, Баорел, Прувер, Босиет, 
КопбеФер и КурФејрак.

Како ностаје једпа реченица у разго- 
вору ? Откуд је то да она сама собом одмахI!
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цривуче пажњу оипх који је слушају? Као 
што смо рскли, то ппко пе зпа. У сред 
опе галамс, Босиет завршп једпо пптање 
КонбеФеру овпм датумом:

— 18 јуп 1815: Ватерло.
На ову реч, Ватерло, Марнје, палакћен 

поред једпс чаше водс на столу, нзмаче 
руку нснод браде, п погледа оштро слу- 
шаоце.

— Бога мн, рече КурФејрак, чудан ,јс 
овај број 18. То је кобпп број Бонапар- 
тпи. Ставпге Л.уја нре а бример послс, 
па ће те пматп сву судбпну човека, с том 
нарочптом особпиомда јој је почетаккаж- 
љеп свршетком.

Ашколра, којп дотле ћуташе, рече Кур 
Фејраку ову реч:

Тн ваљда хоћеш да кажеш: злочппствс 
испаштањем.

Ова реч, злочинство, прелажаше меру 
коју могаше иодпетп Марије, већ узбуђеи 
сампм помсном Ватерла.

Ои устаде, прпђе лагано ка карти Фрап- 
цуске која вишаше о зпду и па дпу које 
се внђаше јсдно острво, пацртапо у једпом 
особеном котару, метну прст па тај котар 
и рече:

— Корзика. Мало острво које је учп- 
пило Француску врло велпком.

ЈАДПИЦ11 VIII
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То бсше као пски дсдеии ћух. Сви уму- 
кошс. Осећаше се да ћс пешто да будс.

Ваорел, одговарајућп Боспету, хтсде да 
сс успрси, иодожај који оп миого волсја- 
шс. Ади застаде да слуша.

Аижолра, чијс нлаво око нс гдедаше 
никога иего рекао бих носматрашс оно 
чега нема, одговори нс иогдедав Марија:

— Фрапцуској нс треба никаква Кор- 
зпка те да буде велика. Француска је г.е- 
лпка за то што јс Француска. ()ига потг- 
пог 1со.

Марпјепебешс вољан да стукпе: ои сс 
окретс Анжолри, и његов глас задрхта 
дрхатом срца његовог:

— Не дао Вог да ја Француску смању- 
јсм! алп ја не мпсдим да сс она смањујс 
кад се споји с Наиолеоиом. Исго дај да 
сс разговорнмо, да сс разумсмо. Ја сам 
повајлпја међу вама, али ираво да вам 
кажсм, ја вам се чудим. Где смо ми? Ко 
смо ми? Ко ете ви? Ко сам ја? Да сс 
објаснпмо о цару. Ја слушам како ви из- 
говаратс Бупаиарта, као да сте ројалистс. 
Мој дсда, верујте ми, још боље чини: ои 
всли: Бупаиарте. Ја сам мислиодасте ви 
омладина, да сте млади људи. Где вам јо, 
бодан, одушевљсњс? Кудгадсвате? Кога 
ии волите, ако нс цара, и коме сс ви ди- 
иите ако нс њему? П1та бпсте ви хтсли

!
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шпне? Ако ни ие ћете онога нелнког чо- 
иска, ја кога ћете оида? Оп је имао сне. 
Б>ио јс иотнун. Оп је имао у своме мозгу 
куб снију снособностп л>удскнх. Градио је 
ааконе као Јустпнијан, диктонао је као 
гКссар, у његоиом разгоиору сенала је муња 
Наскалона и иудао гром Такитои; он је и 
г)>адио и нисао исторпју, његони су бојни 
изнештаји Илијаде, оп је комбиновао ци- 
Фру Њутонону с мстаФором Мухамедоиом, 
а па Истоку останио је за соСом речи не- 
лпкс као пирамиде; у Тплзиту је учио 
царсне иелпчанству, у академији иаука 
одгонарао је Лаиласу, у држанном савету 
бочио се с Мерленом, он је давао душ 
геометрији једиих и шикапи других; 
иранницима пранник, с астрономима, а* 
троном; као Кромнел, који је гаспо јсдн. 
снећу кад ниди да дие горе, ишао је у 
Танпл да купује ресеза занесе; он јени- 
део сне, и знао еие: и то му нијенимало 
сметало да се благо смеје иад колевком 
снога спичића; и иаједаннут ирену унре- 
иаштеиа Јснрона, армије иагрнуше папред, 
загрме тутањ артиљеријскпх иаркона, нре- 
мостише се рекс без мостоиа, облацн ка- 
наљеријс натуштишс сс као ураган, исбо 
сс ломи од никс и трубњаие, а ирестоли 
сс свуда тресу и крхају, границс толиких 
краљенина ломичу се и бришу на карти,

!
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чујаше ее како иски сврхчовечаиски мач 
нзлази из корица, и у тај мах свет јшдс 
како сс он дижс иа оризону с муњом у 
руци и огљем у очима, ширећп, иодтрсс- 
ком од громова, своја два крила — вслику 
армију и стару гарду, и то беше аиђсо 
рата!

Сви шутаху, а Аижолра беше пиком ио- 
никао. Шутањем се често казујс или да 
се нрпзиаје опо што јс говореио, или да 
је иеко дотсрап до дувара. Марије, гото- 
во и нс одахпувши, иастави још одушсв- 
љсиије:

— Будимо нравични, браћо! Бити цар- 
ство таквог једиог иара, каква сјајна суд- 
бина једном пароду, а парочито кад је тај 
народ Фрапцуска п кадон свој дух сноји 
сдухом тога човека! Појавитн се на вла- 
^атн, маршовати па трпјумФОвати, имати 
Јве нрестонице за своје етале, узети гре- 
надијере и од љпх градите краљеве, ука- 
зом обарати дипастије, преобразовати Је- 
кропу на јуриш, учинитп да свет осети, 
вад запретите, да сте се машпли за балчак 
мача Божпјег, следоватн, у једном човеку, 
и Апибалу и Иесару и Карлемаљи, бити 
парод иекога који са сваком вашомзором 
меша сјајиу објаву каквс добивенс битке, 
нмати за будиопика тои Инвалпдскп, ба- 
цати у ировалпјс светлости чудеспс речи
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Iкојс ксчито блистају — Марснго, Аркола, 
Аустсрлиц, Јсна, Ваграм! сваког трснутка 
рађати на аениту вскова читавс копстс- 
лације нобеда, изјсдначпти царевину Фран- 
цуску с царевипом римском, оити вслнка 
иација и родити вслику армију, нослати 
но сиој земљи своје лсгијоис као што нла- 
иииа шаљс па свс стране своје орловс, 
побсдити, владати, згромозднти, бити у 
Јсвропи једаи народ нозлаћсн славомсво- 
јом, хорити кроза сву историју једаи ти- 
тански тутањ, освојити свет двапут, осво- 
јељсм н славом, — то је узвишепо! Шта 
јс иеће од овога?

— Вити слободаи, рече КоибеФср.
Сад Марије ииком попочс; ова ироста и 

хдадпа рсч проби га као летка и следи 
му ову епску бујицу, и он осетп како јс 
исстаде у њему. Кад онет подиже главу 
и погледа, КонбеФера ие беше ту. Задо- 
вољан по свој ирилицн одговором оааио- 
теозу, ои је изишао, а за њим сви други, 
осим Аижолре. Собабеше празиа. Анжол- 
ра, остав сам с Маријем, гледаше га оз- 
биљио. А Марије, прибравши мало мисли 
своје, не мишљашс да је иотучеи; у њсму 
се још нешто куваше што би се ио свој 
прилици излило у сплогизмс иротив Ан- 
жолрс, да се наједаппут ке зачу како иеко
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нсиа силаасћи ииза стсиснице. То беше 
КоибсФер, а певашс ово:

бј СОзаг пГ лУаЈ1 аоиш*
1јП #1(пге е1 1а диегге,

Е1 <цг и шс гаши сјијисг
Кашоиг Јс ши шегс,

.1е сНгаЈб аи §гаш1 Себаг:
Вергеш1а 1оп бсер1ге с1 (оп с1шг.

Ј’аше шјеих ша шеге, 6 ^ие!
Ј*а1те пнсих ша шеге.1

Нсжан а оштар глас којим КонбеФср 
иеваше, даваше овој несми неку дивотиу 
всличнну. Марије, замишљеи и гледајућн 
у идаФОН, ионови готово машииалпо: моја 
матер ?

У том треиутку, ои осети на рамспу руку 
Апжодрипу.

— Грађапппе, рече му Анжолра, моја 
је мати република.

Кал би ми 'Кесар дао слаиу н рат, а да ос за 
т о одрсчсм л.убаин прсма соојој матсрн, ја бих 
рскао бслином Тхссару: џаба ти н скиптар н кода 
твоја. ја више оолим моју магср, нико^Кићу 
јслан! ја вшне волим матер своју.



55

VI

У шкрипцу

Оио всчс осташЈ у Марпју дубок нотрсс, 
а у души иеку сетну таму. Ои осети оио 
што моисда земља осећа у тренутку кад сс 
гвожђсм заиара тс се у њу семс иосеје: 
она тада рапу оссћа; бујање клице и ми- 
лпна од рода долази тек доцније.

Марије беше мучаи. Тек што бејашс 
стекао једну неру, иа зар тако одмах да 
јс остави? Не Ку! рече. И објави у себи 
да пе Ке да сумња, и онет иоче нехотицс 
да сумља. Несноспо је падазити сеизмеђу 
две рслигије, измсђу јсдне из које чонск 
још није изишао, и друге у коју још нпје 
ушао; а сумрак годи само душама сдеиих 
мпшева. Маријево ојсо беше сдободпо, и 
за то оц тражаше праву светдост. Сумрак 
сумње шкођаше му јако. Ма колико да 
беше рад да останс ту где јеидаседржи 
на месту на којем сгоји, оиет беше пео- 
дољиво ириморан да продужи, да испитује, 
да мисли, да иде даље. Куд ће га то од- 
всетп? Он се бојаше да, иосле толиких 
корака који су га оцу ириближиди, не иође 
сада корацима који Ке га удаљпти од њега. 
Што вишс мишљаше, све незадоиољнији 
биваше. Свуд око себо виђашс провалу.

I
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Нс беше сагласаи ин с дедом, ии с дру- 
гоппма снојим; оиоме суппшс дрнак п ире- 
нагљеи, онима суншпс ааостао; и осстп се 
дкојако усамљси, и од остариис, и од 
омладиис. Престадс ићи у каиаиу Миаеиову.

У оиој мутњп својс савссти, ои нише и 
ис мпшљашс о гдекојпм озбиљиим страиама 
опстаика својега. Но јанс жппота по могу 
да сс ааборане. Оис га једпом изубахаму- 
иуше лактом у ребра.

•Тсдпог јутра, газда од куће уђе у собу 
Маријсиу и рсчс му:

— Госиодип Курфсјрак јамчпојсза пас.
— Јест.
— Алп меип трсбају поицп.
— Замолпте КурФСјрака да дође да сс* 

разговоримо, речс Марпје. •
КурФејрак дође, домаћпи пзађе. Марпјс 

му исирича што још пијс мислпо да му 
казкс, да јс самохраи у сиету п да исма. 
родптеља.

— Иа шта ће бптп од иас? рече’му 
Курфсјрак.

— Не знам, одговорп Марнјс.
— Шта мислите да радите?
— Нпшта ие зпам.
— Имате ли иоваца?
— Петиаест дипара.
— Хоћете лн да иам нозајмпм?
— Иипошто.

1
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— Иматс ди хаљниа?
— Ојјс што шјдито.
— Иматс ли иакнта?
— Једаи сат.
— Сребри?
— Нијс, исго златап; сио оиај.
— Ја зиам јсдиог тргонца који 1>с нам 

куиити ирскаиут и иаиталоис.
— Лсио.
— Вама ће остати само једнс паиталоие, 

ирслук, шсшир, и канут.
— И цииеле.
— Шта! сар ви пс идстс боси? мсђср 

етс јш богат!
— Бићс доста.
—' Ја знам једиог сацију који ћс нам 

куиити сат.
— Леио.
— Бога ми то иијс лсно. Штаћс тера- 

дити носле?
— Што мораднсм. Снс што јс поштсио.
— Зпате ли снглсски?
— Нс зиам.
— Зпате дп иемачки?
— Не зиам.
— То јс здо.
— Зашто?
— Зато што јсдаи мој нозпаиик, књи- 

жар, издајс иеку сикиклоиедију, за коју 
бистс могли ирсиодпти нсмачке или еп-
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глсске чдаике. Мало се илаћа, али сеоиет 
хлсб зарађује.

— Ја ћуда научим иемачки н еиглсски. 
— А дотде?
— Дотде ћу жнветн од хаљииа и од

сата.
Дозвашс куица за хаљиие. Ои их куии 

за двадесет дииара. Одоше к саџији. И 
иродадоше сат за четрдесети иет дииара.

— Добро је ово, рећи ће Марије Кур- 
Фсјраку кад се враћаху дома, смојих пет- 
иаест динара, ово чинп нских осамдесст
динара.

— А рачуи газдии? нримети КурФејрак.
— Ах, љега сам заборавио! рсче Марије.
Газда подиесе рачуи да му се одмах 

мсидати. Сума беше од седамдесет динара.
— Остаје ми десет дииара. рече Марпје.
— То је ђаводски посао! рече му Кур- 

Фејрак. С пет динара хранићете се док 
иаучите еигдески, а с пет док иаучпте 
иемачки. То зиачи сажватати јсдан језик 
врдо брзо, или грискати једап сребриик 
врдо дуго.

Међутим тетка Жиднорман,- добра срца 
у тешкпм иридикама, беше ироитала стап 
Маријев.

Једиог јутра, вратив се из шкоде, Ма- 
рије затече у својој соби иисмо од тетке и
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у јелној кутијици шссет иистола, што ће 
рећи шест стотииа дииара.

Марије врати новце тстки с једпим учти- 
лим нисмом, у коме вељаше да има од 
чега да ишнп и да унапредак нодмирује 
иотребе сиојс. А у тај мах имађаше само 
три дпиара.

Тетка не смеде да каже оио деду, бојећи 
сс дагајош нише ие разгњеви. Осимтога, 
011 јој је и оиако рекао: Не номигви ми 
више тога крвоиију!

Марије се иседи из отела де ла норт 
Сеи-Жак, не хтејући кпше да се задужује.

!
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ИЕСРЕИА .ТЕ ДОБРА СТВАР

I

Маријо у пуждн

Горак беше жпвот Млрпјсв. Појести 
хаљпис н сат, то нијс ништа. Али он 
јс јео стиар која се нс може исказатп а 
која сс зове псвоља. У;каспа ствар, која 
садржава дане без хлебп, поЈш без сна, 
вечери без свеће, Фуруну без ватре, сед- 
мице бсз рада, будућпост без иаде, каиут 
с пспалим лактовима, стар шешир коме се 
девојке смеју, врата која се у вече пађу 
затвореиа за то што пије нлаћепа кирија, 
грубости вратареве и крчмареве, посмевке 
од суседа, попижсња, уврсђепо достојап- 
ство, груби нослови које јс морао даради, 
гадости, горчиие, очајањс. Марије паучн
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:како се једе све ово, и како су то често 

једшхе ствари за јело. У овом треиутку 
живота кад човек треба да је иоиосит за 
то што треба да љуби, ои се осећаше ис- 
меваизатошто је лоше одевеп, и смешан 
за то што јссиромах. У доба кад младост 
пуии срце иеким царским поносом, ои је 
вшис иего једиом оборпо очи иа своје ио- 
деране ципеле и позпао иеправедаи стид 
и горко румеппло иемаштиие. Дивно и 
страховито искушење из којега слаби л»уди 
излазс срамнп, а крсикп узвишеии; тава 
у коју судбииа баца људе, кад год хоће 
да пма ниткова или полубога.

Јер у малим борбама има пуновелшшх 
дела. Има тако унорие и незиаис храбрости 
која'се стоиу но стопу брани у мраку од 
кобнс најездс невоља и певаљалстава, — 
нлсменити и тајанствепи тријумФИ којс пе 
види никоји ноглед, којенеплаћа никаква 
слава, које не иоздравља никаква вика. 
Живот, несрећа, осама, остављеност, сиро- 
маштииа, јесу бојна поља која пмају своје 
хсроје; хероје незиане који су нокаткад 
већи од опих што се славе.

Тако се стварају крепкенретке ириро- 
де; соромаштина, готово увек зла маћија, 
нокаткад је и мати; иемаштина ра^а силу 
душе и духа; оскудица храни нопос; ие- 
срећа је чсстита дојиља великодушпих.
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Бнло јс једно време у жнвоту Маријеиом 
кад је он морао да чнстн собу сноју и 
степеницс нспред н>е, кад јс, у иил.арице. 
кунонао но десет иара снра, кад јсчекао 
да се ухвати мрак те да отидс у некар- 
ипцу да купи јсдаи хлеб и да гакријуКи 
однссс у своју собицу на тавапу, као да 
га је украо. Доста иута видело сс како у 
јсдну месарницу па углу, усред безобраз- 
пих куварица којс га муваху, иггукнс један 
иеспретан младпћ, који носи књиге нод на- 
зухом, а изгледа и стидљив и опор, који, 
кад уђе, скинс шсшир с чела на коме се 
сијају бисери зноја, иајире се дубоко по- 
клопи зачуђеној месарци, на затим момку 
месарском, и оида поиште јсдаи овнујски 
котлст (ребро с месом), илати за љ триест 
пара. завије га у хартију, метне га нод 
мишку измеђ двеју кљига, и оде. То јс 
био Марнјс. С тпм котлстом, који је сам 
нржно, живео је но три дана.

Првог дана јео јс месо, другог дана јео 
јс лој, трећсг дана глодао је кост. Тетка 
му јс више пута слала но шесст иистола; 
алн то је Марије увск враћао, изјављују- 
ћп да му и с требају.

Ои још бсшс у жалостн, кад сс учини у 
љему револуција коју смо иомеиули. Од 
то доба, нпјс остављао цриог одела. Али 
љега одсло оставн. Јсдиог даиа видс он
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Шда од љегоиог каиута иема цдшта. Иап- 
тадоие јошмогаху иодиети. Шта даради? 
Курфејрак, кога је неколико нута у нри- 
дици ноелужио, даде му један стар канут. 
Марије га дадс једном иратару да га нре- 
ирне за дииар и ио, и канут изгледаше 
као нои. Али тај каиут беше зелен. И за 
то Марије пе излажаше из собе осим у 
вече. Капут му је тада био цри. Желећи 
да је уиек у црпипи, ои сс одеиаше мраком.

Мимо сис оно, оп носта адиокат. Држадо 
се да станује у соби КурФејракоиој која 
беше лена и у којој иеколико нраиних ку- 
иусара зајсдио с псколико иенотиуних сг.е- 
зака ромаиа сачињанаху бнблиотеку. Писма 
су му адресована код КурФејрака.

Кад је ностао аднокат, Марије је то 
јанио дедп једпим хладним али ирло учти- 
вим писмом. Г Жилпорман узе ннсмо, дрк- 
ћући, нрочита га, ирецепи на четворо, и 
баци у котарицу. Диа три дапа иосде тога, 
госиођица Жилнорман чу како јој отац, 
сам у соби. гоиори гласно. То је уиск чи- 
иио кад је јако нотрссеи. Она ослушну, и 
чу како старац рече: — Да ти ниси будада, 
ти би знао да чоиек ие може бити и барои 
и адвокат.

IМ
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Марије снромах
Са сиромаштином јо као и са сиачим 

другим. Мало ио мало, иа се чоиекиању 
иаиикис. Оиа на нослстку добијс облик и 
сталожи се. Ие живп се, али сс таиорп, 
то јест разиија се јадно и жураио, ама опет 
доиој&но иа жпвот. Ево како је Марнје 
Полмерсп удесио жпвот свој:

Мзишао је из иајвећс тсскобе, и теснаи, 
се све више ширио испред њега. Радом, 
куражју, креиком вољом и издржљивошћу, 
зарађивао је око седам стотпиа дииара 
годишње. Научио је иемачки и еиглескп : 
благодарећи КурФејраку, који гајс упозпао 
са својпм иријатељем књижаром, Марије 
је вршио у књижарској лптсратури скромву 
ролу: пнсао је објаве, преводио из иовипа,- 
градно примедбе па издања, комипловао 
биограФИЈс, итд., еле зарађивао је. била 
добра била рђава годииа, ссдам стотипа 
донара. И од тога је живео. Како? Иије 
баш најгоре. Ево да кажемо.

Марије је имао у чатрљи Горбовој, за 
триссТ' дипара годишње, једпу собицу бсз 
камппа која се звала кабинст, но која од 
памештаја није имала нншта друго нсго 
оно без чега сс пе може бити. Тај памсш-
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тај био јењегов. Три дпиара агесечио ила- 
ћао је старој главпој кирајџиинцп да му 
помете собу и да му доиесе јутром мало 
зтлаке воде, једно јаје н пет пара хлеба. 
То јаје и то мадо хлеба, био му је дору- 
чак. За доручак је илаћао десет илп дваест 
пара, како су кад јаја скупаи.зи јевтипа. 
У шест часова у вече, он се сиустп у улицу 
Сен-Жак те руча у Руса/ирема Басету, 
трговцу с бакрорезима иа у.глу улице ма- 
тиренске. Суне пије јео. Узимао је јсдну 
иорцију меса за тридесет иара, но порције 
зеља за петнаест пара, и сдаткпша за иет- 
наест нара. Л за петнаест пара имао је 
хдеба да једе колико може. Што се тиче 
вппа, оп је нпо воде. Кад је нлаћао па 
коптоару, за којпм је велнчапствено седе- 
ла госпођа Русо, дебела али још млада, 
оп једавао иет нара дечку, а.г.осиађа-Русо 

' адм.у једап осмех. Потом је отпшао. За 
оеамдесет пара, имао је једап осмејак и 
један ручак.

Ова гостионица Русовљева, укојој севило 
тако мало впна а тако много воде, била 
је впше пспоспица иего гостионица. Њс 
нема данас. Гостионпчар је пмао леи на- 
димак; звалп су га 1?усо водолија.

И тако, доручак дваест пара, ручак осам- 
десет пара — он сс хранпо за дппар на 
дап, што чиип трнста шсздесет н пст ди-
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пара иа годипу. Додајте тридесет динара 
за стап н трпдесет п шсст старпци и за још 
неке мале ситпице, — н онда јс Марије 
за четири стотинс и педесет дипара имао 
храну, стап, п иосдугу. Одело га је стајало 
сто дипара, рубипе иедесет дипара, праље 
педесет динара — свега не више пего шест 
стотина п иедесет динара. Остајало му је 
ио педесет дппара. И с тим је био богат. 
Кад је требало коме другу, нозајмљивао 
му је по десет динара; КурФејрак је,јед- 
пом узајмио од њега шесет динараМШто 
се тиче огрева, Марије га је, пе имајућн 
кампна, пзбрисао нз рачупа.

Марије је увек имао два пара хаљпна; 
једап стар, себпчап, други нов, нразпичаи. 
Оба су бида црна. Имао је само три ко- 
шуље, једпу на себи, другу у комоду (ор- 
ману), трећу у праље. Мењао их је онда 
кад се унрљају. Обичпо су бпле поцепане, 
п за то је капут морао до гуше да за- 
копчава.

Али док је Маријс дошао до овог срећ- 
ног стаља, ирошло је впше тешкпх годииа, 
од којих је једне мучно било ирећи а дру- 
ге достпћи. Но Марпје није клопуо пи 
једпог дапа. Он је претрнео све муке и 
певоље, и чиипо све, само не дугове. Ои 
се ионоспо тиме што ппје ипкад ипкоме 
дуговао пп једне паре. Њему је дуг био
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тиочетак ропства. Шта шипе, ои је говорпо 
да је новерилад гори од господара; јер 
госиодар имаувластп само вашу личност, 
а новерилац има у рукама ваше достојан- 
ство, и мо;ке, кад год хоће, да га пшамара. 
Волео је гладовати него узајпматп. Колнко 
је дана једиоудио п ностио! Оссћајућп да 
се све крајности додпрују п да, ако сс не 
пазп, с иадом пмаља пропада п душа, оп 
јс суревљпво назио па иоиос свој. Овај 
пзраз плп опај корак којп би оп, у свакој 
другој нрилпцн, сматрао као добар и уде- 
сап, сад му се чиипо нрост п нпзак, и оп 
се кострешио па љ. Нпшта ппје рпзпковао, 
да пе бп уступао. Лпце му јс бпло облп- 
вепо пекпм оштрпм румепплом. Спебпв- 
љив је бпо до оиорости.

У свпма нскушељпма, осећао је како га 
куражи а иокаткад чак п посп пека тајиа 
спла која бешс у љему. Душа помаже телу, 
а у пзвеспим треиуцима п подпже га. То 
је једппа тпца која држп кавез свој.

Норед нмепа очевог, још једпо име беше 
урезано у срцс Марпјево, а то је име Те- 
пардпјево. Од природе одушевљен и озби- 
љаи, Марпјс је неком ореолом окружавао 
човека коме је, као што је мпслпо, пмао 
да благодарн за жпвот очев, опог иеустра- 
шивог подпаредника што је снасао пуков- 
иика у сред зрна и ђулета иа Ватсрлу.
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Сиомен овога човека ппје ппкад раздвајао 
од сиомена очевог, пего их је заједппчкп 
аоштовао. То је бида пека религијозна 
сдужба удва стуиња: велики олтар нуков- 
иику, мали Тепардију. А помисао на не- 
срећуукоју је Теиардије иао јошјевише 
увећавада иризнање нрема њему. Марије 
је разабрао у МонФермељ ироиаст несрећ- 
ног механције. Шта иије чипио да би му 
ушао у траг и да би сазиао ту мрачиу 
провалу иевоље што је ирогутала Тенар- 
дија. Обпграо је сву околипу; шиао је у 
Шел, у Бондп, у Гурие, у Ножаи, у Лањи. 
Три годиие дапа мучио се око тога, тро- 
шећи оио мало иоваца што је уштеђпвао. 
Нико му не умеде иишта казатп о Теиар- 
дпју; мпслило се да је отпшао у туђииу. 
И кредитори су га тражили, ие онако ср- 
дачно, али опако исто ревпосио као и Ма- 
рије, па га иису могли ироиаћи. Марије 
се једио што му је сва мука узалуд. То 
беше једпип дугкоји му је нуковиик оста- 
впо, и Марије је сматрао за част да га 
исплати. — Шта! говораше ои, кад је мој 
отац умпрао на бојпом иољу, Теиардије 
га је умео наћи кроз облаке дпмаидажду 
зрна п изиети га на својим плећима, и 
то му ипје ничпм био дужап, а ја којо 
толпко дугујем Теиардију, ја не могу да 
га нађем у мраку где умире и да га, са
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Шсвоје страпе, повратим пз смртп уживот! 
Та паћп ћу га, па ма шта бпло! — И вап- 
ста, да би пашао Тспардпја, Марпје би 
бпо дао руку из рамепа, а да бп га изба- 
впо нз певоље, крв би своју нролио. Ви- 
дети Теиардпја, учниптп му ма какву услу- 
гу, рећи му: Вп ме ие иозпајете, алп ја 
вас позиајем! Ево ме! Расиолажпте са 
миом! то је бпо иајслађп и најлеиши сап 
Марпјев.

41
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Марије растс
У ово доба, Марпју беше двадесег го- 

дниа. Три годпие беху како је оставио 
свога деду. Обојпца бејаху у пстпм одпо- 
шајпма, пе покушавајућп да се прпблпжс 
и ие тражећи да се впде. А п за што да 
се внде? Да се оиет посвађају? Ко бн 
пмао право од љпх двојпце? Марије беше 
бронзаиа ваза, алп деда Жплиормап беше 
гвоздеи лоиац.

Но, ваља казатп, Марије се варао о 
срцу дедпном. Ои је мпслпо да га Г Жпл- 
пормаи ипје пикад волео, п да је ова на-
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кратко иасађена, опора, п пасмејапа до- 
брпчппа, која исоваше, викаше, и штапом 
бијаше, имала ирема њему само оиу лаку 
а оштру паклопост комедијашку. Марије 
се варао. Има отаца који ие воле деце 
своје; али пемадеде којипеволи упучета 
својега. Као што смо рекли, Г Жплиормап, 
у дубипи душе, обожавао је Марпја. Оп 
га је обожавао па свој пачпп, иабусито и 
оиоро; али кад иестаде овог детета, ои 
осети пеку црпу празпину у срцу; ои је 
заповедпо да му се пе помиље љегово име, 
али је у себи жалио што је у томе тако 
добро послушаи. Исирва бе иадао да ће 
се вратпти овај бупаиартпста, овај жакобеп, 
овај терорпста, овај сеитембраш. Али сед- 
мпце прођоше, месецп ирођоше, па п го- 
дине нрођоше, а, иа велику жалост Г Жпл- 
нормаиа, овога крвоппје ие бп нпкако! — 
Ја ипсам могао чинптп друкчије исго оте- 
ратп га, говораше деда, па се онда ииташе: 
а кад би се то оиет деспло, бих ли онет 
учпнио тако? Његова иоиоситост одмах 
му одговорн: бих, али љегова сгарачка 
глава која тихо махаше говораше жалости- 
во: небпх. Често бп сасвим клонуо. Марпја 
му пемаше. Старцпма је иотребпа милошта 
као и супце. Она их греје. Ма да је бпо 
од нрироде крепак, одлазак Маријев нзме- 
пио је пешто у љему. Ии но коју цену на
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чсвету, не би се приближио овом „малом 
певаљалду“; ало је јако тужно за љим. 
Никад нпје раснитнвао за њ, али је увек 
мпслпо о њему. Живео је, пз даиа у даи, 
осамљепнје. Као н пре, бпо је весео п плах, 
алп веселост му пма1)аше неку грчсвпту 
оиорост као да је пупа бола п гљева, а 
илаховптост му се увек свршавала у неку 
тиху п тужну клопулост. Често би рекао: 
— Ох! да се хоће вратнтп, што бпх га 
лепо ишамарао!

А тетка, она је сувпше мало мислплг 
да бп могла мпого волетп; Марпјс јој г 
беше впше нпшта друго него нека др 
иеразговетна сепка; п, мало по мало, о 
се много знањс брнпула о њему него 
мачкп плп папагају, ког јепосвој прплн 
цп нмала.

Туга Жнлпорманова била је тпм већа, 
што ју је крио да је ипко пе впдп п пе 
иозна. Његова туга беше као п оае пове 
Фурупе што гутају дим свој. Покаткад по- 
мспе којп ОФПдир Марија п заипта: —- Шта 
ради господпн ваш упук, плп: шта је с 
госиодином вапшм унуком? — Стари ћпвта 
одговори, уздахнув, ако је певесео 
ударнвши једиу зврчку по маижетп (парук- 
впци), кад хоће да се покаже весео: — 
Госиодпи барои Попмерсп адвокатише пег- 
де у неком буџаку.
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вао. Као н свпма добрим срцпма, иесрећа 
му је одузела сваки јед. ОГЖплпормаиу 
мислио је благо, али се тврдо зарекао да 
ппшта ие нрима од човека који је оиорђав 
према оцу њсговом. — То бешс ублаассп 
прелаз из ирвога гљева. Оспм тога, ои 
беше срећаи што је трпео и што п сада 
трнп. То је за оца љеговог. Онорост живота 
годпла му је п била ио вољп. Он говораше 
с иеком радошћу да је то — иешто пајма- 
ље; да је то пспаштаље: да бп, без 
тога, бпо кажвен друкчије п доцппје, за 
пемарност према своме оцу, нремаонаком 
једиом оцу; — да ие би било право да 
љегов отац трпн све, а он еишта; — да 
а&егова мука и оскудица ипје иишта нрема 
херојском жпвоту пуковииковом; — да је, 
на послетку, једипп пачпп да се приближп 
своме оцу п буде иалпк иа љ: да буде 
креиак у оскудпцп као што је оп бпо хра- 
бар иротпв пенријатеља; и да је то п 
мислпо пуковппк кад је рекао ону реч: 
биКе достојан. — Речи које је Марије ис- 
нрестаио иосно, пе у недрпма, јер је хар- 
тнјце пуковникове иестало, иего у срцу 
својем.

Кад га је деда отсрао, још је дете бпо, 
а сад је веК човек. Оп осеКашс то. И опет 
велнмо, невоља му је пријала. Спромаш-
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тииа у младости има ту дивотоу особину 
Гито сву вољу упути па труд, а сву душу 
натежњу. Спромаштина одмах обиажл жи- 
вот материјалнн и изиесе га у свој гадости 
његовој; и отуд онај неискапни полет к 
јкиноту пдејалном. Богат млади]1 имасто- 
тииу сјајппх и нростачких забава: трку, 
лон, нсе, дуван, карте, пнво, јестиво, и гд , 
забаве пискпх страпа душевиих о трошку 
впших и фипих страпа њених. Сиромашан 
младић с муком зарађује хлеб свој; он 
једе; и кад поједе, нема ништа више него 
чежњу и саи. Оп иде бесилатно у позори- 
ште штогаБог даје; он гледа небо, нро- 
стор, звезде, циеће, децу, човечанство у 
коме се злоиатп, васелену у којој ужива. 
Он толико гледа човечаиство да впдп ду- 
шу, п толико гледа васелепу да впдп Бога. 
Оп сања, и осећа се велпк; сања још впше, 
и осећа се нешан. Од себичиости човека 
којп певољише, он ирелазп на саучешће 
човека којн размишља. У њему се јавља 
једно дпвотпо осећањб, — заборављаље 
себе п милосрђе према свпма. Кад номисли 
на безбројна уживања што пх ирирода 
нуди, даје и иросипа душама отворенпм, 
а крати душама затвореиим, он, умнп ми- 
лијоиар, од свега срца жали новчане ми- 
лијопаре. Што више светлост улази у дух 
његов, то впше мржња пзилазп из срца
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његовог. Да ппје оп песрећап? Нпје. Мла- 
дпћска иесрећа ппје иесрсћа. Спакп мла- 
дпћ, сасвојнм здрављем, својом креиошћу, 
својим лшвпм ходом, својпм сјајнпм омпма, 

% својом бујпом крвљу, својом врапом косом, 
својцм јутарњим образпма, својим руашч- 
пим успама, својим белпм зубпма, са сво- 
јпм чпстпм дахом, оп је, ма како бпо јадаи 
и спротач, увек иредмет завистп матороме 
цару. Чпм јутро свапе, оп иде на посао 
да хлеба зарадн; п док му руке хлсб за- 
рађују, љегова кпчма псиравља се нопос- 
ппје, а мозак му се богатп пдејама. Кад 
свриш носао, опет се враћа к носматрању 
п пређашњпм мплппама својпм; његовс 
иоге газе ио певољп, по пезгодп, но кад- 
трмп, ио трњу, по калу, ади глава му је 
увек у чистој светдостп. Оп је крепак, 
ведар, благ, мнраи, пажљпв, озбнљап, с 
мадпм задовољаи, љубазап; п он хвалп 
Бога што му је даровао два блага која 
немају многи богатанш; рад који човека 
чпнп слободпим, и мисао која га чипи 
достојним.

Све је ово било с Марпјем. Он је, уира- 
во рећи, сувише пагиљао на посматрање. 
Откако је успео да готово осигура лшвот 
свој, он је ту стао, палазећи да је добро 
бпти сиромах, и одузимао је ио мало вре- 
мена од рада да би имао впше доколице
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да мпслн. Покаткад јс читаве дапе прои^'?;^ 
дио мисдећи, утонувши као какав визнјо-^.зр^. 
иар у тајие милпие унутрашњег агивота.
Ои је овако поставио себи задатак лснвота: 
што лање рада матернјалиог, а што вишс 
рада пенипљивог; другим речима, иосве- 
тити нсколпко часова обичном животу, а 
остало бацитп у бескопачност. Мислећи 
да му пишта више ие треба, он пије она- 
жао да посматрање, овако разумеваио, нпје 
на лослетку пишта друго пегосамо једна 
Форма лењостп; да се задовољпо нампре- 
њем тек ирвих нотреба живота, и да је 
сувише рано легао да се одморп.

Но, свакојако, впдело се да је то само 
прелазпо стањс овој епергичној п велико- 
душној нрироди, и да ће се Марпје про- 
будити чпм први цут удари на пеизбежне 
заилете судбипе.

Међутим, ма да је адвокат и ма како 
да је деда о томе мисдио, он није нпкако 
адвокатпсао. Размишљање свело га је с 
пута адвокатског. Трчатп по судовпма. 
хватати муштерпје, јурпти, свађатп се — 
досадна ствар! Тто ће муто? Оннеима- 
ђаше ппкаква разлога дамењасвој занат.
Опа мала слабо зпана књижара дала му 
је сталну зараду. око које је пмао мало 
посла, и која му је. као што смо навели, 
била довољиа.

,
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.Тедап књпжар коме јс радио, чинп мп 
се Г Мажпмед, пудпо га је да га узме к 
себп на стаи, да му дадс сталап носао п 
хпљаду и пет стотниа дппара годишње. 
Имати добар стап! и поврх тога још пет- 
паест стотина дпиара! Каква краспа ствар! 
Али одреГп сс слободе! бптп најампик! 
плп књпжевип калч>а! По мишљсљу Мари- 
јевом, кад би прпмио ту понуду, ноложај 
бп му био у једаи исти мах и бољи и горп: 
добио би благостање, а изгубио би досто- 
јаиство; иотпуна алп лспа песрећа проме- 
нила би се у ружпу п смеишу тегобу; пз- 
гледало би као слепад кад оћорави. Ои 
одби попуду.

Живео је врло усамљено. Зато што јо 
волео осаму н што је био сувише бујан. 
пије ушао у групу којој је нредседавао 
Ашколра. Жпвео је с њима леио: номагали 
су се узајмпце кад је затребало, и то јс 
све. Марије је лмао два прпјатеља, једног 
младог, КурФејрака, и једног старог, Г 
МабеФп. Овоме је впгас нагињао. Њему је 
бпо двојако дужан: прво, за револудпју 
која се V њему пзвршила, и друго, што је 
иозпао и заволео ода својега. Опмијсочн 
отоорио, говор]ш је.

И заиста, овај клисар био је прссудан.
И прп свем том, Г МабеФ пнје био у 

овој ирилиди ипшта дрого иего тихо оруђе
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проввђења. Оп је, сдучајно и пехотпце. 
просветлио Марија, као оно свећа кад је 
ко упесе; ои је био свећа, а не онај који 
је доносп.

Што се тиче упутрашве иолптичке ре- 
волуцпје Маријсве, Г МабеФ био је савр- 
шепо песпособан да је разуме, да је хоће, 
п да је руководи.

Доцпије ћемо пматп прилпку да олет 
впдимо Г Мабе<1»а, п за то пе ће бпти лоше 
да речсмо две трп речи о љему.

IV

Г МабеФ
Кад јс Г МабеФ рекао Марију: ја по- 

штујсм иолитичка мигаљсња, ои је тнме 
исказао право стаље духа својега. Њсму 
су била једнака сва нолптичка мишљеља, 
н оп пх је ноштовао сва без разлике, само 
да га оставе па мнру, као што су Грци 
звалп Фурије „леде, добре, красне“, Ев- 
менидс. Г МабеФ пмао јс своје нолптпчко 
мишљеље: ои јс страспо волео бнљке, а 
тгрочито кљиге. Као и сав свет, оп јс 
идоао свој окрајак иста, без којега ие би

»
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могао даиас пико пшвети, но он иије био 
• 1ш роја.аиста, ни бонанартиста, пи чартиста, 

ни орлеаниста, ни анаркиста, — он јс био 
букиниста (љубптељ књига).

Оп нпје разуменао како могу људп да 
се мрзе због којекакних сптнпца као што 
су устав, демократпја, легптпмитет, монар- 
каја, династпја, реиубдика, итд, кад иа 
оном снету пма иуио трана и биљака и 
разпог шпбља које могу гледати, п гомпде 
кљпжурина и кљижпца које могу читати. 
Много се старао да пе будс некористап; 
што је имао кљига, то му ннје сметадо да 
их чпта, п што је био ботаничар, то му 
није сметадо да буде вртар. Кад се но- 
знао с Понмерспјем, међу љпма је бнла та 
спмнатија, што је једап пегонао цвеће, а' 
други воће. Г МабеФ био је срећан да про- 
пзнеде једну нову крушку која је тако 
кусла као крушке сеп-жерменке; од једпе 
онаке комбпнације изишда је, сва је при- 
дика, јесеља мпрабеда (шљина), која јс 
дапас тако иа гдасу, п која тако исто 
пријатпо мирише као п детља мирабедА. 
У цркну је ишао иише пз доброте него шз 
побожпостп; осим тога, нодео је да впдЉ 
људе, алп је мрзио на грају љихону, пг 
их је само у црквп могао наћи сабранс а 
мирне. Осећајући да чонек треба да јсд 
штогод у држави, оп јс изабрао каријеру;

!
/
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тутора цркисног. Никад у жнвоту пнје усиео 
да иоли какво жепско чељаде толпко ко- 
лнко какав струк лале, ннти икојег човека 
толико колико кљпгу у елзевир-пздаљу. 
Давно је био иретурио шесет година, кад 
га једном неко запита: — Зар се нисте 
никад жспили? — Душе шг, заборавпо 
сам! одговори му оп. Кад бп му се који 
пут десило — а коме се то не дешава? 
— да рече: — Ах! да сам богат! оп то 
пије рекао гледајућн какву цуру, као Г 
Жилнормап, него видећп какву ретку кљи- 
гу. Живео је сам, с једпом бабом која му 
је кућу држала. Имао је ревматлзам у 
рукама, п, кад је снавао, љегови старачкп 
прсти, укочепи од ревматпзма, закачали 
су се у превојима покривача његовог. Са- 
купио је п нубликовао Флору околинс 
Которста с колорисапим сликама, дело 
веома дељепо, које је оп сам продавао. 
Тога ради по два три пута па дап тра- 
жили су га људи. у улнци Мезпјер. Отуд 
је добпјао до две хиљаде дпиара годишље; 
и то беше готово свс имаље љегово. Ма 
да беше спромах, оиет је имао талеиат да, 
с пеобпчпом стрпљпвошћу, штедљом и дап- 
губом, сабере драгоцепу збирку разппх 
ретких књига. Никад пије излазио из куће 
друкчпје него с кљигом иснод мпшке, а 
враћао се посећи често две. Једини украс
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у четири собе прц земљи што, с једиим 
малим вртом, сачн-њаваху стап н»егои, беху 
уоквирсне хербарије и резбе старих умет- 
нпка. Кад би видео сабљу или иушку, 
стресао би се. Иикад у ;кивоту пијс ири- 
шао к топу, на ии оном у Инвалпдима. 
Имао је приличио добар стомак, брата 
нопа, косу сасвнм седу, дрктавпцу у целом 
телу, акцепат пикардпјскп, смех детиљскп; 
био је врло плашљпв, а изгледао је као 
матор оваи. Овакав какав је, ои је имао 
међу жпвпма само једиог зиаица и нрија- 
теља, пеког старог књпжара код каипје 
Сен-Жакове, који се звао Ројол. Имао је 
само једап сап: да одомаћп чпвит у Фра- 
цуској.

И слушкиља му је особпта сорта неви- 
пости. Сирота бакабилаје девојка. Султап, 
љси мачак, који би могао измаукати Але- 
грпјево мпзерере у снкстпнској капели, 
био је све благо срца њеиог и довољаи за 
сву љубав што је оиа имађаше. Нпкојп сап 
љеп иије се успео до човека, питп је опа 
икада мишљу могла прећп мачка својега. 
И опа је, као и оп, имала мустаће. Њепе 
увек беле капице бпле су јој сва слава и 
дпка. Недел»ом, после цркве, пребрајала 
је своје рубине и иростирала но кревету 
своје хаљине, тј. комаде којс је куповала 
али их пнје кројила за хаљипе. Знала је

{
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чптати. Г МабеФ ирозвао ју је Баба Плу- 
тарка.

Г МабеФ заводео јс Марпја, за то што 
јс он, млад и благ, грејао старост његову 
не страшећи кротост љегову. Младост и 
благост годе старцима као год супце без 
ветра. Кад бп се Марпје насптио војне 
славе, топовске грмљавипе, маршева и кон- 
тра-маршева, и свпју оппх чудеспих битака 
у којнма јс отац његов ударао п иримао 
тодике ударце сабаља, ои бн отишао да 
впди Г МабеФа, и Г МабеФ прпчао му је 
о хероју н цвећу његовом.

Око 1830, умре његов брат нон, п го- 
тово одмах затпм, као да је ноћ пада, 
номрча сав оризон Г МабеФу. Једаи нотар 
банкротује н унроиасти му пекнх десет хп- 
љада дпиара, а то ће рећп све што сј 
ималп он н брат његов. Јулска реводундф 
доведе у крпзу књижаре. У оскудио време, 
нрва ствар која се не иродаје то је Флора. 
И тако Флора околинс Еотсрста паједаппут 
престаде. Пође по иеколпко педсља, а нп 
једног куица пема. Покаткад Г МабеФза- 
дрхти кад чује звонце иа каппјп. — Госпо- 
дппе, рећп ће му тужво. баба Пдутарка, 
то јс водоноша. — Једног дана, Г МабеФ 
оставп удицу Мезнјср. одрече сс службе 
туторске, напустп Св. Сплписа, продаде је- 
дан део, нс књпга, пего бакарореза својпх, —
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што јс ашво волео, — и иресели сс у једпу 
малу кућу иа булевару Моииарнасу, где 
је остао само трп месеца, једпо што га 
стап и врт стојаху три стотиие дниара а 
он ие смејаше да изда впше од двеста 
динара, а друго што у бдозпии беше стре- 
лиште, тако да сваки час чујаше иуцаљ 
иушака, а то му беше несиосио.

Он нокуписвоју Флору, своје бакрорезе, 
своје биљкс, своје књпгеп хартије, п пре- 
сели се близу Салиетрнјере у једнукућицу 
у којој је, за двеста дпиара годишље, пмао 
три собе, ограђеи врт, и бунар. У овој 
сеоби, нродао је готово све иокућаиство. 
Оиог дана кад је ушао у иови стаи, био 
је веома весео и сам је укуцао чавле за 
вешање слика и биљака, иотом је копао 
у врту, а у вече, видећи бабу Плутарку 
иамрштеиу и зампшљену, нљеспу је по 
рамепу и рече јој смсше^и се: Ми имамо 
чпвпт!

У своју кућнцу иримао јс само два чо- 
века, кљижара с каиије Сен-Жакове и 
Марија.

У осталом, чудна је ствар даљудп иупи 
мудрости, или пуни лудости, или, што че- 
сто бива, нуни и једне и друге, врло сноро 
опажају ток ствари у жнвоту. Оип тако не 
впде судбину своју! Томе је иоследпца 
нска иаспвиост, која би личила на фнло-
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софију, кад би била смшпљсиа. Таквиљуди 
иду назад, клоне се паду, падају, и про- 
надају, а то пе опажају. До душе, онп се 
пробуде, али врло доцкан. Све дотле, љпма 
се чиии да су неутрални у пгри где се 
изиграва срећа плп песрећа њихова. Они 
су улог у тој игри, и оист равподуншо 
гдедају пгру.

Тако, у сред овога мрака који се хва- 
таше око љега, и у иркос свпма падама 
којс ишчезаваху једпа за другом, Г МабеФ . 
остадс весео, истпна малко детињскп, али 
дубоко весео. Његове духовне навике иђа- 
ху тамо амо као шеталица на сату. Нопе- 
сен једпом каквом плузпјом, ои је, п ношто 
је нестаие, још дуго ишао и лутао за љом. 
Сат не стаје баш опог треиутка кад му 
се кључ изгубп.

Г МабеФ имао је безазлеппх забава. Те 
забаве биле су п јевтине п изнепадпе; 
иајмаљи случај давао му пх је. Једиом 
баба Плутарка чпташе пекакав ромаи у 
једпом углу собе. Чпташе гласпо, држећп 
да тако боље разуме. Чптатп гласио, то 
је нотврђиватп себп самом оно што се чита. 
Има људп који чптају врло гласно и који 
изгледају као да дају себи поштепу рсч 
за оио што читају.

Баба Нлутарка читаше овако еиергпчпо
0*
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роман који држаше у рукама. Г МабеФ 
сдушаше ие осдушкујући.

Чнтајућн тако, баба Идутарка дође иа 
ову реченнду. Бсше реч о једиом драгои- 
ском офццпру н једиој деиотпци:

.. Деиотнца депа бута, а драгон...в
И ту стаде да обрнше наочаре.
— Буда п Драгон! рече иодугдасно Г 

МабеФ. Да, тако је, бно је једном један 
драгон (змај) коме је пз уста пламен дизао 
п, чак нз иећине његове, пебо надио. Нс- 
кодпко звезда беше сагоредо ово чудовиште 
које, оспм тога, имађаше шаие тпгровске. 
Буда сађе у његову иећппу и обрати дра- 
гона у веру... То је добра књпга што је 
читате, баба Пдутарка. Иема депше нрпче!

И Г МабеФ сс оиет задуби у сдатке мнсди.

;> •

V

Снротиша нријатељнца иепољи
Марпје је водео овога кротког старца 

кога невоља све впшс оикољаваше и којн 
се мадо ио мало томе чуђаше, не јаднку- 
јућн бозиа како. Марије среташе Кур«х»еј- 
рака, а тражаше Г МабеФа: но ретко, врло 
ретко, једном ндн днаш у месецу.
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Марије се најрадпје шетао, сам н дуго 
по крајљпм булеварнма, пли ио Марсоном 
Пољу, пли по осамљеним алејама Лпксан- 
бурга. Каткад би по ио даиа гледао врт 
једиога ппљара, лехе салате, кокошп у 
дворци, и коља који окреће долаи. Про- 
лазиицп би га гледали чудећи се, а где- 
којн би иалазпли да је сумљпно одевеи и 
да чудпо изгледа. Ато бешс само снромах 
младић којп блудпјаше у мислнма.

У једној онакој шетњп. огкрио је чатрљу 
Горбову, и, због јевтииоће и осаме, наста- 
нио се у љој. Ту су га зиали само нод 
именом госнодии Марије.

Неколицииа старпх ђеиерала и другова 
оца љеговог звалп су га, кад су га позиа- 
лп, да их иоходц. Марцје пије одбпјао 
таквих позива. То му је бпла ирилика да 
говорп о оцу. И тако је, овда опда, ишао 
копту Пажолу, ђепералу Белавену, ђене- 
ралу Фриријопу, у Иивалпдима. Ту сесви- 
рало п играло. Тада је Марпје облачио 
своје стајаћс одело. Али је на ове вечере 
и балове ишао само оида кад је сухомра- 
зица, јер кола није могао да платп, а 
хтео је да дођ * увек у цииелама као огле- 
дало чистим. •

Каткад би рекао, али бсз икаква једа: 
— Чудни су овп људи! Човек који улази 
у салоп можс бити ииаче сав каљав, само
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му цииеде пе смеју бпти каљапе! Да бу- 
дете добро прпмљепп, тражнсесамо једпа 
ствар без замерке — мпсдпте ваљда савсст? 
— пе, иего цписде!

Сповп разгоне све страстп, само пс страс- 
тп срца. Од тога је и Марпја нрошла ио- 
дитичка грозиица. Томе је нрпномогда и 
реводуцпја од 1830, задовољивши га и 
утишавши. Ои беше остао оиај истп, чак 
и у гљеву. Имао је увек једие псте иоди- 
тпчке мпсди. Само што су ностаде бдаже, 
нелшије. Управо рећп, он иијс пмао мпш- 
љења, него спмиатија. Које јс љегова пар- 
тија? Паргпја човечапства. У човечанству 
је изабрао Француску; у нацпјп јс нзабрао 
народ; у народу је изабрао жепу. Њој се 
пајвише обраћадо милосрђе љегово. Сад је 
водео впше пдеју иего дедо, впше нојсту 
него хероја, и више се дивио књпзп као 
што је .Јовова пего догађају као што је 
на Маренгу. И кад би се потом, посде 
читавог дана размпшљаља, враћао у вече 
преко будевара, иа, кроз граље од дрвећа, 
впдео бездапу просгорпју, безпмепу свст- 
дост, бесконачпост, мрак, тајиу, њему би 
се чпппло да је мајушпо све што иије 
човечапско.

Мпсдпо је да јс пашао, и можда јо и 
пашао, истипу живота и фплософијс чове- 
чанске, и нијс више гледао пишта друго
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нсго небо, једпну ствар коју истина може 
ппдети са дна свога бупара.

То му ппје нпшта сметало да гради 
илаионе и комбипацпје за будућност. Да 
је којс око, у оном стаљу сањаља, загле- 
дало у уиутрашњост Маријеву, оио бп се 
засепило од чпстоте душс његоие. И заиста, 
да је иашим телесиим очнма дато да за- 
нире у савест туђу, миого бп се ноузданпје 
судпло о чонеку по опоме што сања него 
по оиоме игго мпслп. У мислн пма воље, 
а у спу пема. Саи, пехотпчип самопиклп 
сап, чак и у гигаптском .п пдејалпом, пма 
облик духа пашега. Нпшта неносредније 
и истппитпје ие истпче пз дубппе душе 
паше као непромишљене п иеизмерене 
тсжље паше за сјајиом судбппом. У овим 
тежњама, далеко пре него у смишљеппм, 
слолсепим и уређеипм ндејама, може се 
паћп нранп карактср снаког човека. Нпшта 
није тако палпк на нас као паше шимере. 
СЈвак према својој природп сања о пезпа- 
иом н пемогућном.

Око ноловппе оне 1831 годпне, баба што 
служаше Марпја иринонедн му једпом да 
ће да пстерају наиоље његоне суседе, сн- 
ромашну Фамплпју Жопдретону. Марнје, 
који је но наздан жинео вап куће, није пи 
зпао да пма каквих суседа.



88

— Што ће да пх истерају? уиита ои.
— Што ие илаћају кирпје. Дужии су 

већ два термипа.
— Колико је то?
— Двадесет дипара, рече баба.
Марије имађаше трпдесет динара у јед- 

ној ФИОЦИ.
— Чујете! рече баби, ево вам двадесет 

п пет дипара. Пдатпте за ту спротиљу. 
подајтс јој пет дипара, и пе казујте јој да 
је то од мене.

VI

3 а м е н и к
Случај донесе те регпмеита у којој је 

служио потноручик Теодило дође у Парпз. 
То пзазва једпу пову мпсао у госиођпце 
/Килпорманове. Први иут се старала да 
преко Теодпла мотри па Марпја; снд је 
пак радила да Теоднло замеии Марија.

У случају да се старцу ирохте да има 
у кући какво младо лице, јер овс зраке 
зорппе годе нокаткад развалама, ваљало 
је паћи другог каквог Марија. То је, ми- 
шл>аше она, само једпа псправка као год
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и у књигама — место Марпја читајте Те-
ОДИ.10.

Синовченић је иоготону што п унук; еа 
место адвоката, лапспјер.

Једног јутра Г Жплнорман читаше некс 
новине, чини ми се Евотидијсн, а кћп му 
ирпстуџп и речс најслађим гласом, јер 
говораше о љубнмцу своме:

— Оче, Теодило ће доћп даиас да те 
походи.

— Који Теодило?
— Твој синовчевпћ.
— А! рече деда.
Потом узе читати, пе мпслећи више о 

синовчевићу, и наскоро се иаједи, као и 
обпчно кад чита новине. Прочптао је у 
листу, наравно ројалистичком, како ће 
сутрадан бпти један од оних малих дога- 
ђаја п1то се у оно време сваки дан деша- 
ваху у Парпзу: — Да ће се ђаци нравнпци 
и медиципари искуппти па по дне на нан- 
теонској ппјаци, да се договарају о једном 
тренутном питању: о артпљерији народне 
гарде п о сукобу између ^иГинистра војног 
и народне војске због топова што су нар- 
ковани прсд Лувром. Г Жпднормапу само 
то и требаше иа да гњевно плане.

Сетп се Марија, којп ће, но свој нрнлици, 
као и другп отићи да се „договара иа по 
днс, па наитеоиској нијацпк.
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Док он о овомс мншљаше, уђе нотпору- 
чик Теодпло, грађаиски одевен, што је 
паметно учппио, а уведе га тајом гђпца 
Жилнормаи. Ланспјер овако мпшљаше: — 
Старац ваљда пије снпскао све што има. 
Морам га прпдобити, облачећп сс иокаткад 
у ово одело.

Госпођпца Жплнорман рсче гласно оцу:
— Теодило, твој сиповчевпћ.
А потпоручпку лагапо:
— Одобравај све.
Па изађе.
Офпцпр, слабо вичап овако важпим са- 

станцима, промуца збуњепо:
— Добар дап, деда! и поздрави га иола 

војнпчкп а иола грађапскп.
— А, ти си! врло добро! седи! рече 

деда.
Рекав то, оп сасвим заборави ланспјера.
Теодпло седс, а Г Жилпормаи устаде.
Г Жплнормап турп руке у џеиове, п узс 

шетати тамо амо, говорећи гласио, п нп- 
најући својпм сгарим уздрхталпм ирстима 
два сата што их пмађаше у два џепа.

— Балавцп једпн! и они се скупљају 
на пантеонску пијацу да се договарају! 
Штепад једпа! Шпнарци што су до јуче 
сисали! Да их човек стпсне за нос, млеко 
бп пм ноцурило! И они хоће сугра ла но 
дтге да већају! Шта значи то? Куда води
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то ? Без сумње ии у какво добро, него у 
пропаст. Тамо нас воде ови сапкпдотп 
(безгаћаии) п дескампзадосп (бескошуљцп)! 
Грађанска артнљерија! Већати о грађап- 
ској артиљерпјп! Брбљати о прдаави на- 
родне гарде! II с ким ће се ту паЕи? Ето 
куда води жакобенпзам. Ја бпх се опкда- 
диоскпм хоћеш, да дам мплпјонза дпиар, 
да ће ту бптп самп злочипци и отиуиггепп 
робијашп. Републикапцп и робијаши, то 
нде једпо с другим као иос и марама. 
Карно јс рекао: Куд велнш да пдем, пз- 
дајппче! Фуше му је одговорио: Куд хо- 
ћеш, лудаче! Ето ко су рснубликапци.

— Тако је, рече Тсодндо.
Г Жплкормаи окрете малко главу, но- 

гледа Тс-одила, и Пастави:
— Кад номпслим само да је овај звекап 

био тако неваљао да је постао карбопар! 
Што си отишао нз моје куће ? Да будеш 
републикапац. Алп народ пе ће твоју ре- 
публику, он је пе ће, ои је паметан, оп 
зна да је увек бпло владалаца п да ће пх 
увек оптп, оп пљује па твоју реиублпку, 
ишокљане један! Улгасна ствар! Заљубптп 
се у Пер-Дишеиа, памигпвати па гилотину, 
невати ромапсе и свнратп у гитар иод бал- 
копом од 93, — да их нонљује човек, све 
ове балавце! Сви су онн то. Нп један се 
не пзузима. Сад је доста да се човек па- џ

8
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дпше сокачког ваздуха пада постанс луд. 
Дсветпаести је век отров. Ма какав адра- 
иовац устпсамо јарчију браду, паседујс 
да је паметппјп од својпх родитеља. То 
вам је републпканскп п ромаптпчкп. Шта 
је то ромаптпка? Молпм вас кажите ми 
игга је то? То су све скуиа лудорије. Пре 
годпну дана. сав је свет врвео да впди 
Хсрнана.1 А шта је то Хсрнани? Антп- 
тезе н гадости које чак ипсу ни ианпсане 
Француски као што ваља!Паопда тоиови 
у Дувру! Право разбојничко време!

— Тако је, деда! рече Теодило.
Г Жплпорман наставн:
— Тоиови у авлији Музеја? Што ће то? 

Шта хоће тп топовп? Да ие ћете њима 
да срушпте Аполона Белведерског? Шта 
имају Фпшецп посла с Венером Медичком? 
Ах! овп садашњп младпћп правп су ћура- 
ни! И тај љихов Беижамеп Констан, чудна 
чуда! Ко ппје нзмеђу њих пптков, ои је 
клпиан. Они чипе све што пе ваља, иду 
као адрановци, стиде сс жена, иуња.ју око 
девојака као просјацп; части мп моје. из- 
гледају као јадпнцп којн ссстпде љубави. 
Ружни су, а сврх тога п гдупп су; нрежн- 
вају калаибурс Тјерселенове и Иотнјерове, 
капутн су пм као вреће. прслуци као ко-

Драма В. Нга.
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чијашБП, кошуље као робпјашке, папталопе 
као паидурске, цпиеле иазграгите, — по 
перју се тпца иозиаје!, ‘Образ пм је као 
ђои у цпиела. И она гадпја пма своје по- 
литпчко мишљење! Није друкчије, иегоби 
иросто паљало забраиитп да ико нма но- 
лптпчко мишљење. Оии Фабрпкују системе, 
ионрављају друштво, руше мопаркије, оба- 
рају све закопе, постављају таван па место 
иодрума, и мога вратара па место краља, 
окрећу тумбе целу Јевропу, зидају иа свој 
иачии сав свет, а овамо псподмукла гледају 
нраљама ноге! Ах, Марије, лопцијо једпа! 
да пдеш да се дереш па јавпом месту! да 
дебатујеш, да се нрепиреш, да „мере“ пред- 
лажеш! Боже мој, и оии то зову „мере“! 
Видео сам каос, сад видим и као. Ђацп да 
већају о пародиој гардп, татога чуда иема 
ни у дпвљака! Дивљацп којп иду пагп-голп, 
с репом за уветом, с кијаком у руци, маље 
су дпвл>п пего овп нгго су подагалп нсппт 
зрелостп! Прдавци једпп! оии да већају, 
оип да разлажу, оии да иредлажу п нала- 
жу! Бог и душа, дошао је смак света! 
Зацело ће да пропадие ова несретиа лопта 
што иоњој људи гампжу! Ваљало јесамо 
да је ко једпом гурие, и то ето чппи Фрап- 
цуска. Већајте, неваљадцп једии, већајте! 
То ће чудо трајати све дотле докле год 
оии буду читалп мовиие иод аркадама
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Одеопа. Оие им односе свакп дап пе само 
иет пара, пего и памет, и разум, и срце, 
и душу, ц дух. Кад изпђу одатде, завоју 
шпшњаву п одметпу се од куће. Новпне 
су нрава чума; њпх све ваља забрапити.
Леп сп мп момак! можеш се ионоспти да 
си довео деду у очајање!

— Заиста је тако, рече Теодидо.
И док Г Жпдиормап одахну, ланспјер 

додаде свечаио:
— Не бп требадо да нма другнх повипа 

осим Збаничних, пптп другнх књига осим 
Ранглисте и Шсматизма.

Г Жиднормап наставп:
— Опп су као и њихов Сјејес! пздајник 

којн је постао саветиик! то је обпчап цут 
љнхов! Изпајпре се запљескују говорећп 
један другом: тп, п: грађаниие, те да сс 
доцније могу зтатп: госнодппе гроФе. Го- 
снодпп грОФ-питков! Фпдософ Сјејес! Фп- 
лософпју ових ФпдосоФа пе цепнм нп кодпко 
трпце. Једпог дапа вндео сам сепаторе 
како се шегају ио обадп мадакејској, у 
одеду од љубичастс свиде, пшараном здат- 
пим пчедама, у шеширнма Хаирија IV. 
Како ми бејаху гадпп! Рекао бнх да су 
мајмунпиз дг.ора тигровог. Господо „гра- 
ђапи*, чујте ме што ћу вам рећи: ваш је 
наиредак дудорпја, ваше је човечапство 
кдаиља, ваша је рсводуција здочииство, #
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! иЛваша је републнка хала, ваша млада беза- 
здепа Фрапдуска је дроља, — то вам ведпм 
свпма, ко сте да сте, бплп ви публпцнсте, 
бпли вн екопомпсте, бнлп ви параграфлнје, 
макар и боље нозпавалп слободу, једпакост, 
и братство пего сатару гилотипнпу! То 
вам кажем ја, господо дедадп!

— Прекраспо! новнка ОФИцпр, то је баш 
боговскн речепо!

Г Жнлпорман прекнде једап мпцај којп 
бсше ношао да учпни, осврте се, погледа 
иреко рамена Теоднла, п рече му:

— Тп сн лудак.

т 

ш■
ш
с. &

I



I

КЊИГА ШКСТЛ

СВЕЗА ДВЕЈУ ЗВЕЗДА

!
1I >

Како иостају нородичиа имсиа

У ово време, Марпје беше лен младпћ, 
средњег раста, густе дрне косе, висока 
наметиа чела, отворепих и страсипх иоз- 
дара, озбпљиа а тпха пзгледа, а на лицу 
му лебдпјаше неигго иоиосито, мпсаоло, п 
безазлепо. У његовом нроФИлу, коме све 
црте беху заокружеие ие престајући битн 
кренке, беше опа ђерманска милпиа што 
је, кроз Алзас и Дорен, прешла у фпзио- 
номпју Француску, а ме беше иикаквих 
углова по којима су се сикамбрп распо- 
зшпЈали међу римљанима н који деле расу 
лавовску од расе орловске. Он беше стао 
на опо доба живота кад се дух у људи
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мисаоиих озбразујс, готово нодједпако, пз 
дубннс и наивности. Кад се нојавп каква 
озбиљиа прплпка, оп је имао свс што тре- 
ба да будс глуп; но, мадо доцпије, он јс 
могао бити узвишеп. Његово попашање 
беше резервисано, хдадно, учтиво, сдабо 
отворепо. Зато игго му уста беху љупка, 
усне као ружа румеие, а зуби као снег 
беди, осмех је његов ноирављао и бдажио 
опо што му јс у Фпзпономији бидо оноро. У 
гдекојим тренуцпма, беше чудиа разлика 
између овог смерног чеда и овог сладо- 
страспог осмеха. Око му беше мадо, а по- 
гдед ведики.

У времс најљућс невоље своје, опажао 
је да се девојке осврћу кад ои прође, п 
тада је иди бегао идп се крно, рањен у 
души. Оп је мисдно да га онс гдедају 
због дошег одеда п да му се смејуза то;

, али опе су га гледаде због дспоте њсговс 
и сањпде га потом.

Ово мукдо песпоразумљење нзмеђу њега 
п денпх девојака учпппдога јесиебивљи- 
вим. Он ппје изабрао пи једпу, за то што 

'је бегао од свију. Тако је жпвео иеонре- 
дсљеио, иди, као што КурФејрак говора- 
ше, дудо.

; КурФејрак му, осим тога, иово вељаше:
— Не тежп да будеш поштовап (гово- 

рили су једап другом ти, а то мдадс љу-
ЈАДПИЦИ VIII
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дс пајбржс здрулси и сиријатсљп). Уиамти 
што ћу тп рећи: Читај књиге номањс, а 
глсдај деиојкс ноиише. Много су добра 
стиар, душс ми, Марије! Бежсћн од њих 
и црвенећи, подпвљаћеш сасвим.

Више нута, кад га сретис, Курфејракму 
рские:

— Добар дои, госиодинс калуђерс!
Кад бп му Кура»ејрак оиако што гоиорио, 

Марије би се по читаних осам дана још 
вшие клоппо жепа, и младих и старпх, на 
и самог КурФејрака.

Међутпм беху у свету двс жснс којс Ма- 
рнје нс пзбегаваше и које пс гледаше. Оп 
би се зачудпо кад би му ко рекао да су 
то ;кепе. Једпа беше брадата баба која му 
чишћаше собу и о којој КурФејрак гоио- 
раше: Марије ие носи браде затошто му 
јс слушкиња поси. Друга бешс јсдиамала 
дснојчица коју чешће виђаше али је ппкад 
пс гледаше.

Впше од годппе дапа, Марпје је виђао 
V јсдпој усамљеиој алејп у Лпксапбуру, 
алеји која иде дуж ограде од Пенинпјерс, 
јсдног чонека и једну врло младу дсвој- 
чицу којп готоно увекседе јсдно уз друго 
иа једиој пстој клупи иа иајусамљеиијем 
крају алеје, према улицп Усст. Кад год 
би случај, којп сс брппе за шетње људи 
којпма око гледа у упутрашњост, доиео

I
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Марија у ову алеју, а то јс бивало готово 
сваки даи, увек бп видео овај нар. Човек 
је могао имати око шездесет годипа; иа- 
глсдао јс тужаи иозбпљаи; а ио крсикозг 
а малаксалом саставу тела личио је па 
каквог ислужеиог ратиика. Да јс имао ка- 
кву декорацпју, Марије би помислио: ово 
је какав стари ОФицир. Изгледао је добар 
алн неирпетуначан, и пикад иије гледао 
кога око у око. Носио је плаве иаиталопе, 
плав капут, и шсшир с великим ободом, 
све троје рекао бих ново, црну кравату и 
и кошуљу квекерску, то ће рећи белу као 
снег а грубу као џак. Једпа гризета, нро- 
шав једпом поред њега, рекла је: Ала 
чиста удовца! Коса му беше сасвпм седа.

Кад је ова млада девојчица први иут 
села сњиме иа клуну, коју као да су на- 
рочито пзабрали, могла је пмати трииаест 
или чстрпаест годипа, била је мршава, 
готово рећи ружиа, неокретиа, незнатпа, 
ио очи су јој изгледале ириличпо лепе. 
Само је гледала с неком ненријатном по- 
уздапошћу. Одевена јс била старииски и 
детињскп, онако како се одевају питомицс 
мапастирске: ружпо скројсна хаљииа од 
грубог црног мериноса. Изгледали су као 
отац и кћи.

Марпје је дватридана иосматрао овога 
старог човска који још ис беше старац и
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оиу девојчицу која још ис беШе личпост, 
иа носле иије ии освртао -главе иа њих. 
А н»ега њих двоје као да нису нпкако пи 
видели. Оии се разговараху тихо и равпо- 
душно. Девојчица ћереташе иеирестаио. 
Старац говораше мало и иокаткад, и гле- 
даше је иеисказаиом љубављу очинском.

Марије се тако рећи машииалио шетао 
овом адејом, и ту је увек виђао ово двоје.

Ево како је то бивало:
Марпје је најраднје долазио с краја 

друге једне алеје што Је према клупи иа 
којој су оии седели, иогом би пшао овом 
алејом, прошао поред љих, иотом се вра- 
тио доиде одакле се појавио, па оида оиет 
иатраг. Овако би прошао иет шест пута 
тамо и амо, а сваке седмице шетао би се 
но иет шест пута, и, ири свем том, ппје 
поздрављао ии ои њих пп онп њега. Овај 
човек ц ова девојчица, ма да су изгледали 
да избегавају и можда баш за то што су 
изгледали да нзбегавају погледе, иробудн- 
лп су унеколико иажљу у неколицпие ђака 
који се овда оида шетаху дуж Пеиинијере, 
једнн ношто изиђу с часа, други иопгго 
одиграју пеколико иартија бпљара. Кур- 
Фејрак, пзмеђу ових носледњих, гледао пх 
је иеко време, иа, видећи да је девојчица 
ружна, махнуо се одмах ћорава носла и 
ннје више туда пролазио. Ио за то што

ј
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Iгму јс нала у очи хаљпиа девојчппа пседа 
коса старчева, љу је прозвао мадмоазел 
Ланоар (госпођица Црпка), а љега мосије 
Лсблан (госиодип Беља). И, пошто их ппко 
ие зиађаше ио нмепу, ови им надимци 
осташе. 'Баци говораху: — А глс! господии 
Леблаи већ је иа својој клуии! А и Ма- 
рије иађе да је згодпо звати овог неиозиа- 
тог човека Г ./1еблаи.

Да оисмо лакше ирпчали, и ми ћемо га, 
као и опи, звати Г Леблап.

Прве годиие, Марнје их је виђао свакн 
даи иа овом истом месту у једаи исти час. 
Човек му се доиадаше, по девојка му ие 
беше у вољи.

1

ш
т

II

И би свстлост

Друге годиие, баш у оио време у које 
је чнталац овом иричом доведец, Марије, 
ни сам ие зиајући за што, занемари своју 
шетљу ио Ликсаибуру, и, скоро читавих 
шсст мссеца, љегова иога нс крочи оиом 
алејом. Но једпог лепог јутра, у лето, сети
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се н пође тамо. Беше всеео оиако као што 
човек бнва кад јелепо време. Чнњаше му 
се као да му у срцу оре све иесме тичнје 
које тада слушаше и да у њему иочнвају 
свн оиц комаднћи илавог неба што нх 
овде оиде впђаше кроз граље и лншће.

Цође право у „своју алеју“, и, кад дође 
на крај, смотри, иа оиој истој клуин, онај 
познати иар. Ио кад нм се нриблнжи, ои 
внде да јс то занста оиај истн човек, али 
му се учипи да није внше оиа девојка. 
Ова што је сада внђаше беше велико и 
лепо чељаде које имасве иајбајинје обли- 
ке жеискс у оиом тренутку кад су опн 
удружеии са свнма иајианвпијим мнлипама 
хетињим; малн н чист тренутак који се 
•оже псказати само овим двема речпма: 
етнаест година. Беху то дивие враие косе 

ногдегде нрошараие златиим влакпнма, 
чело каода јеодмрамора срезапо, образи 
као да су од руже саздани, белоћа узбу- 
ђепа, уста љуика пз којнх осмејак сија 
као светдост а реч се лије као музпка, 
глава коју би РаФаило дао Богородпци, иа 
врату којп бп Жап Гужоп дао Бенерн. И, 
да ие би било пикакве замерке овој ире- 
краспој Фпгури, нос јој не беше леп, иего 
убав; пи прав, ви кукаст, ии пталијапскн, 
ии грчки; то беше иос иариски, а то ће 
рећи нешто духовито, фиио, иеиравилио,I
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и чпсто, што доноди у очајаље молсре а 
нгго чара појете.

Ирошан порсд љс, Марије ис ногаше 
нидсти очију њепих, јер она гледашс нрсда 
се. Видс јој само дуге иране трепавице 
прожете хладом и стидљнвошћу.

Ио оно ништа ис сметаше лспом детсту 
да сс смеши слушајући седог човека који 
јој говораше, и ништа нс беше тако љун- 
ко као овај свежи осмсх иснод иониклих 
очију.

У прни мах, Марпјс номпсли да је то 
друга каква кћи тога човека, без сумљс 
сестра опе нрсђашњс. Но кад, по својој 
обичној шетљп, по други нут прође порсд 
клупе, и погледа је пажљпвијс, он впдс 
да је то опа иста. За шест мессца, девој- 
чица је ностала дсвојка; то је сто цела 
ствар. Ништа нијс чсшћс нсго она појава. 
Има време кад се дсвојчице развпју за 
јсдаи трепут ока и паједанпут постану ру- 
жс. Јучс сп их останпо као дсцу, дапас нх 
видпш всћ узпсмирене.

Она нс бсшс само иорасла, него сс и 
нролепшала. Еао што су три данауапрн- 
лу донољиа гдекојсм дрвећу да се покрију 
цветом, љој је шсст месеца било доста да 
се одене лепотом. Њој бешс дошао љеи 
аирил.
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Често ћете ппдетпљудс којп, спромаш- 
пи, јадпи, п цпцпје, рекао бих пробуде се, 
наједаипут иређу пз пематва у бдаговатве, 
трошс и леном и деспом, и иостапу сјајгш, 
пздашпп, и великодушни, Или су иримплп 
„масу“, или добили какво иеочекпвано на- 
слеђе. И ова девојчица добпла јеодједпом 
све што јој јс прпрода имала да да.

То не беше впше манастирска нптомица 
у шешпру од плиша, у хаљппи од мсрп- 
поса, у ђачким цппелама, а руку црвеппх; 
с лепотом добпла је п кус; бешс то лпч- 
ност леио одевеиа с неком простом а бо- 
гатом елеганцијом, без пкаквпх маиијера 
плп претппаваља. На њо.ј беше халшна 
од црног дамаса, маитила од исте матерпје, 
т шешир од белога крепа. Беле рукавпце 
показиваху Фииоћу руке њепе која се игра- 
ше с омбрелипом дршком од слонове кости, 
а свплепе цпнелице оцртаваху маду сто- 
палу њену. Кад се прође иоред ње, њеиа 
тоалета задахие пеким чудинм младачким 
миомпром.

А човек, он бсше опакав као и пре.
Кад Марије прође ио други иут поред 

ње, девојка диже трепавице и иоказа своје 
као небо дубоко плаве очи, али у том за- 
личепом азуру цароваше још детињи ио- 
глед. Опа погледа Марпја равподушио, 
као што бп погледала маче које би туда

и
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№прошло илн мраморпу вазу која би засе- 
иила клуиу; а и Марије оде даље, мислећи 
о другом нечем.

Још четирц или нет иута нрошао је 
иоред клуне и девојке, али и не ногле- 
дав је.

Сутрадан, и даље потом, долазио је као 
и обично у Ликсапбур, виђао је као и обич- 
но иоца и кћер-, али није впше обраћао 
лажње на њих. Тако исто није мислио о 
девојци сада кад је лена, као и пре кад 
је била ружна. Пролазио је увек баш по- 
ред саме клупе њепе, затошто јето оби- 
чај љегов.

V

III

Шта ‘Шнн иролеКе
Једног дана, ваздух беше благ, Ликсан- 

бур беше иун хлада и сунца, небо беше 
чисто као да су га анђели окупали на уран- 
ку, вранци цвркутаху у кестенима, Мароје 
беше сву душу своју отворио нрироди, он 
пе мпшљаше ни о чем, ои живљаше п ди- 
хаше, ои нрође норед овс клупе, девојка 
га погледа и погледи им се сусретоше.
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Шта бсше у овај мах у погледу дево- 
јачком? Марпје пс бп умео казати. Не 
беше иишта и беше све. То беше иека 
чудиа светлпца.

Она обори очп, а ои оде даље.
То што је сада видео. то пе беше иро- 

сто и безазлеио око детпње, иего неко та- 
јанствеио ждрло које се малко ошкрштуло 
па се наједанпут затворило.

Има дап кад свака девојка овако гледа. 
II онда тешко оиоме ко се ту деси!

Овај први иоглед душе која још не ио- 
зпаје сама себе јесте као зора на небу. 
То је иробуђење нечега сјајпог а иезпаног. 
Нпшта не може представити онасну чар 
ове изненадне светлостп која наједанпут 
»светли бајпу таму и која је сложепа из 

гвеколпке невиностп у садашљости п свс- 
колике страсти у будућности. То је нека 
сорта иеоиредељене пежности којасеслу- 
чајно јавља, и која очекује. То је замка 
што је невиност не зиајући замеће те у 
њухватасрца пехотице. То једевојка што 
гледа као жена.

Ретко је даовај ноглед ие заврти иамет 
онде где падле. Сва чистота и сва кротост 
спојена је у овом божапском и кобном 
зраку који, више него пкоје иамигивањс 
какве каћннерке, има мађнјску сплу да у 
дубипи нечнје душе паједаниут развије

I
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опај мудаи цвет, нун мпроса л отрова, што 
сс зовс љубав.

У исмс, враћајућисеусвојусобицу, Ма- 
ријс ноглсда својс одело, н тада нрви иут 
виде да јс нечувсиа иеуредност, нсучти- 
вост и глуност шетати сс ио Ликсапбуру 
у ссбимном оделу, то јест у изломљеном 
шсширу, у старим исзграниим цинелама, 
у црним нанталопама штосуна колспима 
избелеле, и у црном капуту што сс иа лак- 
товима пзлизао.

I

IV

Почетак једие велпке болссти
Сутрадап, у обимно врсме, Марије пзвади 

пз армоара нов капут, нове папталопе, 
нове цпнелс н нов шешир, одену се, узе 
чак и рукавице, печувсн луксуз, и оде у 
Ликсапбур.

Иа путу срете Курфсјрака, и учинн се 
да га не види. Курфсјрак, дошав дома, 
реме друговима:

— Срео сам нов шсшпр п нов каиут 
Маријев, п Марија у њима. Мора да је

I
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отишао на какав иснит. Изгледао је глуп 
као ноћ.

Дошав у Ликсанбур, Марије иђашс око 
басеиа и гледаше роде, нотом стојаше дуго 
иамишљен нред једпом сгатујом којој гла- 
ва беше сва црпа од влаге и која немаше 
једне бутпне. До басеиа стојаше јсдап 
стар трбушат човек који вођаше за руку 
једпог дечка од пет годииа, па му гово- 
раше: — Клопи се свега што је нретераио. 
Бежи, спне, и од десиотпвма и од анаркије. 
Марије слушаше овог човека. Потом још 
једиом обиђе око басеиа, и онда пође у 
„своју алеју*, лагапо п као да му се ие 
чде. Рекао бих да је приморан и спречен 
а иде. Алп оп то ие онажаше, иего му 
з чињаше да иде онако као и пре.
Стуиивши у алеју, ои смотри на другом 

крају, „па љиховој клупп“, Г Леблана и 
девојку. Закопча капут до грла, намести 
га руком да се не набпра, погледа задо- 
волшо иаиталопе, и уиутп се ка клупи. 
У том ходу беше пола напада а иола воље 
за освојењем. Ја велим: уиути се ка клуни, 
као што бпх рекао: Аиибал оде на Рнм.

У осталом, свп ови покрети бсху чнсто 
машиналнн. и он пичим пе прекидаше 
обичних забава и иослова духа својега. У 
тај мах, ои мишљаше како су школске 
књиге глупе, и како њих мора да су ии-

(
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сали неки велнки шмокљани кад се дају 
за анализу, као узори духа човечанског, 
три трагеднје Расинове, а само једна ко- 
мсдпја Молијерова. Ушиму ншптаху. Прп- 
блнжујућн се клупп, он држаше руком неш 
од капута, а очи му падоше на девојку. 
Чпњаше му се да она савонај крај алеје 

,осијава пеком илавкастом светлошћу.
Што блнже нрилажаше, то снорпје ко- 

рачаше. Дошав блпзу клуие, он неодедо 
на крај алеје, пего се заустави, и, пезпа- 
јућп како, окрете натраг. Не беше пи по- 
мислио да пе иде тамо. Девојка мучнода 
га је опазила издалека и впдела како лено 
изгледа у новом оделу. Међутпм, он пђаш* 
тако како ће леио пзгледати опоме ко б 
га остраг гледао.

Стиже па другп крај, иасе онет врат1 
п сада мало блпже ириђе клупи, тако да 
га од ње раздвајаху само трп дрвета. Али 
ту осети да пе може даље, и застаде. Учп- 
ни му се као да впди лице девојчппо да 
се иагпње к њему. Но опет савлада себе 
мушки, и нође папред. После неколнко 
секунада он ирође поред клупе, право и 
чврсто, црвен до ушпју, не смејући да ио- 
гледа ни лево ни деспо, држећп руку у 
капуту као какав државпик. У трепутку 
кад пролажаше, осети како му срце јако 
куца. Опа пмађаше, као и јуче, хаљину

*
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од дамаса и шсшир од крсиа. Ои чу један 
апђелски глас, који јс бса сумљс морао 
бити љсн глас. Она говорашс лагапо. Вс- 
ше врло лсиа. Он то осећаше, н ако јс нс 
смсјашс иоглсдати. — Опа псби коглада 
мс ис ноштујеппе уважаиа, мишљашсоп, 
кад би знала да сам ја правп творадди- 
ссртацнјс о Маркосу Обрегоиу делаРопда 
што је госиодин Фраисоа дс Нешато ста- 
вио као своју на чело свомс пздању Жил 
Блаза!

Прође клуну, одс до па крај алсје, што 
бсшс сасвим блпзу, па се вратп и оист 
прође иоред дсвојке. Овог пута беше ве- 
ома блед. Све што оссћаше, бешсмуврло 
неирпјатио. Одмаче од клупс и девојке, п, 
окреиув јој леђа, учиии му се да га опа 
гледа, и за то му заклецаше ногс.

Ие смеде више да се приблпжи клуни, 
иего стаде иа сред адеје, и ту, што никад 
иије чиицо, седе. гледајући око себеиса- 
љајући у пајперазговетиијпм дубпиама ду- 
ха својега да је немогуће да лице чпјем 
се белом шеширу н црној хаљпипопдпвп 
буде сасвим неосетљиво нрема сјајипм пан- 
талонама и новом капуту љеговом.

ГГосле једно четврт часа, устаде као да 
ће наново да нде к опој клунп која му 
изгледаше као да је иеком ореолом оба- 
сјана. Алп остаде пе мичући се с места.

I)
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111 џшТада првп пут нослс петнаест меседа сетп 
се да га је бсз сумње ириметио овај го- 
сиодцн што сваки дан седи с ћерком на 
овој клуип и да је нашао да је љегово 
владаље чудиовато.

Тада такође нрви иут осетп како ппје 
леио зватп човека, пи у мислима својпм, 
падимком Г Лсблап.

Постаја тако пеколпко мииута пиком 
ионикпувшп и шарајући по песку штапп- 
лсм који имаше у руцп. '

Потон се иаједаппут осврте онамо ка 
клупи где је Г Леблан и љегова кћп, п 
вратп се дома.

Овог дапа заборави да руча. У осам ча- 
сова V вече, сетп се тога, по, како бешс 
већ додкан да пде у улпцу Ссп-Жаков} 
он рече: а гле! и ноједе једаи комади] 
хлеба.

Пре него што ће лећи да спава, очетка 
своје хаљпие п брплЈЉ-пво пх савп.

1 тI 'Шт
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V

Госнођа Бугои унреиашКена

Сутрадан, баба Бугон, као што Кур«г»е;- 
рак зовијаше стару гдаииу инрајџииацу, 
вратарку и газдарнцу у чатрљн Горбовој 
(њој беше ираво име Бургои, али ђапо 
КурФејрак тако га нзврнуо), баба Бугоп, 
упреиашћена, виде да господнп Марнје 
опет нзиђе у стајаћем оделу.

Оде опет у Лнксанбур, алн песдедеда 
нде даље од половнне алеје. Седијаше као 
н јуче, гледајућн издалека али распозна- 
вајућн разговетно бео шешир, црну хаљнпу, 
' нарочпто плаву светлост. Нпје се макао 
; места, а вратио се дома тек оида кад 
јпдс да се затварају вратинцс иа Ликсаи- 
буру. Нпје сназно да је отишао ГЛеблап 
и његова кћн. За то је мнслпо да су они 
пзашли на вратннце што воде у занадну 
улицу. Доцппје, иосле неколнко недеља, 
кад се сетио овога, није могао пнкако да 
зна где је то вече вечерао.

Сутрадан, то јесттрсћег дана, баба Бу- 
гон још внше се упрепасти. Маријс опет 
пзиђе у стајаћем оделу. — Трн дана уза- 
стопце! рече она.

Она нође за њим, но како Марије иђа- 
ше брзим великим корацима, то она из-
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глсдаше као ниопотам кад гопи газелу. 
После два мнеута, нзгубн га нз очпју и 
крати се заднјапа, готово рећи загушена 
сиојом сипљом, и веома љута. — Каква ми 
је то памет, гунђаше опа, облачити сваки 
дан стајаћс рухо, те да морам за њим 
овако трчатн!

Марије беше отишао у Ликсаибур.
Ту беше девојка с Г Лебланом. Марпје. 

ирнступи што могаше ближе, чинећи се 
као да чита иеку књигу, но оиет беше 
иодадеко; затим седе на једну клупу и ту 
ироведе четирп часа гледајући како ска- 
кућу несташни врапди којп му сечињаху 
као да му се смеју.

Тако нрођс истиаест даиа.
Марије ие иђаше впше у Лпксаибур ; 

се шета, иего да седи увек на једпом мест 
пе зиајућн ни сам зашто. Дошав ту, ои с\. 
ие мицаше с места. Свако вече остављао 
је своје иово одело у иамерп да га више 
ие облачи, но сутрадал га је опет обукао.

Девојка заиста бешезачудо леиа. Једп- 
ио што би се могло забавити и што би 
личило на иеку критпку, то је иротивиост 
измеђ логледа њеиог којп беше сетаи п 
осмеха који беше весео. Због овога, љеио 
лице у гдекојпм трепуцпма пзглсдашечудио 
не ирестајући бпти љуико.

х
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Последн.пх дана друге седмпце, Марпје 
седпјаше, као обпчно, па спојој клунп, 
држећи у руци једну расклонљспу књн- 
гу којој, већ два часа, пе беше преврпуо 
листа. Наједапнут задрхта. На крају але- 
је десп се пешто. Г Леблан п кћп му 
усгаше са своје клуне, кћп узе оца нс- 
нод руке, и обоје се лагапо уиутшие к 
средини алејс где беше Марнје. Марпје 
склопи књпгу, па је онет расклонп, и узе 

ожем да је чпта. Сав дркташе. Ореола 
^аше правце к њему. — Ах! рече оп, не 

пматп кад нп да се наместпм као што 
4ља. Међутпм седп човек и девојка нрп- 

.тупаху све ближе. Чпњаше му се да то 
траје чптав век п опет да је само једпа 
секунда. — ПЈта ће опи овуда? ппташе се 
он. — Шта! она да нрође овуда? Бзеие 
ноне да пређу овуда овпм неском, овом 
алејом, двакорака поред мене! Беше збу- 
њен; желијаше да је тада леи и да нма 
орден на прсима. Ои све ближе чујаше 
меку и одмерепу шушку њпховпх корака. 
Чпњаше му се да га Г Леблан срдпто но- 
глсда. — Да не ће тај госнодин да ми го- 
вори што? питаше сам себе. Обориглаву;

Ч
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кад јс опст дпже, они бсху баш поред 
њсга. Декојка' нрође, п нролазећн ногледа 
га. Поглсда јга добро7 ,с неком мисаонозг 
благошћу од којс се Мајшјс стре.сс.од петс 
до глапе. Учини му сс *да га оиаТсори што 
га тако дуго нсма да норед ље нрођеи, да 
му вели: Кад ти ие ћеш, сво меие. Њсне 
очи, пунс сјаја и дубппе, засснуше Марпја.

Глава му горпјаше. Опа је пришла к 
љему — каква велпка радост! Па како га 
јс драгоспо погледала! Учннила му се 
леиша него што ју је пкад видео. Лепа и 
жеиски п апђеоски; лепа оиом савршеном 
ленотом што је Пстрарка пева а што јој 
сс Данте клаља. Чнљашс му сс као да 
илива но плавом пебу. У исто време бешс 
страховито збуљен, јср му цииеле бех 
ираишљаве.

Вероваше као јамачно да је она видел 
и циисле љегове.

Он гледаше за љом докле не ишчезе. 
Па оида узе ходати по Ликсанбуру као 
луд. Покаткад се по свој ирплицп смејао 
сам и говорио гласно.

Изађе из Ликсапбура, иадајући се да ће 
је впдети где па улици.

Нод аркадама одеопскпм сретесссКур- 
Фејраком и рсче му: Ајде да ручамо. И 
одоше у Русовљеву ресторацнју, и потро- 
шишс шест дииара. Марије јеђаше као

8*
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вук. Момку даде трисст иара иаиојиицс. 
Кад до1)е воће на ред, он речс КурФејра- 
ку: Јесн лп читао повоне? Ада јс дсну 
беседу говорио Одри де Ппправо!

Беше до ушпју заљубљен.
По ручку, рећп ће КурФејраку: Ајдмо 

у театар! ја ћу платптп! И одоше у Порт- 
Сен-Мартен, где сс Марије веома заба- 
љаше.

У псто време ностаде дпвљијн пего што 
је био. Издазећп пз театра, оп пе хтедс 
да впдп нодвезу у једпе шваље која пре- 
лажаше преко ноточпћа, и кад КурФејрак 
рече: Радо бих ово чељаде уврстпо у своју 
збпрку, он се готово згрози.

КурФејрак га је иозвао да сутра доруч- 
кују у кавани Волтеровој. Марнје оде тамо, 
и јеђаше више него и јуче. Беше веома 
замишљеи и врло весео. Рекао бих да па- 
валице хваташе сваку прпдику да се гро- 
хотом смеје. Загрли једпог човека из уну- 
трашњостп когамутада представише. Око 
стола беху се искупили ђаци који гонораху 
како влада поставља којекога на катедре 
у ведикој школи, на опда окретоше раз- 
'товор о погрешкама п педостацима у реч- 
нпцима Француским. Марпје прекиде тај
разговор узвиком:

— Бадава! пријатпа је ствар нмати
орден!
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Ј— Гле како јс луд! рећп ћеЕурФејрак 
лагано Жаиу Ируверу.

— Ннје луд, одговори Жаи Ирувер, нсго 
наметап.

И допста бсше тако. Маријс сс налажа- 
ше у оном ирвом бујном и слатком тре- 
нутку што рађа великс страсти.

Све то учппио је један ноглед.
Кад је мина пупа, кад је труд ирииа- 

љена, оида ништа пије лакше. Једаи но- 
глед је што п једна варница.

Свршено је дакле: Маријезаволе једну 
дсвојку, и његова судбина уђе у незпан.

Женски ноглед личп на гдекоје при- 
впдио мприе а онаспе машипе. Човск про- 
лази норед њих свакп дан мирпо п беза- 
зорно. Мало но мало на заборавп п да је 
има икако. Иде, пролазп, сања, говорп, 
смеје се. Наједаниут осети да је ухваћен! 
И опда је свршпо. Точак или поглед ухва- 
тпо га је. Ие питајте: како, и с које стране; 
дово.вно је да га је ухватио док је он нс- 
што мислио, док је био расејан. И он је 
011 да изгубљеи. Пронао је савод главе до 
пете. Неке тајапствене силе спопале су га 
и стислс. Узалуд се он отима и копрца. 
Људска рука не иомажс му више. Ледан 
точак предаје га другом, и он се нреврће 
из страха у страх, из муке у муку, и он, 
и дух његов, ц имање његово, и будућиост
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љегова, и душа љегона; и, ирема томс да 
ли је у шакама каквог иеваљалог створења 
или у загрљвју каквог благородиог срца, 
он пе може изићи из те страхонитс машипс 
друкчије иего или иагрђен срамотом или 
11 роображе н љу ба вљу.

VII

Нагађања о слову У
Осама, одвојепост од свега, поиоситост, 

пезависпост, љубав к нрироди, иемање сва- 
кидашњег и матерпјалпог рада, живот у 
себп, потајне борбе певиности, добродуш- 
иост према сваком створењу, — све ово 
спремпло је Марија за ову тековипу што 
се зове љубав. Љегова пбшта према оцу 
постала јс мало по мало релпгија, и као 
п свака друга религија, оиа је сашла у 
дубину душе његове. Требало је пешто 
игго ће бити иа видику. И тада се љубав 
јави.

Читав једаи месец дана иђаше Марпјс 
сваки даи у Ликсанбур. Кад дође опај час, 
ништа га не могаше задржати. — Он има 
дужпост, говораше КурФејрак. Марпје жив-
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љаше као да га крпла посе. Девојка га,
> иема сумље, гледаше.

На посдетку се осмели и нриближиклу- 
пи. Но даље ие смеде, управљајући се но 
пагоиу сиебивљивостп и по пагопу мудро- 
стп што их увек пмају опп којпсузаљуб- 
љепн. Оп палажаше да ппје паметпо обра- 
ћатп „иажњу очеву“. С дубоком лукавошћу 
бирао јс где ћс да стане иза каквог дрвета 
плп пза иједестала какве статује тако да 
га девојда лепо впди а да га старац пи- 
како пе впди. Покаткад бп но иода часа 
стојао пепомпчап у сепцп од каквог Лео- 
пиде илп каквог Спартака, држећп у руци 
какву кљпгу, поврх које његове очп крп- 
шом тражаху лепу девојку, а оиа опет, са 
своје стране, «и1ио осмешкујућп се, окре- 
таше му свој дпвпп профпл. Газговарајући 
најирпродппје и најмприпје с човеком седе 
косе, оиа бацаше Марију све снове дево- 
јачког п страсног ока својега. Стара пеза- . 
иамћена вештина коју је Ева зиала првог \ 
дана кад је створена и коју свака жепа \ 
разуме од првог дапа свога живота! Уста | 
јој одговараху једиом, а око другоме.
" ГГо опет као да је Г Леблан оиазнопе- 
што, јер доста пута, кадби Марије дошао, 
он би устао п узео да шета. Оставио је 
обично место њихово, па изабрао, па другом 
крају алејс, клуну јсдпу до Гладијатора
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да би видео да ли 11 с Марије да иде за 
њпма. Марије ие разумеде, н учиии ту 
ногрешку. „Отац“ ноче бивати иетачан, н 
ие довођаше више „своју кћер“ сваки даи. 
Гдекоји пут дошао би сам. II тада Марије 
ие би остао. Опет једна иогрешка.

Марије ие иажаше на ове зпаке. Из сие- 
бивљивости, ои је, природан и кобаи на- 
иредак, ирешао у заслеиљеиост. Љубав му 
бпваше све већа. Сваку иоћ сањаше њу. 
А новрх тога дође му једиа неочекнваиа 
срећа, — уље у огањ, још већа помрчииа 
иред очнма његовим. Једно вече, у сумрак, 
иађе иа клупи иа којој седијаху „Г Леб- 
лап н кћп мув једиу мараму, мараму врло 
нросту и без икаква веза, алн белу, Фпиу, 
која му се чињаше да мнром мирнше. Узе 
|е прерадостан. На марами беху слова У. 
Ф. Марије не зиађаше ништа о оном леном 
детету, ни ко јој је породица, ии како јој 
је име, ии где станује; ова два слова беху 
прва ствар њена коју нмађаше, божаиска 
слова на којима одмах ноче зидати грађе- 
вину своју. Ово јој је безсумње име. Ур- 
сула! рече у себи, какво слатко име! По- 
љуби мараму, удахну мирис њен, и меташс 
је дању на срце а иоћу иа усне, да би 
слађе спавао.

— У њој, рсче, осећам свудушу њену!



Л то беше старчсва марама коју је ои 
изгубпо из џепа.

Послс овог паласка, оп се не ноказпваше 
у Лпксапбуру друкчојс нсго како љуоп, 
мараму п.стискује је па срце. Девојка ни-" 
шта не разумеваше п казиваше му то не- 
ириметним знацпма.

— 0 певипоетн! рече Марпјс.

VIII

И сами ипвалнди могу бити среКнн
Кад смо већ изустили рсч нсвиност, н 

пошто ми нпшта ие тајимо, ваља да ка- 
жемо да га је једпом „њсгова Урсула% \ 
сред овог усхпћсња, јако увредила. То 
беше јсдпог данакад опа крете Г Леблапа 
с клупе да се прошетају ио алејн. Нека- 
кав оштар ветар дуваше п повијаше врхове 
нлатана. Отац п кћп, пдућп иод руку, 
нрођошс поред клуие Марпјевс. Маријс 
устаде п ираћаше пх оком.

Наједапут дупу једаи ветрпћ, нссташнији 
пего други п по свој прилпцп опај штоза 
пролсће радп, диже се од пеппнијере, сиу- 
стп се у алеју, савптла девојку као Тео- ЈУ
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критоин Фауои нпмфс Внргилијсис, дпжс 
јој сукњицу, систију иего Изидину, 
до самих иодвезица, н откри јој годспице 
дпиотна обдпва. Маријс нх нидс, п нлану 
гњевом.

Деиојка бр;кс-бољс снусти сукњу јсдиим 
божански престрављепнм покретом, али оп 
ири сием том оста злонољан. Ои бсшс .сам 
у алеји, то јеистпиа; али могашстубити 
још когод. Аако је допстабио јошкогод! 
Шта ћс рсћи оп ? То је страхоиито шта 
јс опа учинида! — А спрота дсиојчица 
иије ништа учинида; нстар јеснемукрни; 
но Маријс, у коме пекако чудпо дрхташе 
Бертоло што је у Шсрибепу, бешс иаумио 
да будс пезадонољап, и бејаше суреињин 
и иа сенку сноју. Тако се доиста и буди 
у срцу човечијсм и чак с правом памеће 
љута и чудна сурснњииост телссиа. Но, 
оспм оие суревњиности, пи само виђење 
оне дпвне голснице ис бсше му нимало 
пријатно; више би му годила бела чарана 
ма које друге жене.

Кад сс „његова Урсуда*, дошаинакрај 
алејс, врати с Г Лебланом и прођс иснред 
клупе на коју Маријс бсше опст соо, ои 
је погледа набурепо п зловољно. Девојка 
се нспримстно трже и диже трспанице, као 
да хтедс рећи: Шта ти јс сад?

То бешс „прва свађа њихоиа.“
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Тек што јој Марије рече оио очима, а 
једаи чоиек пређе иреко алеје. Бешс то 
једаи ногрбљеи ипвалид, косесасвим седе 
а лица боровита, у уииФорми Луја XV, 
који имађаше на грудима малу овалиу цр- 
вену лептицу с укрнггеипм мачевима, сол- 
дачки крст Светога Луја, и оспзг тога беше 
украшеп једним рукавом бев руке, једиом 
сребрпом брадицом п једиом дрвеном ио- 
гом. Марију се учини да ово створеље из- 
гледа сасвим задовољно. Шта више, учини 
му се да матори кпник, гегајући поред 
њега, врло иријатељски и вессло иамигну 
оком, као да јехтсо тимс рећи да о нечем 
иодједпако мисле или да су заједно ужи- 
валп пеку милипу. Што ли је тако весео 
овај остатак Марсов? Шта ли се то деспло 
пзмеђу ове дрвене иоге и оие друге? Ма- 
рије ирекпне од суревњивостп. — Можда 
је он ондс бпо! можда је видео! — И дође 
му да удавп пнвалнда.

Бремс поравии и заглади миоге тешкоћс 
и иезгоде. И Маријев гњев па „Урсулу“, 
ма како да је праведан, би и прође. Он 
се на послетку смплова, п опрости; али га 
је то тешке мукс стало; три дапаје врчао.

Но, мимо свега тога и управо због сиега 
тога, његова страст биваше све већа и 
све јача.
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IX

II о м р а ч о н> е

Видели смо како је Марије открио 
како је мислио да је открио да се оиа 
зове Урсула.

Као и ири јелу, тако п у љубави расте 
апетит. Зпати да се оиа зове Урсула, то 
већ беше миого; али бешеимало. Марије 
три четири иедеље дапа благоваше у овој 
срећи. Па онда хтеде и друге. Хтеде да 
зеа п где оиа стапује.

Прву је иогрешку учинио што је отишао 
иа клупу Гладијаторову. Другу је иогреш- 
ку учипио што иије остајао у Аиксаибуру 
кад је Г Леблан сам долазпо. Сада учини 
и трећу, грдну погрешку: иђаше за „Ур- 
сулом“.

Опа стаповаше у западној улпци, у око- 
лини најосамљеннјој, у једиој повој 
изгледу скромпој кући на три ката.

Од овог трепутка, Марије, иоред среће 
коју уживаше гледајућп је у Ликсанбуру, 
уживаше и другу: да јс прати до куће 
њене.

Његова глад биваше све већа. Оп зпа- 
дијаше како јој је име, тј. крштено име, 
ираво име женско; зпадијаше и где ста- 
нује; па сад хоћаше да зиа и ко је она.
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Ш..1едио вече, иошто их иснратп до куће 
и ииде кад замакоше за вратннце, он уђе 
за њима и рече слободно иратару:

— Седи ли на ирвозг кату овај госиодин 
што уђе?

— Не, одговори вратар, — господин седи 
на трећем кату.

Опет једна добит. Оиај уснех осмели 
Марија.

— Ле ли с лица? упита он.
— Разуме се! Кућа је зидапа само с 

улице.
— А шта је тај госнодип? оиет унита 

Марпје.
— Оп је раитијер, господиие. Красанчо- 

век, који чпни толика добра спротињи, ма 
да ппје богат.

— Како му је име? унита Марије.
Вратар диасе глаиу и рече:
— Јесте ли ви нпшјун?
Марије оде као опареп, али иеома за- 

довољан. Он иђаше све ближе к својој 
цељп.

— Врло добро! рече оп. Сад зпамдасе 
зове Урсула, да је кЈш једиог рантпјера, 
и да стапује оиде, па трећем кату, у за- 
надпој улицп.

Сутрадап, Г Леблан и кћи му само се 
појавише у Ликсапбуру, па одоше још за 
индела. Маријс их испрати до куће као н

'Лћ%џш
1§

95

: јЈ>—
&

>‘Т

Г-
!

. _ !



120

кОбично. Дошав пуед вратиице, Г лсблаи 
нусти кћер да уђе, иа застадс пре нсго 
што ће прећи нреко нрага, осврте 
погледа оштро Марија.

Другог дана, ис дођоше у Лнксанбур. 
Марије их узалуд ваздаи чскаше.

Кад сс снрче, Марије одс у занадну ули- 
цу, и видс светлост на нрозорима трсћега 
ката. Потом се шсташе испод ирозора, док 
сс год не угаси она светлост.

Сутрадан, пикога у Ликсанбуру. Маријс 
очекивашс цео дан, на оида оде иод но- 
знате прозоре. Ту ироведе до десет часова. 
На јело ц ие мишљаше. Грозиица храни 
грозничавог а љубав заљубљеног.

Тако прође осам дана. Г Леблан и кћи 
му не долажаху више у Ликсаибур. Марпјс 
се домишљаше свачему; али се не усуђн- 
ваше да дању чепа око иозпатих вратница. 
Ои се задовољаваше да ноћу посматра 
црвеикасту свеглост од прозора. Покаткад 
видео бп да мине иека сепка, и срцс му 
тада јаче закуца.

Осмог дана, каддође нод ирозоре, виде 
да пису осветљени. — Гле! рече, ламна 
још није ирииаљена. А мрак је. Да нису 
кудгод изашли? Чекаше тако до десет 
часова, иа и до по ноћи, па н до једаи 
час ио ио ноћи. Нс би иикакве систлости
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кућу. Врати сс врло сетап.
Сутрадаи, — јер оп живљашс с даиа иа 

даи, и, тако рсћи, не имађаше више да- 
нашљицс, — сутрадан нс видс никога у 
Ликсанбуру; чекашс до мрклог мрака, кад 
сс смрче, оде нред љииу кућу. Иа ирозо- 
рима нсма снстлости; нсрсијснс затвореие; 
сав трсћи кат мрачаи.

Маријс закуца на вратницс, уђс и уиита 
вратара:

— Јс ли госиодин из тређег ката...ј*
— Исслио се, одговори вратар.
Марпјс сс иовсдс и једва унита:
— Кад?
— Јуче.
— Где станујс сада? .
— Нс знам.
— Зар иије оставио своју новуадрссу?
— Иије.
И вратар дилсс пос и иознаде Марија.
— А глс! то стс ви! рсче. Међер сте 

ви заиста шпијуи!
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