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евРоПскиРеализам

ОнОре де Балзак
1799–1850

ПРедговоР„Људскојкомедији”

Да ју ћи на слов Људ ска ко ме ди ја де лу за по че том пре бли зу три на ест 
го ди на, по треб но је да ка жем ка ко сам га за ми слио, да ис при чам ка ко 
је по ста ло, да украт ко об ја сним ње гов план, тру де ћи се да о све му то ме 
го во рим као да ни сам ја у пи та њу…

Објективно, аналитичко и критичко откривање друштвених појава 
у књижевности слично науци

ова за ми сао је по ста ла из по ре ђе ња људ ског ро да и жи во тињ ског 
све та… Уви ђао сам да у том по гле ду дру штво ли чи на при ро ду. Зар 
дру штво не ства ра од чо ве ка, пре ма сре ди ни у ко јој он раз ви ја то ли-
ко раз ли чи тих љу ди ко ли ко има под вр ста у зо о ло ги ји! иако их је те же 
уочи ти, раз ли ке из ме ђу вој ни ка, рад ни ка, упра ви те ља, адво ка та, бес по-
сли ча ра, на уч ни ка, др жав ни ка, тр го ва ца, мор на ра, пе сни ка, си ро ма ха, 
све ште ни ка исто су та ко ве ли ке као раз ли ке из ме ђу ву ка, ла ва, ма гар-
ца, га вра на, ај ку ле, мор ског пса, ов це итд. Пре ма то ме, би ло је и увек ће 
би ти дру штве них вр ста, као што има и зо о ло шких вр ста. Кад је Би фон 
на пи сао ве ли чан стве но де ло по ку ша ва ју ћи да у јед ној књи зи из ло жи 
це лу зо о ло ги ју, зар та кво де ло не би тре ба ло на пи са ти о дру штву? (…)

Задатак писца је да прикаже друштвене односе, социјално-
психолошки мотивисане карактере, типове људи и да утиче на 
морал читалаца

иако сам, та ко ре ћи, био оп се њен нео бич ном плод но шћу Вал те ра ско-
та, увек истог, а увек ори ги нал ног, ни сам пао у оча ја ње, јер сам на шао 
раз ја шње ње ње го вог да ра у бес ко нач ној ра зно ли ко сти људ ске при ро-
де. слу чај је нај ве ћи ро ман си јер на све ту: ко хо ће да бу де пло дан, не ка 
га са мо из у чи. По што је фран цу ско дру штво тре ба ло да бу де исто ри чар, 
ја сам мо гао би ти са мо ње гов се кре тар. По пи су ју ћи по ро ке и вр ли не, 
ску пља ју ћи нај глав ни је слу ча је ве стра сти, сли ка ју ћи ка рак те ре, ода би-
ра ју ћи нај ва жни је дру штве не до га ђа је, пра ве ћи ти по ве спа ја њем ве ћег 
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бро ја озна ка исто род них ка рак те ра, мо жда сам мо гао ус пе ти да на пи-
шем исто ри ју ко ју су за бо ра ви ли то ли ки исто ри ча ри, исто ри ју на ра ви.

тај рад још не би зна чио ни шта. Др же ћи се овог тач ног сли ка ња, пи-
сац би мо гао по ста ти сли кар људ ских ти по ва, с ма ње или ви ше исти ни-
то сти, с ви ше или ма ње успе ха, ис тра јан или од ва жан, мо гао би по ста ти 
при по ве дач дра ма уну тра шњег жи во та, ар хе о лог дру штве ног по ку ћан-
ства, на бра јач за ни ма ња, бе ле жник до бра и зла; али да бих за слу жио 
хва ле ко је мо ра при жељ ки ва ти сва ки умет ник, би ло ми је по треб но да 
из у чим узро ке или узрок тих дру штве них по ја ва, да до ку чим скри ве-
ни сми сао у том огром ном ску пу ли ца, стра сти и до га ђа ја. Нај зад, по-
што сам тра жио, не ка жем на шао, тај узрок, тај дру штве ни по гон, зар 
ни је тре ба ло раз ми сли ти о при род ним на че ли ма и ви де ти чи ме се дру-
штво уда ља ва или при бли жа ва веч ном за ко ну, оном што је исти ни то и 
лепо?

Пи шчев за кон, оно чи ме се он од ли ку је, оно што га, не бо јим се да ка-
жем, чи ни рав ним др жав ни ку, мо жда и ви шим од ње га, је сте из ве стан 
по глед на про бле ме људ ског жи во та…

Људска комедија – галерија ликова

Ни је би ло ла ко на сли ка ти две до три хи ља де упа дљи вих лич но сти 
јед ног до ба, јер то ли ко их углав ном има у сва ком на ра шта ју, а то ли ко 
ће их би ти и у Људ ској ко ме ди ји. тај број ли ца, ка рак те ра, то мно штво 
жи во та зах те ва окви ре и, не ка ми се опро сти због овог из ра за, га ле ри је. 
оту да та ко при род не, већ по зна те по де ле мог де ла на Сли ке при ват ног, 
про вин циј ског, па ри ског, по ли тич ког, вој нич ког и се о ског жи во та. У тих 
шест књи га раз вр ста не су све Сту ди је на ра ви, ко је чи не оп шту исто ри-
ју дру штва…

огром ност пла на, ко ји об у хва та исто вре ме но исто ри ју и кри ти ку 
дру штва, ана ли зу ње го вих бо ле сти и пре тре са ње ње го вих на че ла, до пу-
шта ми, чи ни ми се, да свом де лу дам име под ко јим се да нас по ја вљу је: 
Људ ска ко ме ди ја. Да ли је то су је та? или са мо пра вич ност? о то ме ће 
од лу чи ти пу бли ка кад де ло бу де до вр ше но.

Па риз, ју ла 1842.

(Одломак) 
ПреводДушанМилачић
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ЧиЧагоРио

ежен де ра сти њак имао је пра во ју жњач ко ли це, бе лу ко жу, цр ну ко-
су, пла ве очи. Ње гов стас, ње го во оп хо ђе ње, ње го во обич но др жа ње по-
ка зи ва ли су да је син до бре по ро ди це у ко јој је до био нај леп ше вас пи та-
ње. иако је ште део сво је оде ло, и обич них да на но сио лањ ске ха љи не, 
он је по не кад мо гао из и ћи об у чен као ма ко ји от мен млад чо век. Нај-
че шће је но сио ста ри ка пут, ста ри пр сник, ру жну цр ну врат ну ма ра му, 
из гу жва ну и ђач ки не мар но ве за ну, чак ши ре ко је су од го ва ра ле све му 
то ме и окр пље ну обу ћу.

(…) ежен де ра сти њак до шао је по сле рас пу ста од ку ће у оном рас по-
ло же њу ко је су мо ра ли по зна ти сви над моћ ни мла ди љу ди или они ко-
ји ма те жак по ло жај тре нут но да је осо би не иза бра них би ћа. У то ку пр ве 
го ди не ње го вог бо рав ка у Па ри зу, оно ма ло ра да што је по треб но за пр-
ве ис пи те на фа кул те ту оста вља ло му је до вољ но вре ме на да оку ша ви-
д љи ве дра жи ма те ри јал ног Па ри за. је дан ђак не ма ни кад су ви ше вре ме-
на ако хо ће да са зна шта се да је у сва ком по зо ри шту; да про у чи из ла ске 
из па ри ског ла ви рин та, да схва ти оби ча је, да на у чи је зик ко ји се са мо у 
Па ри зу го во ри, и да се на вик не на за до вољ ства ко ја се са мо та мо на ла-
зе; да оби ђе и до бра и рђа ва ме ста, да по се ћу је ча со ве ко ји га за ни ма ју, 
да раз гле да бо гат ство му зе ја. Ђак се та да оду ше вља ва сит ним ства ри-
ма ко је се ње му чи не вр ло круп не. он има сво га ве ли ког чо ве ка, ка квог 
про фе со ра из Ко леж де Франс, ко ји мо ра да ули ва по што ва ње сво јим 
слу ша о ци ма. он по пра вља сво ју врат ну ма ра му и уде ша ва се ра ди же не 
с пр ве га ле ри је у Ко мич ној опе ри. У том по сте пе ном упо зна ва њу, он 
до ла зи до зре ло сти, про ши ру је ви дик сво јег жи во та, и нај зад схва та 
на сла ге људ ских сло је ва ко ји са чи ња ва ју дру штво. ако се у по чет ку са-
мо ди вио ни зо ви ма ко чи ја у је ли сеј ским по љи ма на ле пом сун ча ном 
да ну, убр зо ће по же ле ти да их и сам има. ежен је свр шио ту при прем ну 
шко лу и не зна ју ћи кад је оти шао да про ве де школ ски од мор код ку-
ће, по што је по ло жио при јем не ис пи те и на фи ло зоф ском и на прав ном 
фа кул те ту. Ње го ве илу зи је из де тињ ства, ње го ва па ла нач ка схва та ња 
ни су ви ше по сто ја ла. Ње го ва из о штре на ин те ли ген ци ја, ње го во про бу-
ђе но ча сто љу бље отво ри ше му очи тек у ро ди тељ ском до му, у кри лу по-
ро ди це. Ње гов отац, ње го ва ма ти, ње го ва два бра та, ње го ве две се стре, 
и јед на тет ка чи је се све има ње са сто ја ло из не ко ли ко пен зи ја, жи ве ли 
су на ма ло ме до бру ра сти ња ко вих. то има ње до но си ло је от при ли ке 
три хи ља де фра на ка го ди шње, али је и то би ло не из ве сно све до бер бе; 
ме ђу тим, из ње га се мо ра ло ис це ди ти сва ке го ди не хи ља ду и две ста 
фра на ка за ње га. сли ка те стал не оску ди це ко ју су од ње га пле ме ни то 
скри ва ли, по ре ђе ње ко је му се на ме та ло из ме ђу ње го вих се ста ра, ко је 
су му се чи ни ле та ко ле пе у ње го вом де тињ ству, и же на у Па ри зу, ко-
је су за ње га оства ри ва ле тип же ље не ле по те, не из ве сна бу дућ ност те 
мно го број не по ро ди це ко ја се осла ња ла на ње га, она шкр та па жња с ко-
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јом се при би ра ло сва ко зр но, ко ми њак ко ји се у ку ћи пио, јед ном ре чи, 
чи тав низ окол но сти ко је је ов де не по треб но по ми ња ти, уде се то стру-
чи ше ње го ву же љу да успе у жи во ту и ули ше му жеђ за по ча сти ма. Као 
што би ва код ве ли ких ду ша, он је хтео све то да по стиг не сво јом лич-
ном за слу гом. али, ње гов дух је био из ра зи то ју жњач ки; при из во ђе њу, 
ње го ве ми сли су мо ра ле би ти обе ле же не оним ко ле ба њем ко је об у зи ма 
мла де љу де кад се на ђу на ши ро ко ме мо ру, а не зна ју на ко ју стра ну 
да упу те сво ју сна гу, ни под ко јим углом да ра зап ну сво ја је дри ла. ако 
је у по чет ку и на ме ра вао да се сав пре да ра ду, схва тив ши уско ро нео п-
ход ну по тре бу да ство ри се би ве зе у от ме ном све ту, на ла зио је ко ли ки 
ути цај има ју же не у дру штве ном жи во ту, и од јед ном се од лу чио да уђе 
у то дру штво, ка ко би у ње му сте као за штит ни це: зар би мо гло би ти 
да њих не на ђе млад чо век вре дан и ду хо вит, чи ји дух и вред но ћу уз ди-
жу от ме но др жа ње и не ка нер во зна ле по та ко јом се же не ра до за но се? 
те ми сли су га му чи ле у по љу, за вре ме шет ње у ко је је не кад из ла зио 
са се стра ма ве се ло, и оне на ђо ше да им се брат ја ко про ме нио. Ње го-
ва тет ка, го спо ђа де Мар си јак, ко ја је не ка да би ла на дво ру, по зна ва ла 
је нај у глед ни је пред став ни ке ари сто кра ти је. У успо ме на ма, ко ји ма га 
је тет ка та ко че сто успа вљи ва ла, ча сто љу би ви мла дић на ђе усло ве за 
успех у от ме ном све ту, у нај ма њу ру ку исто оно ли ко ва жан ко ли ко и 
успех на Прав ном фа кул те ту; и он је по че рас пи ти ва ти о срод нич ким 
ве за ма ко је би се још мо гле об но ви ти. По што је про тре сла гра не ге не а-
ло шког др ве та, ста ра го спо ђа је про це ни ла да ће, од свих лич но сти ко је 
би мо гле би ти од ко ри сти ње ном бра тан цу у се бич ном ко лу бо га тих 
ро ђа ка, го спо ђа ви кон те са де Бо зе ан би ти нај ма ње не при сту пач на. она 
на пи са тој мла дој же ни јед но пи смо у ста рин ском сти лу и пре да де га 
еже ну, ре кав ши да ће му, ако успе код ви кон те се, по мо ћи да се упо зна 
и са дру гим ње ним ро ђа ци ма. Не ко ли ко да на по сле до ла ска ра сти њак 
по сла пи смо сво је тет ке го спо ђи де Бо зе ан. Ви кон те са од го во ри јед ним 
по зи вом за су тра шњи бал.

(Одломак) 
ПреводЈелисаветаМарковић
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ни кО лај Ва си ље Вич ГО ГОљ
(1809–1852)

РевизоР

Ли ца (у овом од лом ку):
ан тон ан то но вич скво зник Дму ха нов ски, гра до на чел ник
ана ан дре јев на, ње го ва же на
Лу ка Лу кич Хло пов, школ ски над зор ник
амос Фјо до ро вич Љап кин тјап кин, су ди ја
ар те ми је Фи ли по вич Зе мља ни ка, управ ник бол ни це
иван Ку змич Шпе кин, управ ник по ште
Пе тар ива но вич Доп чин ски, град ски спа хи ја
Пе тар ива но вич Боп чин ски, град ски спа хи ја
сте пан ива но вич Ко роп кин, углед на лич ност у гра ду

Пе ти чин, осма по ја ва. Пре ђа шњи и управ ник по ште, ужур бан, и с отво-
ре ним пи смом у руци.

УПраВ НиК По Ште: Чуд на ствар, го спо до! Чи нов ник за ко га смо ми сли-
ли да је ре ви зор – ни је био ре ви зор. 
сВи: Ка ко ни је ре ви зор?
УПраВ НиК По Ште: Уоп ште ни је ре ви зор – ја сам то са знао из пи сма.
Гра До На ЧеЛ НиК: Шта вам је, шта го во ри те? из ка квог пи сма?
УПраВ НиК По Ште: Па из ње го вог вла сти тог пи сма. До не се ме ни пи-
смо на по шту. По гле дам адре су – ви дим: „По штан ска ули ца”. сав сам 
пре тр нуо. „ето, – по ми слим – си гур но је при ме тио не ку не ис прав ност 
на по шти и из ве шта ва прет по ста вље не”. ја ти узмем и отво рим пи смо.
Гра До На ЧеЛ НиК: Ка ко ви то?
УПраВ НиК По Ште: Ни сам не знам ка ко: нат при род на ме си ла на те ра-
ла. Већ сам био по звао и ку ри ра у на ме ри да по ша љем пи смо шта фе том 
– али та ква ме ра до зна лост спо па ла ка кве још ни кад ни сам осе тио. Не 
мо гу, не мо гу, осе ћам да не мо гу! Ву че ме, про сто осе ћам ка ко ме ву че! 
На јед но уво ја сно чу јем: „еј, не мој да отва раш; опа шћеш као ни ко твој!” 
– и на дру го да ми не ки ђа во ша пу ће: „отво ри, отво ри, отво ри!” и кад 
при ти снем пе чат ни во сак – ва тра јур не по жи ла ма; а кад сам га сломио 
– мраз, бо га ми мраз. ру ке дрх те, све ми се за ма гли ло пред очима.
Гра До На ЧеЛ НиК: а ка ко сте се ви усу ди ли да отво ри те пи смо та ко опу-
но мо ће не лич но сти?
УПраВ НиК По Ште: Па у то ме и је сте виц што он ни је ни опу но мо ће ни, 
ни лич ност!
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Гра До На ЧеЛ НиК: Па шта је он по ва шем ми шље њу?
УПраВ НиК По Ште: Ни ово ни оно; ђа во би га знао шта је!
Гра До На ЧеЛ НиК (пла не): Ка ко „ни ово ни оно”? Ка ко се усу ђу је те да 
га на зо ве те „ни ово ни оно”, па још и „ђа во би га знао шта”? ја ћу вас у 
за твор…
УПраВ НиК По Ште: Ко, ви?
Гра До На ЧеЛ НиК: Да, ја!
УПраВ НиК По Ште: Крат ке су вам ру ке!
Гра До На ЧеЛ НиК: Зна те ли ви да се он же ни мо јом ћер ком, да ћу ја по-
ста ти ве ли ки го спо дин и да ћу вас пра во у си бир?
УПраВ НиК По Ште: ех, ан то не ан то но ви чу, ка кав си бир! Да ле ко је си-
бир. Бо ље да вам про чи там пи смо. Го спо до! До зво ља ва те ли да чи там 
пи смо?
сВи: Чи тај те, чи тај те!
УПраВ НиК По Ште: „Жу рим да ти ја вим, дра ги тр јапчки не, ка ква се чу-
да до га ђа ју са мном. На пу ту ме је не ки пе ша диј ски ка пе тан опе ље шио 
до го ле ко же, та ко да ме је го сти о ни чар већ хтео стр па ти у за твор, кад 
од јед ном, због мог пе тро град ског из гле да и оде ла, це ла ва рош по че ла 
ме је сма тра ти за ге не рал-гу бер на то ра. и са да ста ну јем код гра до на чел-
ни ка, ужи вам, удва рам се ње го вој же ни и ћер ци, не знам још с ко јом да 
поч нем; нај пре ми слим са ма мом, јер је она, чи ни ми се, спрем на од мах 
на све услу ге.
се ћаш ли се ка ко смо ја и ти бед но жи во та ри ли, ру ча ва ли на бож ју ве-
ре си ју, и ка ко ме је јед ном по сла сти чар шче пао за врат због ко ла ча по-
је де них на ра чун мог по кој ног де де. са да је са свим друк чи је. сви ми 
да ју за јам ко ли ко хо ћу. ори ги нал ни љу ди! ти би умро од сме ха. Знам да 
ти пи шеш члан ке: мет ни их у тво ју ли те ра ту ру. Пр во: гра до на чел ник 
– глуп као си во ња…”
Гра До На ЧеЛ НиК: то не мо же би ти! Не ма то га та мо.
УПраВ НиК По Ште (по ка зу је пи смо): Чи тај те са ми.
Гра До На ЧеЛ НиК (чи та): „Као си во ња”. Не мо гу ће, то сте ви са ми на пи-
са ли.
УПраВ НиК По Ште: Ка ко бих ја та ко не што на пи сао?
ар те Ми је Фи Ли По ВиЧ: Чи тај те!
ЛУ Ка ЛУ КиЧ: Чи тај те!
УПраВ НиК По Ште (на ста вља ју ћи чи та ње): „Гра до на чел ник је глуп 
као си во ња”…
Гра До На ЧеЛ НиК: о, до ђа во ла! Зар тре ба још по на вља ти! Као да то та-
мо не сто ји и без то га.
УПраВ НиК По Ште (на ста вља ју ћи чи та ње): Хм… хм… хм… хм… хм… 
„…као си во ња. и управ ник по ште је до бар чо век…” (Пре ста је да чи та.) 
е, ов де се и о ме ни не при стој но из ра зио.
Гра До На ЧеЛ НиК: Не, не, са мо чи тај те.
УПраВ НиК По Ште: али за што?
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Гра До На ЧеЛ НиК: Не, до ђа во ла, кад сте већ по че ли – чи тај те до…
ар те Ми је Фи Ли По ВиЧ: До зво ли те, про чи та ћу ја. (Ста вља на о ча ри и 
чи та.) „Управ ник по ште је пљу ну ти Ме хе јев, слу жи тељ у на шем оде ље-
њу, мо ра би ти да и он, по длац, љу шти љу ту.”
УПраВ НиК По Ште (гле да о ци ма): Без о бра зно де ри ште ко га тре ба ис ту-
ћи и ни шта ви ше.
ар те Ми је Фи Ли По ВиЧ (на ста вља ју ћи чи та ње): „Управ ник бол ни це 
и… и…” (За муц ку је.)
Ко роП КиН: Што сте ста ли?
ар те Ми је Фи Ли По ВиЧ: Па не чит ко је на пи са но; уоста лом, ви ди се да 
је ни тков.
Ко роП КиН: Дај те ме ни! Чи ни ми се ја имам бо ље очи. (Хо ће да узме пи-
смо.)
ар те Ми је Фи Ли По ВиЧ (не пу шта пи смо): Не, ово ме сто се мо же пре-
ско чи ти, а да ље је већ раз го вет но.
Ко роП КиН: До зво ли те, ја већ знам.
ар те Ми је Фи Ли По ВиЧ: ако тре ба чи та ти, про чи та ћу и сам; да ље је 
за и ста раз го вет но.
УПраВ НиК По Ште: Не, чи тај те све! Па и ра ни је је све про чи та но.
сВи: Дај те, ар те ми је Фи ли по ви чу, дај те пи смо. (Ко роп ки ну) Чи тајте!
ар те Ми је Фи Ли По ВиЧ: од мах. (Пре да је пи смо.) ето, че кај те… (По кла-
па пр стом.) ево, чи тај те одав де. (Сви му при ла зе бли же.)
УПраВ НиК По Ште: Чи тај те, чи тај те! Ко је шта, све чи тај те!
Ко роП КиН (чи та): „Управ ник бол ни це Зе мља ни ка је пра ва сви ња у ка-
пи ци.”
ар те Ми је Фи Ли По ВиЧ (гле да о ци ма): Баш ни је ду хо ви то! сви ња у ка-
пи ци! Ко је ви део сви њу у ка пи ци?!
Ко роП КиН (на ста вља чи та ње): „Школ ски над зор ник скроз за у да ра на 
лук.”
ЛУ Ка ЛУ КиЧ (гле да о ци ма): Бо га ми, ни кад ни сам лук ни оку сио.
аМос Фјо До ро ВиЧ (у стра ну): Хва ла бо гу ме не не по ми ње.
Ко роП КиН (чи та): „су ди ја…”
аМос Фјо До ро ВиЧ: ето ти га сад!… (гла сно): Го спо до, ми слим да је пи-
смо пре ду гач ко. Па и не ма ни шта у ње му – што да чи та мо та кве глу по-
сти.
ЛУ Ка ЛУ КиЧ: Не!
УПраВ НиК По Ште: Не, чи тај те!
ар те Ми је Фи Ли По ВиЧ: Не, са мо ви чи тај те!
Ко роП КиН (на ста вља): „су ди ја Љап кин-тјап кин је у нај ве ћој ме ри мо-
ве тон…” (За  ста је.) – то мо ра да је не ка фран цу ска реч.
аМос Фјо До ро ВиН: Ђа во би га знао шта она зна чи! До бро би би ло ако 
зна чи са мо ло пов; али мо жда је не што го ре.
Ко роП КиН (на ста вља чи та ње): „а уоста лом то је све го сто љу би ви и 
до бро ћуд ни свет. Збо гом, дра ги тр јапчки не. и ја бих хтео, угле да ју ћи 
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се на те бе, да се ба вим ли те ра ту ром. До са ди, бра те, жи ве ти та ко; чо век 
се за же ли, нај зад, ду шев не хра не. Ви дим: зби ља се тре ба при хва ти ти 
не чег уз ви ше ног. Пи ши ми у са ра тов ску гу бер ни ју, за тим у се ло Пот ка-
ти лов ку. (Окре ће пи смо и чи та адре су.) Ње го вом бла го род ству ми ло сти-
вом го спо ди ну ива ну Ва си ље ви чу тр јапчки ну, Пе тро град, По штан ска 
ули ца, ку ћа бр. 97, дво ри шна згра да, тре ћи спрат, де сно.”
јеД На оД Го сПо Ђа: Ка ква нео че ки ва на бру ка!
Гра До На ЧеЛ НиК: е сад ме за клао, баш ме је за клао! Уби јен сам, уби јен, 
са свим уби јен! Ни шта не ви дим: ви дим са мо свињ ске њу шке уме сто ли-
ца и ни шта ви ше… Вра ти те га, вра ти те! (Ма ше ру ком.)
УПраВ НиК По Ште: Ма ка ко вра ти ти! ја сам као за па кост на ре дио над-
зор ни ку да му да нај бо љу трој ку: а још ме је ђа во на те рао да му дам 
пут ни на лог и за да ље.
Ко роП Ки Но Ва Же На: е то је, за и ста, бес при ме ран скан дал!
аМос Фјо До ро ВиЧ: али, го спо до, до ђа во ла, он је узај мио од ме не три 
сто ти не ру ба ља.
ар те Ми је Фи Ли По ВиЧ: и од ме не три сто ти не.
УПраВ НиК По Ште (уз ди ше): ох, и од ме не три ста.
БоП ЧиН сКи: од ме не и од Пе тра ива но ви ча ше зде сет пет ру ба ља; да.
аМос Фјо До ро ВиЧ (ши ри ру ке у не до у ми ци): Па ка ко то, го спо до? За и-
ста, ка ко смо се мо гли та ко пре ба ци ти?
Гра До На ЧеЛ НиК (уда ра се по че лу): Ка ко сам се ја пре ва рио; ја, ма то-
ра бу да ла! из гу био сам па мет, глу пи ован! три де сет го ди на сам већ у 
слу жби; ни је дан тр го вац, ни је дан ли фе рант ни је мо гао да ме пре ва ри. 
Ва рао сам нај ве ће ва ра ли це; под ва љи вао та квим под вал џи ја ма и кра-
дљив ци ма ко ји су цео свет мо гли да пре ва ре. три сам гу бер на то ра пре-
ва рио! (Мах не ру ком.) о гу бер на то ри ма не вре ди го во ри ти.
аНа аН Дре јеВ На: али, ан то ша, па то је не мо гу ће; он се ве рио с Ма-
шењком…
Гра До На ЧеЛ НиК (на пра си то): Ве рио се! Ши пак се ве рио! Шта ми бо-
деш очи с том ве рид бом. (Из ван се бе од бе са.) ето гле дај те, гле дај те, 
цео свет, сав на ро де хри шћан ски, гле дај те сви ка ко је на ма гар чен гра-
до на чел ник. ре ци те ста ром по дла цу да је бу да ла, пра ва бу да ла! (Пре ти 
пе сни цом, са мом се би.) еј, ти но со ња! је дан ба ла вац, дро њак, учи нио се 
те би ва жна лич ност! сад он ето – зве чи пра пор ци ма на дру му! Це лом 
све ту ис при ча ће бру ку. Не са мо што ћеш слу жи ти за под смех – на ћи 
ће се пи ска ра ло, шкра ба ло, па ће те мет ну ти у ко ме ди ју. ето, то ми је 
кри во! Не ће по ште де ти ни чин, ни зва ње, и сви ће се це ри ти и тап ша ти. 
Че му се сме је те? се би са ми ма се сме је те!… ех ви! (Од бе са но га ма уда ра 
о под.) По ка зао бих ја свим тим пи ска ра ли ма! Ух, шкра ба ла, про кле ти 
ли бе ра ли, ђа во ље се ме! све бих вас ве зао у је дан чвор, у прах бих вас 
са тро, па бих вас ба цио ђа во лу у ка пу! (Пре ти пе сни цом и уда ра пе том 
о под. – По сле крат ке па у зе.) још не мо гу до ћи се би. ето, за и ста, кад бог 
хо ће не ко га да ка зни, пр во му оду зме па мет. По че му је тај вр ти реп ли-
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чио на ре ви зо ра? Ни по че му! ето ни то ли ко кол’ко је цр но ис под нок та 
– ни је ли чио – да је он ре ви зор? од го ва рај те!
ар те Ми је Фи Ли По ВиЧ (ра ши рив ши ру ке): Да ме уби је те, не бих умео 
об ја сни ти ка ко се то до го ди ло. Као да нам је ма гла па ла на очи или нас 
ђа во по мео.
аМос Фјо До ро ВиЧ: Ко је про нео – ево ко је про нео: ови ју на ци. (По ка зу-
је на Доп чин ског и Боп чин ског.)
БоП ЧиН сКи: Бо га ми, ја ни сам! Ни сам ни по ми слио…
ДоП ЧиН сКи: ја ни сам ни шта, баш ни шта…
ар те Ми је Фи Ли По ВиЧ: Да бо ме да сте ви!
ЛУ Ка ЛУ КиЧ: раз у ме се. До ју ри ли сте као лу ди из го сти о ни це: „сти гао 
је, сти гао је, не пла ћа ни шта…” Баш сте на шли ве ли ку звер ку!
Гра До На ЧеЛ НиК: Да бо ме да сте ви! сплет ка ши град ски, про клети ла-
жо ви!
ар те Ми је Фи Ли По ВиЧ: Ђа во вас од нео са ва шим ре ви зо ром и ва шим 
при ча ма.
Гра До На ЧеЛ НиК: са мо лу та те по гра ду и збу њу је те на род, про кле те 
че гр таљ ке! сплет ка ри те са мо, свра ке ку со ре пе!
аМос Фјо До ро ВиЧ: Бр бљив ци про кле ти!
ЛУ Ка ЛУ КиЧ: Шу пљо глав ци!
ар те Ми је Фи Ли По ВиЧ: сме те ња ци јед ни! (Сви их окру жу ју.)
БоП ЧиН сКи: Бо га ми, ни сам ја, то је Пе тар ива но вич.
ДоП ЧиН сКи: Ни је та ко, Пе тре ива но ви чу, та ви сте пр ви.
БоП ЧиН сКи: Баш ни је исти на: ви сте би ли пр ви.

Пре ђа шњи и жан дарм

ЖаН ДарМ: Чи но ви ик ко ји је по нај ви шем на ре ђе њу сти гао из Пе тро-
гра да на ре ђу је да од мах до ђе те к ње му. од сео је у го сти о ни ци.

(Из го во ре не ре чи уда ре ме ђу њих као гром. Уз вик за пре па шће ња од јед-
ном из ле те из жен ских уста. Чи та ва гру па на гло про ме ни по ло жај и 
оста је као ска ме ње на.)

(Одломак) 
ПреводКирилСвинарски
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лаВ никОлајеВич ТОлсТОј
(1828–1910)

анакаРењина

Кад се алек сеј алек сан дро вич по ја вио на тр ка ма, ана је већ се де ла 
на три би ни по ред Бет си, на оном де лу на ко ме се оку пља ло нај ви ше 
дру штво. Му жа је спа зи ла још из да ле ка. Два чо ве ка, муж и љу бав ник, 
би ли су за њу два цен тра жи во та, и без по мо ћи спољ них чу ла она је 
осе ћа ла њи хо ву бли зи ну. она је још из да ле ка осе ти ла да јој се муж при-
бли жа ва, па га је и не хо ти це пра ти ла по гле дом у та ла си ма го ми ле у 
ко јој се кре тао. Ви де ла је ка ко се при бли жа вао три би на ма, час бла го на-
кло но од го ва ра ју ћи на удво рич ке по кло не, час се при ја тељ ски и ра се ја-
но здра ве ћи са се би рав ни ма, час упор но иш че ку ју ћи по глед моћ ни ка 
ово га све та и ски да ју ћи свој окру гли ве ли ки ше шир ко ји је на ле гао на 
кра је ве ње го вих уши ју. ана је зна ла све те ма ни ре, и сви су јој би ли од-
врат ни. „са мо ча сто љу бље, са мо же ља за успе хом, то је све што по сто ји 
у ње го вој ду ши – ми сли ла је она – а ви со ке ми сли, љу бав пре ма про све-
ће но сти, ре ли ги ја, све је то са мо ору ђе да се до ђе до успе ха.”

По ње го вим по гле ди ма на ло жу у ко јој су би ле да ме (гле дао је пра во 
њу, али је ни је мо гао по зна ти у мо ру му сли на, ти ла, тра ка, ко се и сун цо-
бра на), она је схва ти ла да тра жи њу, али га на мер но ни је при ме ћи ва ла.

– алек се је алек сан дро ви чу! – по ви ка му кне ги ња Бет си – Ви си гур но 
не ви ди те же ну, ево је!

она се осмех ну сво јим хлад ним осме хом.
– ов де је то ли ко сја ја да су ми очи за се ње не – ре че он и упу ти се ка 

ло жи. осмех ну се же ни као што тре ба да се осме ху је муж су срев ши се са 
же ном с ко јом се упра во ви део и по здра ви се са кне ги њом и дру гим по-
зна ни ци ма, са сва ким она ко ка ко тре ба, то јест с да ма ма се на ша лив ши, 
а с му шкар ци ма из ме нив ши на клон гла вом. До ле, по крај ло же, ста јао је 
по зна ти по сво јој па ме ти и обра зо ва њу ге не рал-ађу тант, ко јег је алек-
сеј алек сан дро вич ува жа вао. алек сеј алек сан дро вич за по че раз го вор с 
њим.

Би ло је вре ме из ме ђу две тр ке и сто га ни шта ни је оме та ло раз го вор. 
Ге не рал-ађу тант је осу ђи вао тр ке. алек сеј алек сан дро вич је про тив ре-
чио, бра не ћи их. ана је слу ша ла ње гов пи ску та ви мо но то ни глас не про-
пу шта ју ћи ни јед ну реч, и сва ка ње го ва реч чи ни ла јој се ла жна и бол но 
јој је па ра ла уши.

Ка да от по че тр ка с пре по на ма, на ду жи ни ста зе од че ти ри вр сте, она 
се наг ну на пред и, не ски да ју ћи очи ју, гле да ла је Врон ско га ко ји је при-
ла зио ко њу а по том уз ја хао, и у исто вре ме слу ша ла тај од врат ни глас 
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му жа ко ји ни ка ко да умук не. Њу је му чио страх због Врон ског, али ви ше 
ју је му чио, чи ни ло јој се, не пре кид ни звук пи ску та вог му же вље вог гла-
са с по зна тим ин то на ци ја ма.

„ја сам рђа ва же на, ја сам про па ла же на”, – ми сли ла је она – „али ја 
не во лим да ла жем, ја не под но сим лаж, а ње го ва (му же вље ва) хра на је 
– лаж. он све зна и све ви ди; шта ли осе ћа кад мо же та ко мир но да го во-
ри? Кад би убио ме не, кад би убио Врон ског, ја бих га по што ва ла. али 
не, ње му су по треб ни са мо лаж и при стој ност” – го во ри ла је ана у се би, 
не ми сле ћи о то ме шта би за пра во она хте ла од му жа, ка квог би же ле ла 
да га ви ди. она ни је схва та ла ни то да је та да на шња осо би та го вор љи-
вост алек се ја алек сан дро ви ча, ко ја ју је та ко раз дра жи ва ла, би ла са мо 
из раз ње го ве уну тра шње уз не ми ре но сти и не спо кој ства. Као што де те, 
кад се уда ри, ска чу ћи до во ди сво је ми ши ће у по крет не би ли за глу шио 
ми сли о же ни, ко је су, у ње ном при су ству и у при су ству Врон ско га, и 
при не пре ста ном по на вља њу ње го вог име на, зах те ва ле да се на њих 
обра ти па жња. и као што је код де те та при род но да ска че, та ко је и за 
ње га би ло при род но да ле по и па мет но го во ри…

(…) али у тај час пу шта ли су ја ха че, и сви раз го во ри се пре ки до ше. 
алек сеј алек сан дро вич ућу та; а сви се ди го ше и по гле да ше ка ре ци. 
алек се ја алек сан дро ви ча ни су за ни ма ле тр ке и за то ни је гле дао у ја ха-
че, већ је ра се ја но по чео пре ла зи ти умор ним очи ма пре ко гле да ла ца. 
Ње гов по глед за у ста ви се на ани.

Ње но ли це би ло је бле до и стро го. она, оче вид но, ни је ви де ла ни шта 
и ни ко га, осим јед ног. Ње на ру ка гр че ви то је сте за ла ле пе зу; а ана ни је 
ди са ла. он је по гле да, па се бр зо окре те за гле да ју ћи дру га ли ца.

„Па ето и ова да ма, и све дру ге су та ко ђе уз бу ђе не, то је пот пу но при-
род но” – ре че у се би алек сеј алек сан дро вич. Же лео је да не гле да у ану, 
али по глед му се не хо ти це оти мао к њој. он се опет за гле да у то ли це, 
ста ра ју ћи се да не чи та оно што је та ко ја сно би ло на пи са но на ње му, 
али је, и про тив сво је во ље, чи тао на ње му оно што ни је хтео да зна.

Пр ви пад Ку зо вље ва на ре ци уз бу ди све, али алек сеј алек сан дро вич 
ви де ја сно на бле дом, ли ку ју ћем ани ном ли цу да онај ко јег је она гле да-
ла ни је пао. Ка да је, по што су Ма хо тин и Врон ски пре ско чи ли ве ли ку 
ба ри је ру, офи цир ко ји је ја хао иза њих пао на том истом ме сту на глав-
це и остао да ле жи без све сти, и шум ужа са про шао кроз сву пу бли ку 
– алек сеј алек сан дро вич је ви део да ана то ни је чак ни опа зи ла, и с 
му ком је схва та ла о че му се го во ри око ње. а он је све че шће и че шће, и 
са све ве ћом упор но шћу, гле дао у њу. ана, сва об у зе та гле да њем Врон-
ско га, ко ји је ја хао, осе ти ла је са стра не упе рен у њу по глед хлад них 
очи ју сво га му жа.

она се освр те за тре ну так, упит но га по гле да, и ма ло се на мр штив-
ши, по но во окре ну.

„ах, све јед но ми је” – као да му је ре кла, и ви ше га ни јед ном не по-
гледа.
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тр ке су би ле не срећ не, јер је од се дам на е сто ри це па ло и угру ва ло се 
ви ше од по ло ви не. Пред крај тр ка сви су би ли уз бу ђе ни, уто ли ко ви ше 
што је и цар био не за до во љан.

сви су гла сно из ра жа ва ли сво је нео до бра ва ње, сви су по на вља ли ре-
че ни цу ко ју је не ко из ба цио: „Не до ста је са мо аре на са ла во ви ма”, и сви 
су осе ћа ли страх, та ко да ка да је Врон ски пао, и ана гла сно крик ну ла, у 
то ме ни је би ло ни чег нео бич ног. али од мах за тим на ани ном ли цу де си 
се про ме на ко ја је већ би ла са свим не до лич на. она се пот пу но из гу би. 
По че се тр за ти, као ухва ће на пти ца: час је хте ла да се диг не и по ђе не-
куд, час се обра ћа ла Бет си.

– иде мо, иде мо – го во ри ла је.
али Бет си је ни је слу ша ла. она је раз го ва ра ла, наг нув ши се на до ле с 

ге не ра лом ко ји јој је при шао.
алек сеј алек сан дро вич при ђе ани у уч ти во јој по ну ди ру ку.
– Хај де мо, ако же ли те – ре че он на фран цу ском; али ана је ослу шки-

ва ла оно што је го во рио ге не рал и не при ме ти му жа.
– Ка жу да је и он сло мио но гу – го во рио је ге не рал. – ово ни на шта 

не ли чи.
ана, не од го ва ра ју ћи му жу, по ди же по глед и упре очи у оно ме сто 

где је Врон ски пао; али би ло је та ко да ле ко и та мо се оку пи ло то ли ко 
све та да се ни шта ни је мо гло ви де ти. она спу сти по глед и хте де да по-
ђе, али у том ча су је дан офи цир до ју ри на ко њу и не што из ве шта ва ше 
ца ру. ана се по ви на пред, да чу је.

– сти ва! сти ва! – вик ну она бра та.
али је брат ни је чуо. она опет хте де да кре не.
– још је дан пут вам ну дим сво ју ру ку, ако же ли те да иде те – ре че алек-

сеј алек сан дро вич до ти чу ћи ње ну ру ку.
она се с од врат но шћу од ма че од ње га и, не по гле дав ши му у ли це, 

од го во ри:
– Не, не, оста ви те ме, ја ћу оста ти.

(Одломак) 
ПреводДаницаЈакшић 
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анТОн ПаВлОВич чехОВ
(1860–1904)

ујкавања

астроВ: Као да сам чуо глас је ле не ан дре јев не.
Вој НиЦ Ки: сад је би ла ов де.
астроВ: Див на же на. (За гле да бо чи це на сто лу.) Ле ко ви. Ка квих све ре це-
па та не ма ов де! и хар ков ских, и мо сков ских, и тул ских… свим гра до ви ма 
до са дио сво јом по да гром. Да ли је оди ста бо ле стан или се пре тва ра?
Вој НиЦ Ки: Бо ле стан је.
Па у за.
астроВ: Што си та ко ту жан? Жа лиш про фе со ра, ваљ да?
Вој НиЦ Ки: оста ви ме.
астроВ: или си, мо жда, за љу бљен у про фе сор ку?
Вој НиЦ Ки: она је мој друг.
астроВ: Већ?
Вој НиЦ Ки: Шта зна чи то „већ”?
астроВ: Же на мо же да бу де друг чо ве ку овим ре дом: нај пре при ја тељ, 
за тим ми ло сни ца, а по сле и друг.
Вој НиЦ Ки: од врат на фи ло зо фи ја.
астроВ: Шта?… јест… Мо рам при зна ти, по стао сам не уч тив. Ви диш, ја 
сам и пи јан. обич но се је дан пут ме сеч но ова ко на пи јем. Кад сам пи јан, 
по ста јем не уч тив и крај ње др зак. За ме не је та да све сит ни ца! Пред у зи-
мам нај те же опе ра ци је и вр шим их од лич но; цр там нај ши ре пла но ве 
бу дућ но сти; и та да сам се би не из гле дам као осо бе њак и ве ру јем да до-
но сим чо ве чан ству ве ли ку ко рист… ве ли ку! а у исто вре ме имам свој 
вла сти ти фи ло зоф ски си стем, и та да ми се сви ви, бра ћо мо ја, чи ни те 
као бу би це, као ми кро би. (Те ле ги ну.) об лан до, сви рај.
те Ле ГиН: Дра ги при ја те љу, за тво ју љу бав бих вр ло ра до, али раз у меј 
– у ку ћи сви спа ва ју.
астроВ: сви рај.
Те ле гин ти хо сви ра.
астроВ: тре ба да пи је мо. Хај де мо, чи ни ми се да је та мо оста ло још ко-
ња ка. а кад сва не, по ћи ће мо мо јој ку ћи. ‘оће мо ли? ја имам јед ног по-
моћ ни ка ко ји ни кад не ка же „хо ће мо”, не го ,,’оће мо”. стра шна ло пу жа. 
Да кле, оће мо ли? (Спа зив ши Со њу ко ја ула зи.) опро сти те, ја сам без ма-
шне. (Бр зо од ла зи; Те ле гин иде за њим.)
со Ња: а ти си се, уј ка-Ва ња, опет на пио с док то ром. Здру жи ли се си ви 
со ко ло ви. он је увек та кав, али за што ти! то ни ка ко не до ли ку је тво јим 
го ди на ма.
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Вој НиЦ Ки: Го ди не ту не игра ју уло гу. Кад већ не ма пра во га жи во та, не-
ка се жи ви од при ви ђе ња. ипак је и то бо ље не го ни шта.
со Ња: се но нам је по ко ше но, сва ки дан па да ки ша, све ће ис тру ли ти, а 
ти се за ни маш при ви ђе њи ма. са свим си за не ма рио га здин ство… ја ра-
дим са ма, са свим сам ма лак са ла … (По пла ше но.) Уј ко, ти пла чеш! 
Вој НиЦ Ки: Ка кав плач? Ни че га не ма… Ко је шта… сад си ме по гле да ла 
као тво ја по кој на ма ти. Ду шо мо ја! … (Жуд но јој љу би ру ке и ли це.) се-
стро мо ја… ми ла се стро мо ја … где ли си са да? Кад би она зна ла! ах, кад 
би зна ла!
со Ња: Шта, уј ко, шта кад би зна ла?
Вој ниц ки: те шко ми је, ни је ми до бро… Ни шта… Доц ни је… Ни шта… ја 
идем… (Од ла зи.)
со Ња (лу па у вра та): Ми ха и ло Ла во ви чу! Ви не спа ва те? За тре ну так!
астроВ (иза вра та): од мах! (Ма ло доц ни је ула зи: већ је у пр сни ку и с ма-
шном.) Шта же ли те?
со Ња: Ви пиј те ко ли ко хо ће те, ако вам се пи је, али, мо лим вас, не дај те 
уја ку да пи је. Ње му шко ди.
астроВ: До бро. Не ће мо ви ше пи ти. (Па у за.) ово га ча са од ла зим. ре ше-
но и пот пи са но. Док упрег ну ко ње, сва ну ће са свим.
со Ња: Па да ки ша. са че кај те до ују тро.
астроВ: олу ја про ла зи, са мо ће нас ма ло за хва ти ти. идем. и, мо лим 
вас, не мој те ме ви ше зва ти због ва шег оца. ја му ка жем – по да гра, а он 
– ре у ма ти зам; ја га мо лим да лег не, он се ди. а да нас уоп ште ни је го во-
рио са мном.
со Ња: раз ма жен је. (Тра жи по би феу.) Хо ће те ли да се при хва ти те?
астроВ: Па мо гу, дај те.
со Ња: ја во лим но ћу да ма ло пре за ло га јим. Чи ни ми се да у би феу има 
не што. Ка жу да је он у жи во ту имао ве лик успех код же на, ње га су да ме 
и раз ма зи ле. ево, узми те си ра. (Обо је сто је крај би феа и је ду.)
астроВ: ја да нас ни сам ни шта јео, са мо сам пио. Ваш отац има те шку на-
рав. (Ва ди из би феа бо цу.) Мо гу ли? (Ис пи ја ча ши цу.) ов де не ма ни ко га 
и мо же се отво ре но го во ри ти. Зна те ли да се ме ни чи ни да у ва шој ку ћи 
не бих мо гао ни ме сец да на жи ве ти, угу шио бих се у овом ва зду ху… Ваш 
отац, ко ји је сав уто нуо у сво ју по да гру и књи ге, уј ка Ва ња са сво јом ча-
мо ти њом, ва ша ба ка, нај зад, ва ша ма ће ха…
со Ња: Шта ма ће ха?
астроВ: У чо ве ка би тре ба ло да је све ле по: и ли це, и оде ло, и ду ша, и 
ми сли. она је див на, не ма спо ра, али… ето, она са мо је де, спа ва, ше та, за-
но си све нас сво јом ле по том – и ни шта ви ше. она не ма ни ка кве ду жно-
сти, за њу дру ги ра де… је ли та ко, а? а пра зан жи вот не мо же би ти чист. 
(Па у за.) Уоста лом, мо жда ја су дим су ви ше стро го. ја сам не за до во љан 
жи во том као и ваш уј ка Ва ња, и обо ји ца смо по ста ли гун ђа ла.
со Ња: и ви сте не за до вољ ни жи во том?
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астроВ: Жи вот уоп ште во лим, али наш жи вот, па ла нач ки, ру ски, око ва-
ни, не мо гу да под не сем и мр зим га из ду би не ду ше. а што се ти че мо га 
лич ног жи во та, та ко ми бо га, у ње му не ма ап со лут но ни че га до брог. 
Зна те, кад чо век иде по там ној но ћи кроз шу му, па ако у исто вре ме у 
да љи ни све тли ва тра, он не осе ћа ни умор, ни та му, ни бо дљи ка ве гран-
чи це, ко је га ши ба ју по ли цу… ја ра дим – ви то зна те – као ни ко у сре зу, 
суд би на ме ши ба без пре стан ка, не кад не из мер но па тим, али ја пред 
со бом не ви дим све тло сти… ја за се бе ни шта не оче ку јем, не во лим љу-
де… одав но већ ни ко га не во лим.
со Ња: Ни ко га?
астроВ: Ни ко га. Не ка кву не жност осе ћам са мо пре ма ва шој ста рој да-
ди љи – по на ви ци. се ља ци су ве о ма јед но ли ки, не про све ће ни, жи ве у 
пр љав шти ни, са ин те ли ген ци јом се те шко мо гу сло жи ти. она за ма ра. 
сви они, на ши до бри по зна ни ци, плит ко ми сле, плит ко осе ћа ју и не ви-
де да ље од сво га но са – је дом реч ју, глу пи су. а они ко ји су па мет ни ји и 
ис так ну ти ји, хи сте рич ни су, на гри зе ни ана ли зом, ре флек си јом… они 
бо лу ју, за ви де, бо ле снич ки кле ве та ју, уда ра ју чо ве ка с бо ка, гле да ју га 
ис под ока и за кљу чу ју: „а, то је пси хо пат!” или: „то је фра зер!” а кад не 
зна ју ка кав нат пис да за ле пе на мо је че ло, он да го во ре: „то је осо бе њак, 
осо бе њак!” ја во лим шу му – то је осо бе ња штво; не је дем ме со – то је, та-
ко ђе, осо бе ња штво. Не по сред них, чи стих, сло бод них од но са пре ма при-
ро ди и пре ма љу ди ма не ма… Не ма и не ма! (Хо ће да пи је.)
со Ња (бра ни му): Не, мо лим вас, пре кли њем вас, не пиј те ви ше.
астроВ: За што?
со Ња: За то што то не до ли ку је ва ма! Ви сте та ко от ме ни, има те та кав 
не жан глас… Шта ви ше, ви сте, као ни ко од свих ко је по зна јем – ле пи. 
За што хо ће те да бу де те на лик на обич не љу де ко ји пи ју и игра ју кар те? 
о, не чи ни те, мо лим вас! Ви увек го во ри те да љу ди не ства ра ју, не го ру-
ше оно што им је од о зго да то. За што, за што упро па шћу је те са ми се бе? 
Не мој те, мо лим вас, за кли њем вас.
астроВ (пру жа јој ру ку): Ви ше не ћу пи ти.
со Ња: Дај те ми реч. 
астроВ: Ча сна реч.
со Ња (сна жно му сте же ру ку): Хва ла вам!
астроВ: свр ше но! отре знио сам се. Ви ди те, ја сам већ са свим тре зан и 
оста ћу та кав до кра ја жи во та. (Гле да у сат.) Да кле, да на ста ви мо. Ка жем 
вам: мо је је вре ме већ про шло, за ме не је ка сно… оста рео сам, на ра дио 
се, ис ква рио, осе ћа ња ми оту пе ла, и чи ни ми се да се ви ше не бих мо гао 
при љу би ти уз чо ве ка. ја ни ко га не во лим и… не ћу во ле ти. оно што ме 
још за гре ва, то је ле по та. Пре ма ле по ти ни сам рав но ду шан. Чи ни ми се, 
кад би, ре ци мо, је ле на ан дре јев на хте ла, мо гла би ми за вр те ти па мет 
за је дан дан… али то ни је љу бав, ни је ода ност… (По кри ва очи ру ком и 
стре са се.)
со Ња: Шта вам је?



20

астроВ: она ко. За вре ме Ве ли ког по ста умро ми је је дан бо ле сник под 
хло ро фор мом.
со Ња: то тре ба за бо ра ви ти. (Па у за.) ре ци те ми, Ми ха и ло Ла во ви чу… 
Кад бих ја има ла дру га ри цу или мла ђу се стру, и кад би сте ви до зна ли 
да је она… но, ре ци мо, за љу бље на у вас, ка ко би сте се од но си ли пре ма 
то ме?
астроВ (сле жу ћи ра ме ни ма): Не знам. Ве ро ват но, ни ка ко. Дао бих јој 
на зна ње да ја не мо гу да во лим… да мо ја гла ва ни је ти ме за не се на. Би-
ло ка ко би ло, вре ме је да идем. Збо гом, го лу би це, ина че не ће мо до ју тра 
свр ши ти. (Сте же јој ру ку.) Про ћи ћу кроз са лон, ако до пу сти те, јер се 
бо јим да ме ваш ујак не за др жи. (Од ла зи.)
со Ња (са ма): он ми ни шта ни је ка зао… Ње го ва ду ша и ср це још увек су 
скри ве ни од ме не, због че га се он да осе ћам та ко срећ ном? (Сме је се за-
до вољ но.) ја сам му ре кла: ви сте от ме ни, пле ме ни ти, има те та ко не жан 
глас… Да ли је то би ло уме сно? Глас му тре пе ри, ми лу је… ево, осе ћам га 
у ва зду ху. али кад сам му го во ри ла о мла ђој се стри, ни је раз у мео… (Кр-
ше ћи ру ке.) о, ка ко је то стра шно што ни сам ле па! Ка ко стра шно! ја знам 
да ни сам ле па, знам, знам… Кад смо про шле не де ље из ла зи ли из цр кве, 
чу ла сам ка ко го во ре о ме ни, а јед на же на је ка за ла: „она је до бра, ве ли-
ко ду шна, али ште та што ни ма ло ни је ле па.” …ја ни сам ле па.
Ула зи Је ле на Ан дре јев на.
је Ле На аН Дре јеВ На (отва ра про зо ре): Про шла је не по го да. Ка ко је ди-
ван ва здух! (Па у за.) Где је док тор?
со Ња: оти шао је.
Па у за.
је Ле На аН Дре јеВ На: со фи!
со Ња: Мо лим.
је Ле На аН Дре јеВ На: До кле ће те ви ду ва ти на ме не? Ми јед на дру гој 
ни смо учи ни ле ни ка кво зло. За што би смо он да би ли не при ја те љи? До-
ста је би ло…
со Ња: ја сам и са ма хте ла… (Гр ли је.) До ста је би ло љут ње.
је Ле На аН Дре јеВ На: Вр ло до бро. (Обе су уз бу ђе не.)
со Ња: је ли та та ле гао?
је Ле На аН Дре јеВ На: Ни је, се ди у со би за при ма ње… Не го во ри мо јед-
на с дру гом не де ља ма, а бог би знао за што… (Спа зив ши отво рен би фе.) 
Шта је то?
со Ња: Ми ха ил Ла во вич је ве че рао.
је Ле На аН Дре јеВ На: има и ви на… Дај да пи је мо „бру дер шафт”.
со Ња: Хај де!
је Ле На аН Дре јеВ На: из јед не ча ши це… (На ли ва.) ова ко је бо ље. е, да-
кле – ти?
со Ња: ти. (Пи ју и љу бе се.) ја сам одав но хте ла да се по ми ри мо, али ме 
је не ка ко би ло сра мо та… (Пла че.)
је Ле На аН Дре јеВ На: Шта је, ти пла чеш?


