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СЛЕПА ВОЈСКА
Ти ши на у при ват ној ода ји ца ра Са му и ла би ла је та ко ве ли чан стве на, но исто вре-

ме но и то ли ко муч на и ду га да би би ло ко ме ма ње стр пљи вом мо гла де ло ва ти са бла-
сно. То, ме ђу тим, не ва жи за ње го вог са вет ни ка Ти ја бро са. Oвај мо нах се на ви као на 
тре нут ке у ко ји ма је вла дар тонуо ду бо ко у по нор сво јих ми сли. Сео је по ред ог њи шта, 
где су го ре ле бо ро ве це па ни це, ка ко би мир но по сма трао свог го спо да ра. Са му и ло је 
и да ље се део и ћу тао. Са мо сит ни ми ши ћи ко ји су игра ли на ца ре вом ли цу све до чи ли 
су о ве ли ком умо ру ко ји га је ско лио. Ко нач но је не вољ но про мр сио: 

- Оте рај је. Не тре ба да се ба вим вра ча њи ма ка ко бих вла дао сво јом зе мљом. 
Мо нах је устао. Са да је над ви сио вла да ра, што би ина че би ла увре да ко ја се пла ћа 

гла вом да се њих дво ји ца не по зна ју то ли ко ду го, го то во од ма лих но гу. Са му и ло се 
ни ка да ни је од но сио исто пре ма сво ме са вет ни ку као пре ма сви ма оста ли ма. 

- Но, она... 
Вла дар му је упу тио хла дан, ста ло жен по глед, но не где ду бо ко у том по гле ду ве што 

мо на хо во око спа зи ло је очај. 
- И ни ко не сме да зна за ову по ну ду, раз у меш? – из у стио је Са му и ло гла сом ко ји би 

био при клад ни ји за из ри ца ње смрт не пре су де не го за по вер љи ва упут ства, иако је 
то че сто би ва ло јед но те исто. Са вет ник се ду бо ко по кло нио. За жа лио је што ни је од-
био кне за Ди ми тра кад га је те рао да при бли жи ову же ну ца ру. 

- Да, мој го спо да ру. Од мах ћу је се ре ши ти.

* * *

Ти ја брос ни је ни шта мо рао да го во ри ве шти ци. Иако је из гле да ла из у зет но мла до, 
као да је до ју че би ла де вој чу рак, са ма је све схва ти ла по њи хо вом до мун ђа ва њу. Из-
вор сна ге ње них са ве та и про ро чан ста ва на ла зио се у над ре ал ном све ту, уме ла је да 
ту ма чи људ ске ге сто ве и да про чи та на ли ци ма љу ди ка да им је по треб на ње на по моћ. 

- На пра вио је гре шку – уз дах ну ла је ис пра вља ју ћи цр ну, јед но став ну ха љи ну без 
ика квих укра са. По гле да ла је мо на ха пра во у очи, осмех ну ла се ту жно и ко нач но по-
сег ну ла за кр зне ним ка пу том, по кло ном од кне за Ди ми тра. Ре кла је: – Лу та по там ним 
ход ни ци ма, а тре ба му бар је дан зрак све тла да на ђе пра ви пут... 

Ти ја брос јој се при бли жио и ухва тио је за ра ме. Сти снуо је свом сна гом, као твр до-
гла ву ма згу. – Не ћеш ти да бу деш све тлост на шем ца ру! Ра дуј се што ни је на ре дио да 
те уби ју. Вра ћај се свом кне зу и ужи вај у по се ти Охри ду док мо жеш. 

Же на је ти хо уз дах ну ла. По след њи пут је по гле да ла со бу. Још ни ка да ни је би ла то-
ли ко бли зу ца ра. Чак одав де је осе ћа ла ње го ву ра зор ну са мо ћу, ту гу и по тре бу да 
не ко рас пр ши ма глу ко ја је леб де ла по над ње го ве гла ве, исто као и бри га за бу дућ ност. 

ДОЗИВИ

Ромуалд Павлак



173

- За и ста би тре ба ло да ме по слу ша... – из у сти ла је. 
Мо нах јој је им пул сив но окр знуо ру ком ли це. За чу ђен соп стве ном ре ак ци јом, мо-

жда чак и ма ло упла шен, по ди гао је ру ку као да хо ће не што да ура ди, мо жда да се 
из ви ни збу ње ној ве шти ци. Но, са мо јој је без ре чи по ка зао вра та. Тр ља ју ћи по вре ђе-
ни образ по хр ли ла је ка из ла зу. Вра ћај се свом кне зу – по ми слио је љу ти то.

* * *

Ко нач но, остав ши сам, цар ни је мо рао да се пре тва ра. Био је умо ран, осе ћао се 
по пут би блиј ског про ро ка чи је је име но сио. И по пут ње га, поглéда ју ћи у про шлост, 
мо гао је да ка же: Мо ја је за слу га њи хо во ује ди ње ње. Као би блиј ски Са му и ло ко ји је ује ди
нио Изра ел це про тив Па ле сти на ца та ко сам и ја ску пио пле ме на и зе мље про тив тла
чи те ља, дао сам љу ди ма њи хо ву соп стве ну др жа ву. 

Са да се пак све оте ло кон тро ли. А крив је био баш тај про кле ти вла дар Кон стан ти-
но по ља, Ва си ли је II. Он је, као и сам Са му и ло, ве о ма млaд сту пио на пре сто. Ра то ва ли 
су не ко ли ко де це ни ја, очи глед но у име др жа ва, но би ло је у то ме не че га лич ног: не-
ка ква игра ка рак те ра, над ја ча ва ње, као у рва њу. Упор ни не при ја те љи ко ји ни ка да 
ни су је дан дру го ме по гле да ли у ли це... 

Ме ђу лич ним ства ри ма, у јед ном од ков че га, Са му и ло је чу вао ме да љон са Ва си-
ли је вим ли ком. Био је то пор трет вла да ра ко ји је на пу стио без бри жан и рас ка ла шан 
на чин жи во та по ко јем је не ка да био чу вен. Пор трет си ро вог, сум њи вог и раз дра жљи-
вог му шкар ца, усме ре ног са мо ка јед ном ци љу: ши ре њу гра ни ца Цар ства ко ли ко год 
је то мо гу ће за је дан људ ски век. По не кад би га Са му и ло клео, исто као и за вре ме оне 
грч ке екс пе ди ци је ка да је био ра њен у би ци про тив ви зан тиј ског во ђе Ни ки фо ра Ура-
но са у пе ло по не ској зе мљи. Ипак, че шће је гле дао у ли це вла да ра Ви зан ти је на кон 
три јум фа уз пи та ње: Шта сад, ма то ра бу да ло? Имаш ли не што да ми ка жеш? 

Њи хо ве су се ста зе пр ви пут укр сти ле ка да је мла ди Ва си ли је во дио сво ју ина у гу-
рал ну екс пе ди ци ју пра во на бу гар ске зе мље про тив мла до га, тек кру ни са ног ца ра. 
Та да је осва јач до шао чак до Се ре ди ке, кре нуо је у ср це сло вен ске зе мље. Град, упр кос 
оп са ди, ни је осво јен. Са му и ло је био по бед ник, на кон што је у Тра ја но вим Вра ти ма 
при пре мио за се ду за ви зан тиј ску вој ску у по вла че њу. Из вр шио је пра ви по кољ. И дан 
да нас на сам по мен тог три јум фа очи ста рог ца ра за си ја ју. Ех, они Гр ци, ка ко су бе жа ли! 
Кр вљу ко ја је по те кла из њи хо вих те ла мо гао је да на цр та ру ту до са мог Кон стан ти но-
по ља! Чак и да ље, до са мог До ри ле ја... То је би ла ка зна за ра ни је по ни же ње ка да је вла дар 
бу гар ске др жа ве, Бо рис II, око ван об ве зни ца ма, сла вио три јумф Јо ва на Ци ми ски ја у 
глав ном гра ду. Са му и ло је по ти снуо ту сра мо ту. Же лео је да се про сла ви. Ма штао је 
да бу де по пут Си ме о на, ко ји је уз по ча сти до че кан у Кон стан ти но по љу и ко ји је при мио 
кру ну из ру ку та мо шњег па три јар ха, бу гар ског ва си лев са, па га ско ро по че ше по сма-
тра ти као не ког ко је ра ван ви зан тиј ском ца ру, што би му исто вре ме но отво ри ло пут 
ка ви зан тиј ском пре сто лу. Ско ро... Двор ске ин три ге су оме ле Си ме о нов план. Мла ди 
Са му и ло, гу та ју ћи кра је ве сла бог Цар ства, на ме ра вао је да ис пра ви ту гре шку. Ста ри 
цар се гор ко на сме јао пла но ви ма овог мла ди ћа жед ног осве те и грч ке кр ви, по пут 
ње га не ка да. 
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Ка мо сре ће да је на дру гој стра ни не ко дру ги, не ки на шмин ка ни фић фи рић ко ји се 
пла ши са вет ни ка, усме рен са мо на чи та ње књи га и двор ске за ба ве... За што му је суд-
би на ста ви ла на пут тог чо ве ка ко ји је исто као и он мр зео ту ђу моћ по ред се бе? До шао 
је час да ра ту је са ца рем-вој ни ком. А не, као увек до са да, са ца рем-еру ди том, за шти-
ће ним од зе маљ ских ства ри, ко ји лу та из ме ђу те о ло шких, од но сно за кон ских дог ми. 

Ис пр ва је Ва си ли је те шко под но сио на па де бу гар ске вој ске ко ја је до пи ра ла до 
зи ди на Је дре на. Но, с вре ме ном је пре ва зи ла зио соп стве не сла бо сти, про бу дио је у 
се би пра вог бор ца. По след њих де сет го ди на су се ни за ли ви зан тиј ски три јум фи. Цар 
је већ ус пео да по ко ри Ма ке до ни ју и Те са ли ју, ма ло по ма ло осва јао је гра до ве и твр-
ђа ве, те је на ме ра вао да за поч не оп шту бит ку са Бу га ри ма усред њи хо вих зе ма ља. 

Са му и ло ни је имао илу зи ја: на ле то ће се све раз ја сни ти. Да... све му је из ма кло из 
ру ку. А што је би ло још го ре, ње гов син је ди нац, Га бри јел Ра до мир, ни је био по го дан 
на след ник. Не до ста ја ло му је ка рак те ра, ве шти не пре го ва ра ња са љу ди ма, а на по-
слет ку и раз бо ри то сти да у те шким си ту а ци ја ма за у зме свој став. Шко ле на ко је је 
Са му и ло слао си на на у чи ле су га ма ни ри ма, али не и хра бро сти ни му дро сти ко ја је 
би ла оба ве зна за вла да ра. Цар је за бри ну то гле дао у бу дућ ност и уоп ште га ни је те-
ши ло то што и Ва си ли је има сли чан про блем са на сле ђи ва њем. Обо ји ца су би ли ста ри 
и бо ле сни. Је дан је же лео да за др жи све шта је са то ли ком му ком ство рио, дру ги је 
пак же лео то да от ме и да се ње го во име веч но сла ви. И увек се Са му и ло по вла чио у 
тој игри, а Ва си ли је је три јум фо вао. 

Цар се при бли жио ков че гу и ис ко пао ме да љон. Отво рио га је и по гле дао с мр жњом, 
оштро, као гра бљи ви ца свој плен. – Ка ко да те по бе дим? – на гло га је об у зео та лас 
вру ћи не, на пад не за др жи вог бе са. Ба цио је ме да љон на под. По ди гао, те ба цио још 
јед ном... и још јед ном... Тек он да се сми рио. Шут нуо га је под со фу. Та мо ти је ме сто 
– по ми слио је су јет но – у пра ши ни и пр љав шти ни, у за бо ра ву! Ова бу ка је тр гла Ти ја-
бро са. У ње го вом по гле ду се очи то вао не мир. 

- Ни шта се не де ша ва! – сми рио га је Са му и ло уз го рак осмех. Мо нах је од го во рио 
уз исти ки се ли из раз ли ца. – Баш гла сно раз ми шља те, го спо ди не. Цар је са мо не стр-
пљи во од мах нуо ру ком. – Бо ље да ми ка жеш шта ти ми слиш: да ли је мо гу ће да се у 
ло ше мај ке ро ди до бар син? Са вет ник је до бро по зна вао свог го спо да ра, па је ла ко 
схва тио о че му го во ри. – Ми сли те, го спо ди не, на Те о фа на и ње го ву мај ку? Исти на да 
је од у век би ла про ста же на, мо жда чак и уби ца ка ко при ча ју, но за сво ју де цу је увек 
же ле ла са мо нај бо ље. И он је мо жда исто та ко нај бо љи за Ви зан ти ју, иако на ма до но-
си све са ме не сре ће. Са му и ло се на мр штио. Ипак ни шта ни је ре као, јер је у Ти ја бро-
со вим ре чи ма на ла зио сми сао. Он га је це нио због исти не, а не глу по сти из го ва ра не 
због стра ха или ма ло ум но сти. 

- Но, ка ко до ћи до ње га? – упи тао је очај но. – По ку ша вао сам да га ухо дим, тру јем, 
чак и да са срп ским гор шта ци ма скло пим тај ни са вез про тив ње га. И све уза луд. А 
са да нас уз не ми ра ва, на про ле ће ће по но во по ку ша ти да нам до а ка, да нас ис те ра из 
род не зе мље. Мо нах је уз дах нуо. – Он је пра ви на след ник Те о фа на, го спо ди не. Др жи 
скип тар и не ће да га пу сти, све се од ње га мо же оче ки ва ти. Не знам има ли не ко ко би 
мо гао да ути че на ње га. До бро зна те да го то во ни ко га не ви ди и да све од лу ке до но си 
сам. Мо жда се пла ши, а мо жда ни ко ме не ве ру је. Тре ба га по бе ди ти у ра ту, не по сто ји 
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дру го ре ше ње. – То сам и сâм знао – слег нуо је ра ме ни ма раз о ча ра ни Са му и ло. – Тра-
жио сам лак ши на чин. Ти ја брос је окле вао. – Го спо ди не, мо гу да је до... Цар га је ти хо 
упо зо рио по диг ну тим пр стом и то бе ше раз лог да са вет ник за мук не на по ла ре чи. 
Бес по моћ но је раз гле дао со бу. Би ла је без ма ло пра зна. До ста бо га ти је је из гле да ла, 
ре ци мо, со ба кне за Ди ми тра, па чак и ње го ва, што је мо нах, по сра мив ши се, кон ста-
то вао. Са му и ло ни је во лео рас кош. И то му је за јед нич ка осо би на са оним стар цем из 
Кон стан ти но по ља – по ми слио је Ти ја брос из не на да. – Иди – за мо лио га је ње гов 
го спо дар, уз не на да ну не жност. – Хо ћу да се по мо лим у са мо ћи.

* * *

Ују тру, тек што је устао, Ди ми тров гла сник је до нео пи смо. Кнез је мо лио за са ста нак 
у че ти ри ока. И Са му и лу је то од го ва ра ло. Хтео је без све до ка да раз го ва ра о рат ном 
по хо ду ко ји се бли жио. Ју че, у по но ћи, про бу дио се уз ври сак, на кон че га је устао и 
по пио не ко ли ко гу тља ја во де. Ни је мо гао да спа ва, раз ми шљао је о мно гим ства ри ма. 
Бит ка на отво ре ном би ло би нај бо ље ре ше ње, но мо жда бо ље да по ку ша да на ма ми 
ста рог по зна ни ка у зам ку...?

Ди ми тар је ушао у со бу као у скла ди ште оруж ја. Ње гов ко рак бе ше жу стар, а став 
ра то бо ран. Клек нуо је на ко ле но, по гнуо гла ву, но ка да је цар дао знак да се оста ви 
тих уви ђав но сти, по глед во ђе бу гар ске вој ске од мах се за ца кли. – Оте рао си је, го спо-
да ру? – по чео је. У пр ви мах цар ни је са свим раз у мео на шта је кнез ми слио. Тек на кон 
не ко ли ко тре ну та ка схва тио је на ко га Ди ми тар ми сли. – Оте рао – по твр дио је. – И сам 
знаш да сам тра жио по моћ од ве шти ца не ко ли ко пу та, но ни је нас то спа си ло од не сре-
ће. Кнез се на мр штио. – Она је по себ на. Про ве ре на. Са му и ло је на пра вио не ко ли ко 
ко ра ка по со би. На сме шио се под му кло. – Про ве ре на, исто као и она ко ја нам је ре кла 
да иде мо у Је дре не, на са свим су прот ну стра ну све та ка да нам је Ва си ли је оп се дао 
Ви дин? То ће од вра ти ти Ва си ли ја, твр ди ла је за гле да на у жи ву во ду. Цар ће за си гур но 
по хр ли ти да спа си свој град... Ме ђу тим, осам ме се ци је оп се дао на шу твр ђа ву, до па да, 
и шта смо до би ли ти ме што смо ра за ра ли Је дре не? Већ де сет го ди на по ку ша ва мо да 
до би је мо на траг Ви дин, уза луд. Ето, ко ли ко нас је ко штао са вет те же не. За у ста ви се 
на трен, па до мет ну: – Да, се ћам се да ни си ти он да во дио вој ску, ни ти си ми пред ла гао 
ону ве шти цу... – Ова је већ не ко ли ко пу та пред ви де ла исти ну – про мр мљао је не стр-
пљи во кнез, већ цр вен у ли цу. – Мо гли би смо ис ко ри сти ти ту по моћ... шта нас ко шта? 

Цар се при бли жио про зо ру. На дво ри шту очи шће ном од сне га ко ји је пре ко но ћи 
оби ла то па дао, не ки де ча ци су ве жба ли ма че ва ње др ве ним ма че ви ма. Са му и ло ру ком 
по зва Ди ми тра и по ка за му де цу. – На ма тре ба хра бро сти и ра зу ма. Мо жда и још ухо-
да. Све ће се ре ши ти на ле то, знам из ис ку ства, по мо ћу ма ча и лу ка. Уз дах нуо је, при-
бли жио се сто лу по ред зи да. На суо је ви но у два сре бр на пе ха ра, је дан је до дао кне зу, 
а дру ги по ди гао до уса на и от пио гу тљај. – Ди ми тре, мом че, зар ствар но ве ру јеш у те 
глу по сти? – за пи тао је ко нач но. – Ов де смо са ми, ни ко нас не слу ша, па ћу ти отво ре но 
ре ћи: био би лош во ђа да уме сто те бе тре ба да од лу чу ју жен ске гла ве! А ипак те це ним, 
јер си хра бар и у мо је име си до би јао бит ке без по мо ћи ве шти ца или де мо на, са мо 



176

за хва љу ју ћи вој нич ком за на ту! Кнез је још сна жни је по цр ве нео у ли цу, за гри зао је 
усну та ко да се чи ни ло да ће од мах по те ћи крв. Ипак ни шта ни је од го во рио.

* * *

Те но ћи у кне же вој со би ду го су го ре ле све ће, те се на о ко ло ши рио ми рис во ска. 
– Тре ба да се чу ваш Ра до ми ра – ја у ка ла је ве шти ца. – Ре ци те му... ка да га по гле да... 
ње гов хлад ни за дах ће до не ти ца ру смрт... Кнез је слег нуо ра ме ни ма. Ни је у ца ре вом 
окру же њу би ло ни ко га под тим име ном, осим ње го вог си на, ког су прог на ли са дво ра. 
Тре ба се то га се ти ти... кад до ђе од го ва ра ју ћи тре ну так. Ди ми тар се осмех нуо окрут но, 
угло ви ма уса на, без от кри ва ња зу ба. По се гао је за при пре мље ним ко ноп цем. Мо жда 
би тре ба ло да се пла ши по сле ди ца оно га шта је на ме ра вао да учи ни. Но ипак ни је још 
био стар, на вр шио је тек три де сет две го ди не. И же лео је власт, ко ју не би мо рао ни 
са ким да де ли.

* * *

По сле два да на, у пред гра ђу, пси су ис ко па ли из сне га те ло ве шти це. По ред је ле-
жао штап и за ве жљај ства ри. Не ки су се чу ди ли што је же на на пу сти ла глав ни град 
са свим са ма и от пу то ва ла за ве ја ним пу тем. Но, би ли су ту и дру ги, по пут Ти ја бро са, 
ко ји су се мо ли ли при ље жни је но обич но, као да су њи хо ви гре си ве ћи.

* * *

Ово је би ло мно го го ре не го по раз од стра не Ни ки фо ра Ура но са на Пе ло по не зу! 
Оно је би ло слу чај но, де си ло се за вре ме пљач ка шког по хо да по ту ђој зе мљи. Ов де 
су упа ли у зам ку лу ка ве ли си це ко ја им је до зво ли ла да се поп ну на бје ла сич ке пре во-
је, као да су бе жа ли... па се тек из не на да за чу ло да је њи хо ва вој ска сву где, баш сву где 
– сте за ли су обруч око Са му и ло ве вој ске! Пра во је чу до што је ва си левс ус пео да во ди 
сво је тру пе пре ко бр зог, на бу ја лог Стри мо на! Пра во је чу до што је, уме сто да упад не 
у зам ку, ус пео сам да је на пра ви! Је ди но за хва љу ју ћи Ди ми тро вом по жр тво ва њу ста-
ри цар је пре жи вео и по бе гао из зам ке. За вр ши ло се са мо на озбиљ ној ра ни на но зи, 
из над ко ле на. Ле жао је бес по моћ но у ко чи ји ко ја је тан др ка ла по не рав ном пу ту, ба-
ца ка ју ћи у ва здух ме ку по сте љи ну за јед но са Са му и лом. 

По вла че ње је пред во дио је дан од ло ка ла ца, ко ји је по зна вао пла ни не као свој џеп. 
По хи тао је на пред да ју ћи гру пи вла да ре вих са пут ни ка мо гућ ност да раз ме не не ко ли-
ко по вер љи вих ре чи. – Кнез Ди ми тар се бо ри као ни кад, као сам ђа во! – Ти ја брос 
ко ји је ишао на ко њу по ред ко чи је по ку ша вао је да уте ши вла да ра. – Ни је још све 
про па ло! Не ка ко ће се по ву ћи са сво јим љу ди ма. Ва си ли је ипак ни ка квим пре ла зи ма 
не ће ус пе ти да про дре са вој ском, сви мо сто ви су сру ше ни! Са му и ло је од мах нуо гла-
вом. Био је све бле ђи. Ра на је не пре ста но кр ва ри ла. – Ни је го то во – ја ук нуо је. – Спа си 
че тврт вој ске, ако Бог до зво ли. На гло му се за вр те ло у гла ви. За тво рио је очи и уто нуо 
у не ми ран сан. Гле да ју ћи ра ње ног ца ра, са вет ник се пи тао да ли ће га до ве сти жи вог 
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у При леп, уда љен два да на бр зе во жње. При бли жио се во ди чу и упи тао га то. – Ове су 
пла ни не по бе ди ле мно ге – на трен је окле вао, те до ба цио – и ми смо се не ким чу дом 
спа си ли. Но ако већ тре ба да стиг не мо у град, од го вор ност је на ме ни. А да ли да оста-
ви мо ца ра жи вог или не, са мо Бог зна. Ти ја брос је слег нуо ра ме ни ма. Сва ка го ра под 
ко јом се гу би за по ра же ног је зла. Но, за по бед ни ка је до бра. Мо нах се на дао да се 
ни ка да, али ни ка да не ће вра ти ти та мо. 

У да љи ни из над ма си ва на зи рао се ви со ки врх по кри вен сне жном ка пом, тек по-
не где от кри ва ју ћи гра нит на ре бра, ис пуп че на као на људ ском ске ле ту. Ми мо и ла зи ли 
су га сле ва, си ла зе ћи у ду гу до ли ну, где је ле жао При леп. Во дич се са мо осмех нуо 
сво јим ми сли ма. Ви дев ши мо на хов страх ни је по де лио са њим да су ло кал ни ме шта ни 
ову пла ни ну, иако до бро зна ју за ужа сне ла ви не ко је се об ру ша ва ју с ње, на зва ли Ра-
до мир. У њи хо вом ди ја лек ту, су сре сти се с Ра до ми ром, зна чи ло је смрт у пла ни ни.

* * *

Сун це је про бу ди ло Са му и ла. Бле сак ко ји је про ди рао кроз шу пљи ка ви ма те ри јал 
за ве се, до пи рао је до ца ре вог кре ве та, гре ју ћи ње го во сла бо те ло. Ду же вре ме ста рац 
је ле жао не по крет но, при се ћа ју ћи се ко је и шта ра ди ов де. По сле му се вра ти ло се-
ћа ње на про гон у бје ла сич ком вен цу, на ра ну, на па нич ни бег... На мр го дио се га дљи во, 
па је од луч но зба цио ко жно ће бе ко јим бе ше по кри вен до са ме бра де. Но га му је би-
ла умо та на у де бе ли за вој, ис под ког је ста вљен ле ко ви ти ме лем. Ни је га бо ле ло, а 
ни је осе ћао ни за дах ган гре не. Би ће до бро – по ми слио је. 

Не где иза зи да су од је ки ва ли зву ци раз го во ра, но Са му и ло је био још по спан и 
слаб па ни је био рас по ло жен за дру штво. Не ко ли ко тре ну та ка ка сни је чуо је са мо 
шкри па ње шар ки ка да би не ко пре сту пио пре ко пра га со бе. Цар се окре ну у том сме-
ру, но ка пут ко ји је ви сио по ред вра та скри вао је си лу е ту го ста. – Ко је? – упи тао је с 
по ла гла са, ре флек сно се освр ћу ћи за не ким оруж јем. – Ја сам, го спо да ру – сми рио га 
је Ти ја брос. Мо нах је ушао и бри жно за тво рио вра та. Сео је на јед но став ну, др ве ну 
сто ли цу по ред вла да ре вог кре ве та, па жљи во за тва ра ју ћи вра та за со бом и за гле да-
ју ћи га зна ти жељ но. 

- Ко ли ко ду го ле жим? – упи тао је Са му и ло. – Три да на – од го во рио је ко ле бљи во 
са вет ник. – Ра на је до ста ду бо ка, из гу би ли сте мно го кр ви, го спо да ру... Цар је на тре-
ну так ућу тао. Три да на... ина че, про шло је шест од бит ке. – Шта је са Ди ми тром? Са 
вој ском? Ти ја брос се са мо уз вр по љио. Сто ли ца за крц ка као да ће се рас па сти од ње-
го ве те жи не, иако мо нах бе ше ви так, бо ље ре ћи мр шав. Ех, на ме штај је ов де сли чан 
гра ду: си ро тињ ски – по ми слио је Са му и ло. – Ни је исти као онај у Охри ду. При леп ски 
за мак у ком су бо ра ви ли ни је био ни по че му сли чан твр ђа ви у глав ном гра ду. – Не 
знам. Вра ти ле су се не ке ра су те гру пи це, оста ли, очи глед но под Ди ми тро вим вођ ством, 
и да ље се бо ре... – Не ћу ни да чу јем за реч „очи глед но“! – пре ки нуо га је не стр пљи ви 
вла дар на гло се ус пра вив ши у кре ве ту. Но на пор је био пре ве лик, па је по но во пао на 
по сте љу. – Шта че каш? Да умрем ов де?! Ка ко то не знаш, ша љи ку ри ра, зар тре ба да 
те учим?! До ђа во ла, за што ни си то већ учи нио?! Са вет ник је ско ро ис тр чао из со бе. 
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Тек ка сни је, као да га је Ти ја брос до звао, ушао је ле кар, ста ри ји бра до ња, с по гле-
дом пи ја ви ча ра, ре флек сно гле да ју ћи где би на бо ле сни ко вом те лу мо гао да раз ме сти 
сво ја љи га ва ство ре ња. За гле дао је ра ну, кли мао гла вом, и ко нач но кон ста то вао да 
ће Са му и ло би ти у ста њу да уста не из кре ве та за три да на. За тим су слу ге до не ле оброк. 
Цар је по пио ма ло су пе, узео не ко ли ко за ло га ја пе че ња, на те рао се да по је де ја бу ку, 
те ко нач но, љу ти тим по кре том ру ке, оте рао све на поље. - Гу би те се! Мо рам да ми слим! 
Осе ћао се до вољ но ја ким да раз ми шља о сле де ћем по те зу. Ва си ли је је до био бит ку. 
Но, пи та ње је да ли ће до би ти рат! Ни сам ипак окру тан по пут Кру ма, не пи јем ви но из 
ло ба ње јед ног ви зан тиј ског ца ра - по ми слио је са згра жа ва њем Са му и ло, не моћ но гу-
жва ју ћи по сте љу. - Же лим са мо до бро за сво ју зе мљу. Же лим да ис тра је. Бо же мој, да ли 
је то ствар но пре ви ше? 

Не где та мо Ва си ли је је за си гур но три јум фо вао. Но у ца ре вом ср цу мр жња се ме-
ша ла са гор чи ном. Он би био спре ман да пре кр ши сво је прин ци пе. Про дао би ду шу ђа
во лу са мо кад би имао при ли ку – на ста вљао је вла дар Бу га ра су мор но да раз ми шља. 
– Већ је про ме нио и сво је рат не оби ча је. Уме сто да по чи ње кам па њу усред про ле ћа и 
кра јем ле та се вра ћа на свој те рен, као што би то тре ба ло пра ви цар да чи ни, тај 
бе сни рис је био спре ман да ов де зи му је и да се бо ри док не по стиг не циљ! И ко ри стио је 
сва ки на чин, чак и од врат ну из да ју. Драч ипак ни је пао по сле стра шне оп са де, зи до ви 
ни су сру ше ни. Ви зан ти нац је пот ку пио љу де, чи тав град је без да на бор бе пре шао на 
ње го ву стра ну. Да ли сад иста суд би на че ка и При леп? Ја ов де ле жим че ка ју ћи Ди ми тра, 
док се они мо жда за ме не већ цењ ка ју као за ко кош на пи ја ци? Мо жда су за Ва си ли ја га
ран ци је за град вред не по гле да на ста рог ца ра, во ђе ног на уже ту, по пут те ле та пред 
кла ње, исто као што је већ је дан ва си левс во дио Бо ри са II? Ко нач но, не сми слив ши 
ни шта дру го осим да кри шом уби је ва си лев са, за спао је.

* * *

Ка да се због бо ла ко ји се ши рио из ра не по но во трг нуо из не мир ног сна, из муч ног 
без на ђа, дан већ бе ше при кра ју. Сун це се ви ше ни је мо гло ви де ти кроз про зор. При-
ја ла му је ти ши на. Али га је у исто вре ме и бри ну ла. Жи вот у зам ку ни ка да ни је тих, 
са да је пак де ло ва ло као да је ку га про шла кроз При леп и са мо је ста рог ца ра Бог 
оста вио жи вог. - Ти ја бро се! – до вик ну. Мук... Ка да ње гов глас утих ну, у со би на ста де 
не при јат на ти ши на. Вла дар ни је чуо ни па цо ве ни ми ше ве, као да се све жи во са кри ло 
у ру пе. Тек по сле не ко ли ко ду гих тре нут ка вра та су не си гур но за шкри па ла. Са му и ло се 
по ди гао с му ком на лак то ве и ја ук нуо јер је но гу по но во про жео бол ни пла мен. - Ле зи-
те, го спо ди не – за мо лио га је мо нах са врá та. - У ре ду је... за и ста је све у ре ду – убе ђи-
вао га је Ти ја брос. Но из раз ње го вог ли ца је све до чио са свим су прот но. Ни је знао да 
ла же. Мо жда му је цар баш за то одав но све по ве рио и још ни ка да ни је за жа лио због 
то га. - По раз? – ја ук нуо је бол но, по ку ша ва ју ћи да се при диг не из кре ве та. - Не мој да ме 
ла жеш! Град нам је од у зет! Ку га? При чај, бед ни мо на ху, не мој да ме шти тиш од исти не! 
– ње го ва ру ка је чвр сто сти сну ла Ти ја бро со во ра ме. Са вет ник је са мо у ти ши ни по мо гао 
Са му и лу да ста не на но ге, ви дев ши да га је по пут бо ле сног де те та не мо гу ће за др жа ти 
у кре ве ту. Сто је ћи је два на кли ма вим но га ма, сик ћу ћи од бо ла ко ји је до пи рао из ра не 
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на но зи, ста ри вла дар је на чи нио не ко ли ко ко ра ка те је по се гао за бун дом од ри со вог 
кр зна ко ја је ле жа ла на клу пи. - Ре ци ми шта се де ша ва! – по ди гао је глас. - Сме ста! 
Ти ја брос је с му ком из го ва рао ре чи: - На ша вој ска се вра ћа... по ра же на... На Са му и ла 
ово ни је оста ви ло не ки ути сак. Бе же ћи пре ко бје ла сич ких пре во ја већ је знао да је 
бит ка из гу бље на. Ако се део вој ске вра ћа, тре ба ло би од мах ор га ни зо ва ти од бра ну, 
јер иза бе гу на ца иде Ва си ли је са сво јом вој ском. - ‘Ај мо... тре ба им по ка за ти да цар још 
жи ви... тре ба их под ста ћи, да ти им но ву на ду... – до ви ки вао је ре чи ма ис пре ки да ним 
од бо ла. Ти ја брос је по ку ша вао не што да ка же, али Са му и ло му ни је дао да до ђе до 
ре чи. Пр ви је иза шао из со бе. 

Све око њих бе ше пу сто, као да су сви по бе гли из зам ка. Ти ја брос је за пам тио на 
ко ју је ка пи ју тре ба ло да до ђе вој ска и по вео је та мо ца ра. Већ се ску пи ла по ве ћа го-
ми ла зна ти жељ них љу ди. Кри ла град ске ка пи је су би ла раз мак ну та, ре шет ка по диг-
ну та. Пр ва гру па вој ни ка је упра во за ко ра чи ла уну тра, а пут за упо ри ште био је црн 
од гла ва њи хо вих са бо ра ца ко ји су их сле ди ли. Ко ра ча ли су је дан иза дру го га, не си-
гур но пру жа ју ћи ис пред се бе ру ке, као слеп ци. Цар ис по чет ка ни је раз у мео за што, но 
вр ло бр зо је схва тио... Го то во сви бе ху осле пље ни. Што их је ви ше ула зи ло на ве ли ки 
трг иза ка пи је, то је све стра шни је из гле да ло. Са мо је по не где по не ки вој ник жмир као 
јед ним спа се ним оком и во дио дру ге на пред, уну тар твр ђа ве, исто као што их је ра-
ни је до вео у При леп. 

У су то ну је тај ка ра ван сле пих и њи хо вих јед но о ких во ди ча из гле дао ужа сни је од 
ноћ не мо ре. Јер у ко шма ру се по ја вљу је са мо не ко ли ко, нај ви ше де се так стра шних 
ли ко ва и гро зни за дах стра ха, ов де је пак, ис пред Са му и ло вих очи ју, про ла зи ла бес ко-
нач но ду га убо га вој ска ко ја се го ми ла ла на дво ри шту, по ла ко про ди ру ћу до при леп-
ских ули чи ца и ка пи ја.

Ста ри цар ни је био у ста њу да се про бу ди и отре зни од на до ла зе ће гро зо те, и да ље 
је, за јед но са Ти ја бро сом, ста јао на сте пе ни шту окре ну том пре ма дво ри шту. По сма-
тра чи су ћу та ли. Го ми ла вој ни ка се ули ва ла у град ске ули це, те ту ра ју ћи се уз ти хи 
ре зиг ни ра ни ја ук. Би ло је ја сно да је Ва си ли је пу стио све ухва ће не на про ла зу у Бје-
ла си ци, трај но их осле пив ши пре то га. Сто ти не, хи ља де осле пље них. Са му и ло је свом 
сна гом сти скао зу бе. По слао је ту вој ску у бит ку, ма да је знао да ри зи ку је, али се ни 
сам ни је ште део, о че му је нај бо ље све до чи ла бол на ра на на но зи. Да су ови љу ди 
јед но став но по ги ну ли, као што то обич но би ва – под нео би то исто као што су под но-
си ли сви вла да ри од вај ка да и исто као што ће то увек под но си ти. Но, чо век ког је 
то ли ко мр зео, вра тио му их је жи ве, а ипак не спо соб не за би ло шта, у не ку ру ку мр тве. 
Са му и лу на вре ше оне ре чи ко је је по ми слио пре не ког вре ме на, ре чи те шке по пут 
ка ме ња: „Шта сад, ма то ра бу да ло? Имаш ли не што да ми ка жеш?“ Са да тре ба да се 
бри не о тим љу ди ма – по ми слио је цар очај но, бе сно, љу ти то. - То ли ко хи ља да љу ди! 
То ли ко тро шко ва! Бо ље да су по ги ну ли у не ком јар ку! Ово је би ло ни ско, где год да се по
ја ве, циљ им је са мо да те мо рал но га зе, да уни ште ве ру у сми сао бор бе. Исто као што 
су мо рал но зга зи ли све ове вој ни ке. Јер ко би во лео да га тре ти ра ју то ли ко окрут но 
уме сто да по ги не ча сно ако већ тре ба? 

А он да су ка Са му и лу скре ну ла дво ји ца. Је дан бе ше во дич, с јед ним оком. Дру ги 
пак са свим слеп – Ди ми тар. Осла ња ју ћи се на Ти ја бро са, вла дар је на пра вио не ко ли ко 
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ко ра ка пре ма кне зу, су ор га ни за то ру рат ног по хо да, а са да и жр тви то га ра та. Не ко ли-
ко ве о ма те шких ко ра ка. Као да се бо ри са бе сном реч ном стру јом. Во дич је не што 
шап нуо Ди ми тру, а кад су цар и са вет ник већ би ли на до мак ис пру же не ру ке, кнез се 
по кло ни по кор но, с ува жа ва њем. Мо нах се пла шио да ће по лу де ти, да ће по че ти да 
ври шти. По чео је да се у се би мо ли Бо гу – не, не за спа се ње и оздра вље ње ових не-
срећ ни ка. Мо лио се за бла жен ство бр зог за бо ра ва те за стра шу ју ће сце не. Ди ми тар је 
ста јао уко че но, као да се пла ши не ког не спрет ног по кре та, због ког би мо гао ис па сти 
сме шан. Кр ва вим оч ним ду пља ма гле дао је Са му и ла ко ји ни је био у ста њу да про го-
во ри ни реч. Чи ни ло се да је вре ме ста ло – бар за не ке. Ко нач но, кнез је по ку шао не што 
да за у сти. Ми цао је усна ма, без гла са, јед ном па дру гом, те уме сто ре чи, чуо се са мо 
тих, го то во не чу јан плач. По гнуо је гла ву, те на чи нио два не си гур на ко ра ка. Ње гов се 
во дич при ди гао, пра те ћи свог во ђу... Вла дар та ко ђе ни је био у ста њу да про го во ри ни 
реч. Са мо је ди сао те шко, све шум ни је. На че лу су му ис ко чи ле де бе ле ве не. Од јед ном 
је крик нуо, не ра зу мљи во, под му кло, ви ше од бе са, не го од бо ла – и остав ши без све-
сти, пао на снег.

* * *

Ти ја брос је бдео над кре ве том бо ле сни ка да но ноћ но. Од ла зио је са мо на слу жбу 
у цр кву. Јед ном је по шао и у по се ту Ди ми тру ко ји, за тво рен у сво јој со би, ни је же лео 
да при ча ни са ким. Са вет ни ка је ипак пу стио уну тра. И мо жда, због окрут но сти и бе са 
ко ји су су мор ни са пут ни ци оча ја, а мо жда и за то што је же лео ко нач но да по де ли са 
не ким сво ју стра шну тај ну, ис по ве дио се и по ве рио му исти ну о стра шном гре ху ко ји 
је учи нио и због ког ће се ка ја ти до кра ја жи во та. Мо нах је иза шао сав по тре сен. Све 
до та да је ми слио да је ве шти цу убио не ки ло пов, због дра го це не бун де, кне же вог 
по кло на. 

Мо ле ћи се, са вет ник овог ца ра ко ји бе ше на са мр ти, обич но је пла као. А људ ско 
са о се ћа ње, по гле ди пу ни ди вље ња и ти ха ис по вест о то ме ко ли ко во ли свог вла да ра, 
на но си ли су му са мо бол, то ли ко сна жан да се су здр жа вао да не поч не да ври шти 
усред те бо жан ске ти ши не и да је та ко раз би је у па рам пар чад. 

Јед не ве че ри, по сле слу жбе, за др жа ла га је не ка ба ба, уви је на у ста ре кр пе, од врат на, 
осе ћа ла се на бе ду и ста рост. Же лео да је оте ра што пре и да се вра ти свом вла да ру, 
но она се ухва ти ла за ње го ву ха љи ну као пас. Ко нач но је за стао, схва та ју ћи да ће је се 
бр же осло бо ди ти ако по слу ша шта хо ће да му ка же. На тре ну так је ди са ла те шко, 
умор на од бор бе са Ти ја бро сом, те је ко нач но из ву кла ис под ха љи не ма ле ни за ве жљај. 
Уну тра је за сја ло ша ре но ста кло. - Из гу би ла сам си на на том про ла зу – ре кла је огор-
че но. - Али наш цар је био до бар, па не ма у ме ни бе са... Не ка узме ову жи ву во ду са 
чу де сног из во ра, па нек на тр ља њом сле по оч ни це – ста ви ла је бо чи цу бри жно у мо-
на хов длан, и сти сну ла ње го ве пр сте да је не ис пу сти. - По мо гла је код свих стра шних 
бо ле сти, не ка про ба, не ће ште ти ти... – утих ну ла је, јер шта ви ше про ста ба ба мо же да 
учи ни но да пру жи оно нај дра го це ни је што има, оно што је чу ва ла за свог си на, али 
ње му је не што дру го би ло су ђе но.
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Гле да ју ћи ту ста ру, из бо ра ну же ну, не ка да пла вих очи ју, са да пак из бле де лих по пут 
лет њег не ба без обла ка, са вет ник се се тио ли ца ве шти це у Охри ду. И ње них ре чи. Тек 
са да је схва тио да су зву ча ле као мол ба. Ме ђу тим, у гра ду су из не на да по че ла зво ни-
ти зво на. Ве ро ват но је до ла зио Ва си ли је са сво јом вој ском. Или је не где из био по жар, 
иако са вет ник ни је мо гао да ви ди ниг де обла ке ди ма. Ипак ни је знао да ла же ни са мог 
се бе. До бро је схва тао шта су ствар но озна ча ва ла та зво на: цар је умро. По крио је ли це 
дла но ви ма. Ста кле на бо чи ца ис па ла му је из ру ку. За сја ла је на све тло сти од ла зе ћег 
да на, а за тим уто ну ла у снег.

* * *

Две не де ље по сле Са му и ло ве са хра не мо нах Ти ја брос је од лу чио да по тра жи не ку 
ја зби ну у не при сту пач ној пла ни ни, да по сти, ме ди ти ра, па на по слет ку и умре. Ис пр ва 
су про ба ли да га спре че, го во ри ли су му да ће се ло ша сре ћа пре ки ну ти, и да се рат 
са Ви зан тиј ским цар ством мо же до би ти. Ра до мир, но ви цар, хтео је чак да га за ро би 
и за др жи у за кљу ча ној со би то ли ко ду го да мо нах ко нач но иза ђе из нај цр њег оча ја. 
Но ви цар ни је баш са о се ћао с њим, већ је био све стан да је овај ста ри мо нах био ду го 
очев са вет ник, те да му ње го ва му дрост не ће још ду го би ти до ступ на. Ти ја брос је ипак 
твр до гла во го во рио сви ма да не же ли гле да ти пад сво је зе мље. Ни је ни про бао да 
об ја сни љу ди ма ка ко је имао у сво јим ру ка ма кључ за успех и бо љу суд би ну за све 
Бу га ре, и да је до зво лио да му скли зне из не спрет них пр сти ју. У соп стве ним очи ма је 
био крив. Тре ба ло је ви ше да ин си сти ра. Ко нач но је то схва тио, иако је би ло пре ка сно. 
На кра ју су кон ста то ва ли да је трај но по лу део од оча ја и да ње го ве ре чи са мо иза зи-
ва ју не мир ме ђу љу ди ма. До зво ли ли су му да оде. 

Бла го сло вио је ста нов ни ке При ле па и оти шао на свој по след њи пут. Ко зна, мо жда 
је сам ми ло сти ви Бог по слу шао ње го ве мо ли тве за брз за бо рав? Ни је сти гао да ле ко. 
Од мах су га на пу ту шче па ли ву ко ви ко ју су га рас ко ма да ли, ка ко би се на хра ни ли, а 
ве ћи ну ко сти ју су раз ву кли по око ли ни. Ли це је ипак оста ло не так ну то. И они, ко ји су 
на шли мо на ха, би ли су за чу ђе ни, јер уме сто гри ма се стра ха, на ста ром ли цу су ви де ли... 
олак ша ње.

(С пољ ског пре ве ла Аг ње шка Жу хов ска Арент)




