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БЕ ЛЕ ШКЕ ИЗ РА ТА: ФРАН ЦУ СКА 1940–1944.
20. 5. 1940.

Ти ши на и же га. Па риз је опу стео и пра зни се из да на у дан. Све се не ка ко кри шом 
од ви ја. Љу ди од ла зе, до по след њег тре нут ка уве ра ва ју ћи по зна ни ке „ми се одав де не 
ми че мо“. Ипак, све че шће се на ули ца ма ви де ау то мо би ли ка ко кли зе с те шким пр тља-
гом при чвр шће ним на кро ву и хр ле на југ. Не тре ба обра ћа ти па жњу на њих. Али, 
не си гур ност и та јан стве ност пре кри ле су град. Иду ћи ули цом, стал но сам раз ми шљао 
о то ме ка ко су ми нај нор мал ни је по ја ве сва ко днев ног жи во та из гле да ле та јан стве не. 
Ау то мо би ли су се кре та ли чуд но, не ка ко ти ше и бр же, а на ста ни ца ма ме тр оа љу ди 
ни су че ка ли са мо воз, већ не што ви ше. У ва зду ху су леб де ле лаж и не до ре че ност.

Тек је ју тр ос иш че зла та пра зни на у гру ди ма, ко ју је сва ко осе ћао. Веј ган је по ста вљен 
за глав но ко ман ду ју ћег на Га мле но во ме сто, Пе тен је у вла ди. Веј ган је од мах пре у зео ко-
ман ду и оти шао на фронт. По че ло је да се шу шка о из да ји: на вод но, Га млен је из вр шио 
са мо у би ство, по сто је до ка зи да је... и та ко да ље. Ве ру је се Веј га ну, ве ру је се да ће он попра-
ви ти и за кр пи ти. Ме ђу тим, пр ву фа зу ове бит ке Фран цу зи су из гу би ли дуж це ле ли ни је.

Нем ци су већ у Ара су и Амје ну, на сто је да оп ко ле бел гиј ску ар ми ју.

5. 6. 1940.

Од 10. ма ја Нем ци уда ра ју све же шће. Ту ку истим тем пом. Тек што су ју че за вр ши ли 
са ар ми јом Флан дри је, ју трос у че ти ри са та за по че ли су офан зи ву дуж це ле ли ни је, од 
мо ра чак до Со а со на. Не зна се још да ли и где на пре ду ју, али не бих се за чу дио ако би 
су тра би ли у Ком пје њу, а за пет да на у Па ри зу.

Па кле на вру ћи на. На на шој ман сар ди је као у пе кар ској пе ћи. По сле ве че ре оти шли 
смо у „Кар ди нал“ у Бу ле ва ру да по се ди мо на ма ње за гу шљи вом ва зду ху. Пио сам рум, 
за ли ва ју ћи га со да-во дом с ле дом. У Бу ле ва ру пу сто и мрач но. По гле дао сам Ба сју и, 
сме ју ћи се, ре као: „Пред ска за ла си.“

Не знам ка ко, али го ди ну да на пре не го што је из био рат већ је зна ла и на мо ја оду-
ше вља ва ња Фран цу ском стал но од го ва ра ла да ће се, кад Нем ци уда ре, та зе мља раз-
би ти као да је од ста кла. Ни сам ве ро вао. Од га јен сам на ми ту о Фран цу ској. А са да шта? 
Рас па да се – и то се рас па да ти хо, пу ца као фирц, без пра ска.

12. 6. 1940.

Ју тр ос сам устао и, по што сам се до ве зао ме тро ом до Порт Ор ле а на, оти шао сам 
пе ши це у фа бри ку. Па ко ва ли су по след ње сан ду ке. Упра ва је на ре ди ла Фран цу зи ма 
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и По ља ци ма да иду пе ши це пре ма Не му ру. На јед ном од ка ми о на, не ка квим чу дом, 
уме сто пр тља га Фран цузâ, оти шао је пр тљаг По љакâ, њи хо вих же на и де це – нај го ри 
пр тљаг у ова квим слу ча је ви ма.

Ни је би ло ви ше шта да се ра ди и вра тио сам се ку ћи. Ус пут сам ку пио не ка кве но-
ви не, у ства ри, не ка кав бил тен на јед ној стра ни. Нем ци су пре шли Се ну, сви му шкар ци 
ко ји су по го ди на ма вој ни об ве зни ци тре ба да на пу сте Па риз. Про чи тао сам и по бу нио 
се. Не – не ћу да одем. Али, од мах по том раз ми слио сам. Оста ти у Па ри зу зна чи ло би 
у ства ри де зер ти ра ти. Мо жда ни је све из гу бље но. Мо рам да се ра ста нем са Ба сјом, да 
на пу стим Па риз, не же ле ћи да бу дем де зер тер, ка ко бих се не где та мо и не ка да још 
ту као. У том слу ча ју, за што да во дим же ну. У вој ску се не иде са же ном. Уви јао сам се 
од бо ла, био сам од вра тан са мо ме се би због ку ка вич лу ка: јер, мо гли би да ка жу „де-
зер тер“. Па шта? Не – ни је ред, мо рам да иза ђем.

Ми сли су би ле све бр же и ја сни је и са од врат но шћу, с бо лом, са же љом да по вра-
ћам на све то „ред је“ и „оба ве зе пре ма отаџ би ни“, од лу чио сам се на нај го ре. Био сам 
већ ми ран, као по сле узи ма ња не ког од врат ног ле ка. До шао сам ку ћи, по ла ко се по пео 
на ше сти спрат, отво рио вра та, по љу био Ба сју и ре као јој да мо ра мо да се ра ста не мо.

Гле да ли смо се у очи и ни смо ни шта го во ри ли. Из гле да да је она ову не ми нов ност 
раз у ме ла бо ље од ме не. Ћу та ла је. А он да је ре кла: „Ве ро ват но се ви ше ни ка да не ће-
мо ви де ти.“ За што си то ре кла? Те ре чи су ми сло ми ле ср це и бо ле од тре нут ка ра стан-
ка с то бом. Не – ви де ће мо се – ја сам ду бо ко убе ђен и ти мо раш ве ро ва ти у то. Пре ви-
ше се во ли мо да би нам се жи вот тек та ко рас пао. Јер, ни смо узе ли ско ро ни шта од 
жи во та – бар до сад он нам је да вао са мо те шке, пре пу не ко фе ре и без број опр о штај-
них по љу ба ца. Сен ка ово га вре ба ла је чак и у на шим срећ ним тре ну ци ма. То ће се 
про ме ни ти и мо ра мо се по но во на ћи. Ја ве ру јем у то. „Ве руј“ – то је је ди на реч ко ју 
сам по на вљао тог са та. По ма га ла ми је да спа ку јем нај ну жни је ства ри у ће бе. За вио 
сам ће бе и од ка и ше ва на пра вио упр та че. Од то га је ис па ло не што по пут ран ца. Оти-
шли смо до ме тр оа. Пре си ла ска до ле, на ста ни цу, по љу био сам је. Је ца ли смо обо је. 
„Вра ти ћу се“ – про це дио сам и ср це ми се сте гло. Стао сам на пе рон и ти хо ре као се би 
не што од че га би се сме ста оне све сти ле све пољ ске ма тр о не и сви штаб ни офи ци ри. 
Од мах сам по чео да раз ми шљам о вој сци, јер о че му да раз ми шљам у ова квој си ту а-
ци ји? И на са му по ми сао па дао ми је мрак на очи. То ли ко сам увек во лео ту на шу вој ску 
да су ме при ли ком ре гру та ци је сме ста ухап си ли. До бро сам их упо знао. Од де тињ ства.

Кад сам сти гао у фа бри ку, По ља ци су већ оти шли пе ши це. У на шој кан це ла ри ји 
за те као сам Ро бер та, ко ле гу из кан це ла ри је. Обо ји ца смо за кљу чи ли да не вре ди ићи 
пе ши це. Мно го ка ми о на ста ја ло је још у дво ри шту и од лу чи ли смо да се поп не мо у 
је дан од њих. У ме ђу вре ме ну се де ли смо у кан це ла ри ји и раз ма тра ли до га ђа је то ком 
по след ња два да на. На ши пољ ски прет по ста вље ни, већ са ру ти ном сте че ном у отаџ-
би ни, по но ви ли су ов де исто. Оста ви ли су све и од ма гли ли не ку да. Ку пи ли смо са да 
мно го хра не и спа ко ва ли је у тор бе од га сних ма ски, ко је су нам по де ље не пре не ко-
ли ко да на. Ма ске смо оста ви ли на сто лу. По том смо па жљи во пре не ли свој пр тљаг у 
је дан од ка ми о на и уву кли се под це ра ду, сме шта ју ћи се из ме ђу го ми ле гу ма, два 
мо то ци кла и аку му ла торâ. Тре ба ло се са кри ти, јер су ис пред фа бри ке још ста ја ле жене, 
ко је ни су по ве зли за то што не ма ме ста. Ако би нас оне ви де ле си гур но би на пра ви ле 
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ре во лу ци ју. Од ве зли смо се, до бро скри ве ни, и тек на пу ту удах ну ли смо ма ло све жег 
ва зду ха.

Пут од Па ри за пред ста вљао је не ве ро ва тан при зор. Бес кра јан низ колâ ко ја су се 
кре та ла у два, а по не где и у три ре да. Сва на то ва ре на по сте љи ном, ко фе ри ма, сан ду-
ци ма, ку ти ја ма, ка ве зи ма с ра зним вр ста ма пти ца у њи ма. Кре та ла су се ма ло-по ма ло, 
јер ако би с не ког ка ми о на по бе гао пас, он би се за у ста вљао, и док је хва тан пас све је 
ста ја ло. Ако би се не ка ко ла по ква ри ла, а мно го се тих шкло по ци ја ква ри ло на пу ту, 
јер је стал на во жња пр вом бр зи ном гре ја ла мо то ре, све се за у ста вља ло. Иви цом пу та 
про вла чи ли су се би ци кли сти и пе ша ци, сви на то ва ре ни за ве жља ји ма и ко фе ри ма. 
Све што је има ло точ ко ве би ло је ко ри сно. Не ка ста ри ца гу ра ла је тач ке, на то ва ре не 
ста ру ди ја ма, не где дру где би цикл на три точ ка с ве ли ком ку ти јом ис пред. На тој ку-
ти ји се де ла је ста ри ца, др же ћи на ко ле ни ма ве ли ког пса. Му шка рац је на пор но окре-
тао пе да ле. И та ко су се ко ло не про те за ле ки ло ме три ма, до кле по глед се же. Гле дао 
сам све то, се де ћи у свом ка ми о ну и раз ми шљао за што та си ро ти ња и ти ста ри љу ди 
бе же. Ов де си гур но ни ко ни је знао ку да иде. Ишли су без ци ља, са мо на пред, јер су и 
дру ги ишли. Без ум ни, за ра же ни отро вом бек ства. А исто вре ме но, то као да се од и гра-
ва ло из ван ме не. Је ди но осе ћа ње у ме ни је са да ра до зна лост, ин тен зив на, гу ста као 
пљу вач ка ску пља се у са мим усти ма. Гле да ти, упи ја ти, за пам ти ти. Пр ви пут у жи во ту 
пи шем, бе ле жим. И са мо то ме ин те ре су је. Осим то га, да се ис пу ним том див ном сло-
бо дом, ха о сом, у ко ме тре ба да се сна ђем.

Не бо се на о бла чи ло и по че ла је да па да лет ња ки ша. За ву кли смо се под це ра ду. 
Од Па ри за до Не му ра има 84 ки ло ме тра. Од по ла шест по сле под не до мра ка, то зна-
чи до по ла де сет, пре шли смо нај ви ше 15 до 20 ки ло ме та ра. Спо па ла ме је по спа ност. 
Ле гао сам на гу ме, ску пио се и за спао с нео пи си вим ужи ва њем. С пу та су сти за ла не-
пре кид на бру ја ња мо то ра, кри ци, до зи ва ња, вре ва.

15. 6. 1940.

Ују тру смо ду го спа ва ли. Кад смо до шли на збо р но ме сто, ис по ста ви ло се да је ве-
ћи на на ших већ от пу то ва ла во зом у Бурж. Оста ли су се пе ња ли на ка ми он. Ро бер ту и 
ме ни би ло је до ста те гу жве. Ски ну ли смо с ка ми о на не ка ква два би ци кла и од лу чи ли 
да се њи ма од ве зе мо у Бурж. Ка ми он са зе мља ци ма је оти шао, а ми смо сло бод но и 
све ча но по че ли да до руч ку је мо. Го то во је с бу ком, жур бом и нер ви ра њем му шка ра ца, 
ра стро је них же на и деч јом ври ском. Од ве зли смо се око 11. 

24. 6. 1940.

Кад смо се про бу ди ли, опет ки ша. Га зда ри ца нам је до не ла по ла ве дра мле ка за 
до ру чак. На ли ва мо се мле ком, ле жим и пи шем. Ки ша ли је. По том је дем чо ко ла ду, пу-
шим, то нем у сан, бу дим се, гриц кам чо ко ла ду и дре мам. Око 4 по сле под не пе ње се 
по мер де ви на ма га зда, ча вр ља не што и од јед ном мир но ка же: „Нем ци су већ 12 ки-
ло ме та ра одав де – за у зе ли су Ан гу лем.“ Бар смо са зна ли да је Ан гу лем уда љен одавде 
12 ки ло ме та ра. Ско чи ли смо на би ци кле. Спо ред ним пу те ви ма иза шли смо на главни 
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пут за Пе ри ге. Од лу чи ли смо да иде мо на југ. По сле сат и по во жње, Ма реј. Ус пут смо 
по но во ушли у са му сре ди ну вој ске. Ви де ло се да се не по вла чи по за ди на, већ пр ва 
ли ни ја – фрон тов ска вој ска. Гу жва и вре ва, ка ми о ни, трак то ри, тен ко ви, то по ви. 

За гу ше ње и све ста је. Би ци кли ма смо успе ва ли да се про би је мо и стиг не мо на че-
ло ко ло не. Во зи мо се и по но во за стој. Офи ци ри тр че уна о ко ло и псу ју, гур ну ти на 
иви цу пу та, то по ви се пре ту ра ју у ро во ве, кри ци. Из во де ћи цир ку ске акро ба ци је, 
сти же мо на пред. Че ти ри ка ми о на сто је и вој ни ци не ће да иду, јер не зна ју шта се до-
го ди ло с њи хо вим ка ми о ном са жи вот ним на мир ни ца ма. Тек кад је не ки ку рир на 
мо то ци клу при шао и ре као да кло па иде ки ло ме тар ода тле, по шли смо. По сле јед ног 
са та исто. То по ви су кре ну ли да за о би ђу ко ло ну ко ја је ста ја ла у ме сту и сви су се сру-
ши ли у ро во ве. Те шко је опи са ти шта се та мо до га ђа ло. Па као. Про би ја мо се и не ко-
ли ко ки ло ме та ра да ље от кри ва мо иди лу. Че ло ко ло не се ди на иви ци шу ме, по ста вили 
су сто ло ве и сто ли це (по не ли су их са со бом) и ве че ра про ти че нај мир ни је на све ту. 
Gar den party. С му зи ком. Гра мо фон сви ра, ру бин ске фла ше ви на на сто ло ви ма и ве село 
је. Још увек ми је у уши ма њи шта ње упрег ну тих ко ња, вре ва, зве кет. Та ђо је по гле дао, 
пљу нуо и кон ста то вао: „Сла ба је ве за у тој њи хо вој вој сци.“

Ко ли ко је са мо на род дру га чи ји за вре ме ми ра не го за вре ме ра та. Рат је за на род 
као ба ца ње мо не те на мер мер ну пло чу; и ма да мр зим рат, чи ни ми се да је те шко на-
ћи бо љу ме ру. При се ћам се шта сам ми слио о Фран цу ској дав них го ди на. Да нас сам 
раз у мео јед но, од ли ке ко је су оча ра ва ју ће за вре ме ми ра, ко је се ви со ко це не – те 
фран цу ске од ли ке су по губ не у овом вре ме ну. За вре ме ми ра за бо ра ви ли су на рат, 
за вре ме ра та ни су ус пе ли да за бо ра ве мир. Већ се смр ка ва ло кад смо на би ци кли ма 
ушли у не ка кав гра дић. Ули це пре пу не вој ске, ис пред ку ћа мно штво љу ди. Је дан чо век 
ма хао је ру ком вој ни ци ма и ве се ло ви као: C’est signé, c’est signé!4 При шао сам му. Жи во, 
као да је реч о не ка квом срећ ном до га ђа ју, ис при чао ми је да је пот пи са но при мир је 
с Не мач ком и Ита ли јом. Рат на ак ци ја тре ба да се за вр ши но ћас у 1.35. Ме ђу тим, ули-
ца ма су и да ље про ла зи ли ау то мо би ли и вој ска. Вест о при мир ју од мах се про чу ла. 
За вла да ло је ра до сно уз бу ђе ње. Ста нов ни ци гра ди ћа се де ли су на про зо ри ма или 
ста ја ли у вра ти ма и са осме хом ма ха ли вој ни ци ма. Они су се во зи ли уз пе сму, са усним 
хар мо ни ка ма. При мир је као да их је ус пра ви ло, учи ни ло ко чо пер ним. Имао сам ути сак 
да су се за трен осе ти ли осло бо ђе ни оба ве за. Ју на ци ко ји су до кра ја ис пу ни ли свој 
за да так. У гра ди ћу је био пра зник. У би стро и ма су упа ље на све тла, отво ре на су ши ром 
вра та, те ре вен ка и пе ва ње. И са мо су у сно по ви ма све тла про ми ца ле и да ље цр не 
си лу е те ау то мо би ла, то по ва и вој ни ка, ко ји су се кре та ли без ика квог ре да.

Иза шли смо из гра да да по тра жи мо пре но ћи ште. Али, сву да је мно го вој ске. При-
шла су нам дво ји ца пи ја них вој ни ка. По че ли су да нас ис пи ту ју ко смо. Ов де је вој на 
зо на и ци ви ли ма је за бра њен улаз. Ка жем да смо По ља ци. И та да нам др же пре да ва ње: 
„Чи тав овај рат је због Пољ ске. Пољ ска, уме сто да се спо ра зу ме, ста ла је на стра ну 
ка пи та ли ста и Ен гле ске, а Ен гле ска је по ву кла Фран цу ску. Уо ста лом, ов де је све на пи-
са но...“ Из вла чи не ка кав згу жва ни ле так. Хо ћу а не мо гу да му га узмем, али он се 
упо р но тру ди да га про чи та на глас, ма да је већ ско ро мрак. Мр мља не што о ме ђу на-

4 Пот пи са но је! Пот пи са но је! (Сви пре во ди са фран цу ског и на по ме не у на став ку тек ста – Љ. Р.)
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род ним тру сто ви ма, о ка пи та ли сти ма, нај зад бра ву ро зно за кљу чу је: Fi ni – no us som mes 
trop in tel li gents po ur no us cas ser la gu e u le...5

Бе сан на ме не, Та ђо ме од вла чи: „Шта хо ће те да се рас пра вља те с тим ту па џи ја ма. 
Исто је као и у Пољ ској. Нем ци с јед не стра не, Ста љин са дру ге и шлус. Са мо што су 
код нас мо ра ли да до ђу, јер је за то њи хо во пи са ње на род био ису ви ше глуп, а ови 
ов де су ’ин те ли гент ни’ и њи ма је па пир до во љан.“

Во зи мо се да ље по мр клом мра ку. Све тла не сме мо да па ли мо и све се ко ме ша у 
по мр чи ни. Је ди но из би строâ крај пу та, пре пу них вој ни ка ко ји пи ју, ку ља све тло као 
из отво ре не пе ћи у же ле за ри. Као Сич из Ог њем и ма чем. Про шло је већ 12 са ти кад 
смо се за ву кли у се но. У ам ба ру је би ло елек трич но све тло и от кри ли смо бу рад с ви-
ном. Та ђо је по гле дао на сат и ре као: „Го спо ди не Б. – за пет на ест ми ну та ди же мо си-
дра...“ Гла ва ми је пу ца ла од не пре ста ног уди са ња из дув них га со ва на пу ту и бру ја ња 
мо то ра.

18. 11. 1941.

Та ђо је до пу то вао из Ма зо вјец ког Мињ ска на од мор у Па риз. Био је код нас на ве-
че ри. До нео је пун ко фер ра зних ства ри из Кра ко ва. Сва ко из по ро ди це при ло жио је 
не што. Хан ка је од не ла ко фер у Вар ша ву, би ла је код Та ђо вих – при че из хи ља ду и 
јед не но ћи. 

Кад сам угле дао оче ве ко шу ље и га ће, ко је је мај ка по сла ла за ме не, пла ка ло ми се. 
Са ми не ма ју, а ша љу... Бом бо не од Пја сец ког, ци га ре те... Та ђо при ча ка ко је у Пољ ској. 
Још у не де љу био је у Вар ша ви, а у уто рак уве че се ди код нас. Ни сам склон па три от-
ским уз бу ђе њи ма, али не што се у ме ни на гло про бу ди ло. Не ка ква че жња за зе мљом, 
за ро ди те љи ма, за Хан ком и Фра не ком, за Ма ри ном – за сви ма њи ма. Тек ово га тре-
нут ка осе тио сам мо жда пр ви пут на шу уса мље ност, ствар ност окру же ња и те ско ро 
већ три го ди не пот пу но дру га чи јег жи во та, у ко ме су мно га осе ћа ња из бле де ла под 
ути ца јем стал ног „не пре да ва ти се“. Од Та ђа, од ства ри ко је су ми по сла ли, ду нуо је 
ве тар и осе тио се ми рис не чег „свог“ и „на шег“. А Та ђо је при чао о на ди с ко јом та мо 
жи ве, при чао је о се би, о дру ги ма, о све му.

8. 1. 1942.

Вра тио сам се ку ћи и сав сам под ути ском да на про ве де ног у Сан ли су. Осе ћам се 
као да сам це лог да на пли вао по ве ли ком мир ном риб ња ку, ле же ћи у ма лом чам цу, 
ве сла ју ћи без во ље и „ба ца ју ћи жа би це“ ми сли по глат кој по вр ши ни во де. Ми сли су 
ска ку та ле, ја сам пло вио, а вре ме је про ла зи ло.

Цео дан, сви ње го ви до га ђа ји би ли су ис пу ње ни м и р о м  и мо но то ним на чи ном 
жи во та ма лог фран цу ског гра ди ћа.

Иза шао сам из ку ће ра но ју тр ос. По спан, си шао сам до ме тр оа, са свим не све сно 
пре сео на Тр гу Ре пу бли ке и дре ма ју ћи сти гао на Гар ди Норд. Оп ту же ник ме је већ 

5 Крај – ми смо пре ви ше ин те ли гент ни да би смо до зво ли ли да нас ис пре би ја ју.
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че као. Ку пи ли смо кар те и ушли у још пра зан воз. Сву да је био мрак и сви ста нич ни 
од је ци сти за ли су у ку пе по себ но, као бле сци све тла. У та квој та ми глас је све тло и 
нај ма њи звук је бру та лан и по се бан као зрак.

Ма ло ка сни је љу ди су по че ли да при сти жу, би ра ли су ме ста и се да ли. [...] Раз да ни-
ло се. Воз је ла га но кре нуо. По сле два де се так ми ну та си шли смо на ма лој ста ни ци 
Сан лис. Ма ла и ти ха згра да сјај но пе пе ља сте бо је као ве штач ки би сер и то рањ ка те-
дра ле ко ји се оцр та вао из над го лих кро шњи др ве ћа, усред цр них тач ки ца чав ки ко је 
су кру жи ле око ње га.

По сле од ла ска во за, шкри пу та вог и дрн да вог као пра ње ло на ца, по шли смо пре ма 
гра ди ћу, уто ну ли у ти ши ну, та кву да се го то во чу ло спу шта ње ма гле ко ја је све пре-
кри ва ла ле пљи вом скра мом. По вре ме но су са мо из прав ца тор ња сти за ли, у по чет ку 
оштри и раз ву че ни, пи ска ви гла со ви чав ки, ка сни је су по пут да ле ког еха на гло не ста-
ја ле као тач ке и све та ње цр те ко је су се ву кле од њих.

Ула зи мо у град ули цом, у ко јој је не ко ли ко ку ћа по ру ше них од бом бар до ва ња. 
Ули цом про ми чу љу ди, за ста ју да би по раз го ва ра ли и иду да ље. Ула зи мо у згра ду На-
чел ства, тра жим кон си јер жа и пи там га где се на ла зи Суд.

Из во ди ме до ка пи је, по ка зу је ули чи цу и ка же да је Суд по ред ка те дра ле. Ва ро ши-
ца је ма ла и ста ра, ули чи це уске и ви ју га ве, и – као у ве ћи ни слу ча је ва у Фран цу ској, 
сре ћу се ско ро ис кљу чи во ста ри му шкар ци и ста ре же не. Уском ули чи цом иде мо ка 
ка те дра ли. У ства ри, сву да вла да ју мир и ти ши на, а та оп шта ат мос фе ра пре ки да на је 
по је ди нач ним сце на ма, одво је ним као у по зо ри шном ко ма ду.

Пр ва сце на: Су срет две ста ри це и ди ја лог:
– Bo njo ur Ma da me Du val, ça va?
– Bo njo ur Ma da me Le pont, mer ci, ça va, et vo us même?
– Oui, mer ci, ça va to ut do u ce ment. Ah! Qu el vi lain temps...
– Oui. Il fa it froid au jo urd ’hui... le bro u il lard...
– Et vo tre mon si e ur le ma ri se por te mi e ux?
– Oui, le pied est to u jo urs enflé un peu, ma is com ment vo u lezvo us... Avec un temps pa reil...6

Од де вет до де сет са ти чи тав гра дић во ди исте ди ја ло ге, су сре ћу ћи се на ули ци, са 
про зо ра на про зор, у про дав ни ца ма. Иду ћи ули чи цом на и ла зи мо на ве ли ка ко ла са 
два точ ка, у ко ја два ста ра рад ни ка пра зне кан те за сме ће, по ста вље не ис пред сва ке 
ку ће. Је дан сто ји на ко ли ма и га зи сме ће, дру ги му до да је кан те на ко ла и, узи ма ју ћи 
већ пра зну, по ста вља је ис пред ку ће. По спа ни коњ кре ће и сâм се за у ста вља ис пред 
сле де ће. Ово га тре нут ка у свим ули ца ма свих гра до ва и гра ди ћа Фран цу ске по на вља 
се исто, с том раз ли ком што у ве ли ким гра до ви ма то ра де ве ли ка мо тор на во зи ла у 
об ли ку гун де ља.

6 – До бар дан, го спо ђо Ди вал, ка ко сте?
– До бар дан, го спо ђо Ле пон, хва ла, до бро сам, а ви?
– Хва ла, до ста до бро. Ах, ка кво гад но вре ме...
– Да, хлад но је да нас... ма гла... 
– А ваш муж, да ли је бо ље?
– Да, но га је још ма ло оте че на, али ка ко мо же би ти дру га чи је... По ова квом вре ме ну...
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Дру га сце на: Иза оку ке иза шла је ста ри ца, оде ве на у цр но, за у ста ви ла се крај ко ла 
и ре кла:

– Bo njo ur, Mon si e ur Paul, ça va?
– Mer ci ma da me – uz vra tio je đu bre tar – et vo us même?
– Oui, ça se tas se: Qu el tra vail qu and même avec ces boîtes...7

Али, ако ова ко по тра је, љу ди не ће има ти шта да из ба цу ју...
– Ma is oui8 – и ов де ду жи и увек исти раз го вор о не до стат ку хра не и до пре ма њу 

на мир ни ца. Ђу бре тар се осло нио о то чак ко ла, а дру ги је си шао с ко ла и ћа ска ју.
Сти же мо на трг ис пред ка те дра ле. Див на, ста ра гот ска ка те дра ла – уо ста лом, по зна та 

и по се ћи ва на. Као и чи та ва фран цу ска го ти ка, та ко је и ова ка те дра ла, и по ред све сво је 
мо ну мен тал но сти, вре ме шно сти и ма сив но сти, не ка ко ла ка, жи ва, уто ну ла у це ли ну гра-
ди ћа – јед на од мно гих не пре тен ци о зних. Не иза зи ва на ро чи то ди вље ње, ни ко ме не па да 
на па мет да је welt berühmut, ни ко је не де ли на ко ма де, про ди ру ћи у тај не ње ног ка ме ња; 
с њом се мо же раз го ва ра ти као са ђу бре та ром ко ји је ма ло пре на и шао, сво јим је зи ком.

У Фран цу ској има то ли ко ка те дра ла, то ли ко исто риј ских спо ме ни ка, то ли ко ста рог 
на ме шта ја и ста рих ку ћа, у ко ји ма се од ви ја жи вот, па су чак и кул тур ни спо ме ни ци 
нај о бич ни ја ствар. Ула зе у про грам сва ко дне ви це. По што при па да ју сви ма, лак ше их 
је сма тра ти „сво јим оми ље ним“ и на ла зи ти у њи ма ле по ту, ко ју ни ко не т р а ж и ; лак-
ше је ући с њи ма у ин тим ни кон такт. И ни ко не ће бур но ре а го ва ти ако ми се до пад не, 
на при мер, да твр дим да је Но тр Дам сред њо ве ков ни кич и да хи ме ре ни су ни шта у 
по ре ђе њу с Пи ка со вим зе ле ним ко њи ма.

Суд се на ла зи у гот ском до му по ред ка те дра ле. Огром на згра да де бе лих зи до ва са 
сво до ви ма, са ши ро ким сте пе ни ца ма и уским и ду гим про зо ри ма. На ме не то увек 
оста вља ути сак џи нов ског ка ме ног бло ка, у ко ме је ис кле са на ку ћа, та ко што су уре-
зи ва не са ле и со бе не ка квим ве ли ким дле том.

По што смо до би ли ин фор ма ци је од кон си јер жа, оти шли смо код суд ског пи са ра. 
Се део је ме ђу ве ли ким утвр ђе њи ма књигâ, ака та, фа сци кли – из ме ђу че ти ри зи да по-
де бља на бе де мом ве ли ких фо ли ја на та раз ме ште них на по ли ца ма. На при мер, ако бих 
же лео да упо знам суд ски про цес сво јих пре да ка из 1680. го ди не, мо гао бих ве ро ват но 
ов де да про на ђем по треб на до ку мен та. Ов де жи ве ве ко ви, дре ма ју на по ли ца ма, по-
не кад их бу де до га ђа ји, ко ји их ипак ни су уни шти ли. Ко им је и шта уни штио? Ма ло на 
се ве ру а, осим то га, ско ро ни ко и ско ро ни шта. Нај ви ше су уни шти ли са ми се бе у па-
рок си зми ма ве ли ке ре во лу ци је, по де сет ве ко ва рав но те же, по де сет ве ко ва ско ро 
ни ка да пре ки да ног жи во та, не пре кид ног као ко нац на мо тан на ка лем. Уни шта ва ли су 
po ur chan ger les idées,9 мо гли су да до зво ле се би та кав ка приц.

Шта је наш жи вот? На мо та ва ње на пар че кар то на крат ких ко ма да кон ца без мо гућ-
но сти ме ђу соб ног по ве зи ва ња. Где тре ба да тра жим кр ште ни цу свог де де? Где да 
про на ђем би ло ка кав траг пра ба бе? За шта да за ка чим ми сао ко ја се вра ћа у про шлост? 

7 – До бар дан, го спо ди не По ле, ка ко сте?
– Хва ла, го спо ђо [...] а ви?
– Гу ра се. Ипак, мно го је по сла с тим кан та ма...
8 – Та ко је.
9 Ра ди раз ме не иде ја. 
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Ни за шта – за при че, ско ро ле ген де те зе мље ко ја је из нај ми ла про ла зну со бу у Евро-
пи и де сет ве ко ва по ку ша ва да се у њој сре ди, жи ве ћи у илу зи ји о угод но сти ма и о 
со би с по себ ним ула зом, тро ше ћи сву сво ју енер ги ју на сва ђе и бор бе са про ла зни-
ци ма. Ка ко ми сли ти на опре ма ње те со бе ле пим на ме шта јем, ма лим укра си ма, ви три-
на ма, ако дру ги стал но ка ља ју под, раз би ја ју и кр ње пред ме те? То ни је жи вот – то је 
стал на при вре ме ност жи во та леп ти ра и за то у на шем ка рак те ру по сто ји не што што 
под се ћа на овог ин сек та. Ка кво чу до тре ба да се до го ди па да по ста не мо мра ви?...

По ка зао сам пи са ру суд ски по зив, об ја снио му о че му се ра ди и за мо лио га да од-
ре де суд ског ту ма ча, јер оп ту же ни не зна фран цу ски.

– Ma is par fa i te ment, Mon si e ur,10 да нас има мо не ко ли ко пред ме та дру гих По ља ка, за 
ко је је суд ски ту мач већ по зван, да кле, са мо ћу на пред мет тог го спо ди на до пи са ти да 
ће се и ње му су ди ти с ту ма чем.

Про на шао је dos si er S., за пи сао и од ло жио на стра ну. По што је био ве о ма љу ба зан, 
упи тао сам да ли мо гу да до би јем адво ка та по слу жбе ној ду жно сти, јер је мој оп ту же-
ник не за по слен и, ма да не ма нов ца, хтео би да ис ко ри сти пра во на од бра ну. „На рав но.“ 
Од мах је узео по зив, по твр ду о не за по сле но сти и оти шао код пред сед ни ка су да. (Mon
si e ur le Prési dent). Бр зо се вра тио са име ном адво ка та, ко га је го спо дин пред сед ник 
од ре дио. Адво кат се зо ве Mr. Б. и ста ну је та мо и та мо. Иде мо.

Опет ули чи це и про зо ри ни ских ку ћа. Про ла зе ћи, за гле дам: со бе ко је то ну у по лу-
мра ку, пре тр па не ста рим на сле ђе ним на ме шта јем, те пи си, по р ти је ре, са то ви на ка-
ми ни ма – ат мос фе ра ста ро се де ла штва, на сле ђи ва ња и бла го ста ња. Осе ћа се по сто ја-
ност, осе ћа се си гур ност да су се ови љу ди сре ди ли и жи ве, ни жу ћи мир не, јед но став-
не и ле пе да не на ко нац жи во та... Мир, ми мо све га!

Отва ра мо гво зде ну ка пи ју, про ла зи мо кроз врт и ку ца мо на адво ка то ва вра та. 
Отво рио их је лич но он. Још млад, пу на чак, окру гао и љу бак као пуф на за пу дер. Та кав, 
за ко га се од мах мо же ре ћи: ро ди ли су га, от хра ни ли, од шко ло ва ли. Да ли су му но вац, 
оже ни ли га и на ста ни ли. И до бро му је. Љу ба зан је, уво ди нас у ка би нет, се да мо, ка жем 
му у че му је ствар. При чам о це лој исто ри ји на ше фа бри ке, жи во ту на ших бив ших 
рад ни ка по сле при мир ја – до ча ра вам му оцр њу ју ћи наш жи вот у Фран цу ској, из ко је 
Нем ци не ће да нас пу сте, а у ко јој је на ла же ње по сла ско ро не мо гу ће (ма ло пре те ру-
јем) ако ни сте Фран цуз. Мој ко ле га (оп ту же ни), на при мер, жи ви с тро ји цом дру го ва у 
хо те лу, од њих је дан ра ди код Не ма ца, до бро за ра ђу је и по ма же дру ги ма, има ју за јед-
нич ку ка су и је дан ку ва итд., итд. На сва ких пет ре чи го во рим му: mon cher Maître, са-
ста вљам ле пе ре че ни це, уба цу ју ћи про бра не ре чи, успе вам да га за ин те ре су јем за 
нас и наш слу чај. Нај зад, из ја вљу је да сум ња да ће ње го ва од бра на мно го по мо ћи да 
се из бег ну не при јат не по сле ди це пре кр ша ја, јер су од 15. но вем бра уки ну те услов не 
ка зне у слу ча ју пре кр ша ја у пре храм бе ној обла сти. Уз то, јав ни ту жи лац је ве о ма строг 
и фо р ма ли ста – али, по тру ди ће се fa i re to ut ce qui est hu ma i ne ment pos si ble,11 на ро чи то 
за то што је ви део да има по сла с љу ди ма qui ne sont pas qu el qu ’un...12 Про це нио нас је! 
На сме јао сам се и из ба цио не ко ли ко сен тен ца о људ ској хи по кри зи ји:

10 Сва ка ко, го спо ди не.
11 ...да учи ни све што је у људ ској мо ћи.
12 Ко ји на кра ју кра је ва ни су не ка кви...
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– Си гу ран сам да су те исте су ди је и тај исти ту жи лац ко ји ће су ди ти овом чо ве ку 
и сто ти на ма дру гих, за то што су но си ли у ко фе ру шун ку и сла ни ну, има ли до бар ру чак 
ко ји се углав ном са сто јао од про из во да ку пље них на цр ној бер зи...

Адво кат се на сме јао: – Ту жи лац си гур но ни је, по зна јем га, то је чо век ко ји је у ста-
њу да умре од гла ди, ако би по сто јао та кав про пис. Он си гур но не ће ни так ну ти ни шта 
што је не ле гал но.

– Ах, то је не ка кав Ка тон ста ри ји – ca e te rum cen seo Cart ha gi nam de len dam es se – али, 
оно што је би ло до бро за Кар та ги ну, не мо же се ну жно од но си ти на цр ну бер зу – ка-
жем иро нич но.

Чи ни ми се да се ниг де ску пље и с ве ћим ефек том не мо же про да ти соп стве на ин-
те ли ген ци ја и ви со ко обра зо ва ње не го у Фран цу ској. У тој зе мљи (...) све што ис ка че 
из про сеч но сти сма тра се са свим из у зет ним, при вла чи па жњу, иза зи ва по што ва ње.

На мој ла тин ски ци тат, уо ста лом, из го во рен бес пре кор ном фран цу ском ин то на ци-
јом, адво кат ме је по гле дао дру га чи је. А ја сам на ста вио: Ни шта се ни је про ме ни ло; 
увек иста хи по кри зи ја; од врат на као што ми је увек од врат на би ла смрт Лу си ја на де 
Ру бам преа...

Оду ше вио сам га. И ма да је жу рио на ру чак, ис при чао ми је да је сту ди рао у Па ри-
зу (а ви, где сте?), да му је отац био јав ни бе ле жник и да иде код ро ди те ља на ру чак, 
да је то ње го ва ку ћа – рас при ча ли смо се. Пред ста вио ми је украт ко план од бра не:

– Ис ти ца ћу то да ваш ко ле га ни је до бро вољ но до шао у Фран цу ску, да је ра дио ту 
у од бра ну истих ин те ре са као и сви ми, да је услед не срећ них окол но сти осу ђен да 
жи ви да ле ко од сво је зе мље, да не зна је зик, а не ма ни ко га ко би му по мо гао, да је 
мо рао да тра жи на чин ка ко би се снаб део хра ном тим пу тем, по што ни је имао по зна-
ни ке и „сво је“ ду го го ди шње снаб де ва че у свом квар ту итд., итд. Ко нач но, он је јед на 
од мно гих жр та ва вла де (у Фран цу ској је увек за све кри ва вла да – жр тве ни ја рац, на 
ко ју се мо же сва ли ти до слов но све), ко ја га је ан га жо ва ла он да кад јој је био по тре бан, 
а са да га оста вља без сред ста ва за жи вот и без мо гућ но сти да се вра ти по ро ди ци.

Од лич но – љу ба зно сам се за хва лио – и до ви ђе ња на рас пра ви. Мој С. се уми рио 
– сре дио сам му све као нај бо ља да ди ља.

Сан лис: две апо те ке, је дан дом пен зи о нерâ (ma i son de re tra i te), оп штин ско си ро ти-
ште, три адво ка та, три ле ка ра, два бе ле жни ка итд., итд. На кра ју спи сак ло кал них 
дру шта ва и удру жењâ. По гле дао сам бо ље. У тој ма лој па лан ци би ло их је три де се так: 
удру же ња стре ла ца, ло ва ца, ри бо ло ва ца, ша хи ста, при ја те ља ха зард них ига ра, бив-
ших бо ра ца, не ко ли ко до бро твор них дру шта ва с на зи ви ма „Ма дам де“ и „Ма дам де 
ла“ (no bles se obli ge); те шко ми је све да за пам тим. При зна ћу да ми је то им по но ва ло. 
Мо же се сум ња ти у трај ност ових удру же ња и сми сао њи хо вог по сто ја ња, али за чу-
ђу је њи хов број, а пре све га, апо ли тич ност. Про сто, јед ни во ле да га ђа ју из лу ка, дру-
ги да игра ју на сре ћу и сви су сло бод ни. Удру жу ју се, јер има ју вре ме на, чи не то за то 
што ужи ва ју и што ме ис пу ња ва за ви шћу: М о ж е  и м  с е. Бла го ста ње... сан 98% 
По ља ка ко ји у соп стве ној зе мљи жи ве но мад ским жи во том, у тр ци за ве ћим ко ма дом 
хле ба, без осе ћа ња ста бил но сти, с гла вом пу ном иде ја, иде а ла, ком би на то ри ке, ко зна 
че га, пре тен зи ја на дру ге, на цео свет, обра зо ва них љу ди, ин те лек ту а ла ца без ика кве 
при пад но сти, сно бовâ, умет никâ с та лен том и без ње га – сви ве чи то пра зних џе по ва, 
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осу ђе ни уз то на стал не пат ње. Ако по не кад чо век та ко го во ри, он да то ни је због пре-
зи ра пре ма Пољ ској – јед но став но, због бе са на на шу суд би ну, на тај пех, из за ви сти 
кад се гле да ју дру ги, ве о ма че сто ма ње вред ни. Ни шта не ра де, не жр тву ју се, не па те 
и суд би на им се осме ху је. Шта да се ра ди!... Ни је ни чуд но што нам на кра ју оста ју је-
ди но бек ство и уте ха... на ци о нал ни ми сти ци зам. Ср це, ми сао, осе ћа ња, оке а ни ни кад 
до вољ но це ње ног ју на штва – на су прот вре ћи са зла том. Ве ли ка не јед на кост, ко јој 
стал но под ле же мо, а уве ре ни смо у сво ју су пер и ор ност. Али, тре ба да се те ши мо, да 
не би смо ху ли ли.

22. 3. 1942.

Да нас сам за вр шио ре монт би ци кла. Ра дио сам две не де ље, сва ко га да на до 12 
са ти но ћу. Га зда има у по дру му ра ди о ни цу с ком плет ним ала том. Ни је дан део од оних 
ко је сам ку пио ни је од го ва рао, јер ниг де не ма де ло ва и тре ба узи ма ти што се на ђе. 
Мо рао сам да за тег нем гвинт на за врт њи ма, клип не пр сте но ве, пе да ле и чак но ви 
зуп ча сти точ кић. Ла ки рао сам би цикл рас пр ски ва чем и из гле дао је као нов. Ба сја ме 
је гр ди ла, јер је со ба две не де ље би ла за тр па на шра фо ви ма, ку гли ца ма, нит на ма и сл. 
За то сам оти шао у Вен сан ску шу му. Би ла је то јед на од пре кра сних не де ља ра ног про-
ле ћа. Др ве ће пре пу но пу по ља ка, ти ши на, сун це и то пло та. По сле под не оти шли смо 
да швр ља мо крај Се не – да пи је мо сун це с ви ном на те ра си би строа, да жмир ка мо 
очи ма, дре муц ка мо на све тло сти и то пло ти. Обо је смо има ли из раз ли ца мач ки ко је 
из ла зе из по дру ма у то пло под не. Ду га по спа на за ста ја ња ис пред те зги бу ки ни ста. 
По вре ме но би нас бу ди ла не ка књи га или ком плет ре про дук цијâ, по сле че га смо по-
но во па да ли у сан. По сле те љу те зи ме сун це нас је оглу пе ло и оша му ти ло. Се на, Но тр 
Дам, бу ки ни сти, љу ди, др ве ће – све је би ло на сли ка но, не аква ре лом, већ во дом, у ко јој 
се рас тво ри ло ма ло фар бе. Бе ли и си ви лу ко ви цр ка ва из гле да ју као ске лет чу до ви шта 
ис ко па ног из зе мље. Тра жим Mémo i res du Général Com te de Mar bot, али не ма их ниг де. 
Вра ћа ју ћи се ку ћи ме тр о ом, при слу шку је мо раз го вор дво ји це кон тро ло ра. Раз го ва-
ра ју пре ко трач ни ца. У њи хо вом ди ја ло гу стал но се по на вља реч „Ша то бри јан“. Гур кам 
Ба сју и, ра до зна ли, при ла зи мо бли же. Си гур но књи жев на ди ску си ја – шта љу ди њи-
хо вог ко ва мо гу да го во ре о Ша то бри ја ну. Ипак, ка ко ду бо ко ов де про ди ре кул ту ра, 
на чи та ност и ин те ре со ва ње. Слу ша мо... слу ша мо... и обо је пра ска мо у смех. Јер, у овој 
жи вој ди ску си ји, ра ди ло се о – биф те ку à la Cha te a u bri and. Ша то бри јан пре ла зи са уста 
на уста у ви ду де бе лог и кр ва вог биф те ка. А ми смо ми сли ли да... По том се се тих Ви-
тли на13 ка ко са оду ше вље њем опи су је раз го вор два по ли ца ја ца о Мо ри ја ку, а та мо је 
си гур но би ла реч о до бр ој фла ши ви на – „Мон ба зи лак“, а не „Мо ри јак“. И та ко се ства-
ра ле ген да о њи хо вој ин те ли ген ци ји. А у ствар но сти то ли ко су да ле ко од Ша то бри ја-
на, као и од биф те ка ово га тре нут ка. Б и ф т е к  – кад је реч о Фран цу ској, не мо же да 
се за бо ра ви та чи ње ни ца да је то н а ј в а ж н и ј е  пи та ње у жи во ту Фран цузâ, од нај-
ни жих до нај ви ших сло је ва. Па три о ти зам, сло бо да, отаџ би на? Не – б и ф т е к . Де бео, 

13 Ју зеф Ви тлин (1896–1976), пољ ски пи сац по ве зан са екс пре си о ни змом, чу вен је ње гов па ци фи-
стич ки ро ман Сô зе мље.
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кр вав, со чан и мек – à la Cha te a u bri and. Че ка ју Аме ри кан це. Че ка ју сло бо ду, не за ви-
сност? Не. Пре све га cor ned be ef у кон зер ва ма и џем... Пре те ру јем? Уоп ште, не. Те о фил 
Го тје у сво јим сјај ним Ta ble a ux de siè ge (оп са да Па ри за 1870. го ди не) оду ше вље но пи ше: 
On a be a u co up vanté le co u ra ge, le dévo u e ment l’abnéga tion, le pa tri o ti sme de Pa ris... Un seul 
mot suf t: – Pa ris se pas se de be ur re.14

Хра брост, по жр тво ва ност, ре зиг на ци ја, па три о ти зам до сти жу апо ка лип тич ке раз-
ме ре и чак ма слац ка пи ту ли ра пред њи ма. Не ма ју ма слац, а ипак се бра не. На ро ди, 
ди ви те се. А мо жда су у пра ву? Мо жда не тре ба да уми ру та ко ла ко ми сле но као ми – 
ви ше не са мо без ма сла ца, већ без во де и хле ба? Увек смо би ли та ко спрем ни за жр-
тво ва ња (у име ту ђих ин те ре са), да је на при мер Фран цуз убе ђен да је на ма лак ше да 
уми ре мо не го њи ма. Vo us avez l’ha bi tu de.15 Ни је уоп ште ре че но да је те шко умре ти за 
отаџ би ну. По не кад је мно го те же жи ве ти за њу. На при мер, жи ве ти за њу без ма сла ца... 

Ме тро тут њи и за у ста вља се на ста ни ца ма. Ла ке ха љи не же на ко је ула зе у ва го не 
уно се ко ма ди ће сун ца. Та мо го ре је про ле ће. ПРО ЛЕ ЋЕ... ухх...

24. 3. 1942.

На фрон то ви ма ти ши на, ни шта но во. Вре ме је пре кра сно. У ства ри, Ен гле зе и Аме-
ри кан це ис прав но на зи ва ју „са ве зни ци ма“. Они су са ве зни ци Ру си је исто као што је 
за вре ме Пр вог свет ског ра та Ау стри ја би ла са ве зни ца Не мач ке. По ма жу Ру си ји да 
по бе ди у ра ту и оту да ло ги чан за кљу чак да ће по ње го вом за вр шет ку има ти исто то-
ли ко пра ва ко ли ко њи хов по ма гач. Овај рат је у су шти ни ру ско-не мач ки, сви дру ги су 
у овој кр ва вој пред ста ви ста ти сти, и ни шта ви ше. К. и ја смо да нас раз ма тра ли све то 
и до шли до за кључ ка да не тре ба жи ве ти у илу зи ја ма. А за не ко ли ко го ди на Вил со но-
ва die gel be Ge fa hr16 по ста ће за и ста ак ту ел на. К. је у пра ву. Да нас ми је ре као: „Нај ве ћи 
Хи тле ров зло чин је из да ја бе ле ра се и рас плам са ва ње ме ђу соб ног бра то у би лач ког 
ра та.“ И до дао: „Да, го спо ди не Анд жеј – бо ље је на вре ме опр о сти ти се с Евро пом. Јер, 
ви ди те – за Фра ње Јо си фа...“ и по че ли смо да се сме је мо с го р чи ном љу ди ко ји раз у-
ме ју и ви де ствар ност.

25. 3. 1942. 

Ен гле зи су се вра ти ли и ра за ра ју фа бри ке у пред гра ђи ма Па ри за. На зи до ви ма све 
но ви огла си с по зи ви ма на рад у Не мач кој. По след њи оглас пред ста вља ту жног рад-
ни ка без по сла ка ко гле да из сво је си ро ма шне ку ћи це у да љи ну, где се на хо ри зон ту 
ви ди ве ли ка фа бри ка, сун це и све тлост. Нат пис: „Ако же лиш да за ра диш ви ше, иди на 
рад у Не мач ку.“ Ве ћи ну тих огла са до пу њу ју ло кал ни гра фи ча ри до да ва њем цр те жа 
ави о на и бом би ко је из њих ле те на фа бри ку на хо ри зон ту. Уз та кав до да так нат пис: 
„ако же лиш да за ра диш ви ше...“ до би ја ја чи и под сти цај ни сми сао. Дру ги огла си с нат-

14 Мно го су хва ље не хра брост, по жр тво ва ност, од ри ца ње, па три о ти зам Па ри за... До вољ но је јед-
но: Па риз жи ви без ма сла ца. 
15 Ви сте на ви кли.
16 „Жу та опа сност” – Хер бе рт В. Вил сон (1866–1940) аме рич ки но ви нар.
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пи сом: „Иди да ра диш у Не мач кој – тво ја по ро ди ца би ће срећ на“ до пу ње ни су нат пи-
сом: „а ти ро го ња“ (Al lez tra va il ler en Al le mag ne – vo tre fa mil le se ra he u re u se – et toi co cu).

11. 4. 1942.

Ла вал је у Ви ши ју и пре го ва ра с Пе те ном. Не мач ка же ли да га на мет не вла ди, да би 
уз ње го ву по моћ што ви ше ис цр пе ла Фран цу ску. Исто вре ме но, из дај ни ци, као До рио, 
Деа и дру ги пу ту ју с пре да ва њи ма и пи шу у но ви на ма да је куц нуо по след њи час: 
Фран цу ска мо ра или да иза бе ре ко ла бо ра ци ју или да од ба ци ту је ди ну шан су за свој 
спас. Ужа сна дре ка. Јав но мње ње сма тра Ла ва ла из да ји цом и че ка шта ће из тих пре-
го во ра у Ви ши ју ис па сти. По но во се при ча да ће Не мач ка зах те ва ти мо би ли за ци ју, 
фло те итд. Па ри ски ра дио гу ши се од ко ла бо ра ци о ни стич ких иде ја. Још ни ка да до сад 
ни је се ди за ла то ли ка пра ши на око то га. Мо ра да је Нем ци ма мно го ста ло до Фран цу-
ске.

Сун ча на, про лећ на не де ља. Оти шли смо у Лук сем бур шки парк и се ли у на сло ња че 
– јед но став но, се де ли смо. У по след ње вре ме ве ли ки зна чај при да јем та квим ства ри-
ма као „јед но став но се де ти“, „јед но став но хо да ти“, „јед но став но је сти“ и „јед но став но 
с...“. Ко зна да ли ће чо век у бу ду ћем све ту мо ћи да до зво ли се би не ка кво „јед но став-
но“. Сло бо да... Осе ћам ско ро фи зич ки ка ко се сва ко га да на ње на те ри то ри ја сма њу је, 
као pe au de cha grin17 – не што, што не ста је, нпр. мо рал. За и ста де cha grin. То је да нас 
нај ве ћа бри га свих тра га ла ца за ап со лу том, ап со лут ном сре ћом, ап со лут ном јед на ко-
шћу. По ред нас сео је пар бо га то об у че них ста ра ца – из „ви шег“ сло ја и она му је на глас 
чи та ла L’hi sto i re de l’Armée Al le man de18 Бе ноа-Ме ше на. У по след ње вре ме то је јед на од 
нај мо дер ни јих књи га у ин те лек ту ал ним па ри ским кру го ви ма. Уо ста лом, за и ста је из-
вр сна и про чи тао сам је у јед ном да ху. Са су прот не стра не сти зао је пљу сак фон та не, 
а по ред мо но то ни глас ста ре го спо ђе ко ја је чи та ла књи гу див ним ак цен том – фран-
цу ски мо ра да „од сто ји“ у по ро ди ци као ви но у по дру му – с вре ме на на вре ме ис пред 
нас би про ле тео вра бац ко ји се хра нио без кар ти ца и без ре до ва, чу ла се шкри па 
шљун ка под но га ма про ла зникâ... За тво рио сам очи и ужи вао у тој опу ште но сти, ми ру 
и при јат но сти сву да уна о ко ло. По што сам се из ву као из на сло ња че имао сам осе ћај 
пот пу ног рас те за ња, то ли ко да ми се чи ни ло да гла вом до се жем Бу ле вар Сен Ми шел, 
а но га ма Ули цу Де Флер на дру гој стра ни пар ка.

И раз ми шљао сам. Раз ми шљао сам да, по што се пра ве ре зер ва ти, на ци о нал ни 
пар ко ви, по што се во ди ра чу на о то ме да бар на огра ни че ним те ре ни ма не иш че зну 
би зон, ме двед, је лен, би ло би крај ње вре ме да се раз ми сли о ства ра њу не ка квих ре-
зер ва та за сло бод не љу де, ре зер ва та сло бо де. Јер, чо век ко ји би за и ста же лео да 
бу де сло бо дан, ко ји за и ста во ли то нај не згод ни је од свих ство ре ња – сло бо ду, по ста-
је под јед на ко ре дак као би зон или је лен. На ње га се пу ца без ика квих огра ни че ња 
по мо ћу све са вр ше ни јег оруж ја или се за тва ра у са вре ме не ре зер ва те и на ци о нал не 
пар ко ве, зва не кон цен тра ци о ни ло го ри. Ис тре бљу је се на сва ком ко ра ку – у  и м е 

17 Ша грин ска ко жа (алу зи ја на Бал за ков ро ман Ша грин ска ко жа); реч cha grin зна чи и ту га.
18 Исто ри ја не мач ке вој ске.
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с л о б о д е. По не кад ми се чи ни да је са сло бо дом по че ло за и ста не што ло ше да се 
до га ђа од тре нут ка кад су по че ли да је фа бри ку ју на све стра не, кад је у тај ним пе ца-
ра ма мо гао сва ко да пе че то див но пи ће би ло ка ко, са мо што ви ше. И про из ве де на је 
„цуј ка“, од врат на бр ља, ко јом се опи ја ју ми ли о ни, су ге ри шу ћи им да је то упра во то. 
Упи тај чо ве ка XX ве ка, ко га срет неш на ули ци, ка ко за ми шља сло бо ду. По че ће ре чи ма: 
„Нај пре тре ба ли кви ди ра ти и ис ко ре ни ти, за тво ри ти и учи ни ти без о па сним...“ Сва ки 
сло бо дар ски про грам по чи ње да нас од за тво ра и ве ша ла, ка зне них уста но ва и од-
стре љи ва ња не ке кла се људ ских си са ра. И, у ре ду – ло гич но је. Осим то га: ра зу мљи во 
је и ка ко ва ља. А по том ће би ти сло бо да. Ка ква, до ђа во ла? Чи ја сло бо да? Ро бо ва „сло-
бо де“, га ли јотâ. Са мо ће не де љом би ти до зво ље но испа ва ти се „тек та ко“, а не за пар-
ти ју, за сре ћу бу ду ћих по ко ле ња „већ сло бод них“, за отаџ би ну, за бож ју ма тер и за јеб... 
сло бо ду.

28. 6. 1942.

Не де ља. Ди ван, то пао лет њи дан. На пра вио сам до ру чак. Не де љом увек пи је мо чај 
и још увек има ма сла ца за хлеб. По том смо ра ши ри ли ма пу око ли не Па ри за и иза бра-
ли тра су за да на шњу шет њу би ци кли ма. Бо а си Сен-Ле же. Обла чи мо шорт се ве и из ла-
зи мо. На би ци клу ра нац с ће бе том и књи га ма, у тор ба ма хлеб, ма слац, пар че ко ба си-
це. Рат ни ка мам бер (0zéro ma tiè re gras se),19 рин глов ке20 и ма ла фла ша ви на. Да ни је 
то га 0zéro ma tiè re gras se у ка мам бе ру, би ло би ско ро као уо чи ра та. Ове го ди не је 
знат но бо ље с хра ном и има мно го во ћа. Имам ути сак да кад бих ово га тре нут ка те-
ле фо ни рао у Кра ков и ис при чао све ово, це ла по ро ди ца би кон ста то ва ла да сам по-
лу део. У оку пи ра ној Фран цу ској, у тре ћој го ди ни ра та, чо век још мо же да на пу ни 
тор бу при лич но до бр ом хра ном, да сед не на би цикл и са свим сло бод но од ве зе се из 
гра да не где на ли ва ду или у шу му, а да на пу ту не срет не ни јед ног не мач ког жан дар ма, 
ско ро ни јед ног Нем ца. По вре ме но про ле ти си ви ау то мо бил и то је све. Још увек има-
мо сло бо ду – не пот пу ну, али са свим под но шљи ву. Да нас се тре ба већ при ја ви ти, ако 
се ме ња ме сто бо рав ка или ста но ва ња, тре ба по што ва ти мно ге про пи се, не по зна те 
пре ра та. Али, уоп ште узев, по сто ји сло бо да – и још да нас ско ро сва ко днев но чу је се 
ка ко не ко у не ка квом би строу ка ља Пе те на или о Ла ва лу не го во ри дру га чи је до per 
se sa le Au ver gant21 и пре ти Нем ци ма. Гла сно. Ов де је још увек мо гу ће сло бод но, не са-
мо ми сли ти, већ и го во ри ти. Та сло бо да је Фран цу зи ма уро ђе на, до те ме ре је у кр ви 
и ду ши, у це лој про шло сти – да ве ро ват но чак и Нем ци осе ћа ју пре ма њи ма Min der
wär tig ke it skom plex и бо је се да их ту ку, ка ко не би има ли не во ља. И на Нем це још ути-
че про шлост Фран цу ске, тај мит о ве ли чи ни, све оно што су нас и њих учи ли über 
Fran kre ich. Нем ци ма се чи ни да је По ља ке или Ју го сло ве не лак ше зга зи ти и уни шти ти 
не го Фран цу ску. Не из гле да ми да је та ко. Јер, Фран цу ска је ста ра и сла ба и пре се мо-
же оче ки ва ти не ка ква ре ак ци ја тих дру го ра зред них и на му че них на ро да, не го ов де. 
Али, шта? С на ро ди ма је као са љу ди ма. Ма лог и де гра ди ра ног чо ве ка не ка ко је увек 

19 Без ма сно ће/ 0 ма сно ће.
20 Вр ста ка ле мље не ве ли ке шљи ве.
21 Тај смр дљи ви Овер ња нин.
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згод ни је и сло бод ни је уда ра ти по њу шци, не го под јед на ко де гра ди ра ног, али ари сто-
кра ту. Фран цу ска је ме ђу на ро ди ма би ла при зна та и по што ва на ари сто крат ки ња, 
по себ но ме ђу по лу о бра зо ва ним љу ди ма, по пут Не ма ца, ко ји су се пе ли по кул тур ним 
ле стви ца ма. Они још увек, ма кар у ду ши, пре ма Фран цу ској га је ди вље ње и бар die 
de utsche Kul tur selbstverständlich die grösste, ипак пре ма Фран цу зи ма се осе ћа ју чуд но, 
не ла год но, збу ње но, као бок сер те шке ка те го ри је пред ве ли ком да мом. Фран цу зе 
Нем ци ма зе, као да их об у зи ма им по тен ци ја. Јед но став но, с њи ма ко ке ти ра ју, као да 
се бо је из би ја ња те на ци о нал не енер ги је ко ја је то ли ко пу та, ну жно или не, из би ја ла 
то ком исто ри је. Ме ђу тим, да на шња Фран цу ска ни је ви ше Фран цу ска из 1789, 1830. и 
1848. Да нас би је дан Не мац у Pa la is Royal-у или у Hôtel de Vil le био до во љан па да све 
иде до бро. А исто вре ме но, та ко је угод на ова зе мља. Као на сле ђе на ста ра па пу ча. Или 
фо те ља.

Пи шем ово, ле же ћи у хла до ви ни др ве ћа јед не од шу ма ко је се на ла зе око Бо а си-
Се н -Ле жеа. Вре ло је. Ба сја цр та не што. Ни сам имао ши би це и оти шао сам у нај бли жу 
крч му да за па лим ци га ре ту. Ста ра ку ћа, ве ли ко дво ри ште са ста ја ма, на ка пи ји ме тал-
на пло ча са из бри са ним нат пи сом на зи ва и да ту мом 1928. Ов де су се си гур но за у ста-
вља ле ди ли жан се. Ушао сам у огром ну тр пе за ри ју. На јед ном кра ју ве ли ки и га рав 
ка мин, на дру гом ви сок као обе лиск, ча сов ник ко ји рит мич но ку ца. Ко ли ко ли је са мо 
овај ча сов ник од зво нио са ти...

15. 4. 1943.

При ча о де се так хи ља да пољ ских офи ци ра ко ји су би ли у ру ском роп ству и стре-
ља ни крај Смо лењ ска, по ста је је зи ва. Нем ци су от кри ли и от кри ва ју све но ве ма сов не 
гроб ни це пре пу не ле ше ва на ших офи ци ра. Да ља ис пи ти ва ња су у то ку и Нем ци обе-
ћа ва ју чак иден ти фи ка ци ју број них по смрт них оста та ка и об ја вљи ва ње ли сте са име-
ни ма. Пр ва ис пи ти ва ња су по ка за ла да се сав тај ужас од и грао у про ле ће 1941. го ди не. 
Не мач кој, на рав но, ни је ва жно то што су офи ци ри По ља ци, већ про па ган да про тив 
Ру си је и ко му ни зма. И, ма да о то ме го во ре Нем ци, ко ји ово га тре нут ка уби ја ју у ло го-
ри ма, не де се ти не, већ сто ти не хи ља да љу ди, ути сак о от кри ва њу ма сов них гроб ни ца 
ипак је огро ман. Као По ља ка, скеп тич ни Фран цу зи ме за пит ку ју о то ме на сва ком ко-
ра ку, по што не ве ру ју. Јер, Фран цу зи н и ш т а  н е  в е р у ј у, јер н е ћ е  да ве ру ју, 
сма тра ју ћи то три ком не мач ке про па ган де и по ме ра ју ћи сво је „од би ја ње да по ве ру ју“ 
до тврд ње да су са ми Нем ци по у би ја ли те љу де. На пи та ња од го ва рам крат ко: „Не мам 
ни ка кве објек тив не раз ло ге да не ве ру јем да су то Ру си учи ни ли.“ Од пр вог тре нут ка 
уве рен сам да је то за и ста ра бо та ГПУ-а.22 Кад раз ми шљам о то ме, имам осе ћај да сам 
ме се ци ма већ оче ки вао сли чан co up de théatre.23 Не осе ћам ни ка кво из не на ђе ње – на-
про тив – имам ути сак да је то у ства ри нор мал но, да је то по сле ди ца ко ја се већ ме се-
ци ма од мо та ва по ла ко као ко нац са истог клуп че та. Од нос Ру са пре ма Пољ ској је и 
по ред свих ди пло мат ских ла жи, не при ја тељ ски. До да на шњег да на пољ ска вла да не 

22 Др жав но-по ли тич ка упра ва ко ја је би ла део НКВД-а, на че лу ко је је био Фе ликс Ђер жињ ски.
23 Из не на ђе ње, из не над ни (нео че ки ва ни) пре о крет.
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мо же да ре ши пи та ње де пор то ва них у Ру си ју, не мо же да про на ђе љу де. Уби ја ње хи-
ља де пољ ских офи ци ра не би би ло ни ка кав из у зе так. На про тив – не у би ја ње би ло би 
чуд ни је. То је уни ште ње јед ног де ла пољ ске ин те ли ген ци је, за ко ју Ру си ја зна да се 
ни ка да не ће по ми ри ти с ко му ни стич ким про гра мом. Ка тињ је, јед но став но, са мо јед-
на од та ча ка про гра ма ко ји је при пре мљен за Пољ ску.

Али, не са мо Фран цу зи, већ и мно ги По ља ци н е  ж е л е  у то да по ве ру ју. То је 
кла си чан при мер ве ре у илу зи ју, при мер огром ног ли це мер ја и без оч ног ла га ња. Јер, 
Ру си ја ту че Нем це, јер Ру си ја је „са ве зник“, јер Пољ ска ће сва ка ко по ста ти јед но га ју-
тра – Ве ли ка, Ја ка и Не за ви сна (ве ли ко сло во чак и у при де ву). На овом и на хи ља ду 
дру гих при ме ра ви ди се по гу бан ути цај пи јан ства у иде о ло шкој ма гли. Кад раз го ва рам 
с љу ди ма стал но чу јем: „Ала сте ви пе си ми ста.“ Ни сам ни ка кав пе си ми ста – јед но став-
но, имам оби чај да ка жем да је „по зо ри ште по лу пра зно“ он да кад дру ги го во ре да је 
„по зо ри ште до по ла пу но“. Ста рам се да ви дим ства ри ка кве је су и да не упо тре бља вам 
за све иде о ло шку ма глу и дим не за ве се, бо ле сни оп ти ми зам. Љу ди не же ле да ми сле 
– б о ј е  се да тре зве но ми сле и по вре ме но се из ла жу раз о ча ра њу ко је је упра во про-
пор ци о нал но сте пе ну њи хо вог иде а ли стич ког оп ти ми зма или ка ко већ да на зо вем ту 
глу пост. Не ка ква фи ло зо фи ја хе пи ен да. Упра во то ли це мер је је бо лест на ше га ве ка и 
пот пу но спре ча ва при ла го ђа ва ње и да ва ње не ког бо љег прав ца тој лу дач кој тр ци, 
ко јом смо по не ти. На тај на чин се све ви ше про ду бљу је про ва ли ја из ме ђу чо ве ка и 
ње го вих ла жних илу зи ја, с јед не стра не, и жи во та, са дру ге. Све муч ни ји по ста ју бол 
и „пат ње ве ка“. Не сме се ни шта иде а ли зо ва ти, јер он да се све из ви то пе ри. А љу ди 
сма тра ју сво јом оба ве зом иде а ли зо ва ње чак и г... Јер, то је ле по и, пре све га, угод но. 
При вид но. И крат ко.

1. 5. 1943.

Пра зник ђур ђев ка. Сив и хла дан дан. Имам ути сак да се те хи ља де бу ке ти ћа ђур-
ђев ка, ко ји се про да ју на сва ком ћо шку ули це, смр за ва ју од хлад но ће, да се бле ди и 
ми ри шља ви цве то ви скри ва ју у ки та ма ли сто ва као у то плим сви ци ма. Ове го ди не 
из да та је на ред ба да сва ко има пра во да про да је ђур ђе вак, без спе ци јал не до зво ле. 
И ули це вр ве од дро ња ве де це и бе де ко ја ти ска про ла зни ци ма бу ке ти ће. Крај Гар де 
Ли о на би ло је ви ше про да ва ца не го ку па ца. Вра ћа ју ћи се ку ћи, ку пио сам не ко ли ко 
бу ке ти ћа. По че ла је да па да ки ша и до шао сам по ки сао. Во лим да се по ки сао вра ћам 
ку ћи.

У ве зи са со вјет ско-пољ ским кон флик том да на шњи Le Pe tit Pa ri sien пи ше: „При зна-
ти Со вје ти ма да су у пра ву, зна чи за ме ри ти се Аме ри ци, где По ља ци има ју ве ли ки 
ути цај.“ Мо жда ће у чи та вом том по ли тич ком сме ћу, ко је све ви ше ис пли ва ва на по-
вр ши ну ово га ра та, Аме ри ка, као нај ма ње „по ли тич ки ве шта“ са чу ва ти из ве сну чи сто-
ту на ме ра и искре ност де ло ва ња. Али, та по ли тич ка не спрет ност кри је у се би дру ге 
опа сно сти, уо ста лом те сно по ве за не с ми са о ном не зре ло шћу Аме ри ка на ца. Ту опа-
сност пред ста вља атрак тив на сна га Ру си је ко ја им по ну је и ко ја по себ но мо же да им-
по ну је Аме ри кан ци ма, на вик ну тим да узи ма ју у об зир ч и њ е н и ц е,  а  н е  с у ш т и -
н у  про бле ма. 
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5. 5. 1943.

До пу то вао је Та ђо, све же но во сти из Вар ша ве. Ни у Пољ ској љу ди не же ле са свим 
да по ве ру ју у Ка тињ. Уоп ште не чу ди, по што је код њих стал но Ка тињ, на сва ком ко ра-
ку, сва ко га са та. При ча о бор ба ма у је вреј ском ге ту. Не ве ро ват но и им по зант но. По сле 
са та раз го во ра с Та ђом, ко ји је сти гао да оде и на Крим и вра ти се, ко ји је ви део мно-
штво ства ри и при ча о њи ма крат ко, али ин те ли гент но, до шао сам до за кључ ка да ће 
чи тав овај рат, уме сто да ре ши низ про бле ма, до не ти мно штво но вих. Ово га тре нут ка 
сви су из гле ди да крај ово га ра та не ће НИ ШТА ре ши ти и са мо ће по ја ча ти на пе тост 
из ме ђу мно гих сто же ра. Пра ви ха ос по че ће по сле ра та.

10. 7. 1943.

Из ме ђу Ор ла24 и Би ло го ро да25 по кољ. Аме ри кан ци и Ен гле зи ате ри ра ли су на Си-
ци ли ји. Ко ли ко ли ће се ба ви ти том Си ци ли јом и кад ће до ћи ред на Ита ли ју, на пр ве 
ко ра ке у Fe stung Eu ro pa, ка ко се то да нас зо ве. Ми смо твр ђа ва оп ко ља ва на Вар ва ри-
ма. Див но је то ме ђу соб но на зи ва ње Вар ва ри ма, пи са но ве ли ким „В“. Јер у све му то ме 
по сто ји не ка кав стра шан cir cu lus vi ci o sus, ка ко је у сва кој при ли ци го во ри ла јед на од 
мо јих вил њу ских те та ка. С јед не стра не, љу ди све ма ње же ле да бу ду сло бод ни, све 
ви ше мо ле за око ве, све ви ше же ле да из бег ну сва ки ри зик (сло бо да је нај ри зич ни ја 
опе ра ци ја и у лич ном и у дру штве ном жи во ту), а исто вре ме но од ју тра до ве че ри тру-
би се о сло бо ди. Не ка ква лу да ку ћа. Чо век мо ра ма ло да се опи је, као ја овог тре на 
(већ че твр та ча ша ру ма „Не гри та“) да би по чео тре зве ни је да ви ди. Чо век не же ли да 
бу де сло бо дан, у ства ри, све нас за сло бо ду бо ли не што – и то од нај ра ни је мла до сти. 
Чим са зри, чо век са ња о око ви ма. И ве ћи на сло бо до ум ни ка – же ни се. Као да тра же 
бли ско ја. А он да по чи ње ба ље зга ње о сло бо ди. У име сло бо де ле ти се са ис пла же ним 
је зи ком и оба ве зно тра жи не ка сло бо дар ска иде ја. А по што вла да ап со лут на су ша у 
тој обла сти и ап со лут на же ља за не ка квим око ви ма, у овом слу ча ју, на при мер, ис пле-
те ним од ру жа, од јед ном – би ра се не ка ква иде о ло ги ја, нај че шће мо дер на (la mo de 
avant to ut)26 и при ви ка ва ју се ум, ду ша и те ло. И за кли њу се. Са да су сви скло ни да се 
за кли њу у не ка кав ста ри па пир ко ји се зо ве ко му ни зам. Јер, до ђа во ла, мо ра ју у не што 
да ве ру ју. А ако ни у шта не ве ру ју, он да го во ре да ће „би ти бо ље“ и да „не ма ло шег, 
што не би на до бро иза шло“. А ако не бу де бо ље? А ако је обрат но и не ма до бр ог што 
не би на још го ре иза шло? Као на при мер рум. И шта? Он да тре ба да се тру јем тим пли-
ном à vo lonté?27 А сун це је пас? А зе ле но др ве ће је ни шта? А мач ка на ко ле ни ма ко ја 
пре де, ни је вред на жи во та? Ну жна је ве ра, шта? Ве ру јем у мач ке и у рум, и у сун це, и у 
зе ле но др ве ће, и у сло бо ду. Хо ћу да имам пра во да црк нем од гла ди, ако се не сна ђем. 
И, да жи вим – за бо га, да ма ло жи вим она ко ка ко ми се до па да, а не ну жно она ко ка ко се 

24 Рус. Орел – град у за пад ној Ру си ји, на ре ци Ока (при то ка Вол ге).
25 Град у ју го за пад ној Укра ји ни.
26 Мо да, пре све га.
27 По же љи.
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до па да не ка квој по ср... иде о ло ги ји. Амин. Же дан сам. „Дај те ми рум Darby Mc. Graw“, 
ка ко је ви као ка пе тан Флинт28 у Са ва ни. По сле то га је ода пео. Али, бар се на у жи вао.

Со снов ски29 је име но ван за вр хов ног ко ман дан та. Из вр сно. Ако тре ба да бу де ре-
ак ци ја, он да ре ак ци ја. Уо ста лом, то је је ди но ре ше ње, по што не же ле да по ста вља ју 
из да ји це. Ру си ма ово га тре нут ка ни су по треб ни ни ка кви „др жав ни ци“ – по треб не су им, 
као што су им увек би ли по треб не – обич не из да ји це. То им Лон дон не ће да ти у ве ли ким 
ко ли чи на ма. Да кле, бо ље је ова ко. Ако не ма шта да се спа са ва, он да ма кар част. 

30. 7. 1944.

Пред ве че у Вен сан ској шу ми. Се де ли смо крај риб ња ка и при чао сам Ба сји о бу-
дућ но сти. Ка ко ће мо има ти сво ју ку ћи цу с воћ ња ком, па ће Ба сја мо ћи ле ти да пра ви 
мно го џе мо ва, а ја ви но од во ћа и ли ке ре. А, ако бу де мо ста но ва ли у бло ку и но си ли 
оде ћу мо дел Бр. 1, је ли по не дељ ном је лов ни ку и чи та ли не ка кву Про ле тер ску Пољ ску, 
ко ју уре ђу је бив ши члан СНСО-а,30 он да Ба сја не ће пра ви ти џе мо ве, а ни ја ви но од 
во ћа и ли ке ре. Ићи ће мо на кон фе рен ци је, ди ску то ва ти о Марк су, Ен гел су и Ста љи ну 
и су ге ри са ти се би да је жи вот тек са да леп и да је „за Пољ ску“. Али, не – не ви дим раз-
лог за што Пољ ска и за што све за Пољ ску. То, што сам се ро дио као По љак са мо је 
пу ка слу чај ност, као и то што при па дам јед ном, а не дру гом, дру штве ном сло ју, што 
сам бе лац, а не цр нац. Дру штве ни слој, бо ја ко же – то су пред ра су де и мо же се на њих 
фућ ка ти, а отаџ би на је ну жно не што све то. За што? На ци о на ли зам је та ко ђе по стао 
ре ли ги ја, и што је ту пљи, то је ви ше слеп, то је ви ше вре дан по што ва ња. Већ са да се 
го во ри: „На ша оба ве за је да се вра ти мо, без об зи ра на то шта ће би ти.“ За што? Са мо 
чо век ни је фик ци ја – све оста ло је фик ци ја. Цео свет мо же да бу де отаџ би на и сва ки 
чо век брат. Јер, свет је чо век, пре све га, чо век. Сад се и на не вра ћа ње на ла зи оправ-
да ње у Пољ ској. Не вра ћам се због Пољ ске. За што? Не вра ћам се јер, јед но став но, 
не мам же љу и, ако ми по ђе за ру ком да кре нем да ље у свет, кре ну ћу, јер то ме при-
вла чи, јер ме ин те ре су ју свет и дру ги љу ди, јер ми уоп ште не од го ва ра жи вот у за тво-
ре ној отаџ би ни. Али, не ма мо на то пра во. За што? Ми ко лај чик31 још ни је до пу то вао у 
Мо скву. Уз не ми ре ност. Као да од то га уоп ште не што за ви си. Фран цу ски ра дио из Ри ма 
оба ве стио је да Ро ко сов ски32 по ти че из пољ ске шљах тин ске по ро ди це. То је ве о ма 
ва жно. Још је бард ре као: „...лу пеж ве ли ки, По љак обич но по ста је, кад се у цар ској 
слу жби ру си фи ку је.“33 Ро ко сов ски је на ула зу у Вар ша ву. И са да ће мо ве ро ват но уско ро 

28 Из ми шље ни ка пе тан гу са ра из 18. ве ка ко ји се по ја вљу је у мно гим ро ма ни ма, те ле ви зиј ским 
се ри ја ма и фил мо ви ма. Овај лик је ство рио Ро берт Лу ис Сти вен сон (1850–1894).
29 Ка зи мјеж Со снов ски (1885–1969), пољ ски вој ско во ђа и по ли ти чар.
30 СНСО – Са вез не за ви сне со ци ја ли стич ке омла ди не (ZNMS – Związek Ni e za leżne j  Młod zieży So cja listycznej).
31 Ста ни слав Ми ко лај чик (1901–1966), по ли ти чар, ак ти ви ста на род ног по кре та, из ве сно вре ме 
пре ми јер пољ ске вла де у еми гра ци ји; по по врат ку у зе мљу ле гал ни во ђа ан ти ко му ни стич ке опо-
зи ци је; од 1947. по но во у еми гра ци ји.
32 Кон стан ти Ро ко сов ски (1896–1968), со вјет ски и пољ ски мар шал, за вре ме Со вјет ско-не мач ког 
ра та ко ман дант; по сле ра та за у зи мао је ви со ке по ло жа је.
33 Адам Миц кје вич (1798–1855), у свом нај ве ћем де лу Пан Та де уш; Миц кје вич је сма тран не са мо 
нај ве ћим пе сни ком пољ ско га ро ман ти зма, већ и пољ ске књи жев но сти уоп ште.
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кре ну ти у „ју нач ки бој“, да би смо Вар ша ву да ли – Ро ко сов ском. Он је из пољ ске, и што 
је нај ва жни је, шљах тин ске по ро ди це. Би ти По љак, то је по не кад за и ста ђа вол ски ком-
пли ко ва но. На ци о нал ни мит је је дан од ве ли ких ми то ва ко ји не ма на ме ру да се пре-
тво ри у прах. С Го спо дом Бо гом су већ раш чи сти ли, с ре ли ги јом та ко ђе, али с на ци о-
нал но шћу и на ци о на ли змом ни су ни шта учи ни ли. Упра во су прот но. Тај мит има још 
ве ли ку бу дућ ност пред со бом. И док бу де жи вео, до тле о ХУ МА НОМ све ту не тре ба 
са ња ти. Свет ми то ва, не љу ди.

Овај рат не ће ни шта ре ши ти. Гор чи на, од врат ност пре ма све му и пот пу на не спо-
соб ност да се то у се би за та шка или да дру ги при ста ну то да учи не.

4. 8. 1944.

Стра сни сам чи та лац нат пи са у па ри ским пи со а ри ма. Та раз ме на ми сли ме ђу љу-
ди ма ко ји се не по зна ју, та ано ним на ко ре спон ден ци ја на цин ка ним пре град ним зи-
до ви ма, сме ште на ма ло ви ше из над тач ке ко ја се шкро пи, по не кад је из вр сна. Фран-
цу ска бр бљи вост и émo ti vité34 не про пу шта ју ни јед ну мо гућ ност да се из ра зе.

Да нас сам ви део це лу ди ску си ју. Пр ви нат пис: „Бра во Со вје ти – СССР ће по бе ди ти.“ 
Ис под то га опа ска цр ве ном олов ком: „Бу да ло – уско ро ћеш се про тив њих бо ри ти.“ А 
још ни же кра так за кљу чак ко ји им по ну је сво јим ми ром. То је не ка кав nor ma lien.35 „То 
ни је си гур но“ (C’est pas sûre). У Ули ци Во жи рар био је нат пис: Sta lin grad – sic tran sit glo ria 
mun di Ger ma no rum. Не ко учен, ви ша кла са с кла сич ним обра зо ва њем. Али, за ме рио 
се на ро ду, јер је ис под то га мно штво при мед би, као: „Mer de – пи ши на фран цу ском, 
ако хо ћеш да те раз у ме ју. – T’es chi no is, toi? – On est cho co lat avec ton la tin”36 (то је не ко 
с ју га) итд. За то сам до пи сао на кра ју: Vox po pu li – vox Dei.

У Вар ша ви ба ри ка де, не бо дер, по шта, пли на ра, елек тра на и низ че твр ти у ру ка ма 
По ља ка. Ка жу да Нем ци те ра ју ста нов ни штво на ба ри ка де, кри ју ћи се иза њих. По же-
лим да ни шта не ми слим. Ми ко лај чик је два и по са та раз го ва рао са Ста љи ном. Из гле-
да да је Лон дон на ре дио уста нак, да би имао та ко зва ни адут у ру ка ма. Леп адут... Бо јим 
се да из го во рим реч „глу пост“, али са ма ми до ла зи на сва ком ко ра ку кад о то ме раз-
ми шљам. Уто ли ко пре, што се Ру си че ти ри да на ни су по ме ри ли ни ме тар. Дру га реч, 
ко је се бо јим, а ко ја ми стал но од зва ња у гла ви је „про во ка ци ја“.

7. 8. 1944.

Вар ша ва се пре тво ри ла у па као. У ства ри, бо ри се чи тав на род. Ру си по сма тра ју. 
Кад Нем ци по у би ја ју По ља ке, Ру си ће за у зе ти Вар ша ву. Би ће сва ка ко не ко ли ко де се-
ти на хи ља да ста нов ни ка ма ње, зна чи, ма ње не ко ли ко де се ти на хи ља да про тив ни ка 
ко му ни зма и со вјет ске Пољ ске. То је већ са свим ја сно. Ко зна, ни је ли пољ ско по ко ле-
ње, ко је је пе ва ло: „Ко ми бу де рекô да су бра ћа нас Ле ха37 ба ћу шке, пр ви ћу у ње га 

34 Осе тљи вост.
35 Слу ша лац па ри ске ви со ке шко ле (Eco le nor ma le supéri e u re).
36 Гов но. (...) Ти си Ки нез? Не ка пи рам твој ла тин ски.
37 Лех (од Лец хи та), древ ни По љак, Лех.
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пу ца ти крај цр кве Кар ме лит ске“, би ло у пра ву... Не умем стал но да по на вљам „сре ди-
ће се не ка ко“ и ни ка да не ћу би ти у ста њу да Мо ско ве сма трам бра ћом нас, Ле ха. И шта 
нам се чи ни? У сва ком ко ми ни ке ју ко ји слу ша мо по сто ји тен ден ци ја ка пре ћут ки ва њу 
Вар ша ве, не вољâ. А та мо, у Вар ша ви, ти јад ни мом ци и де вој ке си гур но ми сле да их 
цео свет по сма тра и чи ни им се да уми ру на о чи глед све та. Пољ ска ни је са мо про блем 
По ља ка, то је про блем за свет, ко ји сви ма ре ме ти ми ран сан.

Бу ди мо ис кре ни: еми гра ци ја ни је бек ство РА ДИ Пољ ске, то је бек ство ОД Пољ ске, 
од гро бо ва, од не сре ћа, од стал них уза луд них ста ра ња. Бек ство од стал не не во ље, од 
стал ног ра да без на гра де, од ен ту зи ја стич ке смр ти. Мо же мо се скри ва ти иза мно гих 
при ви да, на дну оста је обич но и ве о ма људ ско осе ћа ње пра ва на сре ћу. Зна мо да га не 
мо же мо до жи ве ти, тра жи мо га не где дру где. На рав но, ако не ма мо скло ност ка са мо му-
че њу и да ва њу то ме при ви да уз ви ше но сти. Али, ра зу мљи во је – са ма, го ла, чи ста не сре-
ћа је не под но шљи ва и увек ће тра жи ти не ка кав из лаз. То је за то што, ка ко ми је К. да нас 
с гор ким осме хом ре као: „Из еми гра ци је се не вра ћа.“ И си гур но се не ћу вра ти ти.

9. 8. 1944.

Ни је уоп ште те шко опи са ти за па же не ства ри. Мно го је те же за па жа ти. Пра ви пи сац 
ни је онај ко до бро пи ше – то је онај ко нај ви ше за па жа.

10. 8. 1944.

Пот пу но не ве ро ват но вре ме. Азу р на оба ла, а не Па риз. Над це лим гра дом там но-
пла во не бо без ијед ног обла чи ћа. У сре ди ни там ни са фир, ко ји бле ди на хо ри зон ту и 
пре ла зи из све тлог пла вет ни ла у бе ли опал. У под не ала рм. Тут ње те шке ма ши не и 
је два се чу је не ко ли ко пуц ње ва. Ако ово га тре нут ка Па риз бра ни јед на ба те ри ја, рас-
по ре ђе на на че ти ри угла гра да, то је мно го.

По под не вест да су же ле зни ча ри сту пи ли у штрајк. Ме тро ста је у су бо ту у 13.30 и 
не ће са о бра ћа ти до по не дељ ка до 13.30. На рав но, ни ко не ће оти ћи на по сао. У Па ри-
зу по чи ње иш че ки ва ње. Већ су у Шар тру. Град бру ји од сплет ки. Аме ри кан ци су за и ста 
из ве ли из вр стан тен ков ски ма не вар. Спо со бан је тај Па тон. Нем ци стал но вр ше про-
тив на па де у Нор ман ди ји. У ства ри, те шко је раз у ме ти ка кав им је план.

У Вар ша ви кри тич на си ту а ци ја. Ква пињ ски38 је из ја вио у Лон до ну да је по моћ на 
пу ту (????) и да ће би ти ефи ка сна (????). Мо ли По ља ке да са чу ва ју при себ ност и ста вља 
им на зна ње да у пољ ским кру го ви ма у Ен гле ској вла да ју ре волт и огор че ност. Са свим 
ра зу мљи во. Ло ше на ме ре Ру си је су са свим очи глед не. Али, ка ко се мо гло ра чу на ти на 
до бре? По што је оба вио дру гу рун ду раз го во ра са Ста љи ном, Ми ко лај чик је от пу то вао 
у Мо скву. Из ја вио је да на чи тав про блем гле да оп ти ми стич ки (о, Бо же...), али да у ни-
зу та ча ка ни је до шао до спо ра зу ма са Ста љи ном. Све у све му, ло ше ма ски ра но. А та мо 
Вар ша ва... Рач кје вич39 је од ре дио за свог на след ни ка Ар ћи шев ског. 

38 Јан Ква пињ ски (1885–1964), со ци ја ли стич ки ак ти ви ста; у пе ри о ду од 1922–39. пред сед ник Цен-
трал не ко ми си је син ди ка та; од 1940–41. хап шен од стра не НКВД-а; од 1941. жи ви у Ве ли кој Бри та-
ни ји; пот пред сед ник је Вла де Пољ ске Ре пу бли ке у из гнан ству.
39 Вла ди слав Рач кје вич (1885–1947), по ли ти чар; од сеп тем бра 1939. пред сед ник ПР у еми гра ци ји.
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На ве че ру су до шли Та ђек и Ло ла. Раз го ва ра мо, на рав но, о Вар ша ви. Гор чи на и са-
мо гор чи на. То од у зи ма же љу за уте хом да ће се мо жда већ за не ко ли ко да на за вр ши-
ти оку па ци ја. Уве че од ла зи мо на Се ну. Сун це је за шло и спу шта се мрак. На фо ну ру-
жи ча стог не ба ко је пре ла зи у го лу би ју бо ју, оцр та ва ју се цр ни тор ње ви Но тр Да ма. У 
да љи ни, као ма гла, сну је се по не бу Ај фе ло ва ку ла. Од во де сти же при јат на хла до ви на. 
Ули цом са зве ке том про ла зи че лич ни ма мут, оба ви јен гра на ма. Не мач ки „ти гар“ се 
ко тр ља и не ста је у мра ку. Са мо из огром них из дув них це ви из би ја ју мо дри пла ме но-
ви и ра си па ју се у искре.

11. 8. 1944.

Оче ки ва ње ра сте у ва зду ху. Ка жу да ис ту ре не аме рич ке па тр о ле по сле под не сти-
жу у Трап. Крај не мач ких хо те ла сто је ка ми о ни на пу ње ни ко фе ри ма, ку ти ја ма, ста ру-
ди ја ма. Вру ћи на. На сек то ру Фа лез ушла је пољ ска оклоп на ди ви зи ја под вођ ством 
ге не ра ла Ма че ка. За шта се ми са да бо ри мо? Ште та је за жи вот сва ког вој ни ка. Нем ци 
пи шу да су у Вил њу ској обла сти Ру си раз о ру жа ли на шу Зе маљ ску ар ми ју (Ar mia Kra
jo wa) и по хап си ли офи ци ре. Би ло би ло гич но и не ви дим раз лог да не ве ру јем у то. 
Ста љин је на вод но зах те вао од Ми ко лај чи ка да рас ки не уго вор са Ен гле ском о уза јам-
ној по мо ћи. То ми не из гле да ве ро ват но, јер шта се мо же Ста љи на да се ти че наш 
спо ра зум са Ен гле ском? До лу ди ла ме до во ди то што се о Ру си ји го во ри као да је пот-
пу но нор мал на зе мља, парт нер Ен гле ске и Аме ри ке итд. У ства ри, за о ста лост, у ства-
ри, сред њи век. То је то та ли та ри зам исти као и сва ки дру ги, али о то ме не сме да се 
го во ри. Па ра фра зи ра ју ћи чу ве ну из ре ку Ур ли ха фон Ху те на, имам же љу да ка жем: 
„Чу ла су за спа ла, та ко је ло ше жи ве ти.“ И со вјет ски то та ли та ри зам је, уоп ште узев, 
стра шни ји од хи тле ров ског, јер из је да и ду шу, про ди ре ду бље, на па да це лог чо ве ка. 
Али, ни ко не же ли то да ВИ ДИ.

Нем ци по чи њу да узи ма ју би ци кле. Жан дар ме ри ја је да нас „уре до ва ла“ на Порт 
д’Ор ле а ну и у Нан те ру. Ста ро, но во – све је ишло на ка ми о не за „би ци кли зо ва не“ ди-
ви зи је Ве ли ке Не мач ке.

25. 8. 1944.

У гра ду ти ши на. За то сам од лу чио да се од ве зем у град. Дан је пре кра сан. На свим 
про зо ри ма већ ле пр ша ју фран цу ске и са ве знич ке за ста ве. То из гле да из вр сно. Си ви 
и по ча ђа ве ли зи до ви ку ћа пре тво ри ли су се у цвећ ња ке. Све се од ви ја као у сну. Нем-
ци ни су ни шта ди гли у ва здух, ни шта ни су ра зо ри ли. По ред Гар де Ли о на мо рам да се 
спу стим у стра ну, јер пу ца ју. Нем ци и њи хо ви ко ла бо ран ти, ко је ни су ухва ти ли, пу ца-
ју с кро во ва. На Тр гу Ба стиј не ко ли ко пуц ње ва. Пу сто. Али, из прав ца мо ста Ау стер лиц 
од јед ном сти же све ве ћи жа гор. При ла зим. Ма са. Ви дим пр ве тен ко ве и ка ми о не. 
Вој ни ци ма шу ру ка ма, љу ди кли чу. Пред очи ма су ми ви со ке пи ра ми де тен ко ва, аме-
рич ки шле мо ви, ма ли џи по ви. Тут ња ва мо то ра, зве кет гу се ни ца и оду ше вље на ма са. 
Сто јим ис под др ве та, гле дам и чи ни ми се да са њам. Али, не. До ла зе стал но но ви. Зе-
ле не ко шу ље, пан та ло не и ка ма шне. То су већ ови дру ги. Ти на ко је се че ка ло го ди на ма 
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већ су ту, за и ста ОНИ. Не пу на три ме се ца по сле сле та ња у Па риз. Из гле да ју из вр сно. 
Ула зи дру ги свет, ула зи сло бо да. Мо жда ни је са вр ше на, мо жда... мо жда..., али шта су 
те за мер ке у од но су на ноћ ко ја је до сад вла да ла и ко ја на и ла зи на ис точ ну по ло ви ну 
Евро пе са да, ово га тре нут ка. Ко ли ко ду го? Од јед ном раз ми шљам ка ко ми но ћас не 
пре ти ни ка кав пре трес, ни ка кво нео че ки ва но лу па ње на вра та, ни ка кво... Бо же. Као 
кроз ма глу ви дим све но ве ка ми о не с вој ни ци ма у зе ле ним ко шу ља ма и са за штит ним 
шле мо ви ма. Осе ћам ка ко ми су зе са ме на ви ру на очи, ка ко кли чем за јед но с дру ги ма, 
ма шем ру ка ма. Гле да ју ћи на сме ја на ли ца ис под те шких шле мо ва, ли ца ко ја се рав но-
мер но кре ћу, по ста јем све стан да с нео б у зда ним ен ту зи ја змом сâм се би ви чем на 
пољ ском: Oni żują gumę.40 И сме јем се са мо ме се би. Да, али у том до са да шњем све ту 
ни је се жва ка ла гу ма. Та гу ма ме је пот пу но раз не жи ла.

А по том ве ли ку, бес крај на ра дост за ме њу је ту га. Крај ме не се за у ста вља ко ло на 
ам бу лант них ко ла. Во зе их мла де и ле пе де вој ке с бес пре кор ним ma qu il la ge. Осла њам 
се о јед ну од њих и гле дам ка ко пре ко мо ста пре ла зе све но ви ка ми о ни и тен ко ви. 
По чи њем на гло да пла чем, ско ро по лу гла сно је цам. Де вој ка ко ја се ди за во ла ном ам-
бу лант них ко ла гле да ме и од јед ном пи та на ен гле ском за што пла чем.

– Ја сам По љак и раз ми шљам о Вар ша ви – ти хо од го ва рам. – Они мо гу да бу ду 
срећ ни, ми још не сме мо.

Тре ну так муч ног ћу та ња. Де вој ка ста вља ру ку у џеп, слу жи ме „че стер фил дом“ и 
мр мља не што ба нал но. Узео сам ци га ре ту и по бе гао. Ни сам мо гао а да је не при мим. 
Ох, не – има ства ри ко је се не мо гу сре ди ти чак ми ли јар да ма ци га ре та, кон зер ви и 
дру гих по кло на. Не, не и не. Др жао сам у ру ци ту пр ву ци га ре ту оми ље ног уку са и 
нај зад за па лио је. Ми ри са ла је по ма ло на ко лоњ ску во ду, на са пун, али и на „че стер-
филд“. Пу шио сам је, раз ми шља ју ћи ка ко је у њој свет ко ји ни је у ста њу да из ве сне 
ства ри схва ти. Мо жда за то што он сâм ни ка да ни је мо рао да пу ши ни шта го ре од „че-
стер фил да“. Ули ца ма су се кре та ли тен ко ви и ау то мо би ли, а над срећ ним гра дом пло-
вио је је дан ве ли ки ус клик ра до сти.

Из вор ник: An dr zej Bob kow ski, Szki ce piórkiem, War sza wa, 2001, IV из да ње, To warzystwo Opi e ki 
nad Ar chi wum Instytu tu Li te rac ki e go w Paryżu, War sza wa.

(Са пољ ског пре ве ла Љу би ца Ро сић)

40 Они жва ћу гу му.


