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ДОЗИВИ

Алек сан дар Чан цев

МАР КИ ЦА ЗА РЕ КУ
Про да је мо Ан дре је ву ко лек ци ју мар ки ца. Ужа сно ми је жао. Али ал бу ми (књи ге, 

фи ла те лиј ски ка та ло зи, плус ко вер те и нов чи ћи) сто је на по ду, не мам куд с њи ма. Ја сно 
је да се чу ва ју у ло шим усло ви ма. Ску пљао их је, раз ме њи вао, про да вао. Бо ље да их 
је сам про дао.

Про да ти или оста ви ти? Кад бих бар знао од го во ре на лак ша пи та ња.
Ал бу ми пу ни мар ки ца, по ре ђа ни је дан на дру ги, мо је су ви си не. Ве чи та по ру га 

не по сла тих пи са ма, ја ло вих ко вер ти. За ле пље них за пра зни ну и веч ност (ако мар ки-
ца умре, до не ће чо ве ку ко вер ту, а ако пад не у ал бум, нит ће умре ти, ни ти ће оста ти 
са ма, јел’?).

Углав ном со вјет ске. Али има их сва ка квих, чак и си риј ских, ја пан ских и ма ро кан-
ских још из XIX ве ка. Ма ле, из бле де ле, са жи гом. Или су јар ке, или из бле де ле. Мар ки-
це из вре ме на Гра ђан ског ра та – Де ни ки на и Ју де ни ча – уоп ште и ни су мар ки це, без 
рец ки, пра во у га о ни ци рав них ру бо ва. Као та ло ни. 

Ка ко ми је жао. Да их оста вим? Али оста ви ти зна чи гле да ти и се ћа ти се, то је већ 
мој стил. Та ко све оста вљам. Пре ту жно. Као и чи тав ње гов жи вот. Ро дио се 29. фе бру-
а ра – и тад је све по че ло. Три по тре са мо зга. Ко зна ко ли ко зва нич них или не бра ко ва. 
Та лен то ван док тор – при се ћа ли су се при ја те љи све до по след њих го ди на, „бо гом дан“. 
Не, окре нуо се спор ту. По вре да, још јед на. Ра дио као спорт ски ле кар у би ци кли стич-
ком ти му. Ишао у по хо де на ка ја ци ма. Се ћам се окви ра тр кач ких би ци ка ла тан ких гу ма 
код ку ће, огром них му ми ја ка ја ка (ко сту ра у фу тро ла ма), му ни ци је за лов. Об и шао 
чи тав Со вјет ски Са вез, до но сио но же ве, пат ке (кад се из бо ре са жи ла вим ме сом, зу би 
су хва та ли зрн ца сач ме). Окре нуо се би зни су. И дан-да нас у ор ма ри ма на ви кен ди ци 
ча ме бе ло ру ски џем пе ри ко је је про да вао (јед ни од). Не се ћам се, али, из гле да, на 
кра ју опет без у спе шно. Или успе шно. Са гра дио, де лом уз за ду же ња, дво спрат ну ку ћу 
у Раз до ри ма. Али 29. фе бру ар. У већ го то ву, пред оси гу ра ва ње, уда ри ла је му ња, тач-
ни је у бор по ред. Још ду го ва – са гра дио још јед ном. На по слет ку су узе ле да нак све те 
по вре де и пре ло ми, деч ји и спорт ски, от ка за ле су му но ге. Ин ва ли да у ко ли ци ма исте-
ра ла је же на, од но сно по лу ра звод. И умро је од ср ца. Или је – би ла та мо јед на бо чи ца, 
а он је ипак био ле кар, и то вр ло до бар, ди јаг но зе за трен по ста вљао – он сам се бе. Не 
мо же се са зна ти.

Ето, то је чи тав жи вот. У не ким ди пло ма ма с утак ми ца 80-их ко је сам про на шао у 
– ње го вим ру ка ма – ре ста у ри ра ном на ме шта ју мо је пра ба бе. И у овој ко лек ци ји. Фи-
ла те ли ста је, при хва та ју ћи ал бу ме, про ко мен та ри сао не што о це ду ља ма за ву че ним 
за јед но с мар ки ца ма – „ево ов де је за бе ле жио“ – пре по знао по ко лек ци ји? Сва ког 
ле та на де дин ро ђен дан 7. ав гу ста до ла зио је у ви кен ди цу и до но сио лу бе ни цу (још 
пре смо је кри ли у тра ву, у за са ђе ном де ди ном вр ту би ло је и лу бе ни ца, ни ка да ни су 



149

сти за ле да са зру, та ко смо јед ном сми сли ли пси ну да је са зре ла, де да ко ји је оби ла зио 
сво је биљ ке де сет пу та днев но на трен је по ве ро вао и ма ло се увре дио). И ску пе по-
кло не. Лу бе ни ца је би ла тра ди ци ја, ње гов до ла зак – с још јед ном но вом же ном, ње ним 
псом, при ча ма, бај ка ма, хва ли са њем – је дан од нај срећ ни јих да на ле та. Ви кен ди ца је 
би ла пу на по ро ди це, гла со ва, све тло сти, ра до сти. Над њом су се ви јо ри ли дим и ду га, 
ле те ли су гла со ви! А сад је стан пре тр пан ства ри ма – њих је, да, не то ли ко мно го, ма ма, 
ко ја ми сли „сме ће... за ра сташ у ства ри... пра шин чи на... не маш куд да се окре неш“ – 
сре ђу ју ћи ба бин и де дин стан, ско ро све ба ци ла, ја сам ма ло спа сао. Али ства ри је 
мно го. Ето та ње го ва ко лек ци ја. Али не ка је не бу де, не ка не сто ји пред очи ма (сто ји). 
Не ка, мо жда ће не ком до не ти ра дост те мар ки це. Па ре од ње ме ни си гур но не.

Био је ве о ма леп. Они зак, али де ди на је вреј ска крв и ба би на ру ска да ле су – горд 
нос, цр не упа дљи ве очи. Из не ког раз ло га ши шао се скроз на крат ко и бри јао бра ду, 
на ста рим фо то гра фи ја ма с фри зу ром – пра ви ле по тан. Је вреј ска крв – ту ни је све ја-
сно. Де да се бе ни је сма трао Је вре ји ном, чак „их“ ни је ни во лео (би ва ло је то га код 
Је вре ја, уз гред). Син ис так ну тог вој ног ли ца – Ни ко ла ја Ива но ви ча Ју-ва (рет ко ле по 
пре зи ме) и Мар је Је фи мов не (не за по сле на), ше фа не ког ско ро па ју жног по гра нич ног 
окру га (де да је ро ђен у Ба бруј ску, де тињ ство у Гру зи ји – ба ца ло их је на све стра не 
као и све по ро ди це вој ни ка), из вој не, из гле да, оба ве штај не слу жбе. Из гле да, јер се 
ви ше ни шта не мо же са зна ти. И они су та да зна ли да чу ва ју тај не. Чак и са да. Чак је и 
ба ба, ко ја је, ре кло би се, и са ма за се бе „бр бљи ви ца“, тек по сле де ди не смр ти (!), и већ 
уо чи сво је, ре кла, да је он као пи лот уче ство вао у арап ско-изра ел ском ра ту, да је по-
го дио не ко ли ко аме рич ких ави о на (бо ри ли су се на стра ни Изра е ла, он – Ара па – још 
јед ном на те му кр ви) и чак су га спе ци јал но ева ку и са ли, јер су га ови тра жи ли. Да, 
ни је имао не ко ли ко пр сти ју (три на де сној ру ци), по вре ђе но ко ле но – али то је у по-
ро дич ном фол кло ру би ло са мо да је био проб ни пи лот, још пред крај ра та, не сре ћа. 
Да сам се за ми слио – ’28. го ди не ро ђе ња он си гур но ни је мо гао да ра ту је. Кад су га 
мо би ли зо ва ли, већ пред сам крај ра та, био је во зач не ких ге не ра ла, њи хо вих ства ри, 
се ћао се Не мач ке до кра ја жи во та, њи хо вих пу те ва, пеј за жа. Био је пли вач у де тињ ству, 
ис пли вао је не ки ре корд. Ра стао у Гру зи ји. Се ћао се – с љу ба вљу, стра хом и по што ва-
њем – ужа сно стро гог, су ро вог и до брог оца. По ку шао сам по сле да про на ђем њи хов 
гроб, ту су не где, мо жда на Кун цев ском, ни је ми ус пе ло. Кад сам по чео да ра дим и 
нор мал но за ра ђу јем ми слио сам, ма штао сам да од ве дем де ду у Не мач ку. Али час ово, 
час оно, ри гид ност вре ме на, увек мо же да се од ло жи (за ни кад). Он да је он био бо ле-
стан, то јест би ла је бо ле сна – ма чи тав жи вот, ра но у пен зи ју, ра ди ла с ренд ге ном, тад 
је би ла ло ша за шти та, на ку пи ла се ра ди ја ци је до ин ва ли ди те та – ба ба, он ју је цео 
жи вот не го вао.

О, ево на шао сам о пра де ди, ње гов ор ден Цр ве не за ста ве:
Ди пло ма
Да тум ро ђе ња: _____. 1904
Ме сто по зи ва: до бро во љац, Мо сква
Да тум сту па ња на слу жбу: ______. 1918
Вој ни чин: пот пу ков ник
Вој на је ди ни ца: 336 сп 5 сд 3 А Бр јанФ
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Да тум под ви га: 13. 2. 1943 – 14. 3. 1943.
На зив од ли ко ва ња: Ор ден Цр ве не за ста ве
Да тум до ку мен та: 9. 4. 1943.
На ред ба од ре да
Бр.: 26/н од: 9. 4. 1943.
Из да је: ВС 3 А Бр јан ског фрон та
Чак и скен овог ли ста. Де да ме је на у чио да играм шах, да ме, (ста рин ска та вла, та ко 

ле па – где ли је сад?). По ку ша вао ме је на у чи ти да цр там. Све деч је ко лек ци је су од 
ње га (и фра за, ако ску пљаш све, не ску пљаш ни шта). О ге о ло ги ји, ге о гра фи ји и та ко 
да ље све знам од ње га. Се ћам се, у де ве том раз ре ду ни сам баш учио, на ро чи то ег закт-
не (пре ци зне?) на у ке. Не што ни сам по пра вио ге о гра фи ју, пред из ба ци ва ње. Да ли су 
ми да од го ва рам по но во. Ла тио се да на пи ше уме сто ме не – о еко ном ској ге о гра фи ји 
Мол дав ске ССР. Без ика квог ин тер не та (ни је га би ло), чак без при руч ни ка, тек та ко, 
пре ли стао је не ко ли ко сво јих све за ка – и са ста вио пре ци зни је и ви ше не го у уџ бе ни-
ку о чи та вој ин ду стри ји. Он је и ра дио у Ми ни стар ству обо је не ме та лур ги је као кон-
тро лор фа бри ка, вој них обје ка та, ка ко та мо у под мор ни ца ма ко ри сте сре бр ну мре жу 
или чак пла ти ну у ми крос хе ма ма, да не кле па ју док из вла че... Окру тан је био. Знао је 
све те нај ег закт ни је на у ке, бо та ни ку, би о ло ги ју и та ко да ље. А – па да, учио сам за хва-
љу ју ћи ње му, ох, а из дру штве них на у ка ми је у пр вим раз ре ди ма ба ба пи са ла пе сме, 
она је дру штве њак, сав сам на њу – кад је оти шао у Пу шкин ски му зеј да опи ше скулп-
ту ре или сли ке, та ко не што, по гре шио је већ код на зи ва Ле о нар до ве сли ке. Та кав 
не склад – на ла зи шта не чег по зна вао је до тан чи на, а ето сли кар ство не.

По не што ми већ чи ли из се ћа ња. Ма, уско ро ће све иш чи ле ти.
Пра де да је слу жио у Ира ну. Хра нио је глад но ло кал но ста нов ни штво (за то је на за-

до вао у зва њу). Стан у Ули ци Гор ког је за јед нич ки, ко му нал ка – где је од ра сла ма ма. 
Он да стан у Ули ци Гла го ље ва (по ред на ше До бро во љач ке – на се ље мар шал ских ули-
ца). Ви кен ди ца огром на у Жа во рон ци ма. Де да мој је Лав, ње гов брат Вла ди мир, се стра 
Све та. По сва ђа ни – сви су би ли те шки.

У Гор ког смо жи ве ли у ко му нал ци. Пу ков ник, де дин отац, пу ков ник мо ја пра ба ка, 
би ла је у три ра та – фин ски, отаџ бин ски, отаџ бин ски с Ја па ном, оста ци.

Ма ма не во ли ту гра ну (во ли ба би ну – Чан це ви, Кур ча то ви). Не во ли де ду – очу ха. 
Иа ко је, ре кло би се, он во лео, бри нуо се. Или се бри нуо, али ни је во лео. Већ се не 
мо же са зна ти шта, за што, ка ко и ко је у пра ву. Крв је там на, за кла ња за сто ром, та ма. 

Ни сам за пит ки вао. У на шој по ро ди ци ни су би ле при ме ре не две ства ри – из но си ти 
ло ше, „пр љав веш“, пред дру ги ма, и о свим тим ко сту ри ма, пра вим или очу си ма, о 
ро ди те љи ма за пит ки ва ти и из ме ђу се бе рас пра вља ти.

Ћу та ње. Сад је то све у ме ни. За ми ре, уми ре. Кон зер ве, за цр не да не, чу ва ти без 
ро ка упо тре бе.

Све те при че, њи хо ва љу бав и њи хо ве сва ђе (њих је ви ше, ипак на ста вљам да ћу-
тим) – то је та ко јед на уса мље на ма ле на кне дла не где у зад њем огле да лу мог пам ће ња. 
Два под на огле да ла су оста ла у том ста ну, ба би но-де ди ном. Јед но ма ма не ће – од Ју-
ких. Дру го од пра ба ке Чан це ве. Оба – круг се из но ва и из но ва за тва ра – из Не мач ке, 
„тро фе ји“.
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Де да је имао са вр ше но пам ће ње, све га се се ћао. За што, за што га ни сам ис пи тао? 
Он би ис при чао о оцу. Ко га не во ли ма ма и – не пам ти ви ше ни ко и ни кад.

Ето за што Је вре јин но си име Ни ко лај Ива но вич с вр ло је вреј ским (ме не су два пут 
го ди шње, при мо јој вр ло је вреј ској гим на зи ји, дру га ри ма, фи ло ло шком обра зо ва њу 
итд., раз ли чи ти љу ди за пит ки ва ли истим ре чи ма: имаш ли ти је вреј ске кр ви? Не, он 
ни је ро ђе ни пра де да и де да, ма ма је од пр вог му жа. Уз гред, ја па но ло га, од но сно сам 
га је на у чио у по од ма клим го ди на ма да би за ра ђи вао на тех нич ким пре во ди ма, ма 
ни је га чак ни го во рио, чи ни ми се, знао је са мо да чи та – још је дан не склад. Ње го ва 
је крв да ла мој ја па ни зам? Али ње га сам ви део све га јед ном-два пут у жи во ту, чи ни ми 
се) пре зи ме ном, та ко ру ско име и па тро ним? И ипак ви со ка по зи ци ја у оба ве штај ној 
слу жби? Још јед на тај на за на век. Још јед на кне дла у опо ром ки се љу успо ме на. Густ и 
ле пљив Со ла рис.

На пи сао сам не што слич но као сад о Ан дре ју, о ба би, сме стио сам је, као у ур ну, у 
сво ју – за дах, за уз дах, је цај и смех – при чи цу. Ми слио сам и о де ди. И ето нео че ки ва-
но по чех од Ан дре ја, њи хо вог си на, и на пи сах о де ди. Тре ба ста ви ти њи хо ве при че 
јед ну уз дру гу, као што су и сав жи вот за јед но про ве ли, се дам де сет и не што го ди на, 
од осам де сет де вет де ди них и де ве де сет јед не ба би не.

Тре ба ло би да ис ко пам не ку ар хи ву – ваљ да по сто ји не ка ар хи ва? – да ис пи там 
ма му (по след ња), да на пи шем о њи ма. Али не мам сна ге за све то. Баш због тих успо-
ме на. Тог жа ла. То га што ви дим сва ке дру ге но ћи – ка ко ба ба са хра њу је си на, му жа и 
оста је са ма у ста ну. С успо ме на ма, с њи ма, са се на ма њи хо вим и њи хо вим баш та мо 
смр ти ма. 

Са ма, на чи сто са ма. При жељ ки ва ла се би смрт, до че ка ла је – са ма.
Од но сно ма ма је сва ки дан ишла код ње на кра ју, плус код бол ни чар ки. Што је није 

до ве ла ова мо, код нас? Ба ба са ма ни је хте ла. За што – за то што је та мо жи ве ла с де дом 
и с Ан дре јем. Наш стан, куд ћу. Али ни је хте ла ни код ма ме. За то што ма ма – ни је во-
ле ла де ду.

И ме не све то уби ја. За јед нич ки жи вот ко ји се за вр шио ра стан ком. Њи хо ве сва ђе, 
рас пра ве. Њи хо ва та ко ди вља љу бав од ко је за ви се и ко ја за ви си. Њи хо ва са мо ћа. 
Они, ко ји су на овом све ту оста ли са мо у ме ни. И у не ко ли ко ства ри.

Чу јем њи хов го вор, али не мо гу да га пре не сем ов де. У ме ни је, не из ла зи.
А ето мар ки це сам хтео да про дам. Не ра ди нов ца, на рав но, на кра ју, ни је то не ки 

но вац. Већ на про сто да не бих гле дао сва ког да на у ке се с њи ма у ве ли кој со би, као 
што се гле даш у огле да лу не са ни це, у за стр том огле да лу (за стор па да и да ви те, из ме-
ђу пам ће ња и за бо ра ва, ко пр цаш се, али упао си у оно што се ра си па и не ста је, ми шо-
лов ка). 

Има ме тек то ли ко, за жа ље ње и пра зни ну. И ћу та ње ко је се на ста вља. Не го во ри, 
не ме мо а ри, већ ћу та ње по сле сан ду ка. 

Де да и ја смо, ка да је ма ма ку пи ла стан у Стро ги ну (ми гра ци ја у окви ру жи во та: 
Твер ска – Ок то бар ско по ље – Стро ги но), пре ла зи ли пре ко пон тон ског у Сре бр ни бор, 
у крај где сам се ро дио и где су они још жи ве ли. Са да сам, у пан де ми ји – ко ја ни је дру-
го до про ба пен зи је – по чео баш та мо да се ше там. Пон тон ског мо ста не ма. Ваљ да 
са мо зи ми. Ни зи ми не ма. Зи ми сви и пре ла зе у Сре бр ни бор по ле ду. Док не спад не.



152

Док ко ма ђе ле да не по ста не ве ли чи не мар ки це, ка да ле ким бра на ма по там ној 
во ди. Мар ки ца за ре ку. С ин тер нет аук ци ја. У ту ђе, но ве ко лек ци је. Прах оче ва, мо ле-
ку ли но вог жи во та. Жи ви, мно же се.

Ни ко лај Фјо до ров је био за про шлост, за ње но вас кр се ње. Али и за тех ни ку – би-
бли о те ке као ви со ко тех но ло шки цен три пам ће ња и чу ва ња про шло сти, осва ја ње 
ко смо са (Га га рин је по пре зи ме ну свог пра вог оца ван брач но де те, ко пи ле, bend si ni ster). 
Али не баш – јер осва ја ње зе мље и ва зду ха мо же уни шти ти мо ле ку ле оче ва пре њи-
хо вог вас кр се ња. Њи хо ву ДНК.

И ја ти ме ди шем. Ми ри сом већ ту ђих ста но ва, сру ше них ку ћа. Ва зду хом гу ше ња. 
Де ди не аст ме, ба би них ср ча них уда ра. Он да мр тва ка, ко ји са хра њу ју сво је мр тве.

Мо је, они ме др же за ру ку. Те ра ју ме, чак се и љу те, за то што во ле. Иди, жи ви свој 
жи вот, што је нај ва жни је, не мој да се раз бо лиш као ма ма, ка ко је она, ка ко ти је на 
по слу? А ја их не пу штам. За то што во ле.

За ле пље ни за пра зни ну, у фа сци кли за мар ки це.
Пре кри ће снег, ухва ти ће се лед, не ста ће мост. И ка да иш чи ли чак и се ћа ње на за-

бо рав, уз дах ну ће мо у сло бо ди бу ду ћих ре ка.
На ре ку па да снег. Укус сва ке па ху ље је про ле ће.

(С ру ског пре ве ла Ва си ли са Шљи вар)


