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Ле ли-ли ли – снег ре ша ња,
Ко је за кла ња ју у шку.
Чи че ча ча – са ље сјај,
Би е ен зај – цр вен зна мен,
Зи е ег зој – ру ка кле ве.
Бо о-и а – цр вен вр це,
Ми и о и – си ве вој ске ока сјај.
Чу чу и за – ро шње сјај.
Ми ве аа – не е са.
Ми и о и – ока сјај!
Ве е а ва – зе лен го ми ла!
Ми мо ма ја – ла ве ху са ра,
Зи зо зе ја – ру ка сун ца,
Сун це о ких са љи раж.
Ле ли-ли ли – снег ре ша ња,
Со се сао – р а ку ћа…

Ве ли мир Хле њи ков

ГлА ВА I

Скит ски шле мо ви

За ми сли те са мо: у Мо скви у осмој го ди ни ре во лу ци је – са о ра
ћај на гу жва! Це ла Ни кољ ска, што од Лу јан ке до Цр ве ног тр га во ди 
кроз ср це Ки тај го ро да, за кр че на је трам ва ји ма, за пре га ма и ауто мо
и ли ма. По ред ре сто ра на Сла вјан ски а зар* из за пре жних ко ла ис
то ва ру ју кор пе са жи вом ри ом. Под сво дом Тре тја ков ског про ла за 
ржу ко њи, тру е ка ми о ни, псу ју ко чи ја ши. Ми ли ци ја не ку да хи та, 
ма да је ћур ли ка ње ње них си ре на при лич но е за зле но: као да још 
ни је са свим си гур на у ре ал ност сво је ни ма ло по ли тич ке, већ чи сто 
град ске, са свим мир но доп ске уло ге. Све у све му, има се ути сак да је 

*  Ви де ти Пој мов ник на кра ју књи ге (рим. уре ни шва).
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све ово не ка ква ама тер ска по зо ри шна пред ста ва. Чак и ес као да 
је глу мљен. Ипак, нај ва жни је је то што сви глу ме ра до. Гу жва у Ни
кољ ској – то је, у су шти ни, ра до стан при зор, не што као ча ша то плог 
мле ка по сле гро зни це: жи вот се вра ћа, опо ра вак са мо што ни је.

– За ми сли те, пре са мо че ти ри го ди не ов де су вла да ли глад и 
смрт, ули ца ма су ту ма ра ли је ди но сле пи пе ва чи и оте за ли се ез на
де жни ре до ви за про кли ја ли кром пир, а Ни кољ ском су про ла зи ле 
са мо че ки стич ке „ма ри це“ – ре че про фе сор Ус тр ја лов. – Ето вам, 
ми стер Ре сто не, те о ри је по кре та Сме на вех оства ре не у прак си.

Два го спо ди на при ли жно истих го ди на (три де сет пет до че тр де
сет) се де ла су је дан по ред дру гог на зад њем се ди шту „па кар да“ ко ји се 
за гла вио у Ни кољ ској. Оо ји ца су и ла оде ве на европ ски, но си ли су 
ква ли тет на оде ла из ску пих про дав ни ца, али се по не ка квим не знат
ним, па ипак са свим при мет ним зна ци ма, у јед ном од њих ла ко мо гао 
пре по зна ти Рус, а у дру гом пра ви стра нац, и то – Аме ри ка нац.

Та ун сенд Ре стон, до пи сник Чи ка го ри ју на из Па ри за, то ком 
це лог свог пр вог пу то ва ња у Цр ве ну Ру си ју о рио се с на па ди ма 
раз дра жљи во сти. Ако ће мо пра во, то се не и мо гло на зва ти аш 
на па ди ма: раз дра жљи вост га ни на тре ну так ни је на пу шта ла, је ди
но што је по вре ме но ли чи ла на зу о о љу а по вре ме но и ла на лик 
симп то ми ма тро ва ња хра ном.

Мо жда је упра во од хра не све и по че ло: већ пр вог да на су га ње
го ве со вјет ске, да та ко ка же мо, ко ле ге – онај не под но шљи ви Кољ
цов и рас ка ла шни Бу ха рин – уго сти ли до ма ћим де ли ка те си ма. Тај 
ка ви јар… џа а што са да и у Па ри зу лу ду ју за њим. От кри ли су да је 
он, мо же те ми сли ти, не ка кав моћ ни „афро ди зи јак“… а то, у ства
ри, ни је ни шта дру го до ри ља ја ја, ма дам и ме сје! Пре и сто риј ска 
ри а, по кри ве на хр ска ви ча вом кр љу шти… Ипак, нај го ре од све га 
је осе ћа ње не ка кве не пре ста не те а трал но сти, ла го оту жног све ча
ног рас по ло же ња, не ка кве хва ли са во сти… и, исто вре ме но, не си
гур но сти, за гле да ња у очи, не из го во ре них пи та ња. Евро пу су, из гле
да, већ скро ји ли за у дућ ност, са мо их Аме ри ка зу њу је. И Ре сто на 
ов де што шта зу њу је. До сад је ио уве рен да је упо знао опру ге ре
во лу цијâ. Ње го ве ре пор та же из Мек си ка сво је вре ме но су сма тра не 
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нај ви шим до ме ти ма жур на ли сти ке. Ин тер вју и сао је чла но ве ре во
лу ци о нар них хун ти у мно гим зе мља ма Ла тин ске Аме ри ке. До ђа
во ла, са да уви ђа да су му „го ри ле“ и ле ли же од ових „го спо да ра 
исто ри је“, као што му је ли жа пи та с ја у ка ма од „ри љих ја ја“. Да 
ли је мо гу ће да ољ ше ви ци за и ста ми сле да они по кре ћу свет? Би
ло и мно го јед но став ни је ка да и све ово и ло оич но осва ја ње и 
одр жа ва ње вла сти, сме на вла да ју ће ели те, а не…

Спре ма ју ћи се за ово пу то ва ње Ре стон је про чи тао, у пре во ду, 
рој не го во ре и члан ке со вјет ских во ђа. Кра јем ав гу ста РКП() је 
по тре сао је дан тра ги чан до га ђај, по ве зан с Аме ри ком. То ком во
жње чам цем не ка квим је зе ром у др жа ви Мејн, уда ви ла су се два ис
так ну та ољ ше ви ка – Исај Хур гин, пред сед ник Ам тор га, и је фра им 
Скљан ски, нај ли жи са рад ник Троц ког то ком свих го ди на гра ђан
ског ра та. На са хра ни у Мо скви, све моћ ни „во ђа свет ског про ле та
ри ја та“ ис це дио је из се е ре чи не ка кве чуд не, мал те не ме та фи зич ке 
не до у ми це: „…Наш друг је фра им Мар ко вич Скљан ски… про шав
ши кроз у ре Ок то ар ске ре во лу ци је… по ги нуо је на не ка квом е
зна чај ном је зе ру…“

Ка кав пре зир пре ма је зе ру, пре ма „ва ни сто риј ској“ смр ти! Па они 
се е за и ста до жи вља ва ју мал те не као о го ве Вал ха ле, или као ми то
ло шке ти та не. Ђа во да га но си, ма ло ко у Аме ри ци мо же раз у ме ти да 
су они сво јом „кла сном ор ом“ о у зе ти ви ше не го са мом вла шћу… 
Ре во лу ци ја, из гле да, и ни је ни шта дру го до вр ху нац де ка ден ци је…

Оки ћен цр ним ка пу ти ма и вој нич ким ши ње ли ма, трам вај је 
кре нуо и пре шао не ких де се так јар ди. Шо фер Нар ко мин де ла је хук
ћу ћи окре тао во лан „па кар да“ ка ко и стао иза трам ва ја. Ре стон је 
по вла чио дим из лу ле што се га си ла, и освр тао се ле во и де сно. Из 
ез лич не го ми ле по вре ме но и се из дво ји ле из у зет но ле пе же не, ле
пе го то во као Па ри жан ке. Крај ула за у им по зант ну згра ду апо те ке 
ста ја ла су дво ји ца мла дих цр ве них офи ци ра. Вит ки и ру ме ни, утег
ну ти опа са чи ма, раз го ва ра ли су не ора ћа ју ћи па жњу ни на ко га. 
Њи хо ву уни фор му од ли ко ва ла је иста она де ка дент на чуд но ва тост 
ко ја је од ли ко ва ла и це лу ре во лу ци ју, од но сно власт у це ли ни: ка
пе, чуд не пре ко сва ке ме ре, на лик на шле мо ве са за ши ље ним вр хом  
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и с цр ве ном зве здом за ши ве ном спре да, ве о ма ду гач ки ши ње ли с 
цр ве ним по преч ним ши ри ти матра ка ма на гру ди ма, ез епо ле та 
али с не ка квим за го нет ним ге о ме триј ским ша ра ма на ру ка ви ма и 
око врат ни ци ма – ар ми ја ха о са, Гог и Ма гог…

– Опро сти те, про фе со ре, до зво ли те да вам по ста вим јед но, ка
ко и смо ми у Аме ри ци ре кли, про во ка тив но пи та ње. По сле осмо
го ди шње вла да ви не овог ре жи ма, шта сма тра те основ ном те ко ви
ном ре во лу ци је?

Да и по твр дио озиљ ност пи та ња, Ре стон из ву че свој „мон
лан“ и при пре ми се да од го вор за пи ше на мар ги на ма свог „е де
ке ра“. Про фе сор Ус тр ја лов се ве о ма нер во зно на сме ја. Он је ио је
дан од оних ко ји оо жа ва ју „ка ви ја ре“ и „ке чи ге“.

– Дра ги мој Ре сто не, не мој те ми сли ти да вам се под сме вам, али 
глав на те ко ви на ре во лу ци је је сте то што је ЦК осам го ди на ста ри ји.

Ако ће мо пра во, чак и овај ње гов да на шњи са пут ник, с ње го вим 
не пра вил ним ен гле ским ком и но ва ним са мо у ве ре ним мо ду ла ци ја
ма гла са (ода кле са мо Ру си ма тај став апри ор не над мо ћи над За пад
ња ци ма?) нер ви рао је Та ун сен да Ре сто на. Ве о ма про тив реч на лич
ност: ив ши ми ни стар у си ир ској вла ди е лих, еми грант ко ји се 
на ста нио у Хар и ну, ли дер по кре та Сме на вех, ве о ма чест гост у Цр
ве ној Мо скви. Ње го ва по след ња књи га У зна ку ре во лу ци је иза зва ла 
је рас пра ве и у Евро пи, а ов де го то во да не ма по ли тич ког члан ка у 
ко ме се не по ми ње ње го во име.

Зи но вјев Ус тр ја ло ва на зи ва кла сним не при ја те љем, уто ли ко опа
сни јим што на ре чи ма при хва та Ле њи на, го во ри о ла го твор ној „тран
сфор ма ци ји цен тра“, о „сти ска њу коч ни ца“, о „нор ма ли за ци ји“ ољ
ше вич ке вла сти, о узда њу у не пов ску ур жо а зи ју и „ја ког се ља ка“.

Зи но вјев се Ус тр ја ло ву ру га на ти пич но ољ ше вич ки на чин: 
„што је а и ми ло, то јој се и сни ло“, „до жи ве ће те по вра так ку ла ка 
кад на вр и ро ди гро жђе, го спо ди не Ус тр ја ло ве…“ Бу ха рин га на
зи ва „по кло ни ком ца ри зма“. За ни мљи во… На ко га и на шта се алу
ди ра у по след њем слу ча ју?

Ре стон се тру дио да у раз го во ру с Ус тр ја ло вим глу ми на ив ка, по
вр шног аме рич ког но ви нар чи ћа.
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– Све се вра ћа на ста ро, – на ста вљао је Ус тр ја лов – ан ђео ре во
лу ци је по ла ко на пу шта зе мљу…

Ре сто ну је и ло ја сно да овај ци ти ра соп стве ну књи гу.
– Ре во лу ци о нар на гро зни ца већ је про шла… Не ће по е ди ти 

марк си зам већ елек тро тех ни ка… По гле дај те са мо, сер, све те за па
њу ју ће про ме не. још ју че је зах те ван мо мен тал ни до ла зак ко му ни
зма а са да цве та при ват на сво ји на. До ју че се ин си сти ра ло на свет
ској ре во лу ци ји а да нас се тра же је ди но кон це си о ни уго во ри са 
за пад ном ур жо а зи јом. још ју че – рат ни ате и зам, да нас – „ком про
мис са цр квом“; ју че – нео  у зда ни ин тер на ци о на ли зам, да нас – „ува
жа ва ње па три от ских рас по ло же ња“. До ју че је про кла мо ван ес по
го вор ни ан ти ми ли та ри зам и ан ти им пе ри ја ли зам, да ва на је сло о да 
свим на ро ди ма Ру си је, а да нас – „Цр ве на ар ми ја – по нос Ре во лу ци
је“; у су шти ни, она је си ла ко ја о је ди њу је ру ске те ри то ри је. Зе мља 
се вра ћа сво јој искон ској исто риј ској ми си ји „Евро а зи је“…

У за ви сно сти од р зи не ко јом су ис то ва ри ва на ко ла ис пред 
Сла вјан ског а за ра, Ни кољ ском се по но во – исти на, р зи ном кор
ња че – ус по ста вљао са о ра ћај. Про ми ца ли су не са мо ве о ма жи
ви при зо ри, већ и го ми ле све та ко ји је де ло вао при лич но оп ти ми
стич ки. Сла ок то ар ски мраз као да је окре пио и улич не тр гов це.

Про да ва чи ца ра зног пе ци ва и пи та с ме сом, ри ом или ку пу сом, 
ру ме ни лом сво јих ора за под се ћа ла је на же не са сли ка Ку сто ди је
ва. Ве се ли ин ва лид с др ве ном но гом раз вла чио је ме хо ве сво је хар
мо ни ке. По ред ње га се тр го ва ло не ка квим чу дом у ста кле ним те гла
ма. Аме ри ка нац ко ји је упра во про ла зио крај њих ни је ни слу тио да 
се то чу до зо ве „аме рич ки под вод ни ста нов ник“.

– Охо, отво ре на је књи жа ра Си ти на! – ус клик ну Ус тр ја лов, 
ора ћа ју ћи се Аме ри кан цу на ру ском као сво ме, али за тим, схва
тив ши да ово ме тај на зив ни шта не го во ри, с осме хом до дир ну твид 
на ње го вом ко ле ну. – Што се ти че књи жев но сти и умет но сти, ов де 
је све у успо ну, сер. По кре ну то је за дру жно и при ват но из да ва штво. 
Чак и но ви не, иако су све и да ље у ру ка ма ољ ше ви ка, мно го ре ђе су 
са мо гро мо гла сна про па ган да, да ју све ви ше не по сред них ин фор ма
ци ја. Реч ју, о лест је про шла. Ру си ја ур за но пре здра вља!
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Са фа са де згра де ко ја се ов де, као у Не мач кој, на зи ва ранд ма
у ер, гле дао их је пла кат за филм – чо век с ци лин дром, на лик на Да
гла са Фер анк са, пла ву ша с увој ци ма, ко ја и по све му мо гла да 
у де Ме ри Пик форд. Од мах по ред ње не ка кви јад ни цр те жи у ку
и стич ком сти лу и ве ли ка ћи ри лич на сло ва. Да је Ре стон знао да 
чи та ру ски, раз у мео и да је по ред пла ка та за хо ли вуд ски аван ту
ри стич ки филм ока че на па ро ла Сан про све та „Ва шке и со ци ја ли
зам не иду за јед но!“

– А шта је с љу ди ма из пар ти је, ар ми је, тај не по ли ци је? – упи та 
он Ус тр ја ло ва (из го ва рао је „ју стре лоу“). – Ми сли те ли да и они до
жи вља ва ју исту ова кву тран сфор ма ци ју?

С ми ми ком свој стве ном ме ким сло вен ским фи зи о но ми ја ма, 
про фе со ро во ли це из гу и ег зал ти ра ни из раз, по ста де озиљ но и, 
ре кло и се, чак ду о ко за ми шље но.

– По ста ви ли сте ве о ма ва жно пи та ње, Ре сто не. Зна те, ја сам и 
сâм још ју че ољ ше ви ке на зи вао „че лич ним чу до ви шти ма с гво зде
ним ср ци ма и ме ха нич ким ду ша ма“… Хм, ме та лур ги ја и ни је та ко 
не у ме сна ако се се ти мо из ве сних пар тиј ских на ди ма ка – Мо ло тов, 
Ста љин…

– Ста љин је, чи ни ми се, је дан од… – пре ки де га но ви нар.
– Ге не рал ни се кре тар По лит и роа – о ја сни Ус тр ја лов. – Из

гле да да му глав не во ђе не ве ру ју аш мно го, али тај Гру зин пред
ста вља, по свој при ли ци, уме ре не сна ге ко је ја ча ју. – За тим на ста
ви. – је ди но та ква чу до ви шта, с оним стра шним ре флек то ри ма ко ји 
зра че кон ден зо ва ну енер ги ју, мо гла су да сло ме ру ску твр ђа ву у ко
јој се пред ре во лу ци ју на ку пи ло то ли ко по ро ка. Ипак, са да… зна
те, на сна гу сту па ерос вла сти, ко ји је код тих љу ди ве о ма раз ви јен. 
Крв и ме со по ти ску ју ме ха нич ке те о ри је.

– За ни мљи во – про мр ља Ре стон, не пре кид но луп ка ју ћи „мон
ла ном“ по мар ги на ма сво га „е де ке ра“. Ус тр ја лов се осмех ну као 
да хо ће да ка же: још ка ко је за ни мљи во.

– Тај про цес се, чи ни ми се, од ви ја у свим сфе ра ма – ка ко 
у пар ти ји, та ко и у ар ми ји, на ро чи то у ар ми ји. Ре као их да сте 
ора ти ли па жњу на дво ји цу мла дих вој них за по вед ни ка та мо 
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испред апо те ке. Ка кво др жа ње, ка кав стас! То ни су одр па ни ча па
јев ци већ пра ви про фе си о нал ни вој ни ци, офи ци ри, иако су, пре
ма за пад њач ким ме ри ли ма, у чуд ној уни фор ми. Уз гред, о уни фор
ми. Оич но се ми сли да ју је сми слио мал те не Бу ђо ни лич но, а она 
је сми шље на за пра во још де вет сто ше сна е сте го ди не, пре ма ски
ца ма сли ка ра Ва сње цо ва, Вик то ра Ми ха и ло ви ча, и пред ста вља 
ди рек тан на ста вак тра ди ци је… Скит ски мо ти ви, а то мој, под се
ћа ње на прет ке!

Од јед ном, Ус тр ја лов пре ки де свој го вор, на са мом уз вич ни ку, и 
искре но за чу ђен по гле да Аме ри кан ца. Шта он то пи ше, као да ра
зу ме све што му го во рим? Ко од њих уоп ште мо же ово да раз у ме, 
сву ову зр ку у цен трал ном де лу зе мље, и ме ђу ње ним на ро ди ма 
ме ша ним то ком пет на ест ве ко ва? Ре дов но мо ра да сам се е пре ки
да кад пад не у ва тру. Ко ли ко је пу та се и го во рио: др жи се ри тан
ских пра ви ла. Un der sta te ment – то је ка менте ме љац њи хо ве ста ил
но сти. На ка шља се:

– Што се ти че ОГ ПУ или, ка ко и сте ви ре кли, тај не по ли ци је… 
Шта ми сли те, да ли и пре са мо че ти ри го ди не исто ри чар из еми
гра ци је мо гао да се са стра ним но ви на ром во зи ка по Мо скви, и то 
ко ли ма Нар ко мин де ла?

– Да кле, ви се не пла ши те? – упи та Ре стон с ди рект но шћу е ка 
ко ји са по ло ви не те ре на шу ти ра у зо ну про тив ни ка.

Ко ла су већ и ла про шла кроз це лу Ни кољ ску и ста ла та мо где 
је, очи глед но, уна пред и ло од ре ђе но да ста ну – ис пред кит ња сте 
фа са де Гор њих тр го вач ких ре до ва. Ту про фе сор Ус тр ја лов и Аме
ри ка нац Та ун сенд Ре стон, ко ји је ов де пред ста вљао ути ца јан лист 
Чи ка го ри јун, изи ђо ше из ко ла и пе шке кре ну ше у прав цу Цр ве
ног тр га. На пре жу ћи слух, шо фер је још не ко вре ме мо гао да чу је 
ви со ки глас сме но ве хов ца: „…Раз у ме се, ја схва там да је мој по ло
жај крај ње дво сми слен – у еми грант ским кру го ви ма мно ги ме сма
тра ју мал те не че ки стом, а у Мо скви, ево, Бу ха рин је аш ових да
на о ја вио…“

Оно што је по том ре као и ло је за глу ше но у ком ужур а не 
престо ни це.
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Са мо што су две фи гу ре у ен гле ским ка пу ти ма не ста ле из ви до
кру га, „па кар ду“ при ђе тип с ка пом од јаг ње ћег кр зна, пра ви су јект 
с р чи ћи ма, од оне сор те ко ју су пре ре во лу ци је на зи ва ли „ухо да
ма“, и ко ји се од то га до а ни за дла ку ни су про ме ни ли.

– Па, мај сто ре, о че му су се ур жу ји до мун ђа ва ли? – упи та он 
шо фе ра.

Шо фер дла ном умор но про тр ља очи и тек по том по гле да при до
шли цу та ко да ухо да на мах спла сну, схва тив ши исто га ча са да пред 
њим ни у ком слу ча ју ни је шо фер.

– Не ми сли те, ваљ да, дра го ви ћу, да ћу ва ма пре во ди ти с ен
глеског?

Упра во у том тре ну над згра дом Гор њих тр го вач ких ре до ва и за
кр че ним ули ца ма ста рог Ки тај го ро да за ле пр ша „елo па пер је“, пр
ви, са свим лак и свеж снег те је се ни 1925. го ди не.

За то вре ме мла ди ко ман дан ти – чи ји је из глед дво ји цу џен тлме
на из про ло га, ко ји се, по свој при ли ци, у овом ро ма ну ви ше не ће 
по ја вљи ва ти, на вео на она ко озиљ на раз ми шља ња – и да ље су раз
го ва ра ли крај ула за у Фе реј но ву апо те ку.

Ком риг Ни ки та Гра дов и ком полк Ва дим Вуј но вич и ли су вр
шња ци и, у вре ме кад по чи ње ова при по вест, и је дан и дру ги узе
ли су два де сет пе ту го ди ну жи во та а већ су иза се е има ли ез р ој 
стра шних и та ка гра ђан ског ра та, то јест, пре ма та да шњим ме ри
ли ма, и ли су са свим зре ли му шкар ци.

Гра дов је слу жио у шта у ко ман де За пад ног вој ног окру га, код 
ко ман дан та ар ми је Ту ха чев ског, а Вуј но вич је ио на ду жно сти 
„осо е за спе ци јал не за дат ке при Рев во јен со вје ту, то јест ио је је
дан од глав них ађу та на та на род ног ко ме са ра за вој ску и мор на ри цу 
Фрун зеа. При ја те љи се ни су ви де ли не ко ли ко ме се ци. Гра дов, ро
ђе ни Мо ско вља нин, по по тре и слу же о ра вио је у Мин ску, док је 
Ура лац Вуј но вич, по сле име но ва ња у Рев во јен со вјет, по стао пра ви 
ста нов ник пре сто ни це. Овај пре о крет суд и не при лич но га је за а
вљао, и слу жио му као по вод да за дир ку је Ни ки ту. Ше та ју ћи с при
ја те љем по Мо скви он му је скре тао па жњу на по зо ри шне пла ка те 
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и, то о же уз гред, за по чи њао раз го вор о пре ми је ра ма, а он да и, као 
до се тив ши се, ре као: „Ах, да, код вас у Мин ску о то ме још ни су ни 
чу ли, ех, про вин ци ја…“ – и та ко да ље у том сми слу; реч ју, и ло је 
то са свим до ро ду шно и чак не жно за дир ки ва ње.

Ме ђу тим, ти мла ди ћи са у ђо нов ка ма на гла ва ма, по зо ри шта 
су по ми ња ли тек уз гред: њи хов раз го вор је сва ки час скре тао на 
озиљ ни је те ме; и ли су то озиљ ни мла ди љу ди, са чи но ви ма ко је 
је у ста рој ар ми ји и ло не мо гу ће до сти ћи пре че тр де се те.

Ни ки та је, са сво јим глав но ко ман ду ју ћим, у Мо скву до шао ра
ди уче шћа на са ве то ва њу о спро во ђе њу вој не ре фор ме. Пред ви ђе
но је да се са ве то ва ње одр жи у Кре мљу, у тај но сти, јер је тре а ло 
да се на ње му на ђу мал те не сви чла но ви По лит и роа РКП(). Сви 
они су још увек и ли о у зе ти тај но ви то шћу. „Пар ти ја, по на ви ци, 
и да ље ра ди у иле га ли“ – по на вља ли су у Мо скви ша лу нај ду хо ви
ти јег ољ ше ви ка Кар ла Ра де ка. Ствар је уне ко ли ко ком пли ко ва ло 
то што се шеф ко ман дан та пу ка Вуј но ви ча, пред сед ник Ре во лу ци
о нар ног вој ног со вје та, на род ни ко ме сар за вој на и по мор ска пи
та ња Ми ха ил Ва си ље вич Фрун зе, ево, већ ви ше од две не де ље на
ла зи у ол ни ци с акут ним за па ље њем чи ра на два на е сто па лач ном 
цре ву. Бри ну ћи рат ски о здра вљу ми ље ни ка свих труд е ни ка, ле
ген дард ног ко ман дар ма ко ји је уни штио Кол ча ка и Вран ге ла, ЦК је 
пред ла гао да се са ве то ва ње одр жи ез ње га, да се ре фе ри са ње по
ве ри пр вом за ме ни ку РВС Ун шлих ту; ме ђу тим, Фрун зе је ка те го
рич ки ин си сти рао на сво ме уче шћу, као и на то ме да ње го ва о лест 
ни је озиљ на. Упра во то и је сте и ла глав на те ма раз го во ра из ме ђу 
дво ји це мла дих ко ман да на та на пра гу Фе реј но ве апо те ке, где су че
ка ли Ве ро ни ку, же ну ком ри га Гра до ва.

– Нар ком се на про сто раз е сни кад му се по ме не тај про кле ти 
чир – го во рио је Вуј но вич, чо век ши ро ких ра ме на, ју жно сло вен ског 
из гле да, о да рен ја ким цр ним ор ва ма и р ко ви ма, али и из ра зи
тим очи ма. Од ра стао у фа рич ком гра ди ћу на Ура лу, он је са сво
јим еска дро ном про шао све до ју жне оа ле Кри ма и ту, ме ђу сте
на ма, за пе ну ша лим та ла си ма, чем пре си ма и ви но гра ди ма, схва тио 
где је ње гов пра ви за ви чај.
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Ра ди ро ман ти ке, Ни ки ту Гра до ва мо ра ли и смо да опи ше мо 
као су прот ност ње го вом при ја те љу, то јест да га свр ста мо у се вер
не ге о граф ске ши ри не, у не ка кву ру ску го ти ку, уко ли ко је та ко не
што ика да по сто ја ло на све ту, и ра до и смо то учи ни ли ка ко и смо 
скит скома ке дон ском ко ло ри ту до да ли вар ја шку стру ју; ме ђу тим, 
исти не ра ди одо ле ва мо ис ку ше њу а мо ра мо да ука же мо и на то да 
и Ни ки та, ма кар на по ла, при па да сре до зем ној „ко лев ци чо ве чан
ства“: ње го ва мај ка Ме ри Вах тан гов на и ла је из гру зиј ског ро да Гу
ди ја шви ли. Уз гред у ди ре че но, у ње го вој спо ља шњо сти ни је и ло 
ни чег гру зиј ског, ако се не ра чу на из ве сна ри ђост и но са тост, што 
се јед на ко мо же при пи са ти и Сло ве ни ма и Вар ја зи ма, и, на кра ју 
кра је ва, ни шта ма ње увер љи во, Ир ци ма, још не у пле те ним у свет
ску ре во лу ци ју.

– Че кај, Ва ђо, а шта ка жу ле ка ри? – упи та Ни ки та.
Вуј но вич се осмех ну:
– Ле ка ри о то ме го во ре ма ње не го чла но ви По лит и роа. По след

њи кон зи ли јум у Сол да тјон ков ској ол ни ци до шао је до за кључ ка 
да се мо же про ћи с ле ко ви ма и ди је том; во ђе, ме ђу тим, ин си сти
ра ју на опе ра ци ји. Ти знаш Ми ха и ла Ва си ље ви ча: на ми тра љез ће 
јури ша ти и не ће треп ну ти, али од хи рур шког но жа па да у пот пу
ну де пре си ју.

Ни ки та за ди же скут ду гач ког ши ње ла и из џе па сво јих дре ча во
пла вих ја ха ћих чак ши ра из ву че лу ко ви цу злат ног са та, ко јим га је 
1921. го ди не, по за вр шет ку мар тов ске крон штат ске опе ра ци је, на
гра ди ла ко ман да. Ве ро ни ка се у ла ви рин ти ма апо те ке из гу и ла пре 
чи та вих че тр де сет ми ну та.

– Знаш, – ре че он и да ље за гле дан у ску пи, те шки и ве ле леп ни 
пред мет ко ји му је ле жао на дла ну – по не кад ми се чи ни да се ни ка ко 
не мо же ре ћи да се свим во ђа ма до па да ју од већ о дри ко ман дар ми.

Вуј но вич по ву че дим из ду гач ке ци га ре те „се вер на пал ми ра“, па 
је а ци у стра ну.

– На ро чит труд ула же Ста љин – оштро ре че он. – Пар ти ја,  
је л’те, не сме да до зво ли да њен за по вед ник ар ми је Фрун зе у де 
оле стан. Мо жда Иљич и ни је ио у пра ву, а, Ни ки та? Мо жда тај 
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„ку вар“ за и ста не ма на ме ру да за ку ва не ко „па пре но је ло“? Или се, 
на про тив, спре ма да упра во то ура ди, за то је та ко же сто ко про тив 
ди је те – хо ће нож?!

Гра дов спу сти ру ку на ра ме свог узру ја ног дру га – „по ла ко, по
ла ко“ – и освр ну се око се е…

У том тре нут ку из апо те ке нај зад из ле пр ша Ве ро ни ка, ле по ти ца 
у ун ди ци од фо ке, чи је су пла ве очи ле шта ле као сиг нал на све тла 
на јах ти не ког сврг ну тог мо нар ха. И на ша ли се крај ње не у ме сно:

– Дру го ви ко ман дан ти, ка ква су вам то ли ца? Спре ма се вој ни 
пре врат?

Вуј но вич јој из ру ку узе при лич но те шку тор у – шта ли се то 
та ко те шко мо же на а ви ти у апо те ци? – и сви за јед но кре ну ше По
зо ри шном ули цом на ни же, по ред спо ме ни ка Пр вом штам па ру, ка 
Ме ро о лу.

Кад год и угле дао же ну свог при ја те ља, Вуј но вич је мо рао да 
уло жи ве ли ки на пор да се осло о ди мо мен тал них и сна жних ерот
ских им пул са. Чим и се она по ја ви ла, све се пре тва ра ло у лаж. Ње
го ви од но си с том же ном мо гли су да у ду ис кре ни је ди но у по сте
љи или, чак… О у зет сти дом и ту гом, он и по стао све стан да је 
ио спре ман да с Ве ро ни ком ра ди оно што је јед ном ра дио с јед
ном го спо ђи цом из за ро ље ног еше ло на е лих, то јест да је окре
не ле ђи ма ка се и, гур не је, пре са ви је и за диг не јој сук њу. Упра во 
та кон фи гу ра ци ја си ну ла и му пред очи ма сва ки пут кад и угле
дао Ве ро ни ку.

Про стач ки им пул си, ша ма рао је се е, гну сно на сле ђе гра ђан
ског ра та, срам но за ора зо ва ног ко ман дан та ре гу лар не ар ми је цр
ве не др жа ве. Ни ки та је мој при ја тељ и Ве ро ни ка је – мој при ја тељ, 
а ја сам… њи хов дич ни при ја тељли це мер.

Ис пред Ме ро о ла се ра ста до ше. Вуј но вич је упра во у тој згра
ди, аш ис под Вру е ље вог мо за и ка Да ле ка рин це за, имао са мач
ку со у. Гра до ви по жу ри ше на трам вај – пред сто јао им је дуг пут са 
три пре се да ња до Сре р ног Бо ри ка.

Док су се труц ка ли Твер ском у кр ца том трам ва ју са гро зним за
да хом и не при јат ним по гле ди ма, Ни ки та је ћу тао.
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– Шта ти је опет? – шап ну Ве ро ни ка.
– Ко ке ту јеш с Ва ди мом – про мр мља он. – Осе ћам то. Мо жда ни

си све сна, али ко ке ту јеш.
Ве ро ни ка се на сме ја. Не ки од пут ни ка по гле да ше је са за до вољ

ством. На сме ја на ле по ти ца у трам ва ју. По вра так нор мал ном жи во
ту. јед на стро га ста ри ца с не го до ва њем сти сну усне.

– Лу ди це – не жно шап ну Ве ро ни ка.
Са про зрач них зе лен ка стих и ру жи ча стих не е са ле те ло је рет

ко е ло па пер је, сла мраз као да је ое ћа вао ђач ке зим ске ра до сти. 
Про ђо ше ста ро уру ше но Хо ро ше во, за тим већ по лу пра зан трам вај 
по ју ри ка кра ју мар шру те, ка окрет ни ци у Сре р ном Бо ри ку. Ве ков
ни о ро ви пар ка, је зе ро Без дон ка ко је је пре крио пр ви ле де ни по
кри вач, огра де и ви ле у ко ји ма су се већ па ли ле све тиљ ке и ло жи
ле пе ћи – нео че ки ва на иди ла по сле ужур а не и, као и увек, по ма ло 
ое сми шље не Мо скве.

Од окрет ни це до ро ди тељ ске ку ће тре а ло је пре пе ша чи ти још 
по ла вр сте.

– Шта ти је та ко те шко у та шни? – упи та Ни ки та.
– Ку пи ла сам ти ром за чи та вих ме сец да на – жи вах но од го во

ри Ве ро ни ка и по гле да му жа ис под ока.
Пат ња је, као и увек, ње го во пе га во ли це чи ни ла сме шним. Гле

дао је пред но ге.
– До ђа во ла и тај ром – про мр мља он.
– Пре ста ни, Ни ки та! – на љу ти се она. – Већ две не де ље, то јест 

од слу же ног пу та, не спа ваш. Тај Крон штат те је аш из му чио!

Од ла зак у ту по мор ску твр ђа ву, у ок то ру, чи нио се као ои
чан слу же ни пут јед ног ви со ког ко ман дан та: спе ци ја лан ва гон до 
Ле њин гра да, ода тле ор е ним чам цем до при ста ни шта УстРо гат
ке. У лу ци, на оа ли и у гра ду, вла дао је пот пун ред, осе ћао се од
ме рен ри там ухо да но сти свих по мор ских слу жи. Од сеч ним ко
ра ком, иду ћи у пар но ку па ти ло и вра ћа ју ћи се оту да, про ла зи ле 
су че те у цр ним до ла ма ма. Не ки су у хо ру пе ва ли „Ли за ве ту“. На 
ро до ви ма ли ниј ске пло вид е уве жа ва на је сиг на ли за ци ја. По пут 
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пе ликана, над за ли вом су та моамо ле те ли нај но ви ји хи дро пла ни. 
Вре ме је за све од ме ра ва но род ским пе шча ним са том и озна ча ва
но ја сним удар ци ма зво на. Био је то свет чист, при мор ски, не ка ко 
ен гле ски – у сва ком слу ча ју, ни ма ло на лик на ру ску ствар ност.

Ни шта и ни ко не под се ћа на до га ђа је од пре че ти ри го ди не. Са
мо јед ном, док се пе њао на а сти он То тле ен, чуо је иза сво јих ле
ђа спо ко јан глас:

– Ви дим, дру же ко ман дан те, да вам је пут до ро по знат.
На гло се окре нуо и су срео с по гле дом ар ти љер ца: „Ви… ви сте 

и ли ов де? Он да? Да ли је мо гу ће?“ Ка сни је је Ни ки ту му чи ла свест 
да се из те не до у ми це мо гло про чи та ти не што са свим дру го: „За
што ни сте стре ља ни?“

– Био сам на од су ству – јед но став но ре че ар ти ље рац, не ис по
ља ва ју ћи ап со лут но ни ка кве емо ци је.

– А ја сам уче ство вао у на па ду на ва ше утвр ђе ње! За то знам 
пут! – иза зи вач ки по ви си глас Ни ки та, иако му е ше ја сно да је тај 
иза зов упу ћен на по гре шну адре су: ако ар ти ље рац ни је стре љан, 
зна чи да му је по кло ње но по ве ре ње, у про тив ном и не из о став но 
до жи вео суд и ну оних ко ји су од го ва ра ли пред на ро дом и ре во лу
ци јом зог же сто ке ан ти ољ ше вич ке по у не у мар ту 1921. го ди не.

Та ре че ни ца, по ка за ло се, ипак ни је и ла упу ће на на по гре шну 
адре су су де ћи по то ме ка ко је ар ти ље рац скре нуо по глед и ге стом 
га, ћут ке, по звао да сте пе ни ца ма по ђе го ре – као: из во ли те, и ће 
нам дра го…

Ни ки та се цео дан а вио кон тро лом по ста вља ња но вих оу хов
ских ору ђа на а сти о не То тле ен и Пе тар I, за јед но с пред став ни
ци ма фа ри ке и ко ман де Бал тич ке фло те, па жљи во пре гле дао до
ку мен та ци ју и са слу шао усме на о ја шње ња ар ти ље ра ца, и тек пред 
ве че, из го во рив ши се умо ром, остао сам и пе шке по шао у град.

Би ло му је ја сно да га не што из гле да ву че та мо, на Ко тве ни трг, 
у жи жу он да шњих до га ђа ња.

С у ле ва ра дуж оа ле мо гао је да ви ди си дри ште ис пред лу ке и 
си ве си лу е те два ко ло са, ре кло и се оних истих: ма шта чи ни ли, ти 
то по ви и дим ња ци увек ће вра ћа ти се ћа ње на же сти ну тих ро до ва.
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Сеп тем ар ско ве че оди са ло је све жи ном и пот пу ном чи сто ћом: 
сил на во да уна о ко ло, ма ла пло ви ла ра зда ју си дри ште, ко ло си на
ми гу ју сиг нал ним све тли ма.

У оно вре ме сав тај про стор ио је ео, као за сваг да ока ме њен, и 
зло слу тан. Бро до ви су ста ја ли је дан уз дру гог, уза зид, око ва ни ле
дом до сво јих нај ви ших де ло ва, са стврд ну тим по цр не лим сне гом 
на па лу а ма. Ни ки та је по вре ме но мо рао се и да при зна да чак и он, 
ди вер зант, осе ћа не при ја тељ ство пре ма „мар ки зо вој а ри“, ка ко су 
по мор ци на зи ва ли Фин ски за лив. Ка а сти о ну су се, по ле ду, кре та
ли ес крај ни ни зо ви ка зне них од ре да у е лим ман ти ли ма.

Че ти ри и по го ди не ка сни је, сто је ћи крај спо ме ни ка Пе тру Ве
ли ком и гле да ју ћи уз ур ка ну во ду, ком риг РК КА Гра дов ухва ти 
се е ка ко раз ми шља о не чем дру гом: да је по у на по че ла ме сец 
да на ка сни је, не и мо гли да је са вла да ју. По што и се осло о ди
ли ле де не клоп ке, ро до ви и отво ре ним мо рем до шли до Ора ни
јен а у ма и ди рект ном паљ ом спре чи ли све по ку ша је оку пља ња 
вла ди них сна га. Пе ро а влов ску и Се ва со о љу и се нео спор но 
при кљу чи ла и дру га два ги ган та ко ја су у мар ту још и ла на ушћу 
Не ве – Ган гу и Пол а ва, а за њи ма и оста ли ал тич ки ро до ви. 
Те шко и и ло јам чи ти чак и за ле ген дар ну Ауро ру, јер је и Крон
штат са мо не де љу да на пре по у не сма тран а сти о ном и по но сом 
ре во лу ци је.

Не по е ди вост по у ње не Бал тич ке фло те го то во си гур но за па ли
ла и фи тиљ и иза зва ла се ри ју екс пло зи ја по це лој зе мљи. Там ов ски 
крај је и та ко већ плам тео. Ни је слу чај но и сам Ле њин сма трао да је 
Крон штат опа сни ји од Де њи ки на, Кол ча ка и Вран ге ла за јед но. Да се 
во да ни је за ле ди ла, про па ла и ољ ше вич ка ре пу ли ка.

Спа сао нас је лед. Исто риј ски де тер ми ни са ни до га ђа ји и не кон
тро ли са ни фи зич ки про це си у при ро ди на ла зе се у чуд ној, ма, шта 
ту да се при ча, у го то во не при хва тљи вој ме ђу за ви сно сти. Лед се по
ка зао као наш глав ни са ве зник и при ли ком на па да на Крим и при
ли ком гу ше ња по у не у Крон шта ту. Зар не и тре а ло да по диг не
мо спо ме ник ле ду? Ка ква глу пост: за ко ни кла сне ор е а зи ра ни на 
ле ду, на успо ре ном кре та њу не ка квих ед них мо ле ку ла!
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Ме ђу тим, ови па ра док си ни су и ли глав на му ка ком ри га Гра
до ва. У не ким пот пу но од ре ђе ним, али и нео д ре ђе ним жи вот ним 
мо мен ти ма он је се е по чи њао да сма тра из дај ни ком и мал те не уни
шти те љем сло о де. ја сно је и ло да је ва тре ном ре во лу ци о на ру, два
де се то го ди шња ку, до де ље на хе рој ска ми си ја, да он ни јед ног тре нут
ка не и за жа лио да жи вот жр тву је за Цр ве ну ре пу ли ку, да је ту 
ми си ју хе рој ски ис пу нио, па ипак…

Ла га но је ко ра чао дуж згра де По мор ског зо ра, жу те са е лим 
сту о ви ма, при но се ћи ру ку ка пи кад и се ми мо и ла зио с вој ним 
по мор ци ма, чак је осме хом од го ва рао на по гле де же на – Крон штат 
је ио по знат по ле по ти мор нар ских же на – и при се ћао се ка ко се у 
мар тов ској ме ћа ви, по мра ку, а цив ши на лед ео ман тил са ши вен 
од два чар ша ва, по пео на при ста ни ште, пре тр чао у ле вар и кре нуо 
дуж ове згра де, он – ла жни мор нар, да са и по, имао је чак и све же 
ис те то ви ран нат пис на гру ди ма: „Оклоп ни воз Цр ве ни ар и зан“.

Гру пу од два на ест су пер тај них ди вер за на та ода рао је, ме ђу они
ма ко ји су и ли нај о да ни ји, лич но ко ман дарм Ту ха чев ски. До по чет
ка од луч ног на па да тре а ло је да, ра де ћи по је ди нач но, оне спо со е 
то по ве и отво ре ка пи је а сти о на. Сва ки тре ну так ио је дра го цен, 
над за ли вом су већ по чи ња ли да ду ва ју вла жни за пад ни ве тро ви.

Он је те но ћи нео ме та но сти гао до јав ке, а ују тру… Е, ују тру су 
за по че ле пра ве му ке.

Про у ди ла га је му зи ка вој ног ор ке стра. Сун цем оа сја ном ули
цом ка Ко тве ном тр гу мар ши ра ла је ко ло на мор на ра – све ве се љак 
до ве се ља ка. Над њи ма, на не у ли ста во пла вом по сле олу је ша ре
нео се на р зи ну на пра вљен тран спа рент ко ји је са свим ја сно ну дио 
уи тач ни мар тов ски сло ган:

„ДО ЛЕ ВЛАСТ КО МЕ СА РА!“
Сву да су и ли при мет ни зна ци по у не. Пр во што је Ни ки та 

угле дао ка да је из и шао на ули цу с два ма у зе ра, че ти ри гра на те и с 
ла жном по твр дом Се ва сто пољ ског ко ми те та фло те у тор и, и ле су 
стра ни це Ве си крон ша ског со вје а са по зи вом ре во лу ци о нар
ног ко ми те та, ин фор ма ци ја ма о од и је ним на па ди ма и по де ли сле
до ва ња, и с по дру гљи вим пе сми ца ма о во ђа ма:
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…Лич но нам Ка ли њин си же,
Је зи чи ном у гом ли же,
Пе ва као ца рић ма ли
Али џа а, не шо фа ли!
Ка зна му се ли жи, зар,
Бе жи ли о ко ме сар?
Уз не ми ран и на му рен
Ул и ма ум Троц ки ша ље:
„Пре ки ни са ха ос ај,
е шко е и, ан о, знај,
Ко мра ве ћу а вас зга зим,
Ни на ко га ја не а зим…“
На ши мом ци, сме ли, ја ки,
Би ра ју ко ми е, рој ке. Сва ки
Ми ран и к’о а шу ца
Пу ца, а о, у ца, у ца, у ца!…

Ти „мом ци“ у од ре ди ма, по је ди нач но и у го ми ла ма, јед на ко су 
се сли ва ли на Ко тве ни трг ора зу ју ћи, у под нож ју По мор ске цр кве 
и око спо ме ни ка ад ми ра лу Ма ка ро ву, огром ну го ми лу цр них мор
нар ских ка па и пла вих краг ни. По пут рет ких мр ља, ме ђу ал тич
ким уни фор ма ма из два ја ли су се вој нич ки ши ње ли и крат ки ов чи ји 
ко жу си. Ту су се вр зма ли и де ча ци, по вре ме но и про ма кло и ка кво 
уз у ђе но жен ско ли це. Све то за јед но зва ло се „по са да Крон шта та“.

Сви ра ло је не ко ли ко ор ке ста ра. Они су за глу ши ва ли ка но на де 
из за ли ва, што су тут ња ле ез пре стан ка. Што се ти че ољ ше вич ких 
аеро пла на, у оп штој гун гу ли, гр мља ви ни то по ва и ар ти ље риј ског 
ору ђа њи хо ви мо то ри се ни су чу ли, а они са ми де ло ва ли су као ва
шар ска атрак ци ја иако су из њих по вре ме но до ле та ли смр то но сни 
па ке ти и ле ци с прет ња ма „цр ве ног фелд мар ша ла“ Троц ког.

Рас по ло же ње је и ло све ча но. Ни ки та ни је мо гао очи ма да ве
ру је. Уме сто зло ко них и су ро вих за ве ре ни ка, пред во ђе них е ло
гар деј ци ма ко ји су ис пу за ли из иле га ле, угле дао је не што на лик на
род ном сла вљу: хи ља де љу ди у за но су.
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