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…Крај о а смо жи ве ли,
Ис о ње о ва ску а.
Ием а ко Ар а ом,
А о – у е ауа…

Бо рис Слуц ки

Аутор го ре на ве де ног епи гра ма сво јим се та лен том ис ти цао ме
ђу пе сни ци ма зре ле со вјет ске епо хе; ја сно ћу Хле њи ко ва ипак ни
је до сти гао, па за то и овај, као и наш прет ход ни епи грам Л. Н. Тол
сто ја, зах те ва до дат но о ја шње ње.

На зи ва ју ћи Ста љи на „о гом“, Бо рис Слуц ки,* при род но, као 
чо век од га јан на иде а ли ма ко лек ти ви зма, ма те ри ја ли зма, ин тер на
ци о на ли зма и оста лих „иза ма“, ову реч упо тре ља ва у крај ње не
га тив ном сми слу. Он, на рав но, не ма у ви ду Бо га, Твор ца Све га По
сто је ћег, већ не ка квог идо ла, узур па то ра све тлих иде ја ре во лу ци је, 
ти ра ни на што гру о из вр га ва ру глу на дах ну ће мла дих ифли је ва ца, 
не ког ко на ме ће свој култ оскр на вље ној на род ној де мо кра ти ји. За
то је ње гов „ог“ с ма те ри ја ли стич ке тач ке гле ди шта за па њу ју ће па
ра док са лан – исто вре ме но се во зи у пет ауто мо и ла! Сли ка ко ја је 
пред на ма ле ди крв у жи ла ма: ноћ, Ар ат, идол у сво јих пет ауто мо
и ла пу ту је у не по зна то. Ни ма ло не жу ри. Из гле да да не во ли р зу 
во жњу. А шта дру го и да оче ку јеш од јед ног не ру са.

Ше зде се тих го ди на, у га ра жи Мос фил ма на ла зио се је дан од ових 
ауто мо и ла, мо жда аш онај нај ва жни ји, ко ји је пре во зио идо лов 
глав ни део – ње го во те ло. Био је то окло пље ни „па кард“ с не про
ој ним ста кли ма, ра ђен по спе ци јал ној на руџ и ни. Те шко је и ло 
за ми сли ти ка ко та ква гро ма да ју ри, чак и са ве о ма ја ким мо то ром. 

* Ви де ти Пој мов ник на кра ју књи ге (рим. уре ни шва).
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Уме сто јур ња ве – ла га на, ујед на че на во жња ко ја иза зи ва не појм љи
ви ужас. Ис пред и иза ње га ва ља ју се још че ти ри цр на чу до ви шта. 
За јед но пред ста вља ју јед ну це ли ну – ко му ни стич ког „о га“.

Пи сац по не кад не мо же одо ле ти ис ку ше њу да, по сле по ре ђе ња 
два су прот на осе ћа ња – стра ха и хра ро сти – из ја ви ка ко су то по ја
ве исто га ре да. Страх је, ипак, ра зу мљи ви ји, ли жи и о ло ги ји, људ
ској при ро ди, у осно ви сли чан ре флек су. Хра рост је сло же ни ја. У 
сва ком слу ча ју, вре ме по чет ка на шег тре ћег то ма – крај че тр де се
тих го ди на – го во ри у при лог на шој тврд њи. Зе мља ко ја је не дав но 
по ка за ла не ве ро ват ну хра р ост, са да је и ла око ва на из е зу мљу ју
ћим стра хом од Ста љи но вог пе то мо и ла.
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ГлА ВА I

Мо сков ски слат ки ши

У На га јев ски за лив упло вио је род Фе ликс Ђер жин ски, по но си
та мор ска пти ца, мо гло и се ре ћи пра ви „у ре ве сник ре во лу ци је“. 
Охот ско мо ре, са сво јим ро ов ским ла ђа ма, те сним крн ти ја ма по
пут не у глед не Џур ме, та кву сли ку не пам ти.

Фе ликс се у овим кра је ви ма по ја вио по сле ра та, да за пло ви на че
лу фло ти ле Даљ стро ја. Ме ђу сло од ња ци ма су о то ме ино стра ном 
ги ган ту ко ла ле раз не при че. Го вор ка ло се, чак, да је род при па дао 
Хи тле ру лич но, да га је три де сет де ве те зло срећ ни фи рер по кло нио 
на шем во ђи за рад учвр шћи ва ња со ци ја ли стич ких ве за. Пр во по кло
нио, а он да се пре до ми слио и кре нуо да га вра ти, при че му за ма ло да 
узме и са му Мо скву. Исто ри ја га је, на рав но, ка зни ла за под му клост, 
род је са да опет наш, за у век ве зан по но си тим на зи вом „ви тез ре во
лу ци је“. Пре ма овој из ми шљо ти ни ис па да ка ко је ез ма ло чи тав Ве
ли ки отаџ ин ски рат во ђен зог ове го ми ле ме та ла – шта све не ће ис
кон стру и са ти ив ши ло го ра ши кад се у олуј ној но ћи оку пе у а ра ци 
и на ло чу чи фи ра. На рав но, у сва ку ова кву при чу не из о став но ће уа
ци ти и свог оми ље ног ју на ка, оног с на дим ком Иван ИПо. 

Иван ИПо ио је ве о ма ис ку сан, иако још увек млад; сна жан 
као лав и леп као сли ка, ро и јаш на лик ди вљој зве ри. Био је осу ђен 
на укуп но 485 го ди на, плус че ти ри смрт не ка зне, ко је је у по след
њем тре нут ку по ни штио ве ли ки Ста љин лич но. Во ђа је упра во ње
му, Ива ну ИПо, а не не ко ме од сво јих ад ми ра ла, на ло жио да Фе
лик са са жи вим то ва ром до пре ми на Ко ли му. Ка ко то: ро и јаш да 
ко ман ду је тран спор том? Да, ро и јаш, пра ви, а не не ка у да ла као 
што смо ти и ја. Иван ИПо лич но! Тај на је у то ме што се у пот па лу
љу Фе лик са та да на ла зи ло 1115 ив ших хе ро ја Со вјет ског Са ве за, 
свет по при ро ди вр ло не ми ран. Од ве шћеш га до ве на Ко ли му, ре као 
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је Ста љин Ива ну ИПо, сам ћеш по ста ти хе рој, име ће ти злат ним 
сло ви ма и ти упи са но у ана ле… Где? У ана ле, гу зи це ни јед на, у ана
ле! Ако их не до ве зеш, лич но ја ћу те стре ља ти, или ћу то на ре ди ти 
Ла врен ти ју Па вло ви чу Бе ри ји.

За да так ће и ти из вр шен, дру же Ста љи не, ре као је Иван ИПо 
и, с По кри шки ним, по ле тео на Да ле ки ис ток. Шта се он да де си ло? 
Уме сто у На га је во, Фе ликс је при стао у аме рич ку лу ку Са ни тар ни 
Фран ци ско.* Та мо их је до че као пред сед ник Хен рих** Тру ман лич
но. Хе ро ји ма су вра ће ни од у зе ти чи но ви и до де љен по ми ли он сва
ко ме. Они са да ле по жи ве у Аме ри ци, си ти и на пи ти. Ива ну ИПо 
по ну дио је Хен рих Тру ман, за из да ју СССР, де сет ми ли о на и ви лу у 
Ар ген ти ни. Не, ре као је Иван ИПо, ни сам ја из дао до мо ви ну, ја сам 
са мо спа са вао дру го ве по оруж ју. Ваш но вац ми не тре а, гра ђа ни
не Тру ма не. И по ве зао је Фе лик са на зад, на за ви чај не оа ле. Док је 
овај још пло вио, друг Ста љин о све му је оа ве штен. Он је, да о ме, 
ио ус хи ћен: та кви љу ди на ма тре а ју, а не шљам као што сте ви, 
Вја че сла ве Ми хај ло ви чу Мо ло то ве!

На Да ле ки ис ток упу ћен је пук др жав не ез ед но сти – да стре ља 
ју на ка на шег ро ма на. Сни мљен је чак и филм о смр ти Ива на ИПо, 
ко ји је по сле гле дао чи тав По лит и ро за јед но, и сва ко од њих по
је ди нач но. Стре љан је, у ства ри, са мо двој ник, док су Иван ИПо и 
Ста љин при ли ком су сре та по је ли пе че ног ов на и по пи ли у ре ра
ки је, по сле че га се Иван ИПо у уни фор ми пу ков ни ка др жав не ез
ед но сти упу тио на Даљ строј, где му се, у јед ном уда ље ном ло го ру, 
на не ко вре ме гу и сва ки траг.

Ова кве ле ген де до пи ра ле и по не кад и до уши ју ка пе та на Фе
лик са, али ње га фол клор ова кво га ти па ни је ин те ре со вао. Ни је и ло 

*  Са ни тар ни Фран ци ско – игра ре чи ма: у ру ском по сто ји скра ће ни ца „сан“ 
(од ре чи „са ни тар ни“) и че сто се ко ри сти за гра ђе ње сло же ни ца; та ко је и у 
на зи ву аме рич ког гра да пр ва реч про ту ма че на као скра ће ни ца за „са ни тар
ни“. – Ов де и да ље: на по ме не пре во ди о ца. 

**  Име аме рич ког пред сед ни ка Ха ри за ме ње но је слич ним по зву ча њу име ном 
Хен рих.
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са свим ја сно шта овог чо ве ка у ства ри ин те ре су је. Док је ста јао на 
ка пе тан ском мо сту свог ро да, ив шег атлант ског по ла га ча ка ло
ва, ко ји су на ци сти за пле ни ли од јед не хо ланд ске ком па ни је и ко ји 
се, као рат ни тро феј, ка сни је о рео у Со вјет ском Са ве зу, ка пе тан је 
па жљи во раз гле дао стр ме ко лим ске ли ти це што су се о ру ша ва ле у 
за лив На га је во. Чи тав за лив рој ним је та ла си ма по и гра вао на се
ве ро и сточ ном ве тру, као ло го ра ши ка да по ку ша ва ју да се за гре ју. 
Ка пе та на ни је мно го за ни ма ло ка ко про зрач ност ве ли ких да љи на 
про жи ма из ра зи те, оштре то но ве пур пур них па ди на и олов но цр не 
ола ке. Ме те о ро ло шке при ли ке, нор мал но, мно го су га ви ше ин те
ре со ва ле. На вре ме смо сти гли, ми слио је, до ро и и ло на вре ме и 
оти ћи. Де ша ва ло се, ра ни је, да лед за ноћ оку је чи тав за лив.

Из да ју ћи, ти хим гла сом, на ред е ма шин ском оде ље њу, ве што 
при ста ју ћи уз оа лу „зе мље зве ри“, ка ко је у ми сли ма увек на зи вао 
Ко ли му, ка пе тан се тру дио да не ми сли о те ре ту, од но сно кон тин
ген ту, ка ко је ста ја ло у рој ним про прат ним до ку мен ти ма. Цео рат 
он је про вео на Ти хом оке а ну, пре во зе ћи лендли зов ски ма те ри јал из 
Си је тла, и ио вр ло за до во љан сво јом суд и ном. Ја пан ских под мор
ни ца ни је се о јао. А и са свим је дру ги чо век та да ио наш још мла
ди ка пе тан. У пре ко о ке ан ској са ве знич кој зе мљи аш све га је ин те
ре со ва ло. За јед нич ки је зик с јен ки ји ма на ла зио је ез му ке – теч но 
је „спи као“ ен гле ски. Та кав по мор ски жи вот чи нио му се сјај ним. 
„Ех, кад и…“ – че сто је у по след ње вре ме по ми шљао у са мо ћи сво је 
ка и не; на том „и“, ме ђу тим, на ка мич ку са да до слов но ез над ног 
кон ди ци о на ла спо ти цао се, и ми сао ни је за вр ша вао. На кра ју кра
је ва, чи ме сам се ра ни је а вио, ти ме се и са да а вим – пло вид ом. 
Не ти че ме се шта у Ва њи ну то ва ре у мо је пот па лу ље – ул до же ре 
или жи ву си лу. Оа ве за је не ких дру гих љу ди да се а ве том жи вом 
си лом, па нек њих на зи ва ју „ло гор тран сом“ а не ме не, ка пе та на ове 
плов не је ди ни це од два де сет три хи ља де то на но си во сти. Ни сам ја 
оа ве зан да се уду љу јем у тај дру ги, не на ви га ци о ни сми сао ових 
ру та, ти сми сло ви ме не ни ма ло не ин те ре су ју.

Је ди но што је ка пе та на за и ста за ни ма ло ио је пут нич ки „сту де
е кер“, ко ји је увек пло вио с њим, у спе ци јал но на пра вље ном одељ ку 
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пот па лу ља. Ауто је ку пљен у Си је тлу не дав но, по след ње рат не го ди
не. Док и род ио укот вљен у лу ци, у Ва њи ну или На га је ву, ауто је 
ди за ли цом спу штан на док, и ка пе тан и се дао за во лан. Ни у јед ној 
ни у дру гој лу ци ни је имао ку да да се од ве зе, али се ипак во зио, као 
да по твр ђу је сво ју уло гу ме ђу на род ног мо ре плов ца а не тек пре зре
ног пре во зни ка „ло гор тран са“. Во лео је свој „студ“ ви ше од ро ђе не 
же не, ко ја га је, по свој при ли ци, већ и за о ра ви ла, та мо, ме ђу мно го
рој ним по мор ци ма у Вла ди во сто ку. Али, и ауто мо и лу се, из гле да, 
ло ше пи ше: ви ше пу та у ко ми те ту је по кре та но пи та ње ка пе та но ве 
зло у по тре е слу же ног по ло жа ја, ње го вог из два ја ња и оду ше вља ва
ња свим ино стра ним. Ове, 1949. го ди не, та ква ствар као што је аме
рич ки ауто у лич ној сво ји ни, мо же про из ве сти те шке по сле ди це. 
Украт ко ре че но, ис ку сни мо ре пло вац, ка пе тан „ло гор тран са“ Фе ликс 
Ђер жин ски по стао је већ хро нич но уту чен, што је око ли на по че ла да 
при хва та као ње го ву ка рак тер ну осо и ну. То му, ме ђу тим, ни је сме
та ло да ис по ља ва из у зет не про фе си о нал не спо со но сти, на ро чи то 
при ли ком ес пре кор них при ста ја ња у на га јев ску лу ку.

Ужад су и ла при чвр шће на и род ске ле стве спу ште не, јед не с 
гор ње па лу е – за по са ду, дру ге из пот па лу ља – за кон тин гент. По
ред ових дру гих већ су ста ја ли при пад ни ци во хре и кор дон пра ти
ла ца с пу шка ма и пси ма. Иза кор до на ти ска ла се са ни тар на ри га да 
за дез ин фек ци ју, ме ђу њи ма ио је и Ки рил Бо ри со вич Гра дов, 1903. 
го ди ште. Сво ју ка зну из др жао је до кра ја, као и по ла го ди не „до од
лу ке“, а са да је жи вео у Ма га да ну, с пе то го ди шњим гу ит ком гра
ђан ских пра ва. По сао у ма га ци ни ма са ни тар не ри га де Ки ри лу је 
на шао је дан од „ра ће“ из сов хо за за га је ње кр зна ши ца. По сле све га 
што је пре жи вео на Ко ли ми, овај по сао ио је пра во ужи ва ње. Пла
та је са свим и ла до вољ на за хле и ду ван, а ус пео је чак и да при
ште ди – за цр ни ка пут, са ши вен од ста рог мор нар ског ши ње ла. Нај
ва жни је је и ло то што је сва ком чу ва ру у не кој од а ра ка сле до ва ло 
оно о че му је Ки рил за о ра вио чак и да са ња, а што је са да по ми њао 
увек с не ким ра до сним треп та јем у гла су – за се на со а.

Не дав но је на пу нио че тр де сет шест го ди на. Очи му ни су из гу и
ле сјај, са мо су не ка ко као ма ло про ме ни ле о ју, у скла ду с колимском 
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пла ви ча стом сту де ни. Ор ве су му по ра сле и про ша ра ле се се ди ма, 
слич ним алу ми ни јум ским жи ца ма. Ду о ке о ре пре се ца ле су ора
зе и из ду жи ва ле ли це. У сво јој те сној оде ћи, ка ља ча ма на ву че ним на 
ва љен ке, ли чио је на оич ног ко лим ског дрип ца – одав но је пре стао 
да се чу ди кад му на ули ци до вик ну: „Еј, ма то ри!“

Те о риј ски, Ки рил је у сва ком тре нут ку мо гао да ку пи кар ту и от
пу ту је на „коп но“. У Мо скви и Под мо ско вљу као ив ши осу ђе ник 
ни је мо гао да до и је ме сто о рав ка, али и, опет те о риј ски, мо гао да 
се на се ли не где у уну тра шњо сти, иза сто пр вог ки ло ме тра.* Прак
тич но, пак, ово ни је мо гао да ура ди, не са мо за то што је це на кар
те за ње га и ла астро ном ски ви со ка (отац и се стра и му, на рав но, 
од мах по сла ли це лу су му, свих 3500 ру а ља – ко ли ко је то у оним 
па ра ма), већ пре све га за то што му је по вра так пре ђа шњем жи во
ту из гле дао не ка ко пот пу но не при ро дан, на лик ула ску у иди ли чан 
пре део с не ког го ле на.

Ни ни и ро ди те љи ма на пи сао је да ће се не из о став но вра ти ти, 
са мо не од мах, јер још ни је вре ме. Ка да ће то вре ме до ћи – ни је пре
ци зи рао, па су се у Мо скви сви уз не ми ри ли: не ће ваљ да свих пет 
го ди на гу ит ка гра ђан ских пра ва оста ти та мо? У Ма га да ну је у то 
вре ме у је ку ио та ко зва ни дру ги та лас: хап си ли су све ко ји су по
сле ис те ка ка зне изи шли на та ко зва ну сло о ду. Ки рил је мир но че
као свој ред. По стао је већ истин ски хри шћа нин и као при род ни ју 
до жи вља вао оп шту пат њу не го ра дост по је ди них срећ ни ка. А се е 
је, са за се ном со ом, ура јао у срећ ни ке. Ужи вао је у сва ко ме тре
нут ку ове та ко зва не сло о де, ко ја се у ње го вим ми сли ма још увек 
сво ди ла са мо на осло а ђа ње од стал не стра жар ске прат ње. Ужи вао 
је сва ки пут ка да и сло од но свра тио у про дав ни цу, или код ер
е ри на, да не го во ри мо о и о ско пу или и ли о те ци. Па ипак, про
шло је ез ма ло го ди ну и по „сло о де“ а он је још увек, го то во под
све сно, пре ко ре вао се е што се ла ко „из ву као“ и сад е стид но жи ви 

*  Мно ге ка зне у со вјет ско вре ме са др жа ле су и од ред у да се по сле из ла ска с 
ро и је осо а не мо же на се ли ти у Мо скви или Ле њин гра ду ни ти у кру гу од 
101 ки ло ме тар око ових гра до ва.
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као урег у ло ју. У ду и ни ду ше, и у сно ви ма, сма трао је да при род
но ме сто на па ће них ни је у и феу, већ у пар ти ја ма ло го ра ша што ми
ле у ла га ну смрт. Пам тио је оно: „Те шко је о га то ме ући у Цар ство 
Не е ско“, а се е је са да сма трао о га тим.

На чи та вој Ко ли ми, у це лој ми ли он ској ло го ра шкој зе мљи, ни је 
и ло ве ро ват но ни јед ног при мер ка Би ли је. Сло од ња ка и за та
ко не што не из о став но шут ну ли из Даљ стро ја, мо жда чак и ухап си
ли, док и ло го ра ша исто га тре на по сла ли у руд ни ке Пр ве упра ве, 
то јест на ко па ње ура на.

Па ипак су, ту и та мо, по а ра ка ма, ме ђу Ки ри ло вим при ја те љи
ма, кру жи ли пло до ви ло го ра шког ства ра ла штва: ма ју шне књи жи
це, не ве ће од по ло ви не дла на, про ши ве не иглом и кон цем, са кри ве
не ис под не ког џа ка или ста рог по кри ва ча, у ко је су но во о ра ће ни 
хри шћа ни за пи си ва ли све што су за пам ти ли из Све тог пи сма, од
лом ке мо ли та ва или јед но став но пре при ча на де ла Ису со ва – све 
што су у се ћа њу ус пе ли да са чу ва ју из пред ољ ше вич ког де тињ
ства, или из књи жев но сти, све што се не ка ко про ву кло кроз три де
сет го ди на ез о жног жи во та и њи хо вог лич ног, ка ко су са да сма
тра ли, ате и стич ког у ни ла.

Јед ном је на ули ци у Ма га да ну, са шкри пу та вог др ве ног тро то
а ра не ко по звао Ки ри ла. У гла ви му се од то га за вр те ло – глас је до
ле тео пра во из „го ле на“, од но сно из не ре ал не зе мље, из Сре р ног 
Бо ри ка. Две они же при ли ке ив ших ло го ра ша у ва ти ра ним пан та
ло на ма већ су се и ле ми мо и шле. У тре нут ку за ста до ше и за чу ђе но 
се окре ну ше јед на пре ма дру гој. Из на по ла се дог окви ра раз а ру ше
не ко се и ра де, из огру е лих на о ра ли ца Ки ри ла је гле дао Стјоп
ка Ка ли стра тов, има жи ни ста, не срећ ни муж се стре Ни не. „Стјоп
ка, жив ли си?!“

Ис по ста ви ло се да је не ка да шњи о ем не са мо жив, већ и да се 
не ка ко сна шао. Из ло го ра је изи шао мно го пре Ки ри ла, јер је та мо 
и до спео мно го пре ње га. Са да ра ди као чу вар у ауто ре монт ном за
во ду, од но сно не ра ди ни шта, као и чи та вог свог жи во та, са мо пише 
пе сме. Ни си ваљ да и у ло го ру пи сао? Сте па но во ли це се смра чи. У 
ло го ру ни рет ка. За ми сли, за де сет го ди на ни јед ног је ди ног рет ка! 
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А ов де је на сту пи ла пра ва „ол дин ска је сен“. Зар се не пла шиш по
нов ног хап ше ња, Сте па не? Не, са да се ви ше ни чег не пла шим; оно 
нај ва жни је оста ло је не где за мном, жи вот је про шао.

Сте пан је Ки ри ла упо знао са сво јим дру штвом. Оку пља ли су 
се јед ном не дељ но код две ју пе тро град ских да ма, љу и тељ ки књи
жев но сти, ко је су са да ра ди ле као да ди ље у ја сли ца ма. Сме сти ли и 
се на кли ма вим хо кли ца ма, пре кр ште них но гу, као у са ло ну Клу а 
књи жев ни ка, и при ча ли о ра ним сим о ли сти ма, Вла ди ми ру Со ло
вјо ву, о кул ту Со фи је.

Изи а ри у овен ча на
Не ће нас са си му ка,
Већ веч на, оа сја на
Го са Ду и на Лу ка… –*

де кла мо вао је, по од лич ном се ћа њу, ив ши са рад ник Ин сти ту та за 
свет ску књи жев ност, са да по слу жи тељ у град ском ку па ти лу.

Шта је још, мо гло се по ми сли ти, по тре но чо ве ку ко ји је, као 
зми ја ко жу, сво ју марк си стич ку ве ру од а цио у ро и ја шким ја зи
на ма Ко ли ме? Осло о ђе ње од стра жар ске прат ње, хле на су шни, 
ра дост и ус треп та лост но ве ве ре, ми стич ни сти хо ви у кру гу пре
фи ње не ин те ли ген ци је. Ре не сан са „сре р ног ве ка“ у вер зи ји Даљ
стро ја! Ки ри ла, ме ђу тим, ни је на пу шта ло осе ћа ње да он овом ма
га дан ском ра ју не при па да. Бо ра вак у ње му чи нио му се не по штен, 
да се из ра зи мо ло пов ским жар го ном: гре јао се за џа а ка на ите е
ров ској ва три. До че ку ју ћи но ве пар ти је, ко је су не пре кид но при
сти за ле, и спро во де ћи их, по сле са ни тар ног пре гле да, на се вер, у 
руд ни ке, ви део је и се е у њи хо вим ре до ви ма. Ки рил Гра дов упра
во је за то ио ро ђен, не за не што дру го: да оде с на па ће ни ма, и за
јед но с њи ма не ста не.

И са да, док је гле дао ка ко из утро е Фе лик са из ла зи но ва пар
ти ја, у се и је осе ћао ја ку же љу да про ђе кроз ла нац вој ни ка и сли је 

* Ако ни је по се но на ве де но, ов де и да ље пре пе ви сти хо ва су пре во ди о че ви. 
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се са смр дљи вом го ми лом, из му че ном у за гу шљи вом пот па лу љу. 
Ни је се још на ви као да у овим ис кр ца ва њи ма ви ди уои ча је ни, сва
ко днев ни по сао. Сва ки пут при ли ком ис то ва ра, док је из че лич ног 
па ке та из ла зи ла ма са љу ди, да оде на ме сто ро и ја ња, чуо и не ка
кве сим фо ниј ске зву ке, ор гу ље и ор ке стар, тра гич но огла ша ва ње 
не зна ног хра ма.

Из ла зе – и усти ма ха ла пљи во гу та ју да ро ве Бож је ат мос фе ре, 
ви де ја сно не о и мрак но ве зе мље – там ни це, у ко јој ће две тре
ћи не њих, мо жда и три че твр ти не, не ста ти за у век. Би ло ка ко и ло, 
за гу шљи ви да ни, љу ља ње ро да и муч ни на оста ли су иза њих. Док 
их раз вр ста ва ју у ко ло не, мо гу да се на сла ђу ју не нор ми ра ним до за
ма ки се о ни ка. Те ту ра ју се, љу ља ју, при др жа ва ју јед ни дру ге и раз
гле да ју но ве оа ле. Мо жда су за вој ни ке и офи ци рево хров це ови 
тре ну ци тек ру ти на; за ло го ра ше, пак, за сва ког по је дин ца из но ве 
пар ти је, сва ки се кунд је зна ча јан. Мо жда се упра во зог то га Ки ри
лу и при чи ња ва не ка, иако тра гич на, ипак охра ру ју ћа му зи ка? И ја 
сам та ко, пре је да на ест го ди на, ис ко е љав ши се из пот па лу ља Во
ло ча јев ска, опи јен ва зду хом и про стран ством, осе ћао не ко ра ни је 
не по зна то ужа сно на дах ну ће. Та да још ни сам хтео да ми слим да и 
то мо гло и ти при ли жа ва ње Бо гу.

Пар ти ја са тор а ма, за ве жља ји ма, ко фе ри ма уве за ним ка на пом, 
ску пља ла се на при ста ни шту крај кра но ва. Ов деон де уоча ва ли су 
се оста ци ино стра не оде ће – ши њел не ру ског кро ја, фин ска вој нич
ка ка па с на у шни ци ма или ка па у ко јој се мо гла на слу ти ти ста ра че
тво ро у га о на „кон фе де рат ка“. Ме ђу ци вил ним ри та ма из не на да и 
про ма кло и по не што, чу дом ова мо до спе ло из мо дер не европ ске 
рад ње – фил ца ни ше шир, ка ри ра ни ал па ка шал, ла ко ва не ци пе ле, 
не по де сне за ле де но ла то… Кроз ујед на че ни жа гор по не кад и до
пр ло не ко не ру ско име, или по вик дру гих, по ду нав ских го во ра… У 
ру жно ћи из му че них ли ца ле снуо и, из не на да, по не ки сре ћан по
глед, и не оа ве зно ино стра ни: мо жда ру ске очи још ни су из гу и ле 
спо со ност да за и скре. 

Вој ни ци су му шку пар ти ју по ти сну ли од Фе лик са, иза ши на. 
По че ло је ис кр ца ва ње жен ског де ла те ре та. Ра су ла се но ва звуч на 



15

ТАМНОВАЊЕ И МИР

гама. Ово га пу та ме ђу же на ма су пре о вла да ва ле га ли циј ске се љан
ке. Ве ро ват но је то што су за јед но њи хо вим гла со ви ма да ва ло од
ва жност. Га ла ми ле су као на пи ја ци. И њих су по ти сну ли иза ши на, 
пре ма под нож ју ре жуљ ка о ра слог ма хо ви ном, и та мо за по че ли 
раз вр ста ва ње.

Ки рил и оста ли из са ни тар не ри га де че ка ли су ин струк ци је ко
ман де. У за ви сно сти од сте пе на ва шљи во сти и ро ја за ра зних о ле
сти од ре ђи ван је ни во са ни тар не о ра де оде ће. Зог ве чи тог мањ ка 
рад них оде ла тре а ло је од лу чи ти по ком прин ци пу и ко ли ко лу
за, пан та ло на, опа на ка из да ти, а та ко ђе и ко је је оде ло до вољ но ста
ро да оде у рас ход. Ве ћи на тих лу за, пан та ло на и опа на ка и ле су 
пра ве ри те, за кр пље не мно го пу та, ко је су но во при спе ли до и ја
ли од оних ко ји ма ви ше ни ка да не ће за тре а ти лу зе, пан та ло не и 
опан ци. Ре ша ва ло се, да кле, ко ме из да ва ти оде ћу а ко у сво јој мо же 
да из др жи до руд ни ка и ло го ра. Иако му је и ло за ра ње но да раз
го ва ра са за тво ре ни ци ма, Ки рил је мно ги ма о ја шња вао ка ко у ло
го ри ма мо гу да им да ју и не што ква ли тет ни је. А ако си од са ни та
ра ца јед ном до ио ри те – на за ме ну не ра чу нај. Но вај ли ја ма је че сто 
го во рио да је и сам ко ли ко ју че ио исти та кав као и они, да је, ето, 
од слу жио сво јих де сет го ди на и изи шао, пре жи вео. Но вај ли је и га 
гле да ле с ве ли ким ин те ре со ва њем. Мно ги ма је та квом ин фор ма ци
јом да вао на ду – ипак је пре жи вео чо век, зна чи и ми има мо шан су, 
зна чи ни је аш та ко по ги ељ на та „Ко ли ма, Ко ли ма, чу де сна пла не
та“… По не ко и га, ипак, по сма трао с ужа сом: де сет го ди на, од пр
вог до по след њег ко манд ног сиг на ла, као овај ма то ри! Зар ће и на
ших де сет, пет на ест, два де сет го ди на исто та ко про ћи, ни ка кво се 
чу до не ће де си ти и рас ки ну ти око ве?

По сла је и ло мно го. Во хров ци су тр ча ли уна о ко ло с па пи ри ма, 
из ви ки ва ли пре зи ме на, ро је ве, чла но ве Кри вич ног за ко на. Тре а
ло је одво ји ти спец на се ље ни ке, па од њих из дво ји ти спец кон тин
гент, за тим ви де ти ко је СШ (со ци јал но ште тан) а ко СО (со ци јал но 
опа сан). Во хру је пра ти ла ци вил на по слу га, на ред е хва та ла у ле
ту. Хи тао је и Ки рил с но те сом, ве зом кљу че ва, од ко јих је је дан ио 
од оста ве с лан ци ма за но ге, на ме ње ним по се но ва жним го сти ма.  
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У це ли ни – во ди ла се из ве сна ри га о очу ва њу жи ве си ле за тво ре
ни ка, ина че не и има ло сми сла во ди ти их ова ко да ле ко. Рен та ил
ност је, не сум њи во, је дан од прин ци па со ци ја ли стич ке из град ње.

Да на шња пар ти ја ство ри ла је упра ви по се ну гла во о љу. По
ло ви ну су чи ни ли „со ци јал но ли ски“, то јест кри ми нал ци. Ме
ђу њи ма, пре ма гла си на ма и из ја ва ма ра зних цин ка ро ша, у огром
ни ма га дан ски ка ран тин ски ло гор сти гла је и ан да „чи сту на ца“, 
при пад ни ка јед не од две ју кли ка ко је су у ме ђу со ном не при ја
тељ ству у це лом ги гант ском си сте му ло го ра. Не ка да дав но, мо
жда још за вре ме Ле њи на, свет кри ми на ла ца по де лио се на два та
о ра. „Чи стун ци“ су оста ли вер ни ло пов ском ко дек су, у ло го ри ма 
се ни су ро гу ши ли, ни су му ља ли и ни су се пре га ња ли с упра вом, 
ни су и ли ун џи је ни ти су пра ви ли глу по сти. „Кур ве“ су ва ра ле, 
от ку ца ва ле, при ла го ђа ва ле се све му, спу шта ле се чак то ли ко ни
ско да су од ла зи ле и на рад не за дат ке. Јед ном ре чи – про кур ва ли 
су се. Не при ја тељ ство је, да кле, за по че ло на иде о ло шкој осно ви, 
као ме ђу две ма фрак ци ја ма со ци јал де мо кра та; ка сни је су, ме ђу
тим, сви ти ко дек си и ли за о ра вље ни, а сми сао не при ја тељ ства 
ио је ис кљу чи во у са мо ме не при ја тељ ству. Пре по ла го ди не је
дан ка зах стан ски ло гор иза ран је за ој но по ље. Та мо су се, сло
же ним ме ђу ло гор ским ми гра ци ја ма, оку пи ле круп не сна ге „кур
ви“ и „чи сту на ца“. У кр ва вом окр ша ју по е ди ли су „чи стун ци“. 
Оста ци „кур ви“ по ме ша ли су се с ре дов ним пар ти ја ма, за хва љу ју
ћи под ми ћи ва њу, уце на ма и прет ња ма еми гри ра ли су на Ко ли му 
и ов де се, ка ко се при ча, те мељ но учвр сти ли, по се но у огром ном 
ка ран тин ском ло го ру Ма га да на – На га је ву. Са да је Упра ва се ве ро
и сточ них ло го ра са зна ла да су ова мо, у ма лим гру па ма и по је ди
нач но, по че ли да при сти жу „чи стун ци“, с јед ним ци љем – да за
у век ис ко ре не „кур ве“. Ово ни је мо гло да про ђе ез Ива на ИПо, 
ко ји је, при род но, ио „нај чи сти ји“ од свих „чи сту на ца“, мо жда и 
њи хов вр хов ни иле гал ни мар шал. При ча се и да је он сам до шао 
у јед ној пар ти ји, као ои чан ло го раш, да је до ле тео ави о ном Ил
14, то о же као лич ни при ја тељ ге не ра ла Во до пја но ва, да је по слат 
у ро ија шки тим, да га је управ ник Даљ стро ја, ге не рал Ни ки шов, 
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лич но до че као, а ње го ва су пру га, по руч ник уну тра шњих по сло ва 
Гри да со ва, при пре ми ла му је по сте љу у ви ли на Ста љи но вом про
спек ту. У сва ком слу ча ју, Иван ИПо ио је ов де.

Ка ко год и ло, Упра ва се ве ро и сточ них рад нопо прав них ло го ра 
све је ове гла си не, при че и из ве шта је узи ма ла при лич но озиљ но. 
По кољ је мо гао зна чај но да по ре ме ти рав но те жу рад не сна ге, па је 
ка ран тин ска во хра да нас има ла до дат ну гла во о љу: осим по ли тич
ких, тре а ло је и кри ми нал це па жљи во раз вр ста ти.

У је ку чи та ве ове гун гу ле, пре ко те рет них сан ду ка из не на да пре
ско чи не ка кав мор нар и Ки ри лу, ко ји је упра во хи тао пре ма жи ча
ној огра ди, до вик ну:

– Еј, ор так, да не знаш мо жда не ког Гра до ва Ки ри ла?
Ки ри лу клец ну ше ко ле на.
– Да, то сам, у ства ри, аш ја, Гра дов Ки рил…
– У ства ри аш јаја – на ру га ми се мор нар, па сме шно за чки љи 

очи ма. – Хај де, чи ча, го ста да до че каш, сти гла ти јед на пут ни ца!
– Ка ква сад пут ни ца? – за чу ди се Ки рил.
Реч „пут ни ца“ мор нар је из го во рио с по се ном иро ни јом. Очи

глед но му је и ло не при јат но пред са мим со ом што чи ни услу
гу не ка квој пут ни ци, тра жи не ка квог Гра до ва, ко ји ис па де др та ви 
чи ла гер, очи глед но троц ки ста. Ки рил при ме ти овај тон, стра шно 
се зу ни, као и пре два на ест го ди на, оног да на кад га је ислед ник 
НКВДа по звао те ле фо ном и за мо лио да свра ти, да „по при ча ју“.

– Сви пут ни ци су већ у при ста ни шту – по че не спрет но, па по ка
за пре ма жи ча ној огра ди, иза ко је су у го ми ли ста ја ли ло го ра ши.

Мор нар пра сну у смех:
– Ја ти, ћа ле, го во рим за пут ни цу а не за ло го ра ше!
Он пр стом по ка за иза ле ђа, у прав цу олог де сног о ка Фе лик

са, и по ђе да ље.
До се тив ши се већ у че му је ствар, и од и ја ју ћи да по ве ру је, Ки

рил опре зно по ђе пре ма при ста ни шту, као да том опре зно шћу 
нешто још мо же да из ег не. Опре зно је за о и ла зио но га ре кра но ва 
и хр пе ро е, а он да, на де се так ме та ра ис пред се е, угле да ста ри цу 
ка ко се спу шта низ род ске ле стве.
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У пр вом тре нут ку као да му је ка мен пао са ср ца: ипак ни је оно 
у шта је ио већ го то во си гу ран – ово је јед но став но не ка по зна ни
ца из ра ни јег жи во та, мо жда јед на од про те ра них, у сва ком слу ча ју 
ни је Це ци ли ја, то не мо же и ти… У сле де ћем тре нут ку схва тио је 
да то ни је ни ка ква ста ри цапо зна ни ца, већ упра во она, ње го ва за
ко ни та су пру га Це ци ли ја На у мов на Ро зен лум.

По гр ље на или по гну та под не за ми сли вим ро јем дуп ке пу них 
тор и и це ге ра, она се не спрет но ге га ла ни за сте пе ни це, са сук њом 
као и увек ис кри вље ном у стра ну, с ужа сним ду о ким ка ља ча ма на 
тан ким но га ма и још ужа сни јом ар шу на стом е рет ком, као са не
ке Рем ран то ве сли ке, с ри ђим ко вр џа ма про ша ра ним се дим вла
си ма под е рет ком, огром ним гру ди ма што се ни су мо гле сме сти ти 
у очи глед но пре ма ле ни ка пут. Из гле да ло је као да ће се сва ког ча са 
сру ши ти под те жи ном сво јих тор и, сво јих гру ди и овог по тре сног 
тре нут ка. За и ста, већ на пр вом ко ра ку ко лим ском зе мљом она се 
са пле те о гре ду, за ка чи за уже, по ле те пре ма а ри и по клек ну у ла
то. Иза ње них ле ђа за њи ха се и сна жно је му ну у пле ћа и ста Кар ла 
Марк са, на лик гла ви ци ку пу са, што је, по пут ло го ра ша иза жи це, 
ви ри ла из мре жа стог це ге ра. Стра жар ски олош на Фе лик су пра сну у 
смех а на при ста ни шту са за до вољ ством за њи шта ше во хров ци. Ки
рил по ле те да при хва ти же ну са стра не, под ми шку. Она га по гле да 
пре ко ра ме на и од мах пре по зна. Уста с не ве што на ма за ним усна ма 
ши ром се отво ри ше у по вик, про до ран и дуг као род ска си ре на: 
„Ки рииил, дра ги мооој!“ – „Ци лењ ка, Ци лењ ка мо ја, до шла си, 
сун це мо је…“ – мр мљао је, љу е ћи оно до че га је мо гао да до пре из 
ова ко не згод ног по ло жа ја – ње но мла до уво и опу ште ни ораз што 
је ја ко ми ри сао на ћуф те с лу ком.

Ово је ио пра ви тре ну так да се омла ди на на сме је гле да ју ћи љу
ав ну сце ну два ју а штен ских стра ши ла, али се и род ска по са да 
и во хра сме ста окре ну ше сво јим по сло ви ма, омо гу ћив ши стра ши
ли ма да се на са мо на сла ђу ју су сре том. Да и ру га ње има ло успеха, 
потре но је, на рав но, да оје кат ре а гу је на не ки на чин, да се љу
ти, цр ве ни од сти да, док је овај оје кат – по но во спо је ни рач ни 
пар – ио то ли ко да ле ко од све га што га окру жу је да је и под смевање 
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и ло не за ни мљи во. Ни је ис кљу че но да је код не ких мла ђих чу ва ра 
ова ту жна сце на до та кла не ке стру не у ду ши, ма гло ви то под се ти ла 
на не пре кид ну и не про ла зну ру ску там нич ку не во љу. У сва ком слу
ча ју, сви се вра ти ше сво јим по сло ви ма, а дво ји ца де жур них спо кој
но, ез да ље за је ан ци је, спу сти ше с ро да на при ста ни ште глав но 
Ци ли но до ро – два ко фе ра још из ста рих, та ти них вре ме на, и сан
дук с кла си ци ма марк си зма.

Ни ка ко ни су мо гли да се по ме ре с ме ста. По лет но си ја ју ћи очи
ма, спу стив ши ру ке на Ки ри ло ва ра ме на, Це ци ли ја је де кла мо ва ла 
као на сце ни:

– Ки рил, во ље ни мој, кад и са мо знао ка кве сам све му ке под
не ла за ових два на ест го ди на! Ако си не што чуо, не ве руј! Би ла сам 
ти вер на! Све му шкар це сам од и ја ла, све! А мно го их је и ло, Ки
рил, знаш, мно го!

Ки рил још ни је мо гао да до ђе се и.
– Шта то го во риш, Ци лењ ка, не схва там шта то го во риш. Ка ко 

си до спе ла ова мо, на том… Фе лик су Ђер жин ском?
Она се по е до но сно на сме ја. Све је ис па ло та ко јед но став но. До

пу то ва ла је с упут ни цом По лит про све та, ка ко ина че? Ов де ће ми да ти 
слу жу на ве чер њем уни вер зи те ту марк си змале њи ни зма, ето та ко, 
дра ги мој! Хра рост гра до ве осва ја, ето та ко! Оти шла је лич но Ни ки
фо ро ву у ЦК и он је по сле ду гог раз го во ра дао са гла сност. Не, не, ни
шта ни на лик оно ме што ми слиш ни је и ло ме ђу на ма, ако се из у зме 
не ко ли ко зна чај них по гле да с ње го ве стра не. Ипак је схва тио да она ни
је од „оних“, за у зео је пра ви пар тиј ски став пре ма озиљ ној ства ри.

Нај те же је и ло ов де, на Да ле ком ис то ку. Знаш, ов де све та ко 
си ло ви то ра сте, по сву да су но ва гра ди ли шта, ре ке мла дих, ис кре
ни ен ту зи ја зам, са о ра ћај не ли ни је су пре оп те ре ће не. Не де љу да
на про ве ла је у На хот ки, тру де ћи се да до и је кар ту за и ло ко ји да
ле ко и сточ ни род, и све уза луд. Он да су јој ре кли да из Ва њи на за 
Ма га дан пло ви Фе ликс Ђер жин ски, и она је истог тре нут ка по ју ри
ла у то Ва њи но. Та мо ни ко ни је хтео да раз го ва ра с њом па је а ну
ла пра во код ка пе та на. На шта сам дру го мо гла да ра чу нам осим на 
жен ске ча ри? Ни на шта дру го! Уро ди ло је пло дом: укр ца ла се на 



20

Мо сков ски сла ки ши

Фе ликс и ка пе тан, су ро ви по мор ски џен тлмен, по звао је на ру чак у 
род ски ре сто ран. Не, раз у ме се, др жа ла сам све у гра ни ца ма при
стој но сти, на ши од но си ни јед ном ни су пре шли…

Це ци ли ја је час мр мља ла час ви ка ла док је при ча ла ове е сми
сли це, не при ме ћу ју ћи ни шта око се е, ца кли ла очи ма док је гле да
ла свог во ље ног „де ча ка“. Ве ро ват но ни је ни при ме ћи ва ла круп не 
про ме не у спољ ном из гле ду „сво га де ча ка“. Чи та о ци пр ва два то
ма на ше са ге већ су за па зи ли да Це ци ли ја Ро зен лум при па да ре
ла тив но ма лој гру пи љу ди ко ји не при ме ћу ју де та ље, ко ји жи ве са
мо у све ту основ них иде ја.

Ки рил у ме ђу вре ме ну за чу ка ко се иза са свим ли ске жи ча не 
огра де по ми ње ње го во пре зи ме, пра ће но по грд ним уз ви ци ма: „Гра
до ве, је ем ли ти! Па где се тај је е ни Гра дов ву ца ра? Куд ли је, до 
мо је га, ис па ри ла та пи зда од Гра до ва?“

Не, ви ше ни је мо гу ће оста ти ме ђу овом во хров ским сто ком и у
да ла ма, по ми сли Ки рил, као да му је већ одав но по стао не из др жив 
рад у са ни тар ној ри га ди. Са да кад је же на до пу то ва ла, не мо гу ов
де да оста нем. Да ће Бог, за по сли ћу се као ло жач у сред њој шко ли 
или до му кул ту ре, ма, у и ло ко јој ко тлар ни ци.

У тај мах на и ђе Ки ри лов за ме ник Фи лип Бул кин, јед на пре и
спољ на ху ља. Иако да нас у лу ци ни је имао ни ка квог по сла он, на
рав но, ни је мо гао да про пу сти при спе ће ро да и но ве пар ти је, у 
на ди да ће се не чим око ри сти ти. Ки рил Фи ли пу ое ћа фла шу ра фи
ни са ног ал ко хо ла ако га за ме ни.

– Ви диш, же на ми је до шла – ре че. – Два на ест го ди на ни смо се 
ви де ли.

– Сим па тич на ти је же на – ре че Бул кин док је ле ти мич ним по гле
дом пре ла зио пре ко Це ци ли ји не ша ре не то а ле те; по се но се за др жао 
на пр тља гу, раз а ца ном уна о ко ло. Фи лип Бул кин при па дао је по свој 
при ли ци оним љу ди ма ко ји се усред сре ђу ју на де та ље, не при ме ћу ју 
основ ну иде ју. – Ре ци ми, да ни је мо жда до не ла игле за гра мо фон?

Са знав ши за чу ђе но ка ко Гра до вље ва же на ни је по не ла ту де фи
ци тар ну ро у што се на Ко ли ми про да ва ла за ру љу по ко ма ду, он 
оде на за ме ну. То му је, на рав но, од го ва ра ло.
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