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Објашњење читаоцу

Можда и није неопходан увод у ову причу чији садржај делује сродно – нећемо се извињавати због тога – појединим
делима одређене књижевне школе која је била једина – расправа на ту тему више није ни потребна – која је донела, у периоду после рата, нешто друго осим наде у обнову
– и која је поново оживела изгубљене чари увек детињег
истраживачког раја. Преображавајућа снага, дејство налик удару грома, извесних привиђења – ни у ком случају нестварних – која се ненадано појављују на тротоару, у некој празној соби, у шуми, на повратку из шетње, моћ коју
она имају да обележе заувек својим канџама све оне које су
успеле да на тај начин ухвате у замку, такве напомене
су данас постале сувише једноставне да би било упутно
још увек инсистирати на њима. Преостаје можда да се с
том новом светлошћу осветле поједини људски проблеми
који су лоше дефинисани, али су увек занимљиви, ако их
просуђујемо према упорности која већину религија нагони
да их стави на пиједестал своје теодицеје1 – а на првом
месту онај спасења, или, још конкретније – јер се тај који
би се заузео за некога у правом смислу те речи није никада
ни појавио те је, свакако, остављен по страни под претњом да ће одузети сваку делотворност добијеној милости
– онај спаситеља, или уништитеља: обе одреднице није
1 Теодицеја (грч. тхеóс бог, дикē оправдање), теолошко-филозофско
„оправдање бога”, покушај теолога и неких филозофа (стоика и Лајбница) да оправдају бога што има зла у свету, јер ако је бог створио свет и
бог је, дакле, узрок постојању света, онда откуд зло у последици, у свету,
кад појму бога припада да је апсолутно добар? (а логика захтева causa
aequat effectum – узрок и последица су једнаки). (прим. прев.)
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могуће одвојити дијалектички. Чак и на том путу који
је једва прокрчен, пионира није мањкало. Вагнерово дело
је преточено у поетски тестамент који је Ниче, силно
грешећи, олако бацио као сточну храну хришћанима, преузевши тако велику одговорност за завођење критичара
на погрешан пут, ка таквој врсти истраживања која је,
очигледно, површна до те мере да нам веома смета кад
чујемо и дан-данас како се говори о „маестровом прихватању хришћанске тајне спасења”, док је Вагнерово дело
одувек јасно покушавало да прошири првенствено кружне
путање његових подземних истраживања или, тачније,
паклених, те ће нам на крају смислити како Парсифал
значи све друго до бешчашће последњег миропомазања
леша који је, заправо, још увек исувише непокоран. Ако
ова осредња прича може проћи једино као демонска верзија – и као таква савршено оправдана – неког ремек-дела,
могли бисмо се надати да ће из ње избити нешто светлости чак и за оне чије очи више не желе да гледају.
Појединости, које обично сматрамо саблажњивим,
које окружују дејство ове новеле нису ни у ком случају суштинске за њу. Кад размислим, сматрам да их можемо разматрати истински само као инстинктиван чин
лако разумљиве скромности. Само геније би се овде могао
отарасити изјаве у стилу „не дајте се заварати.” Непроменљива отпорност оваквих појава о којима говорим
са таквим усхићењем, ма колико била позната, мора се
схватити као једини разлог лоше стечене навике што се
ова прича ставља у свачије руке.
Излишно је напоменути да би било исувише наивно посматрати под симболичним углом предмете, дела
или околности који делују као да подижу на појединим
раскршћима ове књиге увек злокобну силуету путоказа.
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Симболично објашњење је – углавном – толико смешно
упрошћавање због наметљивости неодређеног, које увек
прикрива стварни или измишљени живот да, осим уколико не искључимо сваку идеју водиљу, сâм његов појам, огољен
и веома пријемчив, у вези са сваким догађајем, значајним и
безначајним околностима, може у сваком случају, а нарочито овде, бити лако замењен. Снага, убедљива сама по себи,
онога „што је дато”, као што то тако величанствено
каже метафизика, у некој књизи као и у животу, требало
би да заувек искључи свако мигољење фантазмагоричко-симболичких недотупавности и да нас подстакне, једном
за свагда, на одлучан чин прочишћења.
Што се тиче ратних справа које су стављене, ту
и тамо, у функцију ове приче, и чија је намена да покрећу опруге, увек тешко подесне за руковање, ужаса, посебна пажња је била посвећена томе да оне не буду, нити
да делују недоречено, те да тако што више играју улогу
знака упозорења. Увек примамљив репертоар урушених
замкова, звукова, светлости, утвара у ноћи и снова, очарава нас нарочито својом потпуном блискошћу, дајући
осећању нелагодности ону неопходну снагу која у нама
изазива трнце пре но што наиђе језа, те не може бити
остављен по страни без да се почини једна од највећих
грешака у укусу. Једнако као што се ратна лукавства
не обнављају на други начин до имитирањем једних те
истих, и у нама изазивају оно осећање, које је истовремено омамљујуће стваралачко, славе и меланхолије, које нас
обузима на помисао да је битка код Фридланда2 заправо
2 Битка код Фридланда одиграла се 14. јуна 1807. у Источној Пруској,
кад је Наполеон победио Русе. Данас се то место назива Правдинск и
налази се у Калињинградској области, која припада Русији; битка код
Кана одиграла се 216. г. п.н.е. кад је Ханибал победио Римљане у Апулији, близу Ауфидуса, данашњи Офанто; битка код Росбаха у Саксонији
одиграла се 5. новембра 1757, кад је Фридрих II победио Французе; битка код Леуктра у Беотији одиграла се 371. г. п. н. е. кад је Епаминондас
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Кан а да Росбах понавља Леуктр*, чини се да је извесно
потврђено да писац не може победити другачије до под
тим уобичајеним посвећеним, али бесконачно умножавајућим знаковима. Могу ли овде бити искоришћене моћне
чаролије Мистерија Удолфа, Отрантског замка, и куће
Ушер3 како би се дало тим слабашним слоговима нешто
мало од снаге оне опчињености коју су задржали њихови
ланци, њихови фантоми, и њихови мртвачки сандуци: аутор им само може одати признање за очараност коју су
она одувек неизмерно изазивала код њега.
1938.

победио Спартанце, обезбедивши тако хегемонију Тебанцима над
остатком Грчке. (прим. прев).
* Податак за проверу (ауторова примедба).
3 Аутор овде подсећа читаоца на дела која су стожери тзв. „готског” романа. Мистерије Удолфа је роман Ане Редклиф, енглеске списатељице,
објављен 1794; Отрантски замак је роман Хораса Волпола, енглеског
писца, родоначелника овог жанра, објављен 1764; „Пад куће Ушера” је
приповетка Едгара Алана Поа, америчког писца, објављена 1839. (прим.
прев.)
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Аргол

Мада је природа још увек била узаврела од поподневног сунца, Албер4 је кренуо дугим путем који је
водио до Аргола. Склањао се од сунца у већ издужену сенку белог глога и запутио се у том правцу.
Желео је да приушти себи још један сат уживања у слутњи случаја. Пре месец дана купио је мали
замак Аргол5, његове околне шуме, пољане, помоћне
зграде, а да га пре тога никад није ни посетио, на
усхићену препоруку – пре ће бити мистериозну –
Албер се присећао тог необичног грленог нагласка
оног гласа који га је наговорио – једног веома драгог
пријатеља, који је био, мало више него што је то било
уобичајено, љубитељ Балзака, прича о шуанима6 и
романа страве и ужаса. И, не размишљајући много,
потписао је тај позив за помиловање.
Он је био последњи изданак једне богате аристократске породице, која није била монденска, и
4 У оригиналу Albert. Ово је често мушко лично име у готово свим
западноевропским земљама. Порекло му је од немачког старијег облика имена Adalbert, које се састоји од речи adal („племенит”) и beraht
(„светао”). Често име владара, краљева и кнезова. Из описа који следе
биће јаснија ова етимологија имена једног од главних јунака Граковог
романа. (прим. прев.)
5 Занимљиво је да место Аргол заиста постоји у Бретањи, реч је о мањој
комуни у Финистеру, и у близини је Атлантика. Али замак истог имена
нисмо пронашли! (прим. прев.)
6 Шуани, присталице краља, противници Француске револуцијe. (прим.
прев.)
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која га је дуго и љубоморно чувала између усамљеничких зидова забитог замка у провинцији. Са петнаест година у њему су процветали сви дарови духа
и лепоте, али он је одбацио успех, који су му сви
предвиђали у Паризу, са невероватном упорношћу.
Демон знања је већ постао господар свих покретачких снага његовог ума. Посећивао је универзитете
Европе, по могућству оне најстарије, оне на којима
су великани средњовековља оставили спомен на филозофско знање какво су савременици ретко успевали да превазиђу. Виђали су га у Халу, Хајделбергу,
Падови, Болоњи. Посвуда је бивао запажен по ширини својих знања, по бриљантној оригиналности
својих опажања, али уколико је био стекао мало пријатеља, првенствено је изненађивао својим упорним
презиром према женама. Није бежао од њих али,
иако га мирно и увек одмерено држање никад није
напуштало, чим би ступио с неком од њих у интимне односе, поседовао је умешност да је провоцира с
толико неуобичајеним и хладнокрвно екстравагантним изазовима да би и оне најодважније побледеле и ојађене што су испољиле нешто налик страху,
препуштале су му да свој луталачки и лежеран дух
развија негде другде. Понекад би неки есеј, обогаћен
веома драгоценом садржином, понеки чланак, који
је био изузетно и јединствено документован, истовремено одушевљавао и забрињавао, са свим оним
што је указивало на необичан укус и душу аутора,
оно неколико поузданих пријатеља које је имао у
Паризу међу људима од пера. Тих последњих година лепота његовог лица, које је увек било бледо, добила је готово фаталан изглед. Одлучне линије чела,
подељеног на две испупчене половине, нестајале су
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у лепршавој плавој коси, сачињеној од тако финог
ткања да је ветар, поигравајући се њом, исправљао
и распетљавао рашчупане танке коврџе – изузетно
ретко обележје појединих ликова посвећених увек
исцрпљујућим напорима истраживања апстрактног.
Нос му је био танак и прав, сачињен од меке твари без сјаја, ноздрве су биле покретљиве и изузетно
уске. Очи су опчињавале лукавом замком природе
која је осмислила да њихове осе не буду строго паралелне и, делујући као да увек гледају иза онога кога
су проучавале, одавале су јој скоро физичку тежину једне големе унутрашње сањарије – у погледима
упућеним постранце, огољена белина која се у тим
тренуцима видела збуњивала је попут нељудског и
осорног знака неког полубожанства. Набијене усне
су биле необично напућене. Положај врата је био
дражестан, широка и набијена прса која су одавала
ватреност и неспокојство, била су створена за дубока
осећања. На рукама које су одавале ватреност и неспокојство, танких и дугих прстију, сваки од њих деловао је као да има независан живот, те је и најмањи
покрет, артикулисан и гибак, био чудесно изражајан.
Такве су биле те анђеоске и медитативне црте лица:
спољашњост као да је пристигла из виших сфера,
прозрачна и живахна, деловало је као да непрестано навире са просветљеног чела, али духовност те
физиономије била је у сваком трену заклоњена чулном, смртоносном елеганцијом тела и развијених и
дугачких удова: постојале су и друге клопке; узнемиравајућа гипкост, успавана топлина, сетност и чаролија узавреле крви која је испуњавала артерије: нека
жена би пожелела да му допадне шака онемоћала,
као што се доспева у неки азил или затвор. Тако је
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изгледао тај привлачан лик, створен за продирање у
најсуптилније тајне живота и за хватање у коштац с
најузбудљивијом стварношћу.
Његов ум је био, као што смо то видели, првенствено посвећен филозофским истраживањима. Са
двадесет година, оставивши по страни сваку жељу за
успехом или каријером, он је себи као задатак одредио разрешење загонетки света чула и мисли. Читао
је Канта, Лајбница, Платона, Декарта, али природан
развитак његових укуса га је нагонио ка конкретнијој
филозофији, а неки би рекли и ка смелијој која је,
несебично обујмивши свет обема рукама и не задовољавајући се да само допусти продирање зрака те
посебне светлости, од њега захтевала истинитост и
потпуно разјашњење навођењем свих њених чинилаца, попут Аристотела, Плотина, Спинозе. Али, он се
са страсном радозналошћу нарочито био посветио
кнезу међу генијима филозофије, Хегелу; томе краљу архитектуре и науке склада, ономе који је скинуо
круну славе са сваког апстрактног знања, ономе за
кога су и најсјајнији филозофски системи били само
слабо разумљиве маглине до којих је он саградио
свој џиновски млечни пут, он је изградио особиту
наклоност: сматрао је дијалектику за ону полугу коју
је подсмешљиво тражио Архимед и која би била у
стању да подигне наш свет, те је понео са собом Хегела у свој усамљени замак у Бретањи како би богато
испунио дане, за које је предвидео да ће бити суморни и досадни, у том меланхоличном крајолику.
Дивља и пуста природа предела у који га је
случај сместио на тако чудан начин за следећих неколико месеци ускоро је почела да утиче на његов
дух, који је био уљуљкан шетњама. С десне стране
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простирала се равна пустара, на којој је тамно жутило оштрике западало у око. Ту и тамо вода је дремуцкала у локвама обраслим травом, на чијим је
обалама камење неједнаке величине представљало
најсигурнији ослонац за ногу усред варљивог тла. На
обзорју изгледало је да се терен уздиже великим превојем у неку врсту ниског ланца на коме је ерозија
извајала три или четири уздигнуте пирамиде. Сунце
на заласку бојило је у том тренутку прекрасним жутилом ниску траву тих планина: на њиховом врху су
се шиљати зупци од камена пешчара, попут стубова грубих допола срушених блокова, оцртавали на
хоризонту до најситнијих детаља; прозрачан ваздух,
светло блиставо небо које као да је било посребрено одсјајима блиског океана, давали су изоштреном
профилу тих планина изглед величанствености. С
леве стране уздизале су се мрачне и тужне шуме, у
којима је превладавао храст, али у којима су, такође, били бројни и црни танки борови: могло се чути
како протичу невидљиви потоци, али Албера је запањило то што се птичји пој ретко чуо и што је био
тужно једноличан. С те стране се пречила, блиска
и паралелна с путем, препрека која је ограничавала
поглед: то су били пињоли који су се протезали танком линијом по гребену наспрам залазећег сунца,
наликујући, својим водоравним и елегантним крошњама, цртежу ножа, те су на трен давали пејзажу
неочекивану лакоћу неке јапанске графике. Западни
ветар снажно је клатио грање те хаотичне и забачене
шуме, велики сиви облаци су били брзо гоњени, као
да није било људи у тим пустим крајевима. Осећање
те самоће је коначно почело да гуши Алберову душу
те је, кад је приметио кроз проређено грање, поверо15

вавши да је у стању да препозна према лупању срца
до тад му потпуно страном, куле замка Аргол, осетио
неко посебно осећање утехе, и – према још тачнијем
значењу, видели смо, ове речи – захвалности.
Замак се уздизао на крају стеновитог узвишења
које се пружало тик поред Албера. Кривудава стаза
се одвајала – ниједна кола туда нису могла проћи – рачвајући се лево од пута. Вијугала је неко време кроз
уску мочварну ливаду, а Албер је могао да чује жабе
како журно скачу у воду кад би он наишао. Потом се
стаза успињала оштром косином обронка планине.
Тишина пејзажа била је у том трену потпуна. Поред
пута је расло много папрати висине човека, с обе
стране потоци изненађујуће бистрине су текли без
хуке по дну од облутака, бујно дрвеће окруживало је
путељак у његовим најхировитијим завијуцима по
обронцима планине. За време читавог тог успона,
највиша кула замка, надневши се над бездане провалије куда се путник кретао с муком, изненађивала је око својом безобличном масом, сачињеном од
смеђих и сивих грубо зацементираних шкриљаца на
којима су били пробијени ретки отвори, те је на крају изазивала неподношљиво осећање непријатности.
С висине тог немог осматрача боровитих самотиња,
око неког стражара који би пратио корак путника
није га могло изгубити из вида ниједног часа ни у
најкомпликованијим арабескама те стазе, и уколико
би нетрпељивост чекала у заседи у тој кули неког
потајног посетиоца, он би истог часа био изложен
опасности! Грудобрани те моћне округле куле, начињени од дебелих гранитних плоча, надносили су се
увек тачно изнад главе путника који би кренуо тим
мукотрпним путем, и чинили су још упечатљивијом
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брзину тешких сивих облака који су их плавили сваког секунда хитрином која је непрестано расла.
У часу кад је Албер стигао до врха тих стрмих падина, замак се у целости појавио иза последњих жбунова који су га скривали. Тада се могло видети да је фасада потпуно препречавала узани језичак висоравни.
Ослоњен са леве стране на високу округлу кулу, замак
је био направљен од дебелог зида плочасто исклесаног плавичастог пешчара малтерисаног сивкастим
малтером. Најупадљивији детаљ ове грађевине била је
кровна тераса, особеност каква је била веома ретка у
крајевима са вечито кишном климом: највиши део ове
високе фасаде формирао је према небу оштру хоризонталну линију, попут зидова неке палате уништене
у пожару а, као и кулу, могли сте је посматрати само
из подножја зидина, што је одавало утисак несагледиве
висине.
Облик и распоред ретких отвора били су подједнако изненађујући. Свако поимање спрата, у наше
време повезано с поимањем једне складне конструкције, овде као да није постојало. Ретки прозори су се
отварали у зиду на висини која је увек била неједнака,
побуђујући идеју о зачуђујућем унутрашњем распореду просторија. Доњи прозори су сви били у облику
правоугаоника, ниских и веома издужених, те је било
очито да се архитекта инспирисао цртежима одређених пушкарница какве су прављене на старим утврдама ради гађања из кубура. Никакав камен у боји није
украшавао ивице тих дугачких и уских пукотина које
су се отварале у голом зиду попут узнемиравајућих
подрумских прозора. Горњи прозори су били направљени у облику шиљатих готских лукова запањујуће
уских и високих, а правац тих вертикалних линија,
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