КУЛА – Иво Андрић
– Лазаре, црни сине!
У тој реченици затворена је цела та кула, са играма, доживљајима и искуствима његових
дечачких година. Тим речима дочекивала га је мајка, кад би се, после дугих и разноврсних игара у
кули, враћао кући, где су га, уз охладнео ручак, чекале увек мајчине грдње а понекад и очеве батине.
Кулом су дечаци звали стару турску барутану, сазидану некад у влажној удолини на крај вароши. У то
време она је била већ одавно напуштена, сва у рушевинама, зарасла споља и изнутра у шипраг и
коров. Округла грађевина била је опасана двоструким каменим зидом. Ветрови, кише, снегови,
људи и животиње уништавали су и разносили све што није од камена, па и ти камени зидови
осипали су се и нестајали, само теже и спорије. Кров је у средини одавно проваљен и све се више
руши. Остала је само још покоја храстова греда ужлебљена у саме зидове који су сачињавали два
концентрична круга. Између тих зидова размак није био ни два пуна корака. А средишња просторија,
коју су оба зида обухватала и у којој су некад лежали барут и муниција, била је сада закрчена
гомилом поломљеног црепа и дрвета. Из тог крша клијала је дивља трава и растао чкаљ и
репух. У висини се, место крова, видело светио небо. Нешто од срушеног крова задржало се
само по ивици куле, изнад оног уског кружног ходника између два зида; због тога је у њему и усред
дана владала полутама, а местимично и потпун мрак, у коме су се гнездили слепи мишеви. Нешто
светлије било је само у близини улаза који је зјапио отворен, јер су оба крила велике дрвене капије
давно нестала. Тако је у кулу улазила стока, чобани у њој ложили ватру, а за пролетњих и
летњих месеци служила је као стално игралиште градској деци.
У тој сумрачној кули, у којој је све било трошно и рушевно, мемљиво и нечисто, клизаво од влаге,
маховине и бледе траве која не виђа сунца, дечаци су проводили дуге, светле и лепе сате,
доживљавајући само ретко и тамне тренутке које и најлепша игра понекад доноси. И Лазар увек са
њима. За њега се време од раног пролећа до касне јесени делило на два једнака дела. На једној
страни варош са грађанима и чаршијом, са школом, кућом и породицом, а на другој – кула. Цео
живот оног првог света био је њему и његовим друговима досадан, изгледао неважан и
нестваран, а прави, главни, истински свет, – била је кула са игром и доживљајима које само
игра даје, и само удетињству, у доба кад се живи животом својих жеља и тако доживљује све што
се жели. А најдубље дечачке жеље, ношене маштом и незадржљивим снагама тела које се развија
и расте, бирају често за своје поприште забачена, напуштена места и рушевине.
Понајчешће су се играли рата, подељени на Србе и Турке, или просто на наше и ваше, наоружани
дрвеним мачевима, и штитовима и шлемовима од лима и картона. Једна, војска би се испела на
ивицу зида и ту се утврдила и сакрила под искрзаним остацима крова, а друга би настојала да открије
непријатеља, да се успуже уза зид и својом виком „избаци” скривеног противника из његовог
положаја. А кад би им то пошло за руком, онда би сви заједно поскакали у кулу и ту се настављала
борба, која је у ствари била бучна јурњава по мрачном, уском ходнику између два зида који
уокруг опасују кулу.
У тим бојевима дечаци су нападали и бранили се виком и трком, маневарским опкољавањем и
убијањем које није болело. Стварни судари и ударци били су изузетак и реткост. Па ипак, по
таквом једном изузетку Лазар је и памтио своје ратовање у кули, и само по њему.
То сећање он неће моћи, чини му се, потпуно избрисати док год носи своје две руке и десет
прстију на њима. У једном таквом боју његови су хтели да преваре и изненаде непријатеља, и да га
нападну с бока. Они су, мало подаље од противничког положаја, на мрачном месту које је
изгледало небрањено, почели да се пењу уза зид. Лазара су истурили међу прве. С напором
се хватао за мало јаче испупчена места у зиду, и уздржана даха напредовао полако. А кад је
стигао на врх и ухватио се са обе руке за греду на ивици зида, одједном је искрснуо дотле притајен
непријатељски војник и стао да измахује и млати дрвеним мачем. Онако изненађен и збуњен, и
сам уплашен, у полутами, он није могао ни да одмери ударце ни да јасно види место по ком
бије. Тако је неколико пута узастопце ударио Лазара по грчевито стегнутим прстима, ударио га
тешко и душмански како се никад не удара у овим њиховим бојевима, у којима су занос и
слава заистински, а ударци благи и симболични.

И, то је болело, болело страховито, изнад сваког очекивања. Неслућено, несхватљиво огњено поље
бола отварало се пред Лазаром и у том огњу у трен ока су изгореле све речи и сви појмови са
којима је досад живео и са којима је малопре весело кренуо у дивну и безазлену битку. Тај пламен,
који је, полазећи од прста, обухватио цело његово тело – то је рат; а тај невидљиви што бије без
престанка и милосрђа – то је непријатељ. Прави рат и прави непријатељ. У том наглом открићу
била је већа и тежа половина његовог бола. Изненађен, преварен, згађен, урлао је из свега грла,
бацакао се и грчио као црв, али није имао снаге да се једним покретом тела вине на зид, ни смелости
да пусти греду и падне са висине доле, на оштро и љигаво камење. То је рат, са ранама, болом и,
ваљда, умирањем.
Спасили су га другови који су стигли да се успну и отерају непријатељског војника, а њега да извуку на
зид. После је седео крај потока, који протиче поред куле, и ћутке дуго квасио натекле прсте у хладној
води, чудећи се да је жив и читав прошао кроз онај огањ што се зове рат, да још дише и гледа
око себе. А дисао је тешко и гледао мутно.
Било је и других искушења и сазнања.
Лако је било јуришати уским, мрачним простором између два зида, уз заглушну ратничку вику
и њен вишеструки одјек, машући дрвеном сабљом у десној руци и високо држећи замишљени
барјак у левој. Око тебе „твоји”, а негде пред тобом још невидљива противничка војска, и она
састављена од другова који су као и ти: воле игру, али редовно нити дају нити примају истинске
ударце. Од заноса не знаш гдје ногама стајеш на земљу. Све је то и весело и лако. Али тешко је било
сам проћи тим истим мрачним кругом, без пратње, без трке и урнебеса. Лазар је и то пробао.
Једног дана кад никог жива још није било крај куле, стегнуо је зубе и кренуо. У почетку, док је
још допирала светлост од врата, ишао је мирно, али чим је ушао у завијутак, где је било готово
сасвим мрачно, храброст га је напустила. Изгледало му је да се одједном и без прелаза
нашао у туђем, опасном свету, да је већ одавно далеко од свега што му је блиско и познато. И
нехотице је почео да трчи. Већ са првим корацима његов трк се претворио у бежање. Бежао је
напред. Ни сабље ни барјака, ни другова око њега, ни стварног „непријатеља” пред њим, само
тама, зидови и тескоба, задах свакојаког измета, трулежа и влаге, и – страх, безразложни,
свемоћни страх, који га засипа хладном језом по леђима. Јављало се и кајање, и прекори
самом себи што је кренуо на тај луди и непотребни пут. Посртао је и оклизивао се, ударао лактовима
лево и десно од зидове, али је трчао даље. Тај мрачни кружни ходник, који је толико пута прешао са
друговима, сад му је изгледао страховит и бесконачан. Имао је потребу да викне, не би ли уплашио
свој страх, или, можда, дозвао неког од другова. И почео је да дозива у помоћ, али је и сам осећао
да његов глас (ако гласа има!) нико неће чути. Трчао је ипак даље, заборављајући тренутак и
место уласка у таму и питајући се једнако да ли тај ходник има још онај исти познати, савршени и
благословени облик правилног круга у ком сваки корак напред мора да води ка полазној тачки, ка
излазу, или се, како му његов страх стално дошаптава, одједном претворио у неке безумно
испреплетене кривине и спирале које и немају краја ни исхода и у којима га негде чека сигурна,
грозна смрт од страха, исцрпености и безнађа.
Све то није трајало више од два-три минута, али је изгледало као неподношљива вечност.
Лазар није одмах поверовао својим очима кад се пред њим нејасно забелела, прво као нада,
а затим као извесност, мутна светлост дана, која је надирала кроз увек отворена врата на кули.
Ухватио се за каменити довратник као за спасоносну обалу, а затим се спустио на излизан праг, да
одахне и да се прибере. Срећом, никог још није било ту. Тешко дишући и једнако подрхтавајући, питао
се шта је то са њим било. Чега се уплаши и пред чим је бежао? Зашто је уопште предузимао ту
„пробу”? Није налазио одговора, а није га дуго ни тражио. Главно је да мрачни круг није без краја.
Дивно је да, после свега, седи опет ту, на светлости и познатом месту. Није му жао што се
„опробао”, иако осећа да испит није сјајно положио, али је сигуран да пробу не би никад више
поновио. Исто као што је решен да о свему овом нипошто не говори. Никад, ником, ништа!
И још нешто.
Једном, док су се у кружном ходнику, недалеко од излазних врата, нешто препирали после
заморне игре, у полутами неочекивано је искрсла светла глава једне девојчице. Неки су је познали
и зовнули по имену. Звала се Смиљка. Кућа јој је била сиротињска, на периферији града а

близу куле. Оклевајући, учинила је још неколико корака према дечацима, и стала. У руци је држала
прут.
У играма у кули и око ње нису никад учествовале девојчице. Сад се у влажном сумраку међу
зидовима појавила ова Смиљка као створење са другог света. Непомична, она је више
неодлучно него уплашено прелазила преко њих погледом својих великих плавих очију. Могло јој
је бити седам-осам година, али је била снажна у отешњалој и избледелој хаљиници која је при дну
искрзана. Чврсто је стајала на босим, изгребаним и препланулим ногама које су биле пуначке и
тешке, као ноге у младог штенета. Промрмљала је неколико речи из којих се могло разабрати да
тражи изгубљену козу.
Не зна се докле би сви стајали тако збуњени и непомични да најстарији и најснажнији међу дечацима,
неки Ђорђије, није одлучним покретом прокрчио себи пут и устремио се на девојчицу као кобац на
пиле. Али кад је био поред ње, зауставио се одједном.
–

А зашто си изгубила?

Говорио је неприродним гласом и отезао слогове, збуњен, не знајући право шта треба да каже
или учини. Да би прикрио забуну, повисио је глас и пооштрио тон.
–

Зашто? Гдје ти је коза? А!

То је звучало и непријатно и лажно. Изгледало је као да му се речи лепе једна за другу. Било је
очигледно да њему није ни до козе ни до губитка. Јаче од његовог измењеног и одједном промуклог
гласа осећала се тишина коју је полутама појачавала.
У тој мучној тишини, оборених очију, девојчица је шарала прутом по земљи. Тада је Ђорђије
несигурно пружио десну руку пут њеног плавог темена. Све су очи биле упрте у њега. Лазар
је осећао како му срце бије јако. Мислио је живо, али мутно и неодређено. У ствари, он се само са
страхом питао шта ће то сада бити. Хоће ли је ударити или помиловати? И како? Или ће се десити
оно нешто – он сам не зна шта! – што се, по његовом нејасном сазнању, дешава између жена и
мушкараца, а чему он не зна имена и не сме и не уме да замисли облик. Чинило му се да је
решење свих тих питања код Ђорђија, којег никад није волео, који му је и сада одвратан, али
који му одједном изгледа и већи и много старији, некако узвишен, достојан и жаљења и дивљења.
Девојчица је, без страха и узбуђења, шарала прутом по земљи, као да мирно и равнодушно чека
одлуку.
Тешку и неприличну тишину од ишчекивања, оклевања и стрепње разбио је узбуђен глас жене коју
нису још видели, али која им се приближавала између завојитих зидова, дозивајући једнако
Смиљку по имену. Већ у идућем трену пред њих је избила мајка плаве девојчице, мршава и узбуђена
жена засуканих рукава. Она је тражила и девојчицу и козу. Одмах је распршила дечаке и јурнула на
дете.
–

Зар се ту чувају козе, несрећо несретна! – женин глас је јако подрхтавао. (Од гнева? Од
радости? Лазар то није могао да разабере.)

Ухватила је силовито девојчичу за руку и повукла је излазу, а из друге јој отела прут и њиме
припретила дечацима, који су се, постиђени и уплашени, разбежали на обе стране уског
ходника. Једини је Ђорђије одступио полако, као да се тешко буди, и мрмљајући нешто
неразумљиво.
И тај кратки и нејасни призор памтио је Лазар још дуго, исто као и оне болне ударце по
прстима, као и оно избезумљено трчање кроз тамни ходник.
***
Стара кула тамо у граду Лазаревог детињства срушена је одавно до краја и сравњена са земљом; на њеном месту
зелени се градски парк са стазама, клупама и већ високим дрвећем; многи доживљаји везани за њу избледели су с
годинама прилично. Само покаткад искрсне и оживи поједини призор који се, управо по оном што је у њему било
неизречено и несхватљиво, задржао негде у памћењу. И то бива ретко, и увек ћудљиво и нередовно, без везе са његовим
животом зрелог човека. Некад у сну, некад у музици, а понекад усред бела дана, у тренуцима кад се налази, бар
наизглед, подједнако далеко и од сна и од музике.

