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Велика беше година и страшна година од рођења 

Христова 1918, а од почетка револуције друга. Беше у 

изобиљу лети сунца, зими снега, а нарочито високо на 

небу стајаху две звезде: звезда пастирска – вечерња Ве-

нера и црвени, дрхтави Марс. 

Али дани и у мирним и у крвавим годинама лете као 

стрела и млади Турбини нису ни приметили како је у 

оштром мразу наступио бели, баршунасти децембар. О, 

божић-бато наш, који светлуцаш снегом и срећом! Мама, 

светла краљице, где си? 

Годину дана пошто се ћерка Јелена венчала са капе-

таном Сергејем Ивановичем Талбергом и исте недеље ка-

да се старији син, Алексеј Васиљевич Турбин, после те-

шких похода, војне службе и недаћа вратио у Украјину, у 

Град, у родно гнездо, бели мртвачки сандук са мајчиним 

телом снели су низ стрми Алексејевски спуст на Подол, у 

мајушну цркву Николаја Доброг на Взвозу. 

Када су опојали мајку, био је мај, лишће вишње и ба-

гремови затворили су издужене прозоре. Отац Алексан-

дар, који се од туге и збуњености спотицао, блештао је и 

светлуцао крај златних ватрица, а ђакон, љубичастог лица 

и врата, сав метално-златан до самих врхова шкрипутавих 

чизама, мрачно је мумлао речи црквеног опроштаја мами, 

која је напуштала своју децу. 

Алексеј, Јелена, Талберг и Ањута, која је одрасла у 

кући Турбиних, и Николка збуњен због смрти, са чупер-

ком који је падао на десну обрву, стајали су крај ногу ста-

рог мрког свеца Николе. Николкине плаве очи, усађене с 

обеју страна дугачког птичјег носа, гледале су изгубљено, 

убијено. Покаткад их је дизао према иконостасу, на свод 

олтара који је нестајао у полумраку, где беше тужан и за-

гонетан старац бог. Трептао је очима. Чему таква увреда? 

Неправичност? Зашто им је одузета мајка, када су се сви 

окупили, када је наступило олакшање? 

Бог који је летео у црно, испуцало небо, није одгова-

рао, а Николка још није знао да је све што се догађа увек 

онако како треба и да води ка бољем... 

Опевали су, изашли на камене плоче паперте и отпра-

тили мајку кроз цео огроман град на гробље, где је испод 
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црног мермерног крста већ одавно лежао отац. И маму са-

хранише. Ех... ех... 

 

* * * 

Много година пре смрти, у кући број 13 на Алексе-

јевском спусту, каљева пећ у трпезарији грејала је и одга-

јила малу Јелену, Алексеја старијег и сасвим мајушног 

Николку. Крај зажарених каљева често се читао „Саар-

дамски дрводеља”, сат је свирао гавоту и увек је крајем 

децембра мирисало на боровину, а разнобојни парафин је 

горео на зеленим гранчицама. Као одговор бронзаном са-

ту са гавотом, који је стајао у маминој спаваћој соби, а 

сада Јелениној, откуцавао је у трпезарији црни зидни сат 

као часовник на кули. Купио га је отац одавно, када су 

жене носиле смешне рукаве, надувене код рамена. Такви 

рукави су нестали, време је протекло, као искра, умро је 

отац – професор, сви су одрасли, а сат је остао онај стари 

и даље је откуцавао као часовник на кули. На тај сат су се 

сви навикли, тако да би, када би он неким чудом нестао 

са зида, било тужно, као да је умро присни глас, и празно 

место ничим не би могло да се попуни. Али сат је на сре-

ћу бесмртан, бесмртан је и Саардамски дрводеља и хо-

ландски каљ као мудра стена, у најтеже време животво-

ран и врео. 

И тај каљ, и намештај пресвучен старим црвеним пли-

шом, и кревети са блиставим куглама, искрзани теписи, 

шарени и тамно црвени, са соколом на руци Алексеја Ми-

хаиловича, са Лујем XIV, који се излежава на обали сви-

леног језера у рајском врту, турски ћилимови са чудесним 

источњачким вијугама које су се привиђале малом Никол-

ки у бунилу шарлаха, бронзана лампа под абажуром, нај-

бољи на свету ормани са књигама, што су мирисали на 

старинску чоколаду, са Наташом Ростовом, Капетановом 

кћери, позлаћене чаше, сребро, портрети, завесе – свих 

седам прашњавих и пуних соба, које су одгајиле младе 

Турбине, све је то мајка у најтеже време оставила деци, и 

већ губећи дах, хватајући се за руку уплакане Јелене, го-

ворила: 

– Не свађајте… се. 
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* * * 

Али, како живети? Како живети? 

Алексеј Васиљевич Турбин, најстарији – млади лекар 

– има 28 година. Јелена – 24. Њен муж, капетан Талберг – 

31, а Николка – 17 и по. Живот им је заустављен у сам 

освит. Одавно је већ почело да снежи са севера, веје, веје 

и не престаје, и што даље, то горе. Вратио се најстарији 

Турбин у родни град одмах после првог ударца, који је 

потресао планине над Дњепром. И очекује се, ево, пре-

стаће, почеће онај живот о коме се пише у слаткоречивим 

књигама, али он не само да није почињао, већ је постајао 

све страшнији и страшнији. На северу стално тутњи не-

време, а овде под ногама глуво одзвања, режи узнемирена 

утроба земље. Осамнаеста година јури ка свом крају, и из 

дана у дан гледа све више претеће и све нарогушеније. 

 

* * * 

Пашће зидови, одлетеће узнемирени соко са беле ру-

кавице, угасиће се ватра у бронзаној лампи, а Капетанова 

кћи биће спаљена у пећи. Мајка је рекла деци: 

– Живите. 

А они ће морати да се муче и умиру. 

Једном, у сумрак, убрзо после мајчине сахране, Алек-

сеј Турбин приђе оцу Александру и рече: 

– Да, тужно је код нас, оче Александре. Тешко је ма-

му заборавити, а уз то још и тако тешка времена... Нај-

важније, само што сам се вратио, мислио сам, средићемо 

живот, а оно... 

Ућутао је, и седећи крај стола, у сумрак, замислио се 

и погледао у даљину. Гране у црквеном дворишту пре-

криле су и свештеникову кућицу. Изгледало је као да иза 

зидова тесног кабинета, препуног књига, почиње проле-

ћна, тајанствена густа шума. Град је као и свако вече био 

бучан, мирисао је јоргован. 

– Шта да се ради, шта да се ради – збуњено је почео 

да мрмља свештеник. (Он се увек збуњивао, када је морао 

да разговара са људима.) – Воља божја. 
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– Можда ће се све то једном завршити? Можда ће по-

сле боље бити? – неодређено упита Турбин, не зна се 

кога. 

Свештеник се промешкољи у фотељи. 

– Зло време, зло, нема шта – промрмља он – али не 

треба пасти духом... 

После тога је наједном ставио белу руку, извукавши 

је из тамног рукава ризе, на гомилу књижица и отворио 

горњу на месту где је била извезена пантљика. 

– Не треба падати духом – конфузно, али некако ве-

ома убедљиво проговори. – Велики је грех – падати ду-

хом... Тако ми се чини, да ћемо се још намучити... Како 

да не, како да не, биће то велике муке – говорио је он све 

сигурније. – Ја у последње време, знате, стално седим за 

књигама, стручним, разуме се, највише богословским... 

Подигао је књигу тако, да последњи зраци светлости 

кроз прозор падну на страницу, и прочитао: 

– „И трећи анђео изли чашу у реку и изворе вода; и 

начини се крв”. 

 

 

2 

 

И тако, био је бели, баршунасти децембар. Он се фан-

тастичном брзином приближавао својој половини. Већ се 

одсјај Божића осећао на заснеженим улицама. Осамна-

естој години ће скоро крај. 

Над двоспратном кућом број 13, фантастичног изгле-

да (на улицу је стан Турбиних гледао са првог спрата, а у 

мало, пријатно двориште – из приземља), у башти која се 

приљубила уз само стрмо брдо, све гране су постале нека-

ко незграпне и висиле су. Брдо је било покривено снегом, 

кућице у дворишту – такође – и сада је све то изгледало 

као огромна глава шећера. Кућу је прекрила шубара белог 

генерала. У приземљу (на улици – приземље, а у двори-

шту, под верандом Турбиних – подрум) почео је да све-

тли слабим жућкастим ватрама инжењер, кукавица и бур-

жуј, несимпатични Василиј Иванович Лисович, а горе – 

јако и весело засветлеше се прозори Турбина. 
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У сумрак су Алексеј и Николка отишли у шупу по 

дрва. 

– Ех, ех, а дрва имамо врашки мало. Поново су данас 

покрали, гледај. 

Из Николкине батеријске лампе блесну плавичасти 

сноп, а у њему се видело како су даске биле скидане и 

споља на брзу руку поново прикуцане. 

– Ех, када бисмо могли да их упецамо, ђаволе! Часна 

реч. Знаш шта: да стражаримо ове ноћи? Ја знам – то су 

обућари из броја једанаест. Какве свиње! Дрва имају ви-

ше од нас! 

– Нека их враг носи... Идемо. Узми. 

Зарђала брава је зашкрипала, на браћу се сручио снег, 

повукли су дрва. У девет сати увече каљеви Саардама ни-

су се смели дотаћи. 

Та дивна пећ имала је на својој блиставој површини 

следеће историјске белешке и цртеже, које је у различито 

доба осамнаесте године Николкина рука исписала тушем, 

а које су биле пуне најдубљег смисла и значења. 
 


