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Стендал

Познато је да се Провиђење забавља, пошто је свет, 
како тврде Веде, једна од тридесет и четири комедије 
које служе за његова задовољства. Оно ужива да осује-
ћује наша предвиђања и омета наше рачуне. Један је 
од његових прилично честих обешењаклука да — тако 
рећи — премешта људе од духа, да ставља у неки век овог 
или оног човека који је очигледно био створен да при-
пада другом веку, и који је, у веку у коме је рођен, пот-
пуно пометен и не препознаје сам себе. Та незгода, која 
није и без својих згода, десила се Стендалу. То је један 
„премештен човек“. Он је, у првој половини Х1Х века, 
као у кући чије укућане не познаје, и у руху које није 
био створен да носи. Њега је то озловољавало, и дало му 
мало чудно и прилично рђаво држање; али је он ипак 
зато врло занимљив. Људи који су променили своје доба 
исто тако су занимљиви за проучавање као они који су 
променили свој сталеж. Стендал, који је припадао мало 
и једном и другом од та два реда људи, стално побуђује 
и обнавља пажњу. Код њега се испитују последице које 
је могло да има, на једног човека од вредности уосталом, 
време које је било потпуно различито од њега, и коме је 
он био готово сушта противност. То је један истинољу-
бив и пометен сведок. Осећа се да он не може да каже 
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обичне ствари, и, доиста, то није његова мана. Испитај-
мо дакле овог странца, овај анахронизам, овог човека 
који изгледа као да је био присиљен да буде оригиналан, 
и који је, доиста, и био оригиналан, иако се непрекидно 
трудио да то буде.

I

Млади Анри Бел био је, око 1798., дечко промућуран, 
бистар, већ посматрач, приметно порочан и сујетан 
више но што се може рећи; и то га не издваја нарочито 
од много младих петнаестогодишњих Француза. Али је 
он имао нарочито једну особеност — јер ја не знам ни 
сам да ли је треба крстити маном или врлином, — која 
је била код њега невероватно и скоро несавладљиво сна-
жна. Он је био непробојан. Ми претрпљујемо сви мно-
штво утицаја који на крају постају саставни део нашег 
карактера и нашег духа. Стендал не може да претрпи 
ниједан утицај. Он се одупире свим својим срцем и свим 
својим телом. Recalcitat undique tutus. Када, доцније, буде 
мислио нато да постане барон, сањајући о свом грбу он 
је сигурно метнуо на њ јежа. Он је из основе непокоран и 
неспособан да се уприпитоми. Примери и лекције су му 
подједнако некорисни и подједнако антипатични. Они 
успевају само да га наведу на противан правац од прав-
ца на који га нагоне. То је код њега таштина, гордост; 
али је то и нешто јаче но таштина, жешће но гордост; 
то је бунтовна страст и манија за антипатијом. „Наши 
родитељи и наши учитељи, рекао је он доцније, јесу 
наши природни непријатељи кад улазимо у свет“. Они 
су били његови непријатељи, по његовом мишљењу, још 
од његове колевке. Нико није жешће мрзио неког него 
Стендал свога оца. Речи „џелат“ и „мучки убица“ пона-
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вљају се сто пута у дневницима Стендаловим, упућене 
на овог честитог гренобљанског грађанина; и не може се 
видети у чему је ово чудовиште згрешило спрам свога 
сина, сем што га је сувише често одводило у једну пољску 
кућу коју младић није волео, и што му је давало,. 1804., 
издржавање од 2.400 франака, који би данас изнели 6000. 
Али то је код овога младића патолошко стање. Све га 
доводи до беса од стране оних који желе да имају на њега 
утицаја. Он ствара свој дух, савест и душу од свих оних 
осећања и идеја које немају његови васпитачи. Они су 
побожни: то је довољно да он целог свог века буде бесан 
на свештенике; они су аристократи: аристократ и сам 
по нагону, он ће хиљаду пута проклињати себе због те 
стидне наклоности; они оплакују, 1793, смрт Луја XVI: он 
тврди да је, још у то доба, кад му је било десет година, 
чувши ту вест, скакао од радости. — И тако у свему; и не 
би било много претерано тврдити да се он, целога свога 
живота, да би знао шта треба да мисли или осећа, сваки 
пут питао: „Шта би рекао о томе мој отац или моја тет-
ка?“ јер је требало да он говори, мисли и осећа супротно 
од тога.

Та неодољива потреба његове природе пратила га је 
кроз цео живот. Он је морао да противуречи и да иде 
уз нос. Људи од положаја, људи од угледа, славни људи, 
људи у моди, људи које други цене и којима одобравају, 
увек су му изгледали као многобројни оцеви који су му, 
свеопштим саизвољењем, одређени да их поштује, и ко-
јих се он, ради тога, гнушао, стављајући себи у дужност 
да у свему мисли и ради противно од њих. То је био 
његов критериум; или, боље рећи, он је инстинктивно 
ишао правце на супротну страну од свих ових људи.

Та склоност дала је свима његовим природним ин-
стинктима особен облик, карактер и енергију. Он је био 
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сенсуалац од природе: његова потреба да саблажњава 
направила је од њега човека који се на мало детињаст 
начин хвалише пороцима, и често сасвим смешног ци-
ника. Он је грубо и изазивачки показивао неморалност 
која, сама по себи, није много прелазила обичну меру. 
Он се издашно дивио рђавим наравима. Он је са слашћу 
понављао хиљаду пута: „Ја сам неморалан. Гледајте ко-
лико сам неморалан!” Он је од неморалности направио 
неку врсту врлине и повластице за које није сматрао да 
су на домаку свакоме. Он је од ње створио аристократску 
титулу.

Он је био сујетан од рођења: његова потреба да буде 
нељубазан дала је његовој сујети неки не знам ни сам 
какав — или, боље рећи, знам добро какав — изглед 
уображеног дедачења, које преко мере подвлачи ствари 
и намеће се са зачикивањем. Ниједан писац није чешће 
поступао са својим читаоцима као с тупоглавцима. Увек: 
„Прескочите идућих двадесет страна; ви их не бисте ра-
зумели. . . Ја пишем за стотинак одабраних духова. . . Ја 
ћу бити схваћен око 1900. године. . . Овде десет страна 
које би биле узвишене. Ја их изостављам. Сувише лепо, 
сувише истинито увредило би данашњи укус.“ Ја нимало 
не претерујем, и мислим да ублажавам. — Шта то зна-
чи? Да је он у исти мах ужасно ташт и ужасно плашљив, 
као што се увек дешава, и да пишући он мисли на свога 
читаоца. Он га има пред очима и хоће да га заплаши, 
да га умањи или да га заглуши. Прави мислилац пише 
мислећи само на своју мисао,. сам са њоме, очију упртих 
на њу, паштећи се једино да је ухвати, свлада и изрази 
што је могуће тачније. Стендал мисли на читаоца и на 
самог себе, и на утисак који ће овај последњи учинити на 
оног првог; и како је скромност конвенција, он се с ужи-
вањем показује одлучно непристојан, истичући своје ја, 
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не наивно, већ с предумишљајем и вешто. — Потребно 
је да ја знам како Г. де Стендал воли чај, и колико је чај 
који му је направљен у Туру 1841. био рђав; и тако исто 
да је Г. де Стендал са слашћу пио 1822., у Ђенови, аква-
росу, која је била ванредна; и затим да Г. де Стендал није 
био никад срећнији но у дванаест и по сати у ноћ, кад је 
пио пунч с румом у друштву с неколико дама од којих 
је свака имала повише љубавних доживљаја. Те ствари 
заузимају многобројне стране због своје важности. Стен-
дал је целога свога живота тврдио да је таштина битност 
једнога Француза. Он је дао за то много разлога и један 
пример.

Потреба да противуречи, таштина, епикурејство, то 
су прве црте, то су унутарње и дубоке снаге Стендалова 
карактера. Он их је брижљиво неговао. Васпитање њего-
ва карактера извршило се од шеснаесте до двадесет пете 
године, и није поправило његов карактер; оно га је оте-
рало у крајност. Од шеснаесте до двадесет пете године, 
он је био мало војник, мало војник, мало трговачки по-
моћник, увек авантурист. Он је ратовао, и нарочито, бо-
равио као победилачки млад официр у Италији; затим 
доколичећи у Паризу, он је играо у позоришту Гђе Ди-
газон, из љубави спрам позоришта и позоришних жена, 
и био умешан у један ситан и врло сумњив свет глумаца, 
глумица и „просвећених љубитеља уметности”; затим, 
идући за једном малом глумицом, он је проживео го-
дину или две у Марсељу, „мерећи ракију” у једној трго-
вини. Та промашена младост, која га није спречила да 
буде образован, и чак да уме да живи, кад је то требало, 
одузела му је за увек оно мало финоће карактера што би 
могао имати, дала му оно рђаво држање од кога се ни-
кад није ослободио, ону подругљивост у препирци, ону 
одсечност, тако исто ону претераност у тврђењу, у уоп-



12

штавању, у свему што је говорио, подразумевајући ту и 
грубости. У Стендалу је увек било, заједно с проницљи-
вим, опсерваторским и заједљивим Дофинејцем, нешто 
од хусара из комедије, рђавог глумца и старовременског 
трговачког путника.

II

Дух му је вредео више од карактера, и, ако није био на-
рочито висок, био је доста снажног и доста финог кова. 
Пре свега, Стендал је био опсерватор. Волео је да гледа и 
умео је да гледа. Његови дневници из младости (и скоро 
из дечачког доба) занимљиви су. Мало или нимало са-
њарије, мало или нимало теорија, изузев књижевних, а 
и ове су врло кратке, као што су, уосталом, и безначајне. 
Он се већ показује ту као човек без уобразиље. Много 
размишљања о самом себи, од којих су нека врло про-
ницљива, али од којих су већина покварена „еготизмом“, 
као што он каже, исувише јаким убеђењем да је он изузе-
тан човек. Мноштво портрета, јасних, снажних, врло жи-
вих, и, у том случају, ничега нарочито траженог, ничега 
извештаченог, никакав манир. Осећа се да је Стендал ту 
у области која је његова, и да ради свој властити занат. 
Његове успомене из детињства, писане после четрдесет 
година, имају исти карактер. Ми видимо у потпуности 
и познајемо — умало не рекох препознајемо — његовог 
оца, његову тетку, његовог ујака, гренобљанског Казано-
ву, његовог деду, великог трговца волтеровца из 1780. 
године. То значи да је он, кад му је било дванаест годи-
на, кад му је било десет година, умео да види и волео 
да гледа. Око му је било радознало и упорно, памћење 
моралиста чврсто и сигурно. Он је био такав целог свог 
живота, гледајући људе свуда, у дилижансу, у лађи, у ка-
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фанама, у салонима, и знајући да их наведе да причају, и 
умејући да расклопи с извесном вештином те мале меха-
низме сензација, осећања, навика и предрасуда. По свој 
прилици је истинита она мала чињеница о поштанским 
чезама које он оставља усред Мемоара једног турасте да 
би продужио пут у дилижансу. Видимо Стендала како 
почиње „пут по Француској“ с намером да гледа пејза-
же; затим, како му постаје ужасно досадно, како при-
мећује да ништа не ради, отказује своје чезе, пење се у 
дилижанс, руча за заједничким столом; како сад постаје 
врло заинтересован, осећа да ради, и узвикује: „Овако 
треба путовати!” — Стендалови Мемоара једног турасте 
могу бити једино мемоари једног моралисте, и једини 
пут који је он умео да прави, то је био пут кроз људе.

То посматрање Стендалово је, у главном, врло доброг 
квалитета. Пре свега, оно је природно, што је особито 
ретко, пошто су већина моралиста људи који хоће да 
буду моралисти, који желе да буду посматрачи, који су 
чврсто решени да виде тачно, и који се труде што више 
могу да гледају. Посматрање Стендалово је природно и, 
према томе, оно је непрекидно, стално, стално енергич-
но без упорности, као инстинкт. Стендал посматра као 
што противуречи, он је посматрач као што је неприја-
тан, јер је то његова природа. Та прва врлина је огромна, 
неупоредива, ставља Стендала сасвим у страну, поред Ла 
Бријера и Сен-Симона, од којих је он, у сваком другом 
погледу, тако далеко. Јер човек, у истину, није рођен да 
посматра људе, већ, према својој снази или слабости, да 
се њима служи или да им служи, и јер је посматрање из 
задовољства да се посматра — једино које је трајно, пот-
пуно, једино тако исто које може да постане уметнич-
ко — ретко као каква аномалија. Значи дакле да је већ 
много речено о посматрачкој способности једног човека 
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кад се каже да је она природна. Треба додати да је, код 
Стендала, посматрање обично врло поштено и врло са-
весно. Поред страсти да посматра, он је имао склоност, 
која се природно удружује с њоме, али која није неизбе-
жно њен саставни део, за тачност. Примећујете ли ви 
како он говори кад се бави политиком? Он је либерал, 
он пише између 1820. и 1840. год., и не каже никад: „Сло-
бода!“ Никад! Он каже увек, по сто пута: „Два дома и 
слобода штампе“. Формула је сува, дуга, тешка, и запле-
ће увек реченицу. Свеједно, Стендал осећа да не треба 
употребити реч слобода, неодређену, расплинуту, у коју 
се стављало апсолутно све, од азијатског деспотизма до 
анархије. „Два дома и слобода штампе“, у добри час! и 
ја знам шта хоћете да кажете. Један либерал из 1830. год. 
који никад не употребљује реч слобода, заслужује да га 
човек замоли за допуштење да га загрли.

Такав је он у свему, врло прецизан и врло поштен и 
искрен, пун поштовања за „виђену ствар“, чак и кад 
му она није по вољи, зато што обожава тачност. После 
једне, чак доста важне чињенице коју износи, он пише, 
он штампа, искрено: „Ово прилично противуречи мо-
јој општој теорији о. . .“ То је вредно хвале, и чини га 
симпатичним, и увећава његов углед. За све што се тиче 
„ситних чињеница“, човек је, са Стендалом, на земљи-
шту на коме се осећа сигурним, и у друштву човека који 
не изврће истину.

То поштење — је ли потребно то рећи? — има сво-
је границе, или боље, налази на сметњу у страстима 
Стендаловим. Кад је једна општа идеја код, њега синте-
за великога броја посматрања, којима неке чињенице 
противурече, он — ми смо то видели — неће ради тога 
опровргнути или уклонити: противречна факта; али 
кад је једна општа идеја код њега, као и код већине нас, 
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облик једног од његових осећања, једне од његових љуба-
ви или једне од његових антипатија, ја мислим да ће се 
мало доцније видети како он подешава према њој чиње-
нице на које наилази, и како не види чињенице које би 
могле да је опровргну. Али, све у свему узев, и изузев то 
ограничење, на које ћемо имати прилику да се вратимо, 
Стендалова посматрачка способност је ретко искрена и 
поштена, и сигурно прецизна.

Ја сам приморан да додам да је она непотпуна кри-
вицом оног Стендаловог карактера који је задао много 
посла његову генију. Везан и бојажљив у високом дру-
штву због своје таштине, паштећи се да направи утисак, 
понављајући код своје куће, као глумац, реченице које ће 
рећи, али које никад није говорио кад дође у друштво, 
не знајући шта да ради са својам рукама — битно каракте-
ристична црта — купујући један леп штап да би запо-
слио те руке које су му толико сметале, и налазећи да је 
сто на сто добио том променом — он је био у салонима, 
сем изузетних случајева, сувише заузет собом исувише 
забринут да би могао добро посматрати лепо васпитане 
људе. Ту је сујетник сапињао и кочио посматрача. После-
дица је тога да нам он, иако је прошао кроз сва друштва, 
не даје најтачнија обавештења о најбољем друштву. Кад 
говори о том друштву, било у својим књигама чисто 
посматрачким, било у својим романима, он је неодре-
ђен и површан, и нећу рећи конвенционалан — толико 
изгледа злонамерно и зловољно применити ту реч на 
Стендала — али нисам далеко од тога да то мислим. — 
Код људи из средњег сталежа, у провинцији, у Италији, 
у крчми, у дилижансу, он се осећао као код своје куће и 
посматрао добро, и све његове белешке о људима из ни-
жих редова на почетку ХIХ века су прецизне, пуне лепих 
појединости и изгледају тачне. Кад ми год Стендал пад-


