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УВОД

Ова новела написана је у зиму 1830, на три стотине 
миља од Париза; према томе, у њој нема никаквих наго-
вештаја о догађајима из 1839.

Много година пре тога, у време кад су наше армије 
прелазиле Европу, случај ми је доделио стан у кући не-
ког каноника; то је било у Падови, срећној вароши Ита-
лије; како се ово борављење продужило, каноник и ја 
постадосмо пријатељи.

Пролазећи поново кроз Падову пред крај 1830, 
похитао сам кући доброга каноника; њега више није 
било, то сам знао, али сам хтео да још једанпут видим 
салон у коме смо провели толико пријатних вечери, за 
којима сам доцније тако често жалио. Затекао сам у њој 
канониковог синовца и његову жену, који ме дочекаше 
као старог пријатеља. Наишло је неколико личности, и 
растали смо се врло касно; синовац је поручио у кавани 
Педроти изврстан замбаљоне. Што нас је нарочито за-
држало, то је историја војвоткиње Сансеверине, коју је 
неко поменуо и коју је синовац био тако добар да у моју 
част исприча у целини.

– У земљи у коју идем – рекох пријатељима – нећу 
проводити вечери као што је ово, и да бих прекратио 
дуго време, написаћу новелу из живота ваше љупке 
војвоткиње Сансеверине. Угледаћу се на вашег старог 



приповедача Банделу, аженског владику, који би сма-
трао за злочин да пропусти истините доживљаје њене 
историје или дода нове.

– Кад је тако – рече синовац – даћу вам летопис 
свога стрица, који, што се тиче Парме, помиње понеку 
интригу с тог двора у доба код је војвоткиња на њему 
ведрила и облачила; али, пазите! Ова историја није ни-
мало морална, и сад кад се ви у Француској хвалите је-
ванђелском чедношћу, она вам може створити глас јед-
ног злочинца.

Објављујем ову новелу не мењајући ништа у руко-
пису из 1830, што може имати две незгоде.

Прву за читаоца: пошто су личности Италијани, 
они ће га можда мање занимати, јер се срца у овој земљи 
доста разликују од француских; Италијани су искрени, 
добродушни и, нимало снебивљиви, говоре оно што ми-
сле; сујета код њих избија само на махове; тада се прет-
вара у страст и зове се puntiglio. Најзад, сиромаштво 
код њих није срамота.

Друга се незгода тиче писца. Признаћу да сам био 
тако смео да оставим личностима сву храпавост њихо-
вих карактера; али у накнаду за то, што отворено изја-
вљујем, најморалније осућујем многе њихове поступке. 
Нашто им приписивати високу моралност и привлачне 
стране француских карактера, који воле новац изнад 
свега и никад не падају у грех из мржње или из љубави? 
Италијани ове новеле сасвим су другачији. Уосталом, 
чини ми се да кад год човек отпутује две стотине миља 
с југа на север, увек наилази на нов предео, као и на нов 
роман. Љубазна каноникова снаха познавала је добро, и 
много волела, војвоткињу Сансеверину, и она ме моли да 
ништа не мењам у њеним доживљајима који су за осуду.

23. јануара 1839.



КЊИГА ПРВА

Già mi fur dolci inviti a empir 
le carte
I luoghi ameni.

Ariost, Sat. IV
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МИЛАНО 1796.

15. маја 1796. ушао је у Милано генерал Бонапарта на 
челу оне младе војске која тек што је прешла преко мо-
ста код Лодија и објавила свету да су Цезар и Алексан-
дар после толико векова добили наследника.

Чудеса смелости и генијалности, којих је Италија 
била сведок у току неколико месеци, пробудише један 
успавани народ; још осам дана пре доласка Француза, 
Миланци су гледали у њима само гомилу разбојника који 
су навикли да увек беже испред војске Његовог Царског 
и Краљевског Величанства: то су им бар понављале три-
пут недељно неке мале новине, велике као длан, штам-
пане на прљавој хартији.

У средњем веку ломбардијски републиканци по-
казали су храброст равну храбрости Француза и заслу-
жили су да им немачки цареви сравне варош са земљом. 
Откако су постали верни поданици, њихово главно за-
нимање било је да штампају сонете на марамицама од 
ружичасте свиле кад би се удавала каква девојка из пле-
мићке или богате породице. Две-три године после овог 
великог догађаја у своме животу та млада девојка узи-
мала је каваљера; име овог домаћег пријатеља, кога је 
бирала мужевљева родбина, заузимало је понекад часно 
место у брачном уговору. Измећу ових мекушних нара-
ви и дубоких узбуђења, која је изазвао неочекивани до-
лазак француске војске, била је велика разлика. Убрзо 
искрснуше нове и страсне нарави. 15. маја 1796. читав 
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један народ је увидео да је све оно што је дотле пошто-
вао било одвећ глупо, а понекад и одвратно. Одлазак по-
следњег аустријског пука обележио је пад старих идеја; 
излагање свога живота опасности постало је мода. Да би 
човек био срећан, увидело се да, после читавих векова 
отужних осећања, треба волети отаџбину стварном љу-
бављу и чинити херојска дела. Продужењем суревњивог 
деспотизма Карла V и Филипа II Ломбарђани су били 
утонули у дубоку ноћ; они оборише њихове статуе и 
наједанпут се нађоше обасјани светлошћу. Од пре педе-
сет година, и уколико су у Француској узимали маха Ен-
циклопедија и Волтер, калуђери су на сав глас уверава-
ли добри милански народ да је учити читати или ма шта 
друго на овом свету сасвим излишан труд, и да човек, 
ако уредно плаћа бир своме пароху и верно му исповеда 
све своје ситне грехе, може готово бити сигуран да ће 
добити лепо место у рају. И да би сасвим растројила овај 
народ, некада тако страшан и разборит, Аустрија му је 
јефтино продала повластицу да не даје регруте у њену 
војску.

Године 1796. миланска војска се састојала од два-
десет и четири факина у црвеном оделу, који су чували 
варош заједно са четири дивна пука мађарских грена-
дира. Нарави су биле преко мере разуздане, али страст 
врло ретка. Уосталом, сем непријатности да се испове-
дају поповима, Миланци из 1790. године нису умели 
ништа ватрено да желе. Добри милански народ био је 
још увек потчињен извесним ситним монархијским сме-
тњама које нису биле само несносне. На пример, над-
војвода који је боравио у Милану и управљао у име цара, 
свога рођака, дошао је на пробитачну мисао да тргује 
пшеницом. Услед тога било је забрањено сељацима да 
продају своје жито док Његова Висост не напуни своје 
магацине.

У мају 1796, три дана по уласку Француза, неки 
млади сликар минијатуриста, мало настран, по име-
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ну Гро, који је доцније постао славан, а беше дошао с 
војском, чувши у кавани Серви (тада у моди) за подви-
ге овог надвојводе, који је, уз то, био прави џин, узе це-
новник сладоледа, штампан као оглас на једном листу 
просте жуте хартије и на полеђини нацрта дебелог над-
војводу: један француски војник удара га бајонетом у 
трбух и из њега место крви куља невероватна количи-
на пшенице. Оно што се зове шала или карикатура није 
било познато у овој земљи лукавог деспотизма. Цртеж 
који је Гро оставио на столу у кавани Серви изгледао је 
као чудо пало с неба; он је преконоћ био гравиран, а су-
традан продат у двадесет хиљада примерака.

Истог дана објављен је ратни данак од шест мили-
она, разрезан за потребе француске војске, која је, пош-
то је добила шест битака и освојила двадесет покрајина, 
била само без обуће, чакшира, блуза и капа.

Обиље среће и задовољства које је доласком ових 
тако сиромашних Француза избило у Ломбардији било 
је толико да су једино свештеници и неколико племића 
осетили тежину овог данка од шест милиона, за којим су 
убрзо дошли многи други. Ови француски војници смеја-
ли су се и певали по цео дан; имали су испод двадесет и 
пет година, а њихов војсковођа, који је имао двадесет и 
седам, важио је у својој војсци као најстарији по годи-
нама. Ова веселост, ова младост, ова безбрижност биле 
су забаван одговор на помамне проповеди калуђера који 
су, већ шест месеци, објављивали са висине свете пре-
дикаонице да су Французи чудовишта, приморана под 
претњом смртне казне да све пале и да секу главе целом 
свету, и да је у том циљу сваки пук ишао с гиљотином на 
челу.

По селима се виђао на вратима кровињара фран-
цуски војник како љуља домаћичино детенце, а готово 
сваке вечери по који добошар, свирајући у виолину, им-
провизовао је игранку. Како су кадрили били сувише 
тешки и заплетени да би их војници, који их, уосталом, 
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нису ни знали, могли показати тамошњим женама, то су 
ове училе младе Французе монферинама, полкама и 
другим италијанским играма.

Официри су били размештени, уколико је то било 
могуће, код богатих људи; било им је потребно да се опо-
раве. На пример, неки поручник, по имену Робер, добио 
је стан у палати маркизе дел Донго. Овај официр, доста 
окретан млад најамник, кад је ушао у ову палату имао 
је, као сву имовину, један талир од шест франака, који 
је примио у Пјаченци. После преласка моста код Лодија 
скинуо је са погинулог аустријског официра дивне, сас-
вим нове чакшире од нанкинга, и никад одело није до-
шло у згоднији час. Његове официрске еполете биле су 
вунене, а чоха његове блузе била је пришивена за поста-
ву од рукава да се парчад не би распала; али је постоја-
ла једна још жалоснија околност: ђонови његове обуће 
били су од комада једне капе, која је, такође, била узета 
с бојног поља, с оне стране моста код Лодија. Ови импро-
визовани ђонови држали су се за обућу врло видљивим 
концима, тако да се поручник Робер нашао у врло вели-
кој неприлици кад је управник дворца ушао у собу и поз-
вао га да руча с госпођом маркизом. Он и његов војник 
провели су два часа, колико је још остало до тог кобног 
ручка, мучећи се да мало искрпе блузу и да црним масти-
лом обоје проклете конце на обући. Најзад дође страшни 
тренутак.

„Никад се у свом животу нисам осећао нелагод-
није“, говорио ми је поручник Робер; „госпође су ми-
слиле да ћу их уплашити, а ја сам дрхтао више него оне. 
Гледао сам у своју обућу и нисам знао како да корачам 
слободно. Маркиза дел Донго“, додаде, „била је тада у 
пуном сјају своје лепоте; ви сте је познавали: имала је 
очи тако лепе и пуне анђеоске благости и дивну затво-
реноплаву косу која је изванредно оцртавала овал тог 
красног лица. У мојој соби била је једна Иродијада од 
Леонарда да Винчија, која је изгледала као њен портрет. 
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Бог је хтео да будем толико очаран овом натприродном 
лепотом да сам заборавио на своје одело. Већ две године 
виђао сам само ружне и бедне ствари у ђеновским пла-
нинама: усудио сам се да јој кажем неколико речи о свом 
усхићењу.

Али сам био толико разуман да се не задржавам 
дуго на овим комплиментима. Разговарајући, видео сам 
у трпезарији, која је била сва у мермеру, дванаест слугу 
и собара чије ми се одело тада учинило врхунцем рас-
коши. Замислите, ови угурсузи имали су не само добру 
обућу него још и сребрне копче. Посматрао сам испод 
ока све ове запрепашћене погледе уперене на моје оде-
ло, а можда и на моју обућу, и срце ми се парало. Могао 
сам једном речју улити страх свима овим људима, али 
како да их човек научи реду, а да се не изложи опасности 
да преплаши госпође? Јер маркиза, да би се мало охра-
брила, како ми је доцније сто пута рекла, послала је да 
доведу из манастира, где се у то време налазила у заво-
ду, Ђину дел Донго, сестру свога мужа, која је доцније 
постала она дивна грофица Пиетранера; нико је у срећи 
није надмашио веселошћу и љупкошћу духа, као што је 
нико у данима невоље није надмашио у храбрости и ду-
шевној ведрини.

Ђина, која је тада могла имати тринаест година, 
али изгледала као да јој је осамнаест, жива и отворе-
на, као што знате, толико се бојала да не прсне у смех 
због мог одела да није смела да једе; маркиза, напротив, 
обасипала ме је усиљеном учтивошћу; она је врло добро 
приметила у мојим очима знаке узнемирености. Једном 
речју, изгледао сам врло глуп и гутао презирање, што је, 
кажу, немогуће једном Французу. Најзад ме обасја ми-
сао коју ми је сам бог послао: стадох причати госпођама 
своје невоље и шта смо све препатили за две године у 
ђеновским планинама, где су нас држали стари глупи 
генерали. Тамо су нам“, рекох, „давали папирни новац 
који нико у том крају није примао и три унце хлеба днев-
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но. Нисам говорио ни два минута, кад се доброј маркизи 
напунише очи сузама, а Ђина се уозбиљи.

– Шта, господине поручниче – рече ми ова – три 
унце хлеба!

– Да, госпођице; сем тога, трипут недељно нисмо 
добијали ништа, а како су сељаци код којих смо стано-
вали били још беднији од нас, то смо им давали мало од 
нашег хлеба.

Кад смо устали од стола, понудих маркизи руку до 
врата од салона, а затим, вративши се брзо, дадох слузи, 
који ме је служио за столом, онај једини талир од шест 
франака, на коме сам зидао куле у ваздуху.

После осам дана“, настави Робер, „кад се потпу-
но утврдило да Французи никога не гиљотинирају, мар-
киз дел Донго врати се из свог замка Грианте, на језеру 
Комо, где се храбро беше склонио кад се наша војска 
приближила, остављајући ратном удесу своју тако лепу 
младу жену и своју сестру. Мржња коју је овај маркиз 
осећао према нама била је равна његовом страху, то јест 
неизмерна; било је занимљиво видети његово дебело, 
притворно побожно лице, кад је с највећом учтивошћу 
говорио са мном. Сутрадан по његовом повратку у Ми-
лано примио сам три аршина чохе и две стотине франака 
од оног данка од шест милиона; оденуо сам се поново и 
постадох каваљер ових госпођа, јер су игранке биле от-
почеле.“

Историја поручника Робера била је историја гото-
во свих Француза; место да се подсмева беди ових храб-
рих војника, свет се сажалио на њих и заволео их је.

Ово доба непредвиђене среће и заноса трајало је 
свега две године; разузданост је била тако претерана и 
тако општа да би ми било немогуће представити је, сем 
овом историјском и дубоком опаском: овом народу било 
је досадно већ сто година.

Чулност, која је урођена у јужним земљама, не-
кад је била општа на двору Висконтија и Сфорца, чуве-
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них миланских владалаца. Али од 1624. године, када су 
Шпањолци освојили миланско војводство и завладали 
као ћутљиви, неповерљиви, охоли господари, вечито се 
бојећи буне, веселост беше ишчезла. Народи, прихва-
тајући обичаје својих господара, пре су помишљали да 
се ма и за најмању увреду свете ножем, него да уживају 
у садашњости.

Од 15. маја 1796, кад су Французи ушли у Милано, 
па до априла 1799, када су из њега били истерани после 
битке код Касана, луда радост, веселост, уживање, за-
борав свих тужних или бар разумних осећања узели су 
толико маха да су за то време чак и неки стари трговци 
милионери, стари зеленаши, стари бележници, забора-
вили да буду набусити и да теку новац.

Могло је бити набројано свега неколико породи-
ца из високог племства ко је су се биле повукле у своје 
дворце на селу, као да су негодовале против опште весе-
лости и раздраганости. Истина је и то да су ове племић-
ке и богате породице биле на незгодан начин издвојене 
у расподели ратног данка који је тражен за француску 
војску.

Маркиз дел Донго, зловољан што види оволику ве-
селост, био је један од првих који се повукао у свој див-
ни замак Грианту, са оне стране Кома, куда су госпође 
повеле и поручника Робера. Тај замак, са можда, једин-
ственим положајем на свету, на једној висоравни од сто 
педесет стопа изнад овог величанственог језера, које се 
великим делом види из њега, био је некад тврђава. По-
родица дел Донго подигла га је у петнаестом веку, што 
сведоче многобројне мермерне плоче са њеним грбом; ту 
су се још видели покретни мостови и дубоки шанчеви, 
истина, без воде; али са зидовима осамдесет стопа висо-
ким и шест стопа дебелим овај замак је био обезбеђен од 
сваког препада; зато је и био драг неповерљивом марки-
зу. Окружен са двадесет и пет до тридесет слугу, за које 
је мислио да су му одани, без сумње, зато што им се није 
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никад друкчије обраћао до увредама, био је овде мање 
мучен страхом но у Милану.

Овај страх није био сасвим неоснован: маркиз је 
стално био у вези с једним шпијуном, кога је Аустрија 
поставила на швајцарској граници, три миље од Гриан-
те, да би омогућавао бекство ратних заробљеника, што 
би, пак, француски генерали могли сматрати као врло 
озбиљну ствар.

Маркиз је оставио своју младу жену у Милану: 
она је ту руковала породичним пословима, бринула се 
о данку разрезаном на casa del Dongo, како тамо кажу, 
и гледала је да га смањи, због чега је била приморана 
да виђа оне племиће који су се били примили службе, 
па чак и неке који нису племићи, а били су од великог 
утицаја. У овој породици десио се изненада један велики 
догађај. Маркиз је био уговорио брак своје младе сестре 
Ђине с једном личношћу веома богатом и веома високог 
рода: али, та личност је имала напрашену косу, због чега 
га је Ђина дочекивала с гласним смехом. Ђина се убрзо 
лакомислено удала за грофа Пиетранеру. То је доиста 
био врло добар племић, врло леп човек, али је још његов 
отац био материјално пропао, а да би несрећа била још 
већа, био је страстан присталица нових идеја. Пиетра-
нера је био потпоручник у италијанској легији – разлог 
више за маркижево очајање.

Париски директоријум, понашајући се као влада-
лац који се добро учврстио, испољио је, после ове две 
године уживања и среће, страховиту мржњу према све-
му што није било осредње. Неспособни генерали, које 
је дао војсци у Италији, изгубише читав низ битака у 
овим истим равницама око Вероне, које су две године 
раније биле сведок чудесних победа код Арколе и Ло-
ната. Аустријанци су се приближавали Милану; пору-
чник Робер, сада пешадијски мајор и рањен у бици код 
Касана, последњи пут је одсео код своје пријатељице 
маркизе дел Донго. Растанак је био тужан. Робер оде са 
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грофом Пиетранера, који је пратио Французе у њиховом 
повлачењу према Новом. Млада грофица, којој брат није 
хтео да исплати њен законити део наследства, ишла је за 
војском на једним двоколицама.

Тада је настало оно доба реакције и враћања ста-
рим идејама које Миланци зову i trеdici mеsi (тринаест 
месеци), јер је заиста њихова срећа хтела да ово враћање 
глупости траје свега тринаест месеци, до Маренга. Све 
што је било старо, лицемерно, туробно, поново се појави 
на челу послова и узе у своје руке управу над друштвом; 
људи који су остали верни добрим доктринама убрзо 
разгласише по селима да су мамелуци обесили Наполео-
на у Египту, што је, уосталом, и заслужио.

Међу овим људима, који су се били повукли на 
своја имања у знак негодовања и који су се враћали же-
дни освете, маркиз дел Донго истицао се својом жести-
ном; његова претераност довела га је, природно, на чело 
странке. Ова господа, врло честити људи кад нису осећа-
ли страх, али који су стално дрхтали, успели су да обма-
ну аустријског генерала. Како је био доста добар човек, 
лако су га убедили да је строгост висока политика, те је 
наредио да се ухапсе сто педесет родољуба: то је тада 
било оно што је најбоље у Италији.

Одмах затим послали су ове људе на заточење у 
Боку Которску и бацили их у подземне пећине, где вла-
га, а нарочито глад, брзо изађоше на крај са свима овим 
неваљалцима.

Маркиз дел Донго добио је велики положај, и како 
је уз одвратни тврдичлук имао још и много других лепих 
особина, почео се јавно хвалити како не шаље ни један 
талир својој сестри, грофици Пиетранери. Она, још увек 
страсно заљубљена, није хтела да напусти свога мужа и 
умирала је с њим од глади у Француској. Добра маркиза 
била је очајна; најзад је успела да извади неколико сит-
них брилијаната из своје кутије за накит, коју јој је муж 
узимао сваке вечери и затварао у један гвоздени сандук 
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под својом постељом. Маркиза је донела своме мужу у 
мираз осам стотина хиљада франака, а добијала је оса-
мдесет франака месечно на своје личне издатке. Током 
тринаест месеци, које су Французи провели ван Мила-
на, ова тако бојажљива жена налазила је изговора и није 
скидала црнину.

Признаћемо да смо, по угледу на многе озбиљне пи-
сце, отпочели историју нашег јунака годину дана пре ње-
говог рођења. Заиста, ова главна личност није нико други 
до Фабрис Валсера, marchеsino1 дел Донго, како кажу у 
Милану. Он је изволео родити се баш кад су Францу-
зи били изгнани и био је, по случају рођења, други син 
маркиза дел Донга, тог великог властелина, чије пуно 
бледо лице, лажан осмех и безграничну мржњу према 
новим идејама већ познајете. Сва имовина ове куће била 
је остављена у наслеђе најстаријем сину, Асканију дел 
Донго, који је био слика и прилика свог оца. Он је имао 
осам година, а Фабрис две, кад се онај генерал Бонапар-
та, за кога су сви људи отменог рода мислили да је већ 
давно обешен, изненада сручио с врха Светога Бернара! 
Он уђе у Милано; овај је тренутак још увек јединствен у 
историји: замислите читав један народ лудо заљубљен. 
После неколико дана Наполеон је добио битку код Ма-
ренга. О осталом је излишно говорити. Занос Милана-
ца био је на врхунцу; али, овога пута био је помешан са 
идејама о освети: овај добри народ научили су да мрзи. 
Ускоро је стигао и остатак оних родољуба који су били 
послати на заточење у Боку Которску; њихов повратак 
био је прослављен народном светковином. Њихова бле-
да лица, крупне зачуђене очи и мршави удови чинили 
су необичан контраст с веселошћу која је избијала са 
свих страна. Њихов долазак био је знак за одлазак по-
родица које су се највише компромитовале. Маркиз дел 
1 Изговара се маркезино. По обичајима ове земље, који су примљени 
из Немачке, ова титула даје се свим маркиским синовима, contine, 
свим грофовским синовима, contessina свим грофовским кћерима 
итд. 
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Донго био је један од првих који је побегао у свој замак 
Грианту. Старешине властелинских породица биле су 
обузете мржњом и страхом; али њихове жене и кћери 
сећале су се уживања за време првог боравка Францу-
за, те зажалише за Миланом и оним веселим баловима 
који су одмах после Маренга приређивани у Casa Tanzi. 
Француски генерал, коме је било поверено да одржава 
мир у Ломбардији, увидео је неколико дана после победе 
да сви закупци племићких имања, да све бабе сељанке, 
једино мисле не на ону чудесну победу код Маренга, која 
је изменила судбину Италије и за један дан поново за-
добила тринаест утврђења, већ на пророчанство свето-
га Ђовите, првог заштитника Брешије. По овој свечевој 
речи требало је да срећа Француза и Наполеона преста-
не тачно тринаест недеља после Маренга. Оно што по-
мало извињава маркиза дел Донга и све остале надуте 
племиће на селу, то је да су стварно и врло озбиљно ве-
ровали у ово пророчанство. Сви ови људи нису у своме 
животу прочитали ни четири књиге; они су се јавно спре-
мали да се врате у Милано после тринаест недеља; али 
је време, у своме току, бележило нове успехе за ствар 
Француске. По повратку у Париз, Наполеон је мудрим 
наредбама спасао револуцију у земљи, као што ју је спа-
сао на Маренгу од странаца. Ломбардијски племићи, 
који су се повукли у своје замкове, тек тада увидеше да 
су, пре свега, рђаво разумели прорицање светога заш-
титника Брешије; није било речи о тринаест недеља, већ 
о тринаест месеци. Прошло је и тринаест месеци, а ус-
песи Француске као да су из дана у дан бивали све већи.

Пређимо преко десет година напретка и среће, од 
1800. до 1810. Фабрис је провес своје детињство у замку 
Грианти међу сељачићима, бијући се с њима, не учећи 
ништа, чак ни да чита. Доцније су га послали у језуит-
ску школу у Милану. Његов отац маркиз захтевао је да 
га поучавају латинском, али не по оним старим писцима 
који вечито говоре о републикама, него по једној дивној 
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књизи украшеној са преко сто бакрореза, ремек-делу 
уметника из XVIII века; то је било родословље Валсера, 
маркиза дел Донго, на латинском језику, које је 1650. 
објавио Фабрис дел Донго, пармски архиепископ. Како 
је срећа свих Валсера била поглавито војничка, слике 
су представљале многе битке и на њима се увек видео 
по који јунак овог имена како размахује мачем. Ова се 
књига веома допадала младом Фабрису. Његова мајка, 
која га је обожавала, добијала је с времена на време до-
пуштење да га обиђе у Милану; али, како јој муж никад 
није давао новац за ова путовања, позајмљивала јој га је 
њена заова, љубазна грофица Пиетранера. По повратку 
Француза, грофица је постала једна од највиђенијих гос-
пођа на двору кнеза Евгенија, вицекраља Италије.

Кад је Фабрис примио прво причешће, грофица је 
добила од маркиза, који је још увек био добровољни из-
гнаник, допуштење да га покоји пут изведе из школе. Она 
нађе да је оригиналан, духовит, врло озбиљан, али леп 
дечко, који не би остављао сувише рђав утисак у салону 
неке жене на гласу, иначе, велика незналица и једва пис-
мен. Грофица, која је у све уносила своју одушевљену 
природу, обећала је своју заштиту старешини завода ако 
њен братанац Фабрис покаже изванредан напредак и на 
крају године добије много награда. Да би му дала могућ-
ности да их заслужи, она је слала по њега сваке суботе 
увече и често га враћала његовим учитељима тек у среду 
или четвртак. Језуити су морали по законима краљевине 
да напусте Италију, иако им је вицекраљ био наклоњен, 
и управитељ школе, човек вешт, осети колико користи 
може извући из својих веза с једном женом која је била 
свемоћна на двору. Није му ни на ум пало да се потужи 
на Фабрисова изостајања, који је, мада већа незналица 
него икада, добио на крају године пет првих награда. Том 
приликом је дивна грофица Пиетранера, у пратњи свога 
мужа генерала, команданта једне гардијске дивизије, и 
пет-шест највећих личности на двору вицекраља, дошла 



21

код језуита да присуствује дељењу награда. Управитељ 
је добио честитања од својих старешина.

Грофица је водила свог братанца на све сјајне 
свечаности које су обележиле сувише кратку владави-
ну љубазног кнеза Евгенија. Она га је својим утицајем 
начинила хусарским официром, и Фабрис, коме је било 
дванаест година, носио је хусарску униформу. Једнога 
дана, очарана његовим лепим држањем, затражила је од 
кнеза место пажа за њега, што је значило да је породи-
ца дел Донго прилазила двору. Сутрадан морала је упо-
требити сав свој утицај да вицекраљ заборави ову њену 
молбу, којој је недостајао једино пристанак оца будућег 
пажа, а тај је пристанак био бучно одбијен. После овак-
ве лакомислености, због које је уздрхтао, незадовољни 
маркиз нашао је изговор да позове младог Фабриса у 
Грианту. Грофица је неизмерно презирала свога брата, 
сматрајући га за бедног глупака, који би био опак ако би 
се икад дочепао власти. Али је лудо волела Фабриса те 
је, после десет година ћутања, написала маркизу писмо, 
којим је тражила свога братанца: писмо је остало без од-
говора.

По повратку у ову страшну палату, коју су сагра-
дили његови најратоборнији преци, Фабрис није знао 
ништа друго на свету сем војног вежбања и јахања. Гроф 
Пиетранера, који је, као и његова жена, необично волео 
ово дете, често му је давао да јаше и водио га са собом на 
војне смотре.

Дошавши у замак Грианту, очију још црвених од 
суза које је пролио напуштајући лепе салоне своје те-
тке, Фабрис је нашао само страсну нежност своје мајке 
и својих сестара. Маркиз се био затворио у своју собу 
за рад са старијим сином Асканијем. Ту су састављали 
шифрована писма која су имала част да буду слата у 
Беч; и отац и син појављивали су се само за време јела. 
Маркиз је са наглашавањем понављао да свога природ-
ног наследника поучава вођењу двојног књиговодства о 
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приходима са сваког свог имања. У суштини, он је био 
исувише суревњив на своју власт да би о овим ствари-
ма говорио сину, неизбежном наследнику свих ових 
наслеђених земаља. Он га је употребљавао да шифрује 
депеше од петнаест и двадесет страна, које је два-три 
пута недељно слао у Швајцарску, одакле су упућиване 
у Беч. Маркиз је замишљао да упознаје своје законите 
владаоце са унутрашњим стањем краљевине Италије, 
које ни сам није познавао; међутим, његова писма има-
ла су великог успеха. Ево како. Маркиз је слао на друм 
каквог поузданог повереника да броји војнике понеког 
француског или италијанског пука који би мењао гарни-
зон и, извештавајући о овоме бечки двор, побринуо би 
се да за добру четвртину смањи број присутних војника. 
Ова писма, уосталом, глупа, имала су то преимућство 
што су оспоравала друга, веродостојнија, и она су се до-
падала. Зато је маркиз, неколико дана пре Фабрисовог 
доласка у замак, одликован звездом једног великог ор-
дена: то је била пета која је красила његово коморничко 
одело. Истина, болело га што није смео да се појави у 
овом оделу ван своје собе за рад; али никад није допус-
тио себи да диктира какву депешу док не би обукао ово 
везено одело, окићено свим његовим ордењем. Веровао 
је да би се огрешио о дужно поштовање ако би друкчије 
поступио.

Маркиза је била задивљена привлачним својст-
вима свога сина. Она је сачувала навику да два или три 
пута годишње пише генералу грофу од А...; тако се сад 
звао поручник Робер. Било јој је одвратно да лаже људе 
које је волела: она узе на испит свога сина и би згранута 
његовим незнањем.

„Кад се мени чини да је слабо образован“, говори-
ла је у себи, „мени која ништа не знам, онда би Робер, 
који је тако учен, нашао да је његово васпитање сасвим 
промашено; међутим, данас је потребно бити човек од 
вредности.“ Друга особеност, која ју је скоро исто толи-
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ко зачудила, била је да је Фабрис озбиљно схватио све 
верске ствари којима је поучаван код језуита. Мада је 
и сама била врло побожна, фанатизам овог детета пре-
стравио ју је: „Ако маркиз буде толико отшроуман да 
погоди ово утицајно средство преотеће ми љубав мога 
сина.“ Много је плакала, и њена љубав према Фабрису 
постаде још већа.

Живот у овоме замку, где је било тридесет до четр-
десет слугу, био је врло суморан; зато је Фабрис све 
своје дане проводио у лову или се чамцем возио по језе-
ру. Он се убрзо спријатељио с кочијашима и шталским 
момцима, сви су они били слепе присталице Француза и 
отворено су се подсмевали побожним собарима, који су 
били одани маркизу или његовом старијем сину. Главни 
предмет шале на рачун ових озбиљних личности била је 
напрашена коса коју су носили као и њихови господари.
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II

... Кад Веспера очи засенчи нам мраком,
Сав будућношћу занет, трена тог
У небо гледам, где читљивим знаком
Коб свега живог исписује Бог.
Јер он, с небеса мотрећи на нас,
Гане се кашто и пут нам покаже;
Звездама, својим писмима, и спас
И коб и зло нам прорече и предскаже.
Само што човак, под клетвом земног зла,
Нит’ за њих хаје, нит’ чита писма та.

Ронсар

Маркиз је отворено испољавао силну мржњу према 
просвећености. Говорио је да су напредне идеје упропас-
тиле Италију; није управо знао како да помири ову све-
ту одвратност према науци са жељом да му син Фабрис 
усаврши васпитање тако сјајно започето код језуита. Да 
би што мање ризиковао, поверио је добром опату Бла-
несу, пароху у Грианти, да са Фабрисом настави учење 
латинског. Зато је требало да сам парох зна тај језик; 
међутим, латински је био предмет његовог презирања; 
његово знање у овој струци ограничавало се на изгова-
рање напамет молитава из требника, чији је смисао мо-
гао отприлике протумачити своме стаду. Међутим, овог 
пароха су ипак веома поштовали у околини; чак су га се 
и бојали; он је увек говорио да се ни за тринаест недеља, 
па ни за тринаест месеци неће остварити чувено проро-
чанство светога Ђовите, заштитника Брешије; додавао 
је, у разговору с поузданим пријатељима, да би овај број 
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тринаест, кад би само било допуштено све рећи, тре-
бало тумачити на начин који би многе зачудио (1813).

Чињеница је да је опат Бланес, личност патријар-
халне честитости и врлине, а уз то човек паметан, прово-
дио сваку ноћ на врху своје звонаре; волео је астрологију 
преко сваке мере. Пошто је преко целог дана срачунавао 
привидно спајање и положај звезда, највећи део својих 
ноћи употребљавао је да их прати на небу. Будући си-
ромах, имао је као инструмент само један дугачак дур-
бин са цилиндром од дебеле хартије. Можете мислити 
колико је презирао учење језика човек који је сав свој 
век проводио у одређивању тачног времена пропасти 
царства и избијања револуција које мењају облик света. 
„Шта знам више о коњу“, говорио је Фабрису, „ако су 
ми казали да се на латинском зове еquus?“

Сељаци су се бојали опата Бланеса као великог 
мађионичара; он их је, страхом који су уливала његова 
бављења на звонари, спречавао да краду. Његови дру-
гови, пароси из околине, веома суревњиви на његов ути-
цај, мрзели су га; маркиз дел Донго просто га је презирао 
зато што је, као човек тако ниског положаја, исувише 
умовао. Фабрис га је обожавао: да би му угодио, прово-
дио је понекад читаве вечери у бескрајном сабирању или 
множењу. Затим се пео на звонару; то је била велика ми-
лост коју опат Бланес није никад никоме указивао; али, 
он је волео ово дете због његове безазлености. „Ако не 
постанеш лицемер“, говорио му је, „бићеш можда човек.“

Два-трипут преко године Фабрис се, неустрашив 
и страстан у својим уживањима, умало није удавио у је-
зеру. Био је вођа свих великих излета које су приређи-
вали сељачићи из Грианте и Каденабије. Ова деца била 
су набавила неколико малих кључева и, кад је ноћ била 
сасвим мрачна, покушавала су да отворе катанце на лан-
цима који су везивали чамце за какав велики камен или 
дрво у близини обале. Треба знати да на језеру Комо ри-
бари бацају своје струкове далеко од обале. Горњи крај 
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канапа привезан је за једну дашчицу обложену плутом, 
а на једној врло виткој лесковој гранчици, која је усађена 
на дашчицу, налази се звонце које зазвони чим ухваћена 
риба затресе струк.

Главни циљ ових ноћних излета, којима је Фаб-
рис био коловођа, био је да прегледају струкове пре но 
што рибари чују знак звонцета. Обично се за ове опасне 
подвиге бирало време кад је бура, а полазило се ујутро, 
један сат пре зоре. Улазећи у чамац ова су деца верова-
ла да се излажу највећим опасностима: у томе је била 
сва драж њиховог дела; и, по примеру својих очева, они 
би побожно очитали Avе Maria. Но често се дешавало 
да пред сам полазак, одмах после Avе Maria, Фабриса 
обузме нека слутња. То је био плод астролошких студија 
његовог пријатеља опата Бланеса, у чија предсказања 
нимало није веровао. По његовој младалачкој уобразиљи 
ово му је предсказање са сигурношћу наговештавало до-
бар или рђав успех; и како је био одлучнији но иједан од 
његових другова, мало-помало цело се друштво тако на-
викло на предсказања да би, ако би при укрцавању спа-
зили на обали попа или видели гаврана који је узлетао с 
леве стране, похитали да поново ставе катанац на ланац 
од чамца, и сваки би отишао да настави спавање. Тако 
опат Бланес није усадио Фабрису своју доста тешку на-
уку, али му је, и не знајући, улио неизмерно поверење у 
знаке који могу да предскажу будућност.

Маркиз је осећао да би био предан на милост и 
немилост својој сестри ако би се догодила нека незгода 
његовој шифрованој преписци; зато је Фабрис сваке го-
дине, о Светој Ангелини, имендану грофице Пиетранере, 
добијао допуштење да проведе осам дана у Милану. Он је 
целе године живео у нади или туговању за овим данима. 
За ту велику прилику да обави то политичко путовање 
маркиз је давао своме сину четри талира, а својој жени, 
која га је водила, као и обично, није давао ништа. Али, је-
дан кувар, шест слугу и један кочијаш одлазили су у Комо 
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уочи пута, и маркизи су сваког дана у Милану стајала на 
располагању једна кола и ручак за дванаест особа.

Суморни начин живота маркиза дел Донга био 
је, нема сумње, врло мало забаван, али је имао ту доб-
ру страну што је заувек обогатио породице које су биле 
тако добре да му се одају. Маркиз, који је имао преко две 
стотине хиљада ливара дохотка, није трошио ни четвр-
тину; он је живео од наде. Читавих тринаест година, од 
1800. до 1813, стално је и чврсто веровао да ће Наполе-
он бити оборен пре но што прође шест месеци. Према 
томе, можете замислити колико је био усхићен кад је, 
почетком 1813, чуо за поразе на Березини! На вест о за-
узећу Париза и Наполеоновом паду умало није изгубио 
главу; тад је допустио себи највеће увреде према својој 
жени и својој сестри. Најзад, после четрнаест година че-
кања, доживео је ту неисказану радост да види повра-
так аустријских трупа у Милано. По заповестима које 
су дошле из Беча, аустријски генерал примио је маркиза 
дел Донга с пажњом која је личила на поштовање; по-
нуђено му је одмах једно од првих места у влади и он га 
је примио као плаћање некога дуга. Његов старији син 
добио је за поручника у једном од најлепших пукова у 
монархији; али млађи никако није хтео да прими место 
кадета, које му је било понуђено. Овај тријумф, у коме 
је маркиз уживао с ретком надменошћу, трајао је свега 
неколико месеци, а за њим су дошле недаће пуне пони-
жења. Он никад није имао смисла за послове, а четрнаест 
година проведених на селу, међу слугама, бележником 
и лекаром, уз зловољу старости која је наишла, начи-
нили су га потпуно неспособним човеком. Међутим, у 
аустријској држави није било могуће сачувати какав ва-
жан положај без способности коју је изискивала спора и 
заплетена, али врло паметна администрација ове старе 
монархије. Погрешке маркиза дел Донга саблажњавале 
су чиновнике и, штавише, ометале ток послова. Његови 
ултрамонархистички говори дражили су становништво 
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које су хтели да утопе у дремеж и нехат. Једног лепог 
дана сазнао је да је Његово Величанство благоизволело 
милостиво уважити оставку коју је поднео на државну 
службу и у исто време подарило му звање другог великог 
коморника краљевине Ломбардијско-млетачке. Маркиз 
се веома наљутио на свирепу неправду чија је био жрт-
ва; он даде да се наштампа писмо једном пријатељу, он, 
коме је толико била одвратна слобода штампе. Најзад је 
писао цару да му министри нису верни и да су прави ја-
кобинци. Кад је ово учинио, вратио се тужно у свој замак 
Грианту, Имао је једну утеху. По Наполеоновом паду, 
извесне моћне личности у Милану наредиле су да се на 
улици премлати гроф Прина, бивши министар италијан-
ског краља и човек врло велике вредности. Гроф Пие-
транера изложио је свој живот опасности да би спасао 
министра, који је убијен кишобранима и чије је мучење 
трајало пет часова. Неки свештеник, исповедник марки-
за дел Донга, могао је спасти Прину само да му је отво-
рио врата на цркви Сан Бовани, пред коју су били довук-
ли несрећног министра, који је чак једно кратко време 
био остављен у олуку насред улице; али, он с поругом 
одби да отвори врата, и, шест месеци доцније, маркиз је 
био срећан да му изради лепо унапређење.

Он је мрзео свог зета грофа Пиетранеру, који се, 
иако није имао ни педесет златника дохотка, усуђивао да 
буде доста задовољан и који је упорно остао веран оно-
ме што је целог свог живота волео и био тако дрзак да 
хвали дух правичности без обзира на личности, што је 
маркиз називао срамним јакобинством. Гроф је одбио да 
ступи у службу у Аустрији; ово одбијање приписано му 
је у грех, и, на неколико месеци после смрти Прине, оне 
исте личности које су поткупиле убице израдише да ге-
нерал Пиетранера буде затворен. На то грофица, његова 
жена, извади пасош и затражи поштанске коње да иде у 
Беч да каже цару истину. Принине убице уплашише се, 
и један од њих, рођак госпође Пиетранере, донесе јој у 
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поноћ, на један сат пре њеног поласка у Беч, налог да се 
њен муж пусти на слободу. Сутрадан је аустријски гене-
рал позвао грофа Пиетранеру, дочекао га је с највећом 
пажњом и уверио да ће његова пензија ускоро бити ре-
шена, и то најповољније. Честити генерал Бубна, човек 
увиђаван и добар, просто се стидео Прининог убиства и 
грофовог хапшења.

После ове мале незгоде, коју је отклонио чврст 
грофичин карактер, супрузи су живели како-тако, с пен-
зијом на коју се, захваљујући препоруци генерала Буб-
не, није дуго чекало.

На срећу, грофица је од пре пет-шест година била 
у великом пријатељству с једним младим и врло богатим 
човеком, који је био и грофов присни пријатељ, и он им 
стави на располагање тада најлепшу запрегу енглеских 
коња у Милану, своју ложу у позоришту Скали и свој 
замак на селу. Али, гроф је био свестан своје храбрости, 
имао је племениту душу, плануо би лако и тада би до-
звољавао себи да износи необична мишљења. Једнога 
дана, кад је био у лову с неким младим људима, један од 
њих, који је служио под другом заставом, поче да збија 
шалу на рачун храбрости војника цизалпијске републи-
ке; гроф га ошамари, те се ту одмах и потукоше и гроф, 
који није имао једномишљеника мећу овим младим љу-
дима, би убијен. Говорило се много о овом такозваном 
двобоју, и личности које су биле уплетене решише да 
оду на пут у Швајцарску.

Она глупа храброст коју називају предавањем су-
дбини, храброст глупака који без иједне речи пушта да 
га обесе, није била урођена грофици. Бесна због смрти 
свога мужа она је хтела да се и Лимеркатију, оном мла-
дом богатом човеку, њеном присном пријатељу, прохте 
такође да путује по Швајцарској и да убије или ошамари 
убицу грофа Пиетранере.

Лимеркатију је овај предлог био савршено сме-
шан, а грофица осети да је код ње презирање убило љу-
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бав. Она постаде пажљивија према Лимеркатију; хтела 
је да пробуди у њему љубав, па да га затим остави и баци 
у очајање. Да би овај план освете био разумљив у Фран-
цуској, рећи ћу да у Милану, земљи веома удаљеној од 
наше, љубав још увек доводи до очајања. Грофица, која 
је у црнини далеко остављала иза себе све своје супа-
рнице, кокетирала је с младим људима који су припадали 
најодличнијем друштву, и један од њих, гроф Н... који је 
одувек говорио да је Лимеркати по свом карактеру мало 
незграпан, мало крут за једну тако духовиту жену, заљу-
би се до лудила у грофицу. Она написа Лимеркатију:

Хоћете ли једанпут да се покажете ум-
ним човеком?
Замислите да ме никад нисте познавали.
Остајем, можда с мало презирања, ваша 
веома понизна

Ђина Пиетранера.

Кад је прочитао ово писмо, Лимеркати оде у један 
од својих замкова; његова се љубав распламте, он помах-
нита и стаде говорити да ће просвирати себи метак кроз 
главу, ствар која није уобичајена у земљама у којима 
се верује у пакао. Одмах сутрадан по своме доласку на 
село писао је грофици и понудио јој своју руку и својих 
две стотине хиљада ливара дохотка. Она му врати писмо 
неотворено по лакеју грофа Н... Због тога је Лимеркати 
провео три године на свом имању, долазећи свака два 
месеца у Милано, али немајући одважности да у њему 
остане, и досађујући свима пријатељима својом страс-
ном љубављу према грофици и опширним причањима о 
наклоности коју је некад имала за њега. У почетку је до-
давао да се с грофом Н... упропашћује и да је таква веза 
излаже срамоти.

Чињеница је да грофица није осећала нимало љу-
бави према грофу Н..., и то му је изјавила кад је била сас-



31

вим уверена у Лимеркатијево очајање. Гроф, који је био 
лепо васпитан, замоли је да не разглашује ову жалосну 
истину коју му је поверила.

– Ако будете толико добри – додаде он – да ме и 
даље примате са свима видним почастима које се ука-
зују признатом љубавнику, ја ћу можда наћи пристојно 
место.

После ове херојске изјаве, грофица није више хте-
ла ни коње ни ложу грофа Н... Али, већ петнаест година 
она се беше навикла на најгосподственији живот; имала 
је да реши овај тежак или, боље рећи, немогућ проблем: 
живети у Милану с пензијом од хиљаду и пет стотина 
франака. Она напусти своју палату, узе под закуп две 
собе на петом спрату, отпусти сву послугу, па чак и со-
барицу, коју замени једна сирота старица која је радила 
по кућама. Ова жртва била је, у ствари, мање херојска 
и мање тешка но што се то нама чини: у Милану сиро-
маштво није срамота и, према томе, не чини се запла-
шеним душама као најгоре зло. После неколико месеци 
овог отменог сиротовања, које нису остављала на миру 
непрестана писма Лимеркатијева, па чак ни графа Н... 
који је, такође, понудио своју руку грофици, догоди се да 
се маркиз дел Донго, обично одвратна тврдица, присе-
ти да би његови непријатељи могли ликовати због беде 
његове сестре. Шта! Једна дел Донго да спадне дотле да 
живи од пензије коју бечки двор, на који је он толико 
имао да се тужи, даје удовицама својих генерала!

Он јој написа писмо да је у замку Грианти чекају 
стан и живот достојан његове сестре. Нестална душа 
грофичина прихвати са одушевљењем мисао о овом но-
вом начину живота; прошло је двадесет година како није 
становала у том старом замку који се величанствено ди-
зао међу старим кестеновима, засађеним још за време 
Сфорца. „Ту“, говорила је себи, „ту ћу наћи одмор; а у 
мојим годинама зар то није срећа? (Како је имала три-
десет и једну годину, мислила је да је дошло време да се 
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повуче.) На овом дивном језеру, где сам се родила, чека 
ме, најзад, срећан и миран живот.“

Не знам да ли се варала, али једно је извесно: ова 
страсна душа, која је тако лако одбила понуду два огро-
мна богатства, донела је срећу у замак Грианту. Њене 
две братанице биле су ван себе од радости.

– Ти си ми повратила лепе дане младости – гово-
рила је маркиза љубећи је – уочи твога доласка било ми 
је сто година.

Грофица стаде обилазити са Фабрисом сва она 
чаробна места у околини Грианте, која путници толико 
хвале: вилу Мелци, с друге стране језера, према замку, 
која му је служила као тачка за осматрање; изнад ње 
свету шуму Сфондрата и оштри рт који дели две гране 
језера, грану Кома, створену за уживање, и другу која 
се пружа ка Леку, тако озбиљну: изглед величанствен 
и пун милине, коме је раван најчувенији предео на све-
ту, Напуљски залив, али га не надмашује. Грофица је 
са усхићењем оживљавала успомене из своје прве мла-
дости и поредила их са својим садашњим осећањима. 
„Језеро Комо“, говорила је себи, „није окружено, као 
Женевско језеро, земљиштем ограђеним и обрађеним 
по најбољим методама, што подсећа на новац и зараду. 
Овде на све стране видим брда неједнаке висине обрасла 
дрвећем које је случај посадио и које људска рука још 
није искварила и натерала да дају приход. Међу овим 
брдима, дивних облика, и која се спуштају ка језеру 
тако необичним косама, могу да сачувам своје илузије 
из Тасових и Ариостових описа. Све је овде отмене и 
нежно, све говори о љубави, ништа не подсећа на руго-
бе цивилизације.“ Високо дрвеће скрива села која леже 
по косама, а изнад врхова дрвета уздиже се красна ар-
хитектура лепих сеоских звоника. Ако какво мало поље 
педесет стопа широко прекине овде-онде шумарке кес-
тенова и дивљих трешања, задовољно око види биљке 
које на тим местима расту снажније и срећније но дру-




