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ПАН

 



I

Последњих дана непрестано сам мислио и мислио на 
вечити дан северног лета  Седим ту и мислим на њега 
и на кућицу у којој сам становао, шуму иза кућице, 
и спремам се да понешто запишем како бих скратио 
време, а и зато што ми то чини задовољство  Време је 
врло дуго и не пролази онако брзо како бих ја желео, 
иако ме ништа не жалости, иако живим највеселији 
живот  Задовољан сам свим и свачим, а мојих три-
десет година нису нека старост  Пре неколико дана 
добио сам издалека два птичја пера, њих ми је послао 
један човек који није био дужан то да учини  Али то 
су била два зелена пера у хартији за писма запечаћеној 
круном  Чинило ми је задовољство да гледам два тако 
ђаволски зелена птичја пера  Ни иначе нисам имао 
никаквих других недаћа, само ме је покаткад помало 
мучио гихт у десном стопалу као последица старе, већ 
одавно зарасле ране коју сам задобио од метка 

Сећам се да је пре две године време јако брзо прола-
зило, неупоредиво брже него сада  Лето је било прошло 
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а да нисам ни приметио  То је било пре две године, 1855  
– о томе хоћу да пишем свога задовољства ради  Нешто 
ми се или стварно десило, или сам то сањао  Сада сам 
штошта од тих доживљаја заборавио, јер одонда готово 
никако више нисам мислио на то, али се још сећам да 
су ноћи биле врло светле  Многе ствари су ми изгледа-
ле тако изокренуте, година је имала дванаест месеци, 
али ноћ се претварала у дан, а на небу се никада није 
могла видети ни звезда  И људи које сам сретао били су 
нарочити и друкчији од оних које сам раније познавао  
Гдекад је једна ноћ била у стању да учини да од деце 
ижџикљају људи у својој пуној красоти, да сазру и да се 
потпуно развију  У томе није било чаролија, али дотле 
то нисам био доживео  О, никако 

У једној великој, бело окреченој кући доле на мору 
срео сам некога ко је извесно кратко време заокупљао 
моје мисли  Више се ње не сећам стално; сада не, не, 
сасвим сам је заборавио  Али зато мислим о свему 
осталом, о кликтању морских птица, о моме лову по 
шумама, о мојим ноћима, и о свим топлим летњим ча-
совима  Уосталом, с њом сам се упознао захваљујући 
само пуком случају, и да није било тог случаја, она не 
би ни данас заокупљала моје мисли 

Из своје кућице могао сам видети гомилу острва и 
острваца и гребена, крајичак мора и неколико планин-
ских врхова који су се плавили; а иза кућице пружала се 
шума  Био сам сав срећан и захвалан због мириса коре-
ња и лишћа и сочног испарења боровине, које подсећа 
на мирис сржи  Само у шуми у мени се све смиривало, 
душа се уравнотежавала и пунила крепошћу  Из дана у 
дан сам ходао по шумским висовима, водећи са собом 
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Езопа, и ништа више нисам желео но да сваког дана 
могу туда да ходам, иако је половина предела била по-
кривена снегом и меканим пролећним блатом  Једини 
друг ми је био Езоп; сада имам Кору, а онда сам имао 
Езопа, пса, кога сам касније из пушке убио 

Често ме је увече, када бих се после лова враћао 
кући, целог прожимало неко скривено осећање које 
човек има кад је код куће, и душу ми је пријатно уз-
буђивало, а ја сам ходао около и са Езопом брбљао 
о томе како нам је лепо  „Тако, сад ћемо наложити 
ватру и испећи птицу“, говорио сам, „шта мислиш о 
томе?“ И кад би све то било спремљено, и пошто би-
смо завршили са јелом, Езоп допуже до свог места иза 
огњишта, а ја палим лулу, мало прилегнем на пољски 
кревет и ослушкујем мртво шуштање шуме  Ваздух 
се тешко кретао, ветар се спуштао на моју кућицу и ја 
сам јасно могао разазнати тамо далеко на висовима 
тетребово шушкање  Иначе је владала тишина 

Понекад бих заспао на месту где сам лежао, пот-
пуно обучен, онако како сам ишао, и будио бих се 
тек када су морске птице почињале да кликћу  И када 
бих тада погледао кроз прозор, могао сам разазнати 
велике беле куће трговачког места, пристаниште у Си-
рилунду, ситничарску радњу у којој сам куповао хлеб  
Тако бих мало лешкарио и чудио се што се налазим ту 
у некаквој кућици на северу, на ивици шуме 

Тада би Езоп тамо крај огњишта протресао свој дуг, 
тежак труп, огрлица би му зазвецкала, он би прозевао 
и махао репом  А ја сам, после три, четири сата спа-
вања, устајао одморан, сав се радујући свему, свему  
Тако је пролазила многа ноћ 



II

Нека пада киша, нека бесни олуја, ништа то не смета  
Често каквог кишног дана нека мала радост може да 
завлада човеком и да га потера да се с том срећом 
осами  Стане човек тако и почне да гледа преда се, 
повремено се тихо насмеши и обазре око себе  На 
шта ли тада мисли? На неко сјајно прозорско окно, 
на сунчев зрак у њему, на некакав поглед крај малог 
потока, а можда и на плаву пукотину на небу  Ништа 
више није ни потребно 

А други пут чак ни најнеобичнији догађаји нису у 
стању да човека покрену из неосетљивог и јадног ра-
сположења  Усред дворане за забаве можеш остати рав-
нодушан, сигуран и непонесен општим расположењем  
Јер је сопствена душа човекова извор туге и радости 

Сећам се баш једног дана  Спустио сам се био на 
обалу  Изненада је почела киша, па сам се мало скло-
нио у неки отворен хангар за чамце  Помало сам пе-
вушио, али без радости и без гласа, само не би ли ми 
прошло време  Езоп је био крај мене, чучнуо је да 
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ослушкује, ја сам застао певушећи, па сам и сâм ослу-
шкивао  Споља су се чули гласови, приближавали се 
људи  Случај, сасвим природан случај! Друштво од 
два господина и једне девојке улете к мени унутра  
Смејали су се и једно другом довикивали:

„Брзо! Овде ћемо се мало склонити!“
Један господин имао је беле, уштиркане груди на 

кошуљи, која се од кише наквасила и омекшала и сада 
висила у наборима  На те мокре груди од кошуље била 
је причвршћена дијамантска игла  На ногама је имао 
дуге шиљасте ципеле које су изгледале мало кицошки  
Поздравио сам тога човека, био је то господин Мак, 
трговац  Препознао сам га са пијаце где сам куповао 
хлеб  Једном ме је чак позвао својој кући, али још ни-
сам ишао тамо 

„А, познаник!“, рече кад ме је угледао  „Пошли 
смо у воденицу, али смо се морали вратити  Такво 
невреме, шта мислите? А када ћете ви најзад доћи у 
Сирилунд, господине поручниче?“ Представио ми је 
омаленог господина црне браде, неког доктора, који 
је становао близу цркве 

Девојка је мало подигла вео изнад носа и почела 
тихо да ћаска са Езопом  Запазио сам њен капут: по 
постави и рупицама за дугмад могао сам видети да је 
обојен  Господин Мак ми је представио и њу, била му 
је кћи и звала се Едварда 

Едварда кроз вео баци поглед према мени и настави 
да ћаска са псом и на његовој огрлици прочита: „Лепо, 
зовеш се Езоп… Докторе, ко је био Езоп? Једино се 
сећам да је писао басне  Није ли био Фрижанин? Није, 
не знам “
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Дете, ученица  Гледао сам је, била је висока, али 
неразвијена, отприлике петнаест, шеснаест година, 
дугих, тамних руку без рукавица  Можда је тог попод-
нева отворила неки лексикон код Езопа, да би о њему 
могла сада да зна 

Господин Мак се распитивао о моме лову  Шта нај-
више убијам? Могу се у свако доба послужити ма ко-
јим његовим чамцем, само треба да му кажем  Доктор 
није ни речи проговорио  Кад је друштво одлазило, 
приметио сам да доктор мало храмље и да употре-
бљава штап 

Враћао сам се кући у оном истом празном распо-
ложењу у којем сам био раније и певушио од равно-
душности  Тај сусрет у хангару за чамце није ме се 
нимало дотакао; у целој ствари најбоље од свега сам 
се сећао размекшаних груди на кошуљи господина 
Мака на које је била прикачена дијамантска игла што 
је такође била мокра и не тако сјајна 



III

Пред мојом кућицом стајао је камен, висок, сив ка-
мен  Из њега је избијао израз пријатељства према 
мени  Као да ме види кад одлазим и долазим, и увек 
ме позна  Када сам у праскозорје одлазио, волео сам 
да прођем поред тога камена и чинило ми се као да 
сам тамо остављао неког доброг пријатеља, који би ме 
чекао док се не вратим 

А горе у шуми отпочињао је лов  Некад сам поне-
што убио, некад нисам…

С оне стране острва простирало се море у тешком 
миру  Када бих се испео високо горе, често сам стајао 
и са висова гледао на море  У тихе дане бродови се 
готово нису померали напред  По три дана сам могао 
видети исто једро, мало и бело као галеб на води  Али 
понекад, кад би се ветар подигао, брда у даљини су 
могла готово ишчезнути, настајала је олуја, југоза-
падна бура, призор чији сам ја био посматрач  Све је 
било у диму  Небо и земља би се слили у једно, море се 
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успињало у вратоломним играма у ваздуху, претвара-
ло се у људе, коње и покидане заставе  Ја сам стајао у 
заклону неке стене и на ум су ми падале разне ствари  
Душа ми је била узнемирена  Бог ће знати, мислио сам, 
чега сам ја све данас сведок и зашто се море отвара 
пред мојим очима  Можда овог часа видим унутра-
шњост Земљиног језгра, како се у њој ради, како све 
кључа  Езоп би се узнемирио, на махове дигао њушку 
и вртео се, болестан услед невремена, ослабелих ногу 
би посртао  Нисам му се обраћао, па би се он склупчао 
међу мојим ногама и заједно са мном пиљио у море  
Никакав позив, ниједна људска реч се ниоткуда није 
чула, ништа, само тешко хучање око моје главе  Тамо 
далеко, далеко, видео сам неки гребен, потпуно уса-
мљен  А кад море запљусне ту стену, оно се усправи 
као какав помахнитао вртлог, не, као какав бог мора 
који се мокар издиже у ваздух и гледа у свет фркћући, 
а коса и брада обавијају му главу  А онда би поново 
потонуо у провалију 

А усред буре пробијао се с мора неки мали, као 
угљен црн пароброд…

Када сам по подне сишао на пристаниште, мали као 
угљен црн пароброд био је стигао  То је био поштан-
ски брод  На кеју је било много људи који су дошли 
да виде реткога госта  Ту сам приметио да сви одреда 
имају плаве очи, свеједно што су се иначе разликова-
ли  Подаље је стајала нека млада девојка, забрађена 
белом вуненом марамом  Имала је врло тамну косу и 
бела марама је необично одударала од косе  Гледала је 
радознало, моје кожно одело, моју пушку  Када сам је 
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ословио, збунила се и окренула главу на другу страну  
Рекао сам јој:

„Требало би увек да носиш белу мараму, лепо ти 
стоји “ У том тренутку пришао јој је неки човек у 
исландској бунди, грубих руку и ногу, и ословио је као 
Еву  Очевидно му је била кћи  Познавао сам човека 
грубих руку и ногу, то је био ковач, ковач на тргу  Пре 
неколико дана он ми је направио ороз на пушци…

А киша и ветар су свршавали свој посао и отопили 
сав снег  Током неколико дана на земљи је владало 
непријатно и хладно расположење, труло грање се 
ломило, а вране се скупљале у јата и гакале  То није 
трајало дуго, сунце је било близу и једног јутра се поја-
вило за шумом  Када се сунце рађа, од главе до пете ме 
прожима неко слатко струјање  Тада у тихој радости 
забацујем пушку о раме 



IV

У то време није било оскудице у дивљачи  Убијао сам 
што бих зажелео: зеца, тетреба, белу јаребицу, а када 
сам био доле на обали и приближио се овој или оној 
морској птици, убијао сам и њу  Време је било лепо, 
дани одужали, а ваздух је постао прозрачан  Ја бих се 
спремао за два дана и одлазио у планине, на врхове  
Наилазио сам на Лапонце и од њих добијао сир са 
укусом планинских трава  Тамо сам био више пута  
Враћајући се кући, увек бих убио неку птицу и ста-
вљао је у ловачку торбу  Седао сам и хватао Езопа за 
огрлицу  На једну миљу одатле видео сам море  Стране 
планине биле су влажне и црне од воде која се са њих 
сливала, капала и жуборила у једнакој тихој мелодији  
Те тихе мелодије дубоко у планинама скраћивале су 
ми покоји час док бих седео и посматрао око себе  На 
ум ми је падало како ти тихи бескрајни звуци жуборе 
ту у својој усамљености и нико их не чује, нико не 
мисли на њих, а они и поред тога жуборе ту за себе, 
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све време, вечно! И док слушам то жуборење, више 
ми није изгледало да је планина потпуно пуста  По-
нешто се увек дешавало: гром затресе земљу, комад 
стене се одрони и руши доле ка мору, остављајући за 
собом траг прашине од камена  Истога тренутка Езоп 
подиже њушку према ветру и задивљен њуши мирис 
који није разумевао  Тамо где је вода од отопљеног 
снега пробијала препреке стења, био је довољан један 
пуцањ или чак одсечан узвик па да се велики комад 
одрони и сурва…

Могао је проћи читав сат, можда више, време је про-
лазило тако брзо  Одвезао сам Езопа, торбу пребацио 
на друго раме и упутио се кући  Дан је био на измаку  
Доле у шуми неизбежно сам наилазио на своју стару 
познату путањицу са најчудноватијим кривинама 

Ишао сам за сваким завијутком, имао сам времена 
и нисам се журио, код куће ме нико није чекао  Кретао 
сам се туда као какав слободан господар и ходао кроз 
мирну шуму полако, како ми се хтело  Све птице су 
ћутале, само је тетреб у даљини извијао своју песму, 
певао неуморно 

Изашавши из шуме, пред собом сам угледао два 
бића, људска бића која су тако ходала, сустигао сам 
их, једно од њих је била девојка Едварда, познао сам 
је и поздравио  Њен пратилац био је доктор  Морао 
сам им показати пушку, разгледали су мој компас и 
торбу  Позвао сам их у кућицу и они су обећали да ће 
доћи једном приликом 

Вече је већ било пало, отишао сам кући и наложио 
ватру, испекао једну птицу и вечерао  А сутра ће опет 
доћи дан…


