
Превео с француског
Душан Л. Ђокић



Copyright © 2021 за српско издање, Делфи књижаре

Ilustracije: Hubert-François Gravelot, 1753.

Наслов оригинала

Abbé Antoine-François Prévost
Manon Lescaut





Напомена писца  
Мемоара једног отменог човека

Мада сам могао авантуре витеза Де Гријеа унети у сво-
је мемоаре, чинило ми се да ће читалац, пошто немају 
потребне везе с њима, наћи више задовољства да их 
види одвојено. Једна овако дугачка прича прекинула 
би сувише дуго нит моје сопствене историје. Ма како 
да сам далеко од тога да уображавам да сам писац 
тачан, ипак знам да једно причање треба да буде без 
појединости које ће га начинити тешким и збуњеним. 
Хорацијево је правило:

Ut iam nunc dicat iam nunc debentia dici,
Pleraque differat, et praesens in tempus omittat.*

* Ове стихове треба схватити у вези са претходним стихом који 
горе није наведен, те га ми наводимо у загради: „(А што се тиче 
распореда, он ће по моме схватању, бити добар и допадљив) ако 
се у једном тренутку каже оно што у том тренутку треба рећи – а 
све друге многобројне ствари оставе на страну и сачувају за своје 
време.“ (Прим. прев.)
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Није чак ни потребан један овако велики ауторитет 
да се докаже тако проста истина, јер је здрав разум 
први извор правила.

Ако је публика нашла нешто пријатно и занимљи-
во у историји мога живота, смем јој обећати да неће 
бити мање задовољна овим додатком. У понашању 
господина Де Гријеа видеће страшан пример јачине 
страсти. Имам да насликам једног заслепљеног млади-
ћа који одбија да буде срећан да би драговољно упао 
у највеће несреће; који, поред свих својстава из којих 
се састоји најсјајнија ваљаност, претпоставља живот 
мрачан и скитнички свима преимућствима богатства 
и природе; који предвиђа своје несреће, а неће да их 
избегне; који их осећа и који је њима претрпан, а не 
користи се лековима који му се непрестано пружају, 
и који могу сваког тренутка да им учине крај; укратко, 
карактер сумњив, мешавину врлина и порока, вечити 
контраст добрих осећаја и рђавих дела. То је основица 
слике коју пружам.

Личности здравог разума неће сматрати једно ова-
кво дело као излишан рад. Сем задовољства пријат-
ног штива, наћи ће човек у њему мало догађаја који 
не би могли да послуже за проучавање нарави; а по 
мом мишљењу, публици се чини велика услуга кад се 
поучава забављањем.

Човек не може да размишља о правилима морала а 
да се не зачуди што се она у исти мах и поштују и зане-
марују; и с разлогом се пита откуд та чудноватост људ-
ског срца да има идеје добра и савршенства, од којих 
се у пракси удаљава. Ако личности извесне сређено-
сти духа и образованости испитају шта је најобичнији 
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предмет њихових разговора, или чак њихових усамље-
них сањарија, биће им лако запазити да се они готово 
увек тичу неких моралних разматрања. Најпријатнији 
су тренуци њиховог живота они које проводе, или 
сами, или с каквим пријатељем, у искреном разгово-
ру о чарима врлине, о пријатностима пријатељства, о 
путевима да се дође до среће, о природним слабости-
ма које нас од њих удаљавају, и о лековима који могу 
да их излече. Хорације и Боало бележе овај разговор 
као једну од најлепших црта из којих стварају слику 
срећног живота. Како то онда да падамо тако лако са 
ових високих разматрања и да се тако брзо нађемо на 
нивоу обичних људи? Преварио сам се ако разлог који 
ћу овде навести не објасни потпуно ову контрадикцију 
наших идеја и нашег владања: пошто су сва правила 
морала само начела неодређена и општа, врло је тешко 
примењивати их нарочито на појединости нарави и 
поступака. Послужимо се једним примером. Отмене 
душе осећају да су благост и човечност лепе врлине, 
и склоне су да их упражњавају: али јесу ли то у тре-
нутку извршења? Оне често остају неодлучне. Је ли то 
стварно прилика? Зна ли се где треба да се заустави? 
Да се човек не вара у предмету? Стотину препрека 
искрсава. Човек се боји да се не превари желећи да буде 
доброчин и либералан; да га не сматрају за слабог кад 
се показује сувише нежан и сувише осетљив; једном 
речи, да не претерају или да не испуне дужности које 
су исувише нејасно затворене у општим појмовима 
човечности и благости. У овој неизвесности једино ис-
куство или пример могу разумно определити склоност 
срца. Но искуство није добра страна коју свако може 
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да има; оно зависи од разних прилика у које је судбина 
ставила човека. Остаје дакле само пример који може да 
послужи као правило већини личности у упражњава-
њу врлине. Управо за ову врсту читалаца дела оваква 
као што је ово могу бити од неизмерне користи, бар 
кад их је написала личност часна и разумна. Свака 
чињеница која се у њему износи степен је светлости, 
истрага која допуњава искуство; сваки је доживљај 
модел према коме се човек може опредељивати: ту 
недостаје само прилагођеност приликама у којима се 
налази. Цело је дело једна расправа о моралу сведена 
пријатно на забаву.

Строг читалац замериће ми можда што сам се, у 
мојим годинама, латио пера да пишем о доживљајима 
среће и љубави: али ако је рефлексија коју сам изло-
жио тачна, она ме оправдава; ако је погрешна, моја 
заблуда биће моје извињење.



ИСТОРИЈА МАНОНЕ ЛЕСКО  
И ВИТЕЗА ДЕ ГРИЈЕА



Први део

Морам да вратим читаоца у оно време свога живота 
кад сам први пут срео витеза Де Гријеа: то је било 
отприлике шест месеци пре мог одласка у Шпанију. 
Мада сам ретко излазио из своје самоће, својој кћери 
за љубав морао сам покоји пут да одлазим на разна 
мања путовања која сам скраћивао колико сам могао.

Враћао сам се једног дана из Руана, где сам на њену 
молбу пред нормандијским судом повео спор за на-
слеђе неке земље на коју сам јој уступио право што 
сам га имао од деде по мајци. Враћајући се преко 
Евреа, где сам преноћио прву ноћ, стигао сам сутра-
дан на ручак у Паси, који је пет-шест миља удаљен 
од Евреа. Био сам изненађен кад сам, улазећи у ову 
варошицу, видео у њој све становнике узбуђене; они 
су хитали из својих кућа и трчали у гомили ка вра-
тима једне бедне гостионице у којој су била двоја 
покривена кола. Коњи који су још били упрегнути 
и пушили се од умора и врућине одавали су да ова 
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двоја кола тек што су била стигла. Застао сам за часак 
да се распитам шта је узрок овој узрујаности, али сам 
добио мало обавештења од радознале гомиле, која се 
није нимало освртала на моја питања и непрестано 
је ишла ка гостионици гурајући се у великом нереду. 
Најзад, како се један полицајац с каишем преко груди 
и с пушком на рамену појавио на вратима, ја му дадох 
руком знак да ми приђе. Замолих га да ми каже шта 
је повод овом метежу.

„Није ништа, господине“, рече ми он, „дванаестина 
блудница које ја водим с друговима у Авр де Грас, 
где ћемо их укрцати за Америку. Неке су међу њима 
лепе, и вероватно је то подстакло радозналост ових 
добрих сељака.“

После овог објашњења пришао бих да ме нису 
зауставили узвици једне старице која је излазила из 
гостионице склапајући руке и вичући да је то вар-
варство, право варварство које изазива гнушање и 
саучешће.

„О чему је реч?“, запитах је.
„Ах, господине, уђите“, одговори она, „па видите 

да ли овај призор није у стању да срце цепа у човеку!“
Из радозналости сјашем с коња и предам га своме 

коњушару. Пробијем се с муком кроз гомилу и запра-
во видим нешто заиста дирљиво. Између дванаест 
девојака које су биле шест и шест ланцима повезане 
око струка, била је једна чији су изглед и лице тако 
мало одговарали њеноме занату да бих је у свакој дру-
гој прилици сматрао за личност из првих кругова. 
Њена туга и прљавштина њеног рубља и одела пору-
жњавале су је тако мало да ми је њена појава уливала 
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поштовање и сажаљење. Но она се при свему томе 
трудила да се окрене, колико јој је то ланац допуштао, 
да сакрије своје лице од очију гледалаца. Напор који 
је чинила да се сакрије био је тако природан да је из-
гледало да долази из осећања скромности. Како су 
полицајци, њих шесторица, који су спроводили ову 
жалосну поворку такође били у соби, позовем ста-
решину насамо, и замолим га да ми мало поближе 
објасни судбину ове лепе девојке. Могао ми је дати 
само врло опште појединости.

„Извели смо је из завода за посрнуле девојке“, рече 
ми, „по заповести управника полиције. Нема изгледа 
да је тамо била затворена због својих добрих дела. 
Питао сам је путем у више наврата; упорно ништа не 
одговара. Али мада нисам добио заповест да је штедим 
више но остале, ја ипак имам извесних обзира према 
њој, јер ми се чини да је нешто боља но њене другари-
це. Ено онај млади човек“, додаде полицајац, „могао 
би да вас обавести боље но ја о узроку њене несреће. 
Он је прати од Париза и готово ни за часак није пре-
стао плакати. Мора да јој је брат или љубавник.“

Окренем се углу собе у коме је овај млади човек 
седео. Изгледао је дубоко замишљен. Никад нисам 
видео живљу слику бола. Био је одевен врло скромно, 
али се на први поглед видело да је човек племенитог 
рода и доброг васпитања. Приђем му. Он устаде, и 
ја видех у његовим очима, на његову лицу, и у свима 
његовим покретима тако лепу отменост да сам сасвим 
природно осетио да му желим добра. 

„Немојте се узнемиравати“, рекох му седајући по-
ред њега. „Хоћете ли задовољити моју радозналост 
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да сазнам ко је она лепа девојка, која ми не изгледа 
створена за жалостан положај у коме је видим?“

Он ми одговори поштено да ми не може казати ко 
је она а да се не каже и сам ко је, и да има јаке разлоге 
што жели остати непознат. 

„Но ипак вам могу рећи, што ови јадници знају“, 
настави он показујући полицајце, „да је волим љуба-
вљу тако силном да ме је учинила најнесрећнијим од 
свих људи. Употребио сам у Паризу све да јој израдим 
слободу. Молбе, вештина и снага нису ми помогле; ре-
шио сам се да идем за њом ма то било до на крај света. 
Укрцаћу се с њом. Прећи ћу у Америку. Али што је 
највећа нечовечност, ови подли неваљалци“, додаде он 
говорећи о полицајцима, „не дају ми ни да јој приђем. 
Намера ми је била да их отворено нападнем на неколи-
ко миља од Париза. Био сам се удружио с четворицом 
људи који су ми обећали своју помоћ за велику суму 
новаца. Ови су ме издајници оставили на цедилу и 
побегли с мојим новцем. Немогућност да успем силом 
натерала ме је да положим оружје. Предложио сам по-
лицајцима да ми допусте бар да их пратим понудивши 
им да их наградим. Жеља за новцем приволела их је. 
Захтевали су да им платим кад год су ми допустили да 
говорим са својом драганом. Моја се кеса за кратко 
време испразнила; и сад кад сам без кршене паре, они 
су толики варвари да ме сурово одбијају кад јој и корак 
приђем. Баш пре једног тренутка, како сам се усудио да 
јој се приближим и поред њихове претње, они су били 
тако дрски да дигну пушке на мене. Да бих задовољио 
њихову грамзивост и да бих дошао у стање да наставим 
пут пешке, приморан сам продати овде једног рђавог 
коња који ми је досад служио за јахање.“
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Мада је изгледало да све ово прича доста мирно, 
пролио је неколико суза на свршетку. Овај доживљај 
учинио ми се врло необичан и врло дирљив.

„Не тражим од вас“, рекох му, „да ми откријете 
своје тајне; али ако вам могу бити од какве помоћи, 
радо вам нудим своје услуге.“

„Авај“, настави он, „не видим ни зрачка наде. Мо-
рам се приклонити свој суровости своје судбине. Ићи 
ћу у Америку. Тамо ћу бар бити слободан с оном коју 
волим. Писао сам једном пријатељу који ће ми по-
слати малу помоћ у Авр де Грас. Не знам само како 
да одем тамо и како да колико-толико олакшам пут 
овом јадном створењу“, додаде он гледајући тужно 
своју драгану.

„Знате шта“, рекох му, „ја ћу учинити крај вашој 
неприлици. Ево вам нешто новаца који вас молим да 
примите. Жао ми је што вам не могу друкчије бити 
од користи.“

Дадох му четири златника а да то полицајци не при-
мете, јер сам сматрао да би му, кад би знали да има овај 
новац, скупље давали своју помоћ. Пало ми је чак на ум 
да се погодим с њима да млади љубавник буде слобо-
дан да стално говори са својом драганом све до Авра. 
Дадох знак старешини да приђе, и учиних му овај пре-
длог. Он се као застиде, поред све своје дрскости. 

„Господине“, одговори он збуњено, „не бранимо 
му ми да разговара с овом девојком, али он би хтео 
да је непрестано уз њу; то нам је непријатно; право је 
да плати за ову непријатност.“

„Да чујем, дакле“, рекох му, „колико би требало да 
је не осетите?“ 
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Он је имао смелости да ми затражи два златника. 
Дадох му их сместа. 

„Али пазите“, рекох му, „немојте да учините ка-
кво неваљалство, јер ја ћу оставити своју адресу овом 
младом човеку да ме може о њему известити, и будите 
уверени да ћу имати толико моћи да будете кажњени.“ 

Ово ме је дакле стало шест златника. Љубазност и 
жива благодарност с којом ми је овај млади незнанац 
захвалио сасвим ме убедише да је отменог рода и да 
је заслужио моју дарежљивост. Рекох неколико речи 
његовој драгани пре него што сам се повукао. Она ми 
одговори са скромношћу тако пријатном и тако лепом 
да се нисам могао уздржати да, одлазећи, не учиним 
хиљаду рефлексија о непојмљивом карактеру жена.

Пошто сам се вратио у своју самоћу, нисам више 
ништа чуо шта је даље било с овом авантуром. Про-
шло је скоро две године, током којих сам на њу сасвим 
заборавио, кад ми случај пружи прилику да сазнам до 
појединости све њене околности.

Дошао сам из Лондона у Кале, с маркизом од …, 
мојим учеником. Одсели смо, ако се добро сећам, код 
Златног лава, где су нас извесни разлози приморали 
да проведемо цео дан и идућу ноћ. Док сам ишли по-
сле подне улицама, учини ми се да сам спазио оног 
младог човека кога сам срео у Пасију. Био је у врло 
рђавом оделу и много блеђи но кад сам га видео први 
пут. Носио је у руци неку стару кожну торбу, пошто 
је тек дошао у варош. Међутим, како је био сувише 
леп да га човек не позна лако, сетио сам га се одмах. 

„Треба“, рекох маркизу, „да приђемо овом младом 
човеку.“
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Не може се казати како се обрадовао кад се и он 
мене сетио. 

„Ах, господине“, узвикну он пољубивши ме у руку, 
„могу дакле да вам још једанпут изразим своју вечиту 
захвалност.“ 

Упитах га одакле долази. Он ми одговори да дола-
зи морем из Авр де Граса, где се ту скоро вратио из 
Америке. 

„Не изгледа ми да стојите добро с новцем“, рекох 
му, „идите код Златног лава где сам одсео, ето мене 
одмах.“

И отишао сам тамо заиста, горећи од нестрпљења 
да чујем појединости његове несреће и околности ње-
говог путовања у Америку. Рекао сам му хиљаду љуба-
зних речи и наредио сам у гостионици да не оскудева 
ни у чему. Он није чекао да наваљујем на њега да ми 
исприча своју причу. 

„Господине“, рече ми, „ви сте тако племенити пре-
ма мени да бих пребацивао себи као ниску незахвал-
ност кад бих шта крио од вас. Хоћу да вам испричам не 
само своје несреће и патње него и своје неуредности у 
животу и своје најстидније слабости. Уверен сам да се, 
осуђујући ме, нећете моћи уздржати да ме не жалите.“

Овде треба да кажем читаоцу да сам његову по-
вест написао готово одмах пошто сам је чуо, и да 
према томе може бити уверен да ништа није тачније 
и верније но ова прича. Велим ништа верније и у 
погледу размишљања и осећања, која је млади човек 
изражавао с највећом љубазношћу на свету. Ево дакле 
те приче у коју, до краја, нећу уплетати ништа што 
није од њега.
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Било ми је седамнаест година и довршавао сам своје 
филозофске студије у Амјену, куда су ме послали моји 
родитељи, који су из једне од најбољих породица у 
П… Живео сам тако умерено и уредно да су ме настав-
ници истицали за пример ђацима. Нисам се нарочито 
упињао да заслужим ову хвалу, него сам по природи 
благ и миран; учио сам с вољом и убрајали су ми у вр-
лине неке знаке природне одвратности према пороку. 
Због мога порекла, успеха у студијама и пријатне спо-
љашњости познавали су ме и уважавали сви честити 
људи у вароши. Завршио сам своје испите са тако 
општом похвалом да ми је господин бискуп, који им 
је присуствовао, предложио да ступим у свештенички 
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ред, где ћу, рече, зацело више напредовати но у мал-
тешком реду коме су ме родитељи наменили. Већ су 
ми давали да носим крст, под именом витез Де Грије.

Како је наилазио распуст, спремао сам се да се вра-
тим оцу, који ми беше обећао да ме убрзо пошаље у 
академију. Остављајући Амјен, жалио сам једино што 
сам у њему оставио једног пријатеља с којим сам се 
увек највише дружио. Он је био неколико година ста-
рији од мене. Одрасли смо заједно; но како су његови 
родитељи били врло слабог стања, он је био приморан 
ступити у свештенички ред и остати у Амјену после 
мене да настави студије потребне за ово занимање. 
Имао је хиљаду добрих особина. Упознаћете га по 
најбољем у току моје приче, а нарочито по оданости 
и племенитости у пријатељству, које су превазилазиле 
најславније примере античког доба. Да сам тада по-
слушао његове савете, био бих увек уредан и срећан. 
Да сам се бар користио његовим пребацивањима у 
провалији у коју су ме сурвале моје страсти, спасао 
бих бар нешто из бродолома моје имовине и мог до-
брог имена. Али једини плод који је побрао за своје 
заузимање била је туга што је видео да је оно узалудно 
и што га је покадшто сурово наградио један незахвал-
ник кога је то заузимање вређало и који га је сматрао 
за досађивање.

Био сам одредио и дан свога одласка из Амјена. Вај, 
што га нисам одредио за дан раније! Вратио бих се 
оцу са свом својом чедношћу. Баш уочи дана у који је 
требало да напустим ову варош, шетајући се с мојим 
пријатељем који се звао Тиберж, угледао сам кола 
која су долазила из Араса, и пошли смо за њима до 


