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Марији,

Нека Ваше име, јер Ваш је портрет најлепши 
украс овог дела, овде буде попут благословенe гран-
чице, отете од ко зна ког дрвета, али засигурно по-
свећене вером и, увек зелене, обнављане побожним 
рукама да би штитила дом.

Де Балзак
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Варошке физиономије 

У извесним паланкама има кућа чији изглед улива ме-
ланхолију, сличну меланхолији коју изазивају најмрач-
нији манастири, најусамљеније пустаре или најсумор-
није развалине. Можда се заиста у тим кућама налази 
све троје у исти мах: и манастирска тишина, и мртвило 
пустаре, и нагота развалина; у њима је тако мало живота 
да би странац помислио да у њима нико не станује, кад 
не би наједанпут уочио блед и хладан поглед какве не-
помичне личности, чије се упола калуђерско лице пома-
љало на прозору, кад се зачују кораци каквог непознатог 
пролазника. Ова меланхолија огледала се и на једној 
кући у Сомиру, на крају једне стрме улице која води у 
замак, у горњем крају вароши. Ова улица, сада готово 
увек пуста, лети топла, зими хладна, местимице мрачна, 
одликује се звучношћу своје калдрме од шљунка, увек 
чисте и суве, својом узаношћу и искривуданошћу, ти-
шином својих кућа, које припадају старој вароши и над 
којима се дижу градски бедеми. Куће, старе три века, ту 
се још добро држе, иако су дрвене, и њихови разнолики 
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изгледи доприносе оригиналности, која овај крај Соми-
ра препоручује пажњи старинара и уметника. Тешко је 
проћи поред ових кућа а не дивити се дебелим гредама, 
чији су крајеви срезани у чудновате слике, и које ка-
квим црним ниским рељефом завршавају први спрат 
већине њих. На једнима, попречне греде покривене су 
шкриљцем и оцртавају плаве пруге на танким зидовима 
једне куће која се завршава кровом од слабе грађе, који 
су године улегле, и чије је иструлеле шиндре искривило 
наизменично дејство кише и сунца. На другима, стари, 
поцрнели прозорски балкони, чије се лепе скулптуре 
једва виде и који као да су сувише лаки за саксију од 
мрке иловаче, из које се дижу каранфили и руже какве 
сироте раднице. Мало даље имате капије са огромним 
клиновима, на којима је геније наших предака испи-
сао хијероглифе, чији се смисао никад неће пронаћи. 
Овде је неки протестант исповедио своју веру; тамо је 
неки члан Лиге проклео Анрија IV. Неки варошанин, 
опет, урезао је на својој капији знаке свога кметскога 
племства, славу свога заборављенога кметовања. Цела 
историја Француске исписана је ту. Поред трошне куће 
с набацаним малтером, на којој је занатлија прославио 
своје стругало, диже се дворац каквога племића, изнад 
чије се камене капије још виде трагови његовог грба, 
изразбијаног разним револуцијама, које су од 1789. по-
тресале земљу. У овој улици трговачке радње нису ни 
дућани ни магацини; пријатељи средњега века познали 
би у њима радионице наших очева у свој њиховој при-
родној простоти. Ове ниске собе, које немају ни лица, 
ни излога, ни окана, дубоке су, мрачне и без спољашњих 
или унутрашњих украса. Њихова се врата састоје од два 
пуна дела, грубо окована, од којих се горњи повлачи 
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унутра, а доњи, снабдевен једним звонцетом са опругом, 
стално отвара и затвара. Ваздух и светлост улазе у ову 
врсту влажне пештере или више врата или кроз простор 
који се налази између свода, таванице и ониског зида у 
који су углављени дебели капци, који се ујутру скидају, 
а увече поново намештају и утврђују гвозденим полу-
гама. Овај зид служи за излагање продавчеве робе. Ту 
нема шарлатанства. Према томе шта се у дућану продаје, 
напољу су изложена два-три буренцета соли и бакала-
ра, комади шаторскога платна, конопци, жице обешене 
о греде на таваници, обручи прислоњени уза зидове, 
или неколико комада сукна у рафовима. Уђите. Чисто 
одевена девојка, млада и здрава, с белом марамом око 
врата, црвених руку, оставиће свој ручни рад, дозваће 
оца или мајку, који ће доћи и, равнодушно или неучтиво, 
према својој нарави, продати вам робе за колико желите, 
било за два суа, било за двадесет хиљада франака. Ви-
дећете качара, који седи пред вратима и разговарајући 
са својим суседом обрће палце; на први поглед човек би 
помислио да су сва његова роба три-четири даске; међу-
тим, у пристаништу његово пуно стовариште снабдева 
све анжујске качаре; он зна, готово до последње даске, 
колико може затребати буради ако берба буде добра; 
сунце га обогати, киша упропасти; за једно јутро, бурад 
стају једанаест франака или падају на шест ливара. У 
овој земљи, као у Турени, атмосферске промене утичу на 
трговачки живот. Виноградари, дрварски трговци, кача-
ри, крчмари, лађари, сви очекују зрак сунца; они стрепе, 
кад увече лежу, да не чују сутрадан да је преконоћ било 
мраза; они се боје кише, ветра, суше, и желе влагу, то-
плоту, облаке, кад им то треба. Између неба и земаљских 
интереса сталан је двобој. Барометар сневесељава, ведри 
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и разгаљује физиономије наизменце. С једног краја ове 
улице на други, некадашње главне улице сомирске, иду 
од врата до врата ове речи: „Златно време!“ Зато сваки 
и одговара суседу: „Пљуште златници!“, знајући шта му 
сунце и киша у згодан час доносе. Суботом, око подне, 
лети, не можете добити код ових честитих индустрија-
лаца робе ни за један су. Сваки има свој виноград, своје 
мало пољско имање, и иде на два дана на село. Како се ту 
све унапред зна, и куповина, и продаја, и добит, трговци 
могу три четвртине свога времена да употребе на веселе 
излете, на посматрање, на разговор, на оговарање, на 
шпијунирање. Ту домаћица неће купити јаребицу а да 
суседи не упитају мужа је ли била добро печена. Девојка 
не може промолити главу кроз прозор а да је не види све 
што је у том тренутку беспослено. Ту су дакле савести 
на површини, и ове неприступачне, црне и мирне куће 
немају тајни. Живот је готово стално под отвореним 
небом: свака породица седи пред својим вратима, ту 
руча, ту вечера, ту се свађа. Нико не прође улицом а да 
га добро не загледају. Кад би, понекад, какав странац 
дошао у какву паланку, сви су му се редом подсмевали. 
Отуда толике приче, отуда нарочити надимак станов-
ницима Анжеа, који су се одликовали овим варошким 
подсмевкама. Некадашњи домови старе вароши леже у 
горњем крају ове улице, у којој је некад становало до-
маће племство. Кућа, пуна меланхолије, у којој су се 
десили догађаји који ће бити испричани у овој причи, 
била је један од тих домова, уважених остатака једнога 
века у коме су и предмети и људи још имали ону про-
стоту коју француски обичаји губе из дана у дан. Пошто 
сте прошли све кривине овог живописног пута, чији и 
најмањи недостаци буде успомене и чији општи изглед 
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гони човека на размишљање, опазићете једно прилично 
мрачно удубљење, усред кога се крију врата куће госпо-
дина Грандеа. Али, немогућно је схватити значај овог 
паланачког израза без биографије господина Грандеа.

Господин Гранде уживао је у Сомиру глас, чије уз-
роке и последице не може потпуно разумети онај који 
није, ма и накратко, живео у унутрашњости. Господин 
Гранде (неки су га звали и чича Гранде, али је број ових 
стараца осетно опадао), био је 1789. врло имућан качар, 
који је знао читати, писати и рачунати. Кад је Францу-
ска Република, у сомирском округу, изложила продаји 
манастирска добра, качар, коме је тада било четрдесет 
година, тек што се био оженио ћерком једног богатог, 
дашчарског трговца. Гранде узе своју готовину и ми-
раз, две хиљаде златника, и оде у округ, где помоћу две 
стотине великих златника, које је његов таст дао једном 
ватреном републиканцу који је управљао продајом на-
родних добара, доби врло јефтино, законски ако не пра-
ведно, најлепше винограде у срезу, једну стару опатију и 
неколико мањих добара. Како становници Сомира нису 
били велики револуционари, чича Гранде испаде човек 
смео, републиканац, родољуб, ум који је прихватио нове 
идеје, док је качар просто-напросто прихватио вино-
граде. Он би постављен за члана управе у сомирском 
округу, и његов мирољубиви утицај осети се и политички 
и трговачки. Политички, јер је узео у заштиту племи-
ће и свом својом влашћу спречио да се продају добра 
емиграната; трговачки, јер је набавио републиканској 
војсци хиљаду-две буради белога вина и наплатио се у 
дивним ливадама једног женског манастира, који је био 
остављен да се прода напослетку. За време Конзулата 
Гранде постаде кмет; управљао је мудро, вршио бербу 
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још боље. За време Царства постао је господин Гранде. 
Наполеон није волео републиканце: он смени господина 
Грандеа, за кога се говорило да носи црвену капу,* и на 
његово место постави једног великог поседника, пле-
мића, будућег барона Царства. Господин Гранде остави 
општинско часништво не жалећи нимало за њим. Он је, 
у интересу вароши, саградио одличне путеве који су во-
дили на његова имања. Његова кућа и његова добра, врло 
повољно уведена у баштинске књиге, плаћали су умерен 
порез. После процене његових разних добара, његови 
виногради, благодарећи његовом неуморном старању, 
постадоше „Глава околине“ – уобичајен технички израз 
да означи винограде који дају вино прве каквоће. Могао 
је тражити Крст Легије части. Овај догађај био је 1806. 
Господину Грандеу било је тада педесет и седам година, 
а његовој жени око тридесет и шест. Њиховој јединици, 
плоду њихове законите љубави, било је десет година. 
Господин Гранде, кога је провиђење хтело без сумње да 
утеши за изгубљеним кметством, наследи те године једно 
за другим госпођу Де ла Годинијер, рођену Де ла Берте-
лијер, мајку госпође Гранде; затим старога господина Де 
ла Бертелијера, покојничиног оца; и најзад госпођу Жан-
тије, бабу по мајци: три наслеђа чију величину није нико 
знао. Ово троје старих били су тако страсне тврдице да су 
кроз дуги низ година гомилали новац, да га могу у потаји 
посматрати. Стари господин Де ла Бертелијер називао је 
давање под камату расипањем, налазећи више користи у 

* После успостављања републике у Француској, формирале су се 
две различите визије републиканизма: плави, умерени република-
низам и црвени, радикални. Иако Феликс Гранде није био рево-
луционар, зарад увећања свог богатства прихватао је нове идеје и 
зато је сматран црвеним републиканцем. (Прим. ред.)
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посматрању злата но у добити од камате. Варош Сомир је 
судила дакле о величини уштеде по приходима познатих 
јој добара. Господин Гранде доби тада нову племићку 
титулу, коју наша манија за једнакошћу неће никад из-
гладити: он постаде човек који у округу плаћа највећи 
порез. Он је имао шездесет јутара земље под лозом, која 
су му добрих година давала седам до осам стотина бу-
ради вина. Имао је тринаест мањих добара, једну стару 
опатију, на којој је, из штедње, зазидао прозоре, лукове и 
шарена окна, те их је то и очувало; и седамдесет пет јутара 
ливада, на којима је расло три хиљаде топола, засађених 
1793; најзад, кућа у којој је становао била је његова. Тако 
су срачунавали његову видљиву имовину. Што се тиче 
његовог капитала, само су две личности могле унеколико 
оценити његову величину: једна је био господин Кри-
шо, бележник, који је давао под камату новац господина 
Грандеа; други, господин Де Грасен, најбогатији сомир-
ски банкар, у чијој је добити виноградар имао удела по 
вољи и тајно. Мада су и стари Кришо и господин Де 
Грасен били људи строго поверљиви, што у провинцији 
ствара поверење и доноси новаца, они су јавно указивали 
господину Грандеу тако дубоко поштовање да су посма-
трачи могли ценити величину капитала некадашњега 
кмета по величини необичнога уважења којега је он био 
предмет. Цео свет у Сомиру био је убеђен да господин 
Гранде има једну нарочиту ризницу, једно скровиште 
пуно златника, те се ноћу предаје оном неисказаном ужи-
вању које човеку даје посматрање велике гомиле злата. 
Тврдице су у то биле уверене, посматрајући Грандеове 
очи, којима жути метал као да је предао своју боју. Поглед 
човека који је навикао да од свог капитала вуче огромну 
камату добија неминовно, као и поглед сладострасника, 
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коцкара или дворанина, извесне нарочите навике, неке 
бојажљиве, грамзиве, тајанствене покрете, који не могу 
да измакну очима његових истомишљеника. Овај нему-
шти језик ствара у неку руку слободно зидарство страсти. 
Господин Гранде је уливао дакле оно дубоко поштовање 
на које има права човек који никоме никад ништа није 
дуговао, који је, као стари качар и стари виноградар, са 
астрономском тачношћу погађао кад треба да спреми за 
своју бербу хиљаду буради, а кад само пет стотина; који 
никад није пропустио ниједну спекулацију; који је увек 
имао буради на продају, онда кад су бурад била скупља 
но оно што ће у њих да се саспе; који је могао оставити 
своје вино у подруме и чекати згодан тренутак да про-
да буре по две стотине франака кад су мали поседници 
давали своје по стотину. Његова чувена берба године 
1811, мудро сачувана, лагано продавана, донела му је 
преко две стотине четрдесет хиљада ливара. Финансиј-
ски говорећи, господин Гранде је имао нечега сличног с 
тигром и са царском змијом: умео је да прилегне, да се 
притаји, да дуго посматра свој плен, да скочи на њ; затим 
је отварао чељуст своје кесе, увлачио у њу хрпу талира, 
па онда мирно легао, као змија која вари, неосетљив, 
хладан, методичан. Кад је пролазио улицом, људи су га 
гледали с дивљењем, у које су се мешали поштовање и 
страх. Разуме се, кад је сваки у Сомиру осетио на себи 
његове челичне канџе. Једноме је господин Кришо дао 
потребан новац за куповину некога имања, али са једа-
наест посто; другоме је господин Де Грасен есконтовао 
неке менице, али са огромним одбитком камате. Ретко 
који дан је прошао а да се име господина Грандеа не по-
мене, било на тргу, било увече у варошким разговорима. 
За неке личности, богатство старога виноградара било је 
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предмет родољубивог поноса. Није само један трговац, 
није један крчмар говорио странцима са извесним поно-
сом: „Господине, ми овде имамо две-три милионерске 
куће; али господин Гранде, тај ни сам не зна колико има!“ 
Године 1816. највештије сомирске рачунџије цениле су 
Грандеово непокретно имање на близу четири милиона; 
али како је, просечно, од 1793. до 1817, морао од свога 
имања вући годишње по сто хиљада франака, то је веро-
ватно имао у готову толико исто колико у имању. Зато 
би меродавни, кад би се после партије бостона, или после 
каквог разговора о виноградима, повела реч о господину 
Грандеу, рекли: 

„Чича Гранде?… Чича Гранде ће имати пет до шест 
милиона.“ 

„Ви сте вештији од мене, ја нисам никад могао да 
ухватим колико има“, одговорили би господин Кришо 
или господин Де Грасен кад би чули ове речи. Кад би 
какав Парижанин поменуо Ротшилде или господина 
Лафита, Сомирци би одмах запитали да ли су они бо-
гати као господин Гранде. Ако би им Парижанин, мало 
презриво и смешећи се, одговорио да јесу, Сомирци су се 
згледали и вртели главом не верујући. Овако велико бо-
гатство покривало је као златним огртачем сва дела овог 
човека. У почетку су неке особености његовог живота 
изазивале подсмех и ругање, али су се подсмех и ругање 
с временом истрошили. И најситнији поступци госпо-
дина Грандеа примани су као једном пресуђена ствар. 
Његове речи, његово одело, његови покрети, жмиркање 
његових очију, били су закон у земљи у којој се сваки, 
пошто га је проучио као што природњак проучава нагон 
у животиња, могао уверити о дубокој и немој мудрости 
и најмањих његових поступака. 
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„Биће оштра зима“, говорило се, „чича Гранде наву-
као постављене рукавице.“

„Чича Гранде купује много дасака, биће вина ове го-
дине.“ Господин Гранде никад није куповао ни месо ни 
хлеб. Његови закупци доносили су му недељно довољну 
количину копуна, пилића, јаја, масла и пшенице. Имао 
је један млин, чији је закупац, поред закупнине, морао 
долазити по извесну количину пшенице, самлети је, 
и донети му трице и брашно. Велика Нанон, његова 
једина слушкиња, мада није више била млада, пекла је 
сама сваке суботе потребан хлеб. С поврћарима, својим 
закупцима, господин Гранде је уговорио да му дају по-
врће. Што се тиче воћа, њега је имао у толикој количини 
да је велики део продавао на пијаци. Дрва за огрев секао 
је у својим забранима, или је употребљавао старе, упола 
иструлеле пањеве, које је дизао са својих њива, и његови 
наполичари превозили су му та дрва у варош, лепо исе-
чена, слагали их, из услужности, на његов дрвљаник, и 
примали у награду његову захвалност. Једини познати 
његови трошкови били су: нафора, одело његовој жени 
и његовој кћери, и њихове столице у цркви; осветљење, 
плата Великој Нанон, калајисање судова; плаћање поре-
за, оправке његових грађевина и трошкови око обрађи-
вања имања. Имао је три стотине педесет јутара земље 
под гором, које је пре кратког времена купио, и ту гору 
чувао му је пољак једног суседа, коме је обећавао за то 
награду. Тек откако је то имање купио, јео је дивљач. 
Понашање овог човека било је врло просто. Говорио је 
мало. Своје мисли казивао је обично кратким као поуч-
ним реченицама, које је изговарао благо. Од Револуције, 
у време кад је навукао на се пажњу, почео је досадно да 
муца, чим је имао да говори дуго или да се препире. Ово 
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муцање, говор без везе, бујица речи под којом се губила 
његова мисао, привидна оскудица логичности у говору, 
што се приписивало његову недовољном образовању, 
све је то било извештачено и биће довољно објашњено 
неколиким догађајима у овој причи. Уосталом, четири 
реченице, тачне као алгебарске формуле, служиле су му 
обично да обухвати и да реши све тешкоће у животу и 
у трговини: Не знам. Не могу. Нећу. Видећемо. Никад 
није говорио ни да ни не, нити је шта писао. Ако му је 
ко говорио, слушао је хладно, држао се десном руком 
за браду, наслонивши десни лакат на горњу површину 
леве руке, и о свему је стварао мишљење од кога после 
није никад одустајао. Размишљао је дуго и о најмањим 
пазарима. Кад би му, после каквог дугог и вешто вођеног 
разговора, његов противник открио тајну својих намера, 
мислећи да га је уловио, он би одговорио: 

„Не могу ништа да одлучим док не разговарам са 
женом.“ Његова жена, коју је начинио правом робињом, 
била му је у његовим пословима најподеснији заклон. Он 
није никад никоме ишао, није хтео ни да прима, ни да 
зове на ручак; никад није галамио, и као да је тврдичио 
свачим, чак и покретима. Није никоме ништа кварио, 
јер је стално поштовао својину. При свем том, поред 
све благости у гласу, поред свега обазривог држања, 
говор и навике качареве избијале су на површину, на-
рочито кад је био код куће, где се уздржавао мање него 
ма где на другом месту. Телесно, Гранде је био човек 
висок пет стопа, здепаст, плећат, са листовима који су 
имали дванаест палаца у обиму, јако развијених чашица 
и широких плећа; лице му је било округло, опаљено, 
богињаво; брада права, усне без кривина, а зуби бели; 
очи су му имале израз хладан и прождрљив, какав народ 
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замишља у аждаје; његово чело, пуно попречних бора, 
није било без значајних испупчења; његова коса, жућ-
каста и проседа, била је „сребро и злато“, као што су 
говорили неки млади људи, који нису поимали колико 
је опасно шалити се на рачун господина Грандеа. Његов 
нос, дебео на врху, имао је на себи израстак пун жилица, 
за који је свет говорио, не без разлога, да је пун злочести. 
Ово лице показивало је неку опасну препреденост, по-
штење без топлине, саможивост човека који је сва своја 
осећања усредсредио у тврдичење, и на једино створење 
које је за њега доиста било нешто, своју кћер Евгенију, 
своју једину наследницу. Држање, понашање, опхођење, 
све на њему, уосталом, посведочавало је оно поуздање у 
самога себе, које ствара навика на успех у свима преду-
зећима. Зато је господин Гранде, иако је изгледао благе 
и добре нарави, био челичног карактера. Како је вечито 
био обучен на исти начин, ко га је видео данас, видео га 
је онаквог какав је био од 1791. Његова гломазна обућа 
везивала се кожним узицама; стално је носио вунене ча-
рапе, кратке чакшире од дебелог сукна кестенасте боје, са 
сребрним копчама, сомотски прсник са жутим и мрким 
пругама, до грла закопчан, широк капут кестенасте боје 
са дугачким пешевима, црну кравату и квекерски ше-
шир. Његове рукавице, јаке као рукавице жандармске, 
служиле су га по двадесет месеци, и, да их не би упрљао, 
стављао их је на обод свога шешира, увек на исто место, 
истим методичним покретом. То је све што је Сомир 
знао о овом човеку.

Само шест личности имало је приступа у његову кућу. 
Најугледнија од прве три био је синовац господина Кри-
шоа. Откако је постављен за председника сомирског пр-
востепеног суда, овај млади човек је додао имену Кришо 
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име Бонфон и радио је на томе да име Бонфон однесе 
превагу над именом Кришо. Он се већ потписивао као 
К. де Бонфон. Парничар, који је био толико непажљив 
да га назове „господин Кришо“, одмах би, још на суђењу, 
увидео да је учинио глупост. Судија је пазио оне који су га 
називали „господин председник“, али је својим најљуба-
знијим осмехом удостојавао ласкавце који су му говори-
ли „господин Де Бонфон“. Господину председнику било 
је тридесет три године; био је сопственик добра Де Бон-
фон (Boni Fontis), које је доносило годишње седам хиљада 
ливара; очекивао је да наследи свога стрица бележника 
и свога стрица опата Кришоа, часника у скупштини ка-
ноника из Светога Мартина Турског, који су важили као 
доста богати људи. Ова три Кришоа, подржавани добрим 
бројем сродника, у сродству са двадесет домова у вароши, 
образовали су партију, као некад Медичији у Фиренци; 
и, као и Медичији, имали су своје Пације. Госпођа Де 
Грасен, мајка једнога сина од двадесет три године, врло 
је ревносно долазила госпођи Гранде, да играју карата, 
надајући се да ће свога драгог Адолфа оженити госпо-
ђицом Евгенијом. Господин Де Грасен, банкар, живо је 
потпомагао сплеткарење своје жене сталним услугама 
које је потајно чинио староме тврдици, и стизао је увек 
на време на бојно поље. Ово троје Грасенових имали су 
такође своје приврженике, своје сроднике, своје верне 
савезнике. Са стране Кришоових, опат, породични Та-
леран, снажно потпомаган својим братом бележником, 
храбро се борио с госпођом Грасен, и покушавао је да 
богато наслеђе задобије за свога синовца председника. 
Ова потајна борба између Кришоових и Грасенових око 
руке Евгеније Гранде живо је занимала разна сомирска 
друштва. Да ли ће госпођица Гранде поћи за господина 


