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Враћао сам се кући преко њива. Било је то усред лета. 
Ливаде су биле покошене, а жетва ражи тек што није 
почела.

Диван је избор цвећа у ово доба године: црвена, 
бела, ружичаста, миришљава, маљава детелина; дрске 
иванчице, беле као млеко, с јасножутим прашницима; 
титрице са својим пријатно оштрим мирисом; жута 
репица са својим меденим мирисом; високи љубича-
сти и бели звончићи налик на лале; пузаве граорице; 
жуте, црвене, ружичасте, љубичасте, уредне скабиозе; 
боквица, с једва приметним ружичастим маљама и 
слабим пријатним мирисом; различак, јасноплав на 
сунцу и у младости, а плавичастоцрвенкаст увече и 
под старост, и нежни попонац бадемовог мириса, са 
цветићима који тако брзо вену.

Набрао сам велику киту разног цвећа и пошао кући, 
када сам у јарку приметио дивну, црвену, потпуно 
расцветану боцу оне врсте коју називају „татарином“ 
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и коју косачи обазриво обилазе, а када је нехотице по-
косе, избацују је из сена да не би о њу боли руке. Паде 
ми на ум да откинем ту боцу и да је метнем у средину 
ките. Сишао сам у јарак и почео кидати цвет, отерав-
ши маљавог бумбара који се упио у средину цвета и ту 
слатко и лењо заспао. Али је то ишло тешко: не само да 
је стабљика бола са свих страна, чак и кроз марамицу 
којом сам обавио руку, него је била тако необично јака 
да сам се око ње мучио читавих пет минута, кидајући 
влакно по влакно. Када сам најзад откинуо цвет, ста-
бљика је већ сва била искидана, па ни цвет није више 
био тако свеж и леп. Осим тога, својом грубошћу и 
неприкладношћу није пристајао уз нежне цветове у 
кити. Било ми је жао што сам узалуд уништио цвет, 
који је био леп на своме месту, и бацио сам га. „Али 
колика је ту енергија и животна снага“, помислио сам 
сећајући се напора с којим сам узабрао цвет. „Како се 
јуначки бранио и како је скупо продао свој живот!“

Пут ка кући водио је преко тек узораних њива цр-
нице. Ишао сам косом по прашњавом путу земље цр-
нице. Пооране њиве биле су спахијске, врло велике, 
тако да се са обеју страна и напред уз брдо није видело 
ништа осим црне, равно избраздане, још неповлаче-
не свеже оранице. Ораница је била лепа, и нигде се 
на њиви није видела ниједна биљка, ниједна травка, 
све је било црно. „Како је човек разорно и окрутно 
биће, колико је разноврсних живих створења, биљака, 
уништио да би одржао свој живот“, мислио сам ја, 
нехотице тражећи нешто живо на тој мртвој црној 
њиви. Преда мном, десно од пута, назирао се некакав 
жбун. Кад сам се приближио, препознао сам жбун 
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онаквог истог „татарина“ чији сам цвет узалуд отки-
нуо и бацио.

Жбун „татарина“ имао је три изданка. Један је био 
откинут, а остатак гранчице штрчао је као одсечена 
рука. Друга два изданка имала су по један цвет. Ови су 
цветови били некада црвени, а сад су били црни. Једна 
стабљика била је сломљена и својом половином са 
прљавим цветом при крају висила наниже; друга по-
ловина, иако умрљана црним блатом, још је штрчала 
увис. Видело се да је преко целог жбуна прешао точак, 
али се жбун после подигао и зато је био искривљен, но 
ипак је стајао. Као да су му истргнули један део тела, 
избацили дроб, откинули руку, истерали око, али он 
и даље стоји и не предаје се човеку који је уништио 
сву његову браћу унаоколо.

„Каква енергија“, помислио сам, „све је победио чо-
век, милион трава уништио, а овај се још не предаје.“

И сетио сам се једног давнашњег кавкаског догађа-
ја, чији сам један део видео, други чуо од очевидаца, 
трећи замислио. Ево тог догађаја онако како се он 
формирао у моме сећању и машти.



I

Било је то крајем 1851. године.
Једне хладне новембарске вечери ујахао је Хаџи 

Мурат у немирно чеченско село Махкет, удаљено 
двадесет врста* од руских области, над којим се вио 
миришљави дим осушеног сточног ђубрета.

Тек се утишало напрегнуто певање мујезина и у чи-
стом брдском ваздуху, испуњеном мирисом сагорелог 
сточног ђубрета, чули су се разговетно – кроз мукање 
крава и блејање оваца које се разлегало из тескобних 
кућица прилепљених као саће једна уз другу – звуци 
препирке грлатих мушких гласова, женски и дечји 
гласови ниже чесме.

Овај Хаџи Мурат, чувени по својим подвизима Ша-
милов наиб,** никад није путовао друкчије него са 
својом заставицом и у пратњи десетак мурида,*** који 
су око њега поигравали на коњима. Сада је, умотан 
* Једна врста, 1,087 км. (Прим. прев.)
** Старешина области. (Прим. прев.)
*** Следбеници једног старешине, шеика. (Прим. ур.)
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у капуљачу и кабаницу испод које је стрчала пушка, 
јахао с једним муридом, старајући се да га што мање 
примете, загледајући својим брзим црним очима у 
лица пролазника.

Кад је ујахао у средину села, Хаџи Мурат није пошао 
улицом која води према тргу, већ је скренуо улево, у 
тесно сокаче. Дошавши до друге кућице у сокачету, 
прислоњене уз брег, он је застао обазирући се. Под 
стрехом, испред куће, није било никога, а на крову, иза 
скоро премазаног димњака од глине, лежао је човек 
покривен кожухом. Хаџи Мурат је додирнуо држа-
љем корбача човека који је лежао на крову и цмокнуо 
језиком. Испод кожуха диже се старац у ноћној капи 
и умашћеној старој долами. Старчеве очи без трепа-
вица биле су црвене и влажне и, да би их одлепио, он 
је трептао. Хаџи Мурат изговори уобичајено: „Селам 
алејкум“ и откри лице.

„Алејкум селам“, рече старац осмехујући се безу-
бим устима кад познаде Хаџи Мурата, и, уставши на 
мршаве ноге, поче њима тражити нануле, које су ста-
јале поред димњака. Кад се обуо, навукао је без журбе 
наборани кожух и спустио се натрашке низ лествице 
прислоњене уз кров. И док се облачио и кад је силазио, 
старац је климао главом на танком, избораном и опа-
љеном врату, и непрестано шушкао безубим устима. 
Кад је сишао на земљу, он је гостољубиво прихва-
тио узде Хаџи Муратовог коња и десну узенгију. Али 
окретни и снажни Хаџи Муратов мурид скочио је брзо 
са свога коња, склонио старца у страну и заменио га.

Хаџи Мурат је сишао с коња и ушао под стреху, лако 
храмљући. Кроз врата му је брзо изашао у сусрет дечак 
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од петнаестак година и, зачуђен, почео је својим сјајним 
очима, црним као зреле купине, гледати у путнике.

„Трчи у џамију, зови оца“, наредио му је старац 
и, пошавши пред Хаџи Муратом, отворио му је лака 
врата која су шкрипнула. У тренутку кад је Хаџи Му-
рат улазио, изађе пред унутрашња врата средовечна, 
танка, мршава жена у црвеном капуту преко жуте 
кошуље и у плавим шалварама, носећи јастуке.

„Нека твој долазак донесе срећу“, рече она и, саг-
нувши се до земље, почела је размештати јастуке дуж 
предњег зида да гост седне.

„Нек ти синови буду живи и здрави“, одговорио је 
Хаџи Мурат скидајући са себе доламу, пушку и сабљу, 
и предајући их старцу.

Старац је пажљиво окачио пушку и сабљу о клин, уз 
домаћиново оружје, између две велике тепсије, које су 
се сијале на глатко олепљеном и чисто окреченом зиду.

Наместивши пиштољ на леђима, Хаџи Мурат је 
пришао размештеним јастуцима и, пребацивши ску-
те, сео. Старац је сео преко пута њега на своје голе 
пете, склопио очи и дигао руке са длановима окрену-
тим увис. Хаџи Мурат је учинио исто тако. Затим су 
се обојица, очитавши молитву, погладили по лицу и 
склопили их на крају браде.

„Не хабар?“,* упитао је Хаџи Мурат старца.
„Хабар јок“,** одговорио је стари, гледајући својим 

црвеним, беживотним очима Хаџи Мурата, не у лице 
него у груди. „Ја живим на пчелињаку, дошао сам сада 
само да обиђем сина. Он зна.“
* „Шта има ново?“ (Прим. прев.)
** „Нема ништа.“ (Прим. прев.)
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Хаџи Мурат је разумео да старац неће да говори оно 
што зна и што је Хаџи Мурату било потребно да сазна, 
па је благо климнуо главом не распитујући се више.

„Нема никаквих добрих новости“, почео је старац. 
„Има само та новост да се зечеви непрестано догова-
рају како би отерали орлове. А орлови их непрестано 
растржу, час једног, час другог. Прошле недеље су 
руски пси запалили сено код Мичицких, проклети 
били“, зашиштао је старац злобно.

Ушао је Хаџи Муратов мурид и, ступајући нечујно 
крупним корацима својих јаких ногу по земљаном 
поду, скинуо је, као и Хаџи Мурат, доламу, пушку и 
сабљу и окачио их сам о оне исте клинове о којима је 
висило Хаџи Муратово оружје.

„Ко је овај?“, упита старац Хаџи Мурата показујући 
на придошлицу.

„Мој мурид. Име му је Елдар“, рече Хаџи Мурат.
„Добро“, рече старац и показа Елдару место на чо-

јаној простирци, уз Хаџи Мурата.
Елдар је сео, прекрстио ноге и, ћутећи, упро своје 

лепе овновске очи у лице старца који се распричао. 
Старац је приповедао како су њихови јунаци прошле 
недеље ухватили два војника, једног убили, а другог 
послали Шамилу у Ведено. Хаџи Мурат је расејано 
слушао погледајући на врата и ослушкујући споља-
шње звуке. Испод стрехе, пред кућицом, зачули су се 
кораци, врата су шкрипнула и ушао је домаћин.

Домаћин кућице Садо био је човек у четрдесетим 
годинама, мале браде, дугог носа и онако исто црних, 
мада не тако сјајних очију као у петнаестогодишњег 
дечака, његовог сина, који је ишао по њега и заједно с 
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оцем ушао у кућу и сео крај врата. Пошто је код врата 
скинуо нануле, домаћин је забацио стару излизану 
шубару на потиљак одавно необријане главе, обрасле 
у црну косу, и одмах чучнуо према Хаџи Мурату.

Исто тако као и старац, он је затворио очи, подигао 
руке са длановима увис, очитао молитву, отро лице 
рукама и тек тада почео говорити. Испричао је како 
је Шамил наредио да се Хаџи Мурат ухвати жив или 
мртав, да су тек јуче отишли Шамилови изасланици и 
да се народ боји да не послуша Шамила, те ваља бити 
на опрезу.

„У мојој кући“, рече Садо, „моме госту, док је мене 
живог, неће нико ништа учинити. Али како ћемо на-
пољу? Треба размислити.“

Хаџи Мурат је слушао пажљиво и одобравао кли-
мањем главе. Када је Садо завршио, он рече:

„Добро. Сада треба послати Русима гласника с пи-
смом. Ићи ће мој мурид, али му треба водич.“

„Послаћу брата Бату“, рече Садо. „Зови Бату“ – 
окренуо се према сину.

Дечак, као да је на федерима, скочио је на лагане 
ноге и брзо, размахујући рукама, изашао из куће. По-
сле десетак минута вратио се са поцрнелим од сунца, 
жилавим Чеченцем кратких ногу, у жутом, распараном 
черкеском капуту, са подераним, дроњавим рукавима 
и са смакнутим црним тозлуцима. Хаџи Мурат се по-
здравио с њим и рекао одмах, не трошећи рећи узалуд:

„Можеш ли мога мурида довести у везу с Русима?“
„Могу“, одговорио је Бата весело. „Ја све могу. Није-

дан Чеченац не би умео боље од мене. Неки би и пошао 
и све обећао, али не би ништа учинио. А ја могу.“
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„Добро“, рече Хаџи Мурат. „За свој труд добићеш 
три“, рече он дижући увис три прста.

Бата је климнуо главом у знак да је разумео, али је 
додао да му није стало до новца, него му чини част да 
Хаџи Мурату учини услугу. Сви горштаци знају Хаџи 
Мурата, знају како је он побеђивао руске свиње…

„Добро“, рече Хаџи Мурат. „Конопац је добар кад 
је дуг, а говор кад је кратак.“

„Ћутаћу“, рече Бата.
„Тамо где Аргун скреће, према стрмени, на поља-

ници у шуми, стоје два пласта. Знаш?“
„Знам.“
„Тамо ме чекају моја три коњаника“, рече Хаџи 

Мурат.
„Аја“, рече Бата, климнувши главом.
„Потражићеш хан Махому. Хан Махома зна шта 

треба радити и шта говорити. Њега треба одвести 
руском команданту, Воронцову, кнезу. Можеш ли?“

„Одвешћу га.“
„Одвести и натраг довести. Можеш ли?“
„Могу.“
„Кад га одведеш, вратићеш се у шуму. И ја ћу бити 

тамо.“
„Учинићу све“, рече Бата, устаде и, приневши руке 

грудима, изађе. 
„Треба послати човека и у Гехе“, рече Хаџи Мурат 

домаћину кад Бата изађе. „У Гесима треба…“, почео 
је он ухвативши се за реденик черкеске доламе, али је 
одмах спустио руку и ућутао опазивши две жене које 
су улазиле у кућу.
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Једна је била Садова жена, она иста средовечна, 
мршава жена која је разместила јастуке. Друга је била 
сасвим млада, у црвеним шалварама и зеленом капу-
ту, са читавом завесом од сребрног новца, која јој је 
покривала целе груди. На крају њеног кратког, али 
дебелог, оштрог црног курјука,* који јој је падао изме-
ђу рамена низ мршава леђа, била је обешена сребрна 
рубља; исте онакве очи црне као купина, као и у оца 
и брата, сијале су весело на младом лицу које се тру-
дило да изгледа строго. Она није гледала у госте, али 
се видело да осећа њихово присуство.

Садова жена је унела низак, округао сточић, на 
коме је било чаја, татлија, мекика на маслу, сира, си-
мита и међа. Девојчица је носила посуду за умивање, 
ибрик и убрус.

И Садо и Хаџи Мурат ћутали су све време док су 
жене, крећући се тихо у црвеним, меканим јеменима, 
стављале пред госте оно што су донеле. Уперивши 
своје овновске очи у прекрштене ноге, Елдар је био 
непомичан као статуа све време док су жене биле 
у кући. Тек кад су оне изашле и кад су се иза врата 
потпуно изгубили њихови нечујни кораци, Елдар је 
одахнуо, а Хаџи Мурат је извукао из реденика један 
набој, извадио куршум, а испод њега цедуљицу, са-
вијену у трубицу.

„Предаћеш сину“, рече он показујући цедуљицу.
„А одговор?“, упита Садо.
„Теби, а ти ћеш га доставити мени.“
„Учинићу тако“, рече Садо и премести цедуљицу 

у реденик своје черкеске доламе. После тога је узео 
* Плетеница. (Прим. ур.)
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ибрик и примакао посуду Хаџи Мурату. Хаџи Мурат је 
засукао рукаве свог капута на мишићавим, више чла-
нака белим рукама, и подметнуо их под млаз хладне, 
бистре воде, коју је Садо изливао из ибрика. Пошто је 
обрисао руке чистим, грубим убрусом, Хаџи Мурат се 
примакао јелу. То је учинио и Елдар. Док су гости јели, 
Садо је седео према њима и неколико пута захваљивао 
на посети. Дечак, који је седео код врата, није скидао 
с Хаџи Мурата своје сјајне црне очи и осмехивао се 
као да би својим осмехом хтео да потврди очеве речи.

Иако није ништа јео скоро два дана, Хаџи Мурат је 
узео само мало хлеба, сира и, извадивши ножић испод 
јатагана, захватио њиме меда и намазао га на хлеб.

„Мед нам је добар. Ове године је мед бољи него 
раније; и много га има и добар је“, рече старац, очито 
задовољан што Хаџи Мурат једе његов мед.

„Хвала“, рече Хаџи Мурат и одмакну се од јела. 
Елдар је хтео још да једе, али се и он, као и његов 
старешина, одмаче од стола и пружи Хаџи Мурату 
посуду и ибрик.

Садо је знао да примајући Хаџи Мурата ставља свој 
живот на коцку, јер је после Шамилове заваде са Хаџи 
Муратом објављено свима становницима Чечне, под 
претњом смртне казне, да не примају Хаџи Мурата. 
Он је знао да становници његовог села сваког часа 
могу дознати да је Хаџи Мурат у његовом дому и могу 
затражити да им га изда. Али Сада то не само да није 
збуњивало већ га је и радовало. Садо је сматрао за 
дужност да брани госта, ма и по цену свог живота, 
био је радостан и поносит што поступа онако како 
му дужност налаже.
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„Док си у мојој кући, и док ми је глава на раме-
нима, нико ти ништа неће учинити“, поновио је он 
Хаџи Мурату.

Хаџи Мурат је погледао у његове сјајне очи и, ра-
зумевши да говори истину, рекао је некако свечано:

„Жив и радостан био.“
Садо је ћутке притиснуо руке на груди, у знак за-

хвалности за лепу реч.

Затворивши капке на кућици и упаливши суво грање 
у камину, Садо је, необично весео и узбуђен, изашао 
из гостинске собе и ушао у оно одељење куће где му 
је живела цела породица. Жене још нису спавале и 
разговарале су о опасним гостима који су спавали у 
гостинској соби.



II

Те исте ноћи из истурене тврђаве Воздвиженск, пет-
наест врста удаљене од села у коме је Хаџи Мурат пре-
ноћио, изашли су из утврђења на Шахгиринску капију 
три војника и један подофицир, у кратким бундама 
и шубарама, с увијеним шињелима преко рамена и у 
великим чизмама изнад колена, какве су онда носили 
кавкаски војници. Војници, с пушкама о рамену, ишли 
су прво путем, затим, кад су прешли око пет стотина 
корака, скренули су с пута и, шуштећи чизмама по 
сувом лишћу, прошли двадесетак корака удесно и 
зауставили се крај поломљеног платана, чије се црно 
стабло видело и у помрчини. До овога платана слали 
су обично мртву стражу.

Јасне звезде, које као да су јуриле по врховима др-
већа док су војници ишли кроз шуму, сада су стајале 
блистајући између оголелих грана.

„Хвала богу, суво је“, рече подофицир Панов, ски-
де с рамена дугу пушку с бајонетом и, звекнувши 
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њиме, прислони је уз стабло. Сва три војника учи-
нише то исто.

„Ето ти, изгубио сам је“, промрмља Панов љутито. 
„Или сам је заборавио или ми је путем испала.“

„Шта тражиш?“, упита један војник живим, весе-
лим гласом.

„Лулу, ђаво би је знао куд се дела.“
„Је ли ти чибук ту?“, упита онај живи глас.
„Чибук, ево га.“
„А зашто не би право на земљу?“
„Којешта.“
„Удесићемо ми то брзо.“
Било је забрањено пушити на мртвој стражи, али 

ово баш и није била мртва стража, већ више предстра-
жа коју су слали ради тога да горштаци не би могли 
неопажено довући топ, као што су чинили раније, и 
пуцати на утврђење, те Панов није ни сматрао за по-
требно да се уздржава од пушења и зато је пристао на 
предлог веселог војника. Весели војник извуче из џепа 
ножић и поче да чепрка земљу. Кад начини јамицу, он 
је углади, намести у њу чибук, затим спусти у јамицу 
дувана, пригњечи га, и лула је била готова. Шибица 
је планула и за тренутак осветлила кошчато лице вој-
ника који је лежао потрбушке. У чибуку зашишта, и 
Панов осети пријатан мирис распаљене крџе.

„Је ли готово?“, рече он устајући.
„Него.“
„Овај Авдејев је прави мајстор, домишљат. Хајде!“
Авдејев се претурио на бок, правећи место Панову 

и испуштајући из уста дим.


