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ИЗ БОР ИЗ НЕ ВИ ДЉИ ВЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ:
ПЕ ТАР ВЈА ЗЕМ СКИ

П. А. Вја зем ски – Пу шки нов цр теж олов ком

Пи са ње је дру го ра зред но. Мо лим да о ме ни су ди те на осно ву глав не ства ри 
– прак тич ног жи во та. Ме ни је до вољ но да бу дем до бар, услу жан, ак ти ван, 
љу ба зан и са ве стан; опро сти ће те ми из ве стан број књи жев них ба га те ла, 
тих ма ње-ви ше жи вах них или па ра док сал них из ле та. (...) Ја сво је пи са ње 
тре ти рам као вас пит но сред ство.

Но ва лис 
Das all ge me i ne Bro u il lon 

„Бе ле шке за ро ман тич ну ен ци кло пе ди ју“, 1798.

Ве ли ки број све за ка из на шег (ко ли ко год про ви зор ног и ар би трар ног) кор пу са 
има функ ци ју ко ја је, ба рем у пр во бит ној на ме ни, стрикт но не књи жев на, или ка ко је 
упра во ре као Но ва лис, прак тич на. Оне мо гу би ти не ка вр ста бре ви ја ра ко ји ау тор 
на ме њу је са мом се би. Под овим уоп ште не ми слим на све ску као ре зер ву ус пут них 
за пи са из ко јих се мо же цр пе ти ма те ри јал ако за тре ба за ка кву књи гу, јер књи га је 
увек на ме ње на дру ги ма. Све ска мо же да стек не на ме ну пра вил ни ка вла да ња, а не ка-
кви „ре зул та ти за пи си ва ња“ уоп ште не мо ра ју да се ви де у бу ду ћем ру ко пи су већ у 
ау то ро вој пер со ни, ње го вом при сту пу ства ри ма, на по слет ку и оп хо ђе њу с љу ди ма 
– та ко ре ћи, не у ре чи ма не го на де лу.

ИЛУМИНАЦИЈЕ

Бо јан Са вић Осто јић
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Ка да је ова прак са на вр хун цу, као у Жу бе ро вом и Ва ле ри је вом слу ча ју, она до во ди 
сва ку ли те рар ну ре а ли за ци ју у дру ги план. Мо гли би смо ре ћи да та кве све ске пи сац 
све сно не убра ја ни у ка кву про дук ци ју. Из у зи ма их уна пред из ма се тек сто ва ко ја се 
мо же об ја ви ти. Теф те ри та ко оста ју „не ви дљи ва књи жев ност“ ко ја де лу је на пи сца као 
ко декс мо рал не или по е тич ке при ро де.

Ипак, код сва ког од ов де при сут них све ско пи са ца с вре ме ном до ђе до ма ње-ви ше 
оштрог пре и на че ња ове кон тра ли те рар не на ме не. А то се нај че шће де ша ва кад су-
тра дан сâм ау тор про чи та сво ју све ску и схва ти је као књи жев ни са став, ко ли ко год 
да му је у са мом пи са њу би ла ва жна по ру ка ко ју ће (се би) упу ти ти, на лог ко ји ће спро-
ве сти. Он тад схва та да се тај ко декс мо же упу ти ти сви ма и гле: бр же-бо ље при пре ма 
нео до љи ви из бор из „ста рих теф те ра“. „Из бор“ је увек за дру ге.

Том ис ку ше њу ни је одо лео ни Пе тар Вја зем ски. Он је пр ви ме ђу на шим ау то ри ма 
ко ји је од лом ке из све за ка по чео да об ја вљу је за жи во та, упра во под на сло вом Из 
ста ре бе ле жни це.

По ро ђе њу кнез, а по по зи ву пе сник, Пе тар Ан дре је вич Вја зем ски (Пётр Ан дре е вич 
Вязем ский, 1792–1878) остао је да нас у пам ће њу пре све га као ау тор Ста ре бе ле жни це. 
Овај пред вод ник пе сни ка ро ман ти ча ра и ака де мик, Пу шки нов при ја тељ и ко ре спон-
дент, а осим то га и ви со ки чи нов ник Ми ни стар ства фи нан си ја и ди рек тор Др жав не 
бан ке, сво је све ске је во дио од 1813. до смр ти.

Пр во бит на на ме ра ау то ра би ла је да бе ле жи на цр те за пе сме, пи сма и ба сне, али 
убр зо су ме ђу за пи си ма по че ле да пре о вла ђу ју анег до те из ру ског књи жев ног жи во-
та и крат ки пор тре ти љу ди из ње го вог окру же ња. На при ме ру свих све за ка мо же се 
ви де ти стал на тен ден ци ја да се оне уна пред ор га ни зу ју по жан ров ском или ка квом 
дру гом кљу чу. Од са мог по чет ка Вја зем ски во ди не ко ли ко све за ка исто вре ме но. „Сва-
ка Вја зем ско ва све ска има ла је осо бе ну фи зи о но ми ју и осо бен зна чај“, пи ше при ре-
ђи ва чи ца Све за ка, Ве ра Не ча је ва, „оне се ме ђу соб но ни су сме њи ва ле, већ су се ко ри-
сти ле исто вре ме но у ду гом вре мен ском раз до бљу, а не ки за пи си су мо гли би ти уне ти 
и на кон де сет го ди на.“1 (До вољ но је ука за ти да пр ва све ска ис пу ња ва пе ри од од 1813. 
до 1819, дру га од 1813. до 1855, тре ћа од 1818. до 1828.) Ме ђу тим, и по ред све же ље за 
ор га ни за ци јом, Вја зем ско ве све ске све вре ме оста ју узор не сва шта ре ко је пре ва зи-
ла зе уна пред за ми шље ну на ме ну: у њи ма су се на шле и ана ли зе лек ти ра, бе ле шке с 
пу то ва ња као и број ни ци та ти, по нај ви ше фран цу ских ау то ра, па чак и гра ђа за не на-
пи са ни ро ман. Са ма под ло га и кон струк ци ја све ске, као и код ве ћи не из овог кор пу са, 
по ста је ва жни ја од са др жа ја.

Осим због скло но сти фраг мен тар ном из ра зу, Вја зем ски се на шао у овом пре гле ду 
упра во за то што је ре шио да об ја ви од лом ке из све за ка, опре де лив ши се за пор тре те 
и опа ске из са вре ме ног жи во та. Од мах на кон за вр шет ка пр ве све ске, ви ше фраг ме-
на та об ја вље но је 1826. у ен ци кло пе диј ском ли сту Мо сков ски те ле граф, под на сло вом 
„Од лом ци из све ске“, под ау то ро вим пот пи сом и уз Ди дро ов епи граф ко ји илу стру је 
са му тех ни ку пи са ња: „Ба цам иде је на па пир и оне са ме по ста ну шта мо гу.“ На кон што 

1 Вя́зем ский: 1963, стр. 346.
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је об ја вио још је дан број од ло ма ка до 1827. го ди не, пр ви та лас Вја зем ско вог об ја вљи-
ва ња у пе ри о ди ци пре ста је. Сма тра се да је у вре ме кад је ре шио да пре ста не с об ја-
вљи ва њем, Вја зем ски пре ма сво јим све ска ма раз вио при сни ји од нос. Пре ма В. Не ча-
је вој, „Вја зем ски је био вр ло све стан вред но сти сво јих све за ка ко је су од ра жа ва ле 
ње го ве нај ду бље ми сли и оце не про шло сти. По стао је та ко бли зак том об ли ку сво је 
ин кар на ци је да је у ста ро сти на пи сао пе сму у ко јој је са мог се бе про звао све ском: ...
Ја сам са мо све ска / у ко јој жи вот игра уло гу пи сца“.2

Ме ђу тим, од 1866. па, с ма њим пре ки ди ма, до смр ти Вја зем ског, у ли сту Ру ски ар хив, 
уред ник П. И. Бар те њев по чи ње да об ја вљу је но ве од лом ке из ње го вих све за ка, али 
ово га пу та без пот пи са ау то ра. На слов пр ве, нај оп шир ни је пу бли ка ци је ко ју је Бар те-
њев при ре дио у окви ру ко лек ци је „XIX век“ био је: „Ста ра све ска, за по че та 1813. у 
Мо скви. Би о граф ске, ка рак тер не, ли те рар не и сва ко днев не бе ле шке“. Уме сто ау то ро-
вог име на, на ве де на је уред нич ка опа ска: „Ова све ска нам је по сла та из Са ра тов ске 
гу бер ни је, као пре пис из вор ни ка. Сти ца јем при ли ка, на шла се ме ђу па пи ри ма јед ног 
за љу бље ни ка у на ше до ба, ко ји ипак ни је њен ау тор. Са др жај све ске нам се учи нио 
то ли ко за бав ним да смо по жу ри ли да га по де ли мо с чи та о ци ма XIX ве ка, при че му 
ће мо се ка сни је по тру ди ти да са зна мо ко ме је при па да ла.“3 

Вја зем ски је над гле дао об ја вљи ва ње од ло ма ка и па зио да се не са зна да је он ау тор 
Ста ре све ске. „Не же лим да се мо је име штам па. Те шко је од сут ном и бо ле сном да се 
по ме ша с го ми лом. Мно ги ће ме ве ро ват но пре по зна ти, али то је не што дру го. Ја ипак 
оста јем за шти ћен ма ском. Сем то га, да нас ви ше ни че сти та же на не мо же да се без 
ма ске по ја ви у на шој јав ној књи жев ној ма ска ра ди.“4

На кон ње го ве смр ти, про на ђе но је укуп но три де сет шест све за ка. „Ме ђу њи ма се“, 
пи ше В. Не ча је ва, „мо гу на ћи и де бе ле све ске у цр ве ном или зе ле ном омо ту од са фи-
ја на, тан ке бе ле жни це кар тон ских ко ри ца, с мер мер ним па пи ром, и ма ле џеп не све ске 
с уч ку ри ма за олов ку, те све ске-ал бу ми с пу ним обо је ним па пи ром, и на по слет ку 
ка лен да ри-ро ков ни ци где су од штам па не стра ни це про ша ра не бе лим.“5 На по ве зу 
по след ње све ске, ка ко на во ди је дан од при ре ђи ва ча из да ња у XIX ве ку, „ру ком ау то-
ра је ис пи са но: Не об ја вљи ва ти пре мо је смр ти.“ За пи си об ја вље ни за жи во та на шли 
су се у по след њим то мо ви ма са бра них де ла, при ре ђе них кра јем XIX ве ка. Би ли су 
пре штам па ни са гре шка ма из Ру ског ар хи ва, ха о тич но по ме ша ни с пре пи си ма из ори-
ги нал них све за ка, без ика квог пра те ћег апа ра та. У скла ду с на зо ри ма епо хе, њи ма се 
при сту па ло као се кун дар ној ме мо ар ској гра ђи. Али ве ли ки део све за ка ни је об ја вљен, 
ка ко Не ча је ва сма тра, за слу гом цар ске цен зу ре.

Пр ви из бор из за пи са Вја зем ског у про шлом ве ку на чи ни ће 1929. Ли ди ја Гин збург. 
Из бор је про пра ћен ау тор ки ним оп шир ним уво дом у ко јем се, пр ви пут у те о ри ји 
књи жев но сти, го во ри о све сци као по себ ној књи жев ној фор ми. Је дин стве ност све за-
ка, пре ма Ли ди ји Гин збург, по чи ва упра во у њи хо вој фраг мен тар но сти и све сно про-

2 Исто, стр. 346–347.
3 Исто, стр. 348.
4 Исто, стр. 349.
5 Исто, стр. 346.
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из вољ ном ре до сле ду бе ле жа ка. Го во ре ћи о Вја зем ском, Гин збург се за ла же за одр жа-
ва ње те про из вољ но сти и су прот ста вља се сва ком по ку ша ју те мат ске кла си фи ка ци је 
све за ка: „У Ста рој све сци не ма ни цен тра ли за ци је ма те ри ја ла ко ја је има нент на днев-
ни ку. У њој та ко ђе не до ста је хро но ло шка цр ве на нит ко ја је ка рак те ри стич на за ме-
мо а ре. Све ска не по се ду је ни ге не рич ко је дин ство збир ке анег до та или из ре ка, ни ти 
те мат ско је дин ство фи ло зоф ских фраг ме на та. Од свих мо гу ћих мо ти ва пре о ста је је-
ди но мо тив на сло ва. Све ска је фор ма ком би но ва ња гра ђе, ком би но ва ња ко је ни чим 
ни је де фи ни са но.“6

Вја зем ско ви фраг мен ти на ко је су при ре ђи ва чи на кнад но обра ти ли па жњу нас, сем 
на Ли ди ју Гин збург (ко ја уоп ште ни је кри ла да је под Вја зем ско вим ути ца јем по че ла 
да во ди сво је Све ске), нај ви ше под се ћа ју на Днев ник Жи ла Ре на ра (1887–1910), ко ји је 
без ма ло „при сво јио“ овај тип крат ке бе ле шке. Реч је о не по сред ном све до че њу и 
збир ци пор тре та из књи жев них и по ли тич ких кру го ва, ко ји су из ве де ни у фор ми ла-
пи дар не опа ске ли ше не по у ке или за кључ ка, а ко ја је за је дљи ва из ме ђу ре до ва.

Го ди не 1963. Ве ра Стје па нов на Не ча је ва при ре ди ла је пр во из да ње Све за ка Пе тра 
Вја зем ског на осно ву ди рект не кон сул та ци је ори ги нал них ру ко пи са. Ме ђу тим, ово 
из да ње по кри ва са мо че тр на ест пр вих све за ка, во ђе них у пе ри о ду из ме ђу 1813. и 
1848. Све ске пи са не од 1848. и 1877. у це ло сти до да нас ни су об ја вље не.

из ру ко пи са Вја зем ско вих Све за ка

6 Гин збург: 1982, стр. 85.
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Вја зем ског је на срп ски пре во дио Зо ри слав Па ун ко вић, ко ји је за слу жан и за из бор 
ко ји сле ди. Ње го ви де ло ви об ја вље ни су у Ру ском ал ма на ху (11/2005) и Мо сто ви ма 
(175–176/2018). Тик пре за кљу че ње овог тек ста, у но во на ба вље ној Ве ли кој ен ци кло пе-
ди ји афо ри за ма (Про свје та – Гло бус, За греб, 1984), на и шао сам на је дан Вја зем сков 
фраг мент ко ји се, сти ца јем при ли ка, на ла зи и у овом из бо ру: „За не ка се ср ца мо же 
ре ћи да су не про мо чи ва: су зе бли жњих их не про би ја ју већ се са мо скли жу по њи ма“ 
(прев. Да вор Ка пе та нић).
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