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ИЗ СТА РЕ БЕ ЛЕ ЖНИ ЦЕ
I

– Да ли сте ви де ли фран цу ског кра ља? – упи тао је јед ном краљ Фри дрих Д’А лам бе ра.
– Ви део сам, ва ше ве ли чан ство – од го во рио је фи ло зоф.
– Шта вам је ре као?
– Ни је при чао са мном.
– Па с ким он при ча? – упи тао је краљ раз о ча ра но.

Не ки љу ди во ле књи ге, али не во ле ау то ре – то ни је ни шта чуд но: онај ко во ли мед 
не во ли увек и пче ле.

Јед на искре на же на је че сто го во ри ла: во лим свог ста ри јег си нов ца због то га што 
је па ме тан, а мла ђег, иа ко је глуп, због то га што је мој си но вац. Та ко ми во ли мо сво је 
спо соб но сти и не спо соб но сти, ду хов ну моћ и сла бост, до бре осо би не и по ро ке. Јер 
по рок, ка кав год да је, ипак је наш си но вац.

Ис ку ство ни је кћи вре ме на, као што се не тач но твр ди, већ до га ђа ја.

Фи лип је пи сао Ари сто те лу: за хва љу јем бо го ви ма не то ли ко због ро ђе ња си на, 
ко ли ко због то га што се ро дио у тво је вре ме.

Мно ги кла си ци сти не ра ду ју се то ли ко због свог де ла ко ли ко због то га што је оно 
на пра вље но по Ари сто те ло вим пре по ру ка ма. Је дан ле кар го во рио је о свом пре ми-
ну лом па ци јен ту: ни је оздра вио, али је, у сва ком слу ча ју, умро пре ма свим про пи си ма 
и пра ви ли ма на у ке.

Уз но ва штам пар ска до стиг ну ћа у Фран цу ској се дам де сет то мо ва Вол те ра ста ли су 
у је дан том. Шта ће би ти с на ма ако тај на чин штам па ња стиг не и код нас? За ми сли те 
уме сто круп ног и ви со ког Вол те ра не ког на шег фи ло ло га или на уч ни ка по зна тог, нај-
по зна ти јег, углед ног, нај у глед ни јег, ве о ма углед ног, ка ко их зва нич но ти ту лу ју у но ви-
на ма, ча со пи си ма и књи га ма. Па зи кад ста не на пет или шест стра ни ца.

При ја тељ кне за Да шко ва из ра зио му је чу ђе ње због то га што се удва ра го спо ђи 
***, ко ја ни је ле па, а ни је ни мла да. „Све је то тач но“ – од го во рио је кнез – „али да знаш 
ка ко је она за хвал на“.

Не ко је ре као: „Мо ји сти хо ви по пр ска ни кр вљу.“ „О че му се ра ди, је ли му ишла крв 
из но са ка да их је пи сао?“ – упи тао је Дми три јев.

ИЛУМИНАЦИЈЕ

Пе тар Вја зем ски
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Хво стов је ре као: „Су во ров ми је ро ђак, а ја сти хо ве пле тем.“ – „Чи та ва би о гра фи ја 
у не ко ли ко ре чи“ – при ме тио је Блу дов – „ту је у јед ном сти ху све чи ме мо же да се 
по но си и све че га тре ба да се сти ди.“

„Не ма пот пу них бу да ла“ – го во рио је ге не рал Ку ру та – „по гле дај те, на при мер, В: 
ка ко па мет но игра вист!“

Ен гле зи ро ман при по ве да ју, Фран цу зи из ми шља ју; мно ги Ру си као да ро ман пре-
во де с не ког не по зна тог је зи ка на ко јем се го во ри у не по зна тој зе мљи. Хум болт (на-
рав но, у ша ли) при ча да се у аме рич ким шу ма ма мо гу на ћи ве о ма ста ри па па га ји ко ји 
по на вља ју ре чи из је зи ка пле ме на ко је је одав но не ста ло с ли ца зе мље. Ка да се чи та-
ју не ки ру ски ро ма ни има се ути сак да су на пи са ни на осно ву ре чи тих па па га ја. 

Су пруг Сан ду но ве био је та ко ђе глу мац ко га је пу бли ка во ле ла. У исто вре ме ње гов 
брат је био по зна ти глав ни се кре тар. Бра ћа су се сла га ла, али их то ни је спре ча ва ло 
да за дир ку ју је дан дру гог. „Не што те одав но ни сам ви део?“ – ка же глу мац сво ме бра-
ту. „Па, те шко ме је ви де ти“ – од го во ри овај – „ују тро се дим у Се на ту, уве че код ку ће 
уз до ку мен те; ето, ти си – дру га чи ји слу чај: сва ко ка да по же ли мо же да те ви ди за по-
ла ру бље.“ – „На рав но“ – ре че глу мац – „код ва шег бла го род ства ни ко ме не ће па сти 
на па мет да до ђе с по ла ру бље.“

Је дан чо век је го во рио да не же ли да умре у на ди да ће би ти бо ље, већ да ће бар 
би ти дру га чи је. Мла ди пе сник до но си ис ку сном кри ти ча ру две сво је пе сме с мол бом 
да му ка же ко ју од њих мо же да об ја ви. По што је са слу шао пр ву пе сму кри ти чар без 
око ли ша ња ка же пе сни ку: „Об ја ви те дру гу!“

Не ко се мо же ро ди ти као пе сник, го вор ник; али кри ти чар се не ра ђа. По е зи ја, ре-
чи тост су при род ни да ро ви, кри ти ка је – на у ка: она се мо ра на у чи ти. И код ди вљих 
на ро да по сто је пе сме и го вор ни штво, али кри тич ких сту ди ја код њих не ма. Ми има мо 
кри ти ча ре и кри ти зе ре, али не ма мо кри ти ку. Рет ки по ку ша ји, рет ки из у зе ци се не 
ра чу на ју. Код нас су се по ја ви ли и раз мно жи ли кри ти зе ри јер је по угле ду на европ ску 
жур на ли сти ку би ло по треб но да и у на шим ча со пи си ма по сто ји ру бри ка кри ти ке. И 
за то из да ва чи вр бу ју за тај по сао ус па ље на пи ска ра ла ко ји се ни на шта не оба зи ру. 
По сле ди ца је да они ско ро ни шта не зна ју, да су не до вољ но чи та ли не са мо стра ну 
књи жев ност, већ и до ма ћу, из у зев са вре ме не, и то не све, већ пре ма окол но сти ма и 
пар тиј ској при пад но сти. На ши нај бо љи пи сци још ни су про у че ни, ни су вред но ва ни. 
О њи ма се го во ри, али не ма пре суд ног, ко нач ног су да.

Осим на у ке и лек ти ре на ви ше је зи ка, за кри ти ку је по тре бан и укус. То је и уро ђе-
на, на след на осо би на, и сте че на. Укус је – осе ћа ње за ле по, не ка кав та јан стве ни осе ћај, 
сво је вр сна књи жев на са вест. Код не ког је она осе тљи ви ја и ис тан ча ни ја; код не ког 
дру гог је око ре ла и гру ба. Уо ста лом, и укус се из о штра ва, уса вр ша ва по мо ћу уче ња, 
по ре ђе ња и ис ку ства. Да нас се уоп ште не це не Мер зља ко вље ве кри ти ке; са мо за до-
вољ но не зна лач ки их ома ло ва жа ва ју, под сме ва ју им се. Не мо ра и не тре ба су је вер но 



139

сле ди ти Мер зља ко вље ве кри тич ке по гле де и за ко не; али ипак не мо же да се не при-
зна да је он обра зо ван кри ти чар ко ји не го во ри на сум це. Код ње га и у ње го вим су до-
ви ма осе ћа се про у ча ва ње узо ра ко је је упо знао из пр ве ру ке. Од ње га има шта да се 
на у чи јер је и он сам учио. У Фран цу ској је Ларп, као кри ти чар, за ста рео, али ње гов 
Књи жев ни пре глед, као исто ри ја, као кла сич ни при руч ник, ни је пот пу но из гу био зна чај 
и вред ност. Код нас да нас за ње га зна ју по из ја ва ма књи жев них ско ро је ви ћа, ко ји на 
свом пи јач ном је зи ку, као што ка же Дми три јев (или, тач ни је, на слу гањ ском), го во ре 
са пре зи ром о лар пов шти ни. У Фран цу ској је, у од ре ђе ном по гле ду, кри ти ка над ма-
ши ла Лар па; код нас она до Лар па још ни је до се гла.

Луј-Фи лип се че сто жа ло стио јер је дан од нај моћ ни јих европ ских вла да ра ни је 
ма рио за ње га. Тјер је по ку ша вао да га уми ри и на по кон му је ре као: „Па ура ди те исто 
оно што је ура дио ака де мик Си јар са сво јом же ном.“ – „А шта је он ура дио?“ – „Она је 
би ла ве ли ко за но ве та ло и стал но је про на ла зи ла на чи не да га уз не ми ра ва и му чи. 
По не кад би га про бу ди ла но ћу да му ка же: ’Си ја ре, ја те не во лим.’ – ’Не ка’ – од го во рио 
би он – ’за во ле ћеш ме ка сни је’ – окре нуо би се на дру гу стра ну и од мах за спао. Кроз 
два са та она га по но во бу ди и ка же: ’Си ја ре, ја во лим дру гог.’ – ’Не ка’ – ка зао би он – 
’про ћи ће те то’; окре нуо би се на дру гу стра ну и опет за спао.“

Је дан па стор вен ча вао је дво је мла де на ца вр ло не у глед ног и не при влач ног из гле-
да. По за вр шет ку об ре да одр жао је по у чан го вор и из ме ђу оста лог је ре као: „Де цо 
мо ја, во ли те јед но дру го, во ли те се ја ко и стал но, јер ако се не бу де те уза јам но во ле ли 
ко ће вас дру ги за во ле ти.“

Та по у ка ми увек па да на па мет ка да З. хва ли X., а X. хва ли З.

Је дан отац, вр ло оштро у ман и прак ти чан, го во рио је га ну то и ро ди тељ ски са мо-
за до вољ но: „Мој син је упра во оно ли ко глуп ко ли ко је по треб но да би се ус пе ло и у 
по слу и у жи во ту; ма ње глу по сти пред ста вља ло би ма ну, а ви ше – ви шак. У све му је 
по треб на ме ра и сре ди на, а мој син их је по тре фио.“

Јед ном при ли ком је Пу шкин ме ђу при ја те љи ма хва лио Ру си ју и на па дао За пад. То 
је по га ђа ло Алек сан дра Тур ге ње ва ко ји је био ко смо по ли та си лом при ли ка, а до не кле 
и по скло но сти. Он је ва тре но оспо ра вао Пу шки но во ми шље ње; на по кон ни је из др жао 
и ре као му је: „А знаш шта, дра ги мој, от пу туј ти ма кар у Ли бек.“

Пу шкин је пр снуо у смех, и то га је раз о ру жа ло.
Тре ба уз то ре ћи да Пу шкин ни кад ни је био у ино стран ству, да су у то вре ме ру ски 

пут ни ци пу то ва ли углав ном ли беч ким бро до ви ма и да је Ли бек био пр ви стра ни град 
ко ји су по се ћи ва ли.

Д. П. Бу тур лин је при чао ка ко је као мо мак ишао с оцем у су сед но се ло код чу ве ног 
Но ви ко ва. Код ње га је као не ка вр ста се кре та ра био мла дић-кмет, ко ме је дао од ре ђе но 
обра зо ва ње. Он је и ка да су до ла зи ли го сти јео за истим сто лом са сво јим го спо да ром. 
Ка да је јед но ле то ста ри ји Бу тур лин до шао код Но ви ко ва при ме тио је да не ма мла ди ћа и 
пи тао је где је он. „Пот пу но се по ква рио“ – од го во рио је Но ви ков – „и дао сам га у вој ску.“
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Ето вам ли бе ра ла, мар ти ни сте, на пред ног чо ве ка! А ван сум ње је да је Но ви ков у 
сво је вре ме у мно го че му био на пре дан ли бе рал у да на шњем зна че њу те ре чи. Шта 
из то га тре ба за кљу чи ти? Ни шта на ро чи то и нео бич но. Но ви ко вљев по сту пак учи ни-
ће се чу до ви штан, а због то га и не ве ро ва тан са да шњим ге не ра ци ја ма ли бе ра ла. Он је 
за и ста ру жан и ба ца из ве сну сен ку „на Но ви ко вље ву лич ност“. Али у сво је вре ме та кво 
ка жња ва ње би ло је и за ко ни то и за и ста се укла па ло у оквир та да шњег на чи на жи во-
та и оби ча ја. Ра ди се о то ме да је мо гу ће би ти на пре дан чо век у ве зи с од ре ђе ним 
пи та њем, као што је Но ви ков био, на при мер, у ве зи са штам пом и жур на ли сти ком, а 
исто вре ме но у ве зи с не ким дру гим пи та њи ма би ти строг кон зер ва ти вац и при ста ли-
ца не са мо са да шњег, не го и не ка да шњег уре ђе ња и уста но ва. Та кви при ме ри су че сти 
у Ен гле ској, у тој зе мљи у ко јој је сло бо да за кон и оп ште до бро. На при мер, то ри је вац 
се за ла же за не ку ли бе рал ну ре фор му, а ви го вац бра ни ста ри за кон баш због то га што 
је стар. Мно ги то не раз у ме ју, и ми сле да, ако већ тре ба да се бу де на пре дан, он да ваља 
од мах при хва та ти сва ку но во та ри ју и упу шта ти се с њом или за њом у тр ку с пре по-
на ма, без раз ми шља ња и до ла же ња до да ха. „Ако већ тре ба би ти ли бе рал“ – ка жу они 
– „он да тре ба би ти ли бе рал у пот пу но сти.“ До сад смо ми сли ли да се мо же би ти са мо 
пот пу на бу да ла, а да пот пу ни па мет ња ко ви ћи не по сто је. Људ ска па мет ни кад ни је 
до бро из бру ше на са свих стра на, увек се на ђе не ка ква ра па вост или улег ну ће.

Ево још јед ног при ме ра ка ко сва ка ме да ља има дру гу стра ну, сва ко ли це – сво је 
на лич је.

Ло пу хин (Иван Вла ди ми ро вич), мар ти ни ста, Но ви ко вљев при ја тељ и са бо рац, та-
ко ђе је у сво је вре ме био на пре дан чо век. По бо жност и чо ве ко љу бље би ли су му 
свој стве ни. Био је ми ло стив и крај ње да ре жљив. Јед ном ру ком де лио је ми ло сти њу, 
а дру гом је на све стра не по зајм љи вао но вац и ни је вра ћао сво је ду го ве; по пра вља-
ју ћи суд би ну јед них по ро ди ца, упро па шта вао је дру ге. Ни је ште део ни сво је при ја те ље, 
ни ти сво је дру го ве-мар ти ни сте. Тур ге ње вље ва удо ви ца, мај ка по зна те бра ће Тур ге њев, 
ду го ни је мо гла да из ву че од ње га при лич но ве ли ку сво ту ко ју је Ло пу хин по зај мио 
од ње ног му жа. Не ле дин ски, ње гов ко ле га из Се на та ко ји је пу то вао с њим у ре ви зи ју 
јед не од ју жних гу бер ни ја, ова ко је об ја шња вао мо рал ну про тив реч ност ње го вог ка-
рак те ра. Због свог ми стич ног рас по ло же ња Ло пу хин је уми слио да је ње го ва ми си ја 
на зе мљи да из јед на чи дру штве не по ло жа је: узи мао је од јед них и да вао дру ги ма.

Кнез А. Ф. Ор лов (та да још гроф) по слат је у Кон стан ти но пољ са ди пло мат ским за-
дат ком. Уо чи ау ди јен ци је код ве ли ког ве зи ра са оп шта ва ју му да тај тур ски ве ли ко до-
стој ник не на ме ра ва да уста не то ком ау ди јен ци је. Чи нов ни ци под ре ђе ни кне зу же ле 
да рас пра ве то пи та ње с Пор том ка ко би из бе гли ту не при стој ност. „Не“ – ка же Ор лов 
– „ни су по треб не прет ход не рас пра ве: то ће се са мо од се бе не ка ко сре ди ти.“ Су тра дан 
он од ла зи код ве зи ра ко ји ствар но не уста је по ула ску на шег опу но мо ће ног ам ба са-
до ра. Алек сан дар Фјо до ро вич по зна вао га је од ра ни је. То бо же не при ме ћу ју ћи да овај 
се ди, он му при ла зи, при ја тељ ски се по здра вља с њим и, то бо же у ша ли, сна жном 
сво јом ор лов ском ру ком при ди же стар ца са фо те ље и од мах га по но во спу шта на траг. 
Ето шта је прак тич на и пра ва ди пло ма ти ја. Не ко дру ги би се упу стио у пре го во ре, у 
пре пи ску због бе зна чај ног це ре мо ни јал ног пи та ња. Сви ти пре го во ри и пре пи ска 
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мо гли би да не по стиг ну же ље ни циљ, а ова ко је про сто и ди рект но све сре ди ла ру ка-
-го спо да ри ца. Ор лов се ни ка да ни је при пре мао за ди пло мат ску ак тив ност. Ње го во 
по при ште је би ла вој на и двор ска слу жба. Ка сни је су га при ли ке и цар ска во ља учи-
ни ле ди пло ма том. На рав но, он се ни је по ка зао као Та ле ран, Ме тер них или Не сел ро де; 
али ње гов све тао и до ви тљив ум, суп тил ност и спрет ност, ка рак те ри стич ни за ру ску 
при ро ду у ком би на ци ји с из ве сном про сто ду шно шћу, ко ја се, до ду ше, ни је да ла пре-
ва ри ти, за ме њи ва ли су му ди пло мат ско шко ло ва ње и ис ку ство. До дај те уз то ду бо ко 
осе ћа ње до сто јан ства свог на ро да ко је је на сле дио од ор ла из оног пле ме ни тог ја та 
ко је је опе вао Дер жа вин, и вр ло леп и ју нач ки из глед ко ји, без об зи ра на што се ка же, 
увек оста вља до бар ути сак и мо же се за кљу чи ти да је све то за јед но на док на ђи ва ло 
пра зни не ко је су оста ле због не до вољ ног вас пи та ња и шко ло ва ња. Гроф Фин кел мон 
је с на ро чи тим ува жа ва њем го во рио о спо соб но сти ма, спрет но сти и му дрој опре зно сти 
са мо у ког ди пло ма те. По ње го вом ми шље њу, он је у од ре ђе ним при ли ка ма мо гао да 
над ма ши про фе си о нал не ди пло ма те, као што је, уо ста лом, сво је вре ме но над му дрио 
ве ли ког ве зи ра. Ди пло ма ти ја се ипак још увек при др жа ва из ве сне сит ни ча во сти у свом 
де ло ва њу. Си ро ва сна га про стог здра вог ра зу ма мо же по не кад с успе хом да је збу ни.

Ор лов је, та ко ре ћи, на па мет знао вла да ви ну им пе ра то ра Алек сан дра I и Ни ко ла ја I; 
по зна вао је до бро и ве ли ког кне за Кон стан ти на Па вло ви ча ко ме је сво је вре ме но био 
ађу тант. Ње го ве ин фор ма ци је би ле су исто риј ске и пре све га анег дот ске, по зна те, јав не, 
при ват не и тај не. Ште та ако ни ко из ње го вог окру же ња ни је за бе ле жио ње го ве при че. 
При чао је мај стор ски и ра до, чак по не кад крај ње отво ре но. Он ве ро ват но ни је оста вио 
ни успо ме не, ни днев ник; за та кво не што био је пре ви ше лењ и не до вољ но ли те ра ран.

Д. В. Да шков је го во рио три де се тих го ди на за јед ног др жав ни ка: c’est un mi ni stre 
sans so u ci et un phi lo sop he sans le sa vo ir (он је ми ни стар без бри ге и фи ло зоф а да то не 
зна). – Фри дрих Ве ли ки је об ја вљи вао сво ја де ла под псе у до ни мом: Le phi lo sop he sans 
so u ci. Фран цу ски ко ми чар Се ден на пи сао је ко ме ди ју: Le phi lo sop he sans le sa vo ir.

Гроф Кан крин је го во рио: „Осу ђу ју тог и тог јер по се ћу је све руч ко ве, ба ло ве, по-
зо ри шне пред ста ве па му оста је ма ло вре ме на да се ба ви по сло ви ма. А ја ка жем: 
хва ла бо гу! Дру гог хва ле: то је пра ви др жав ник, ни ку да не иде, по цео дан се ди у каби-
не ту, ба ви се по сло ви ма. А ја ка жем: са чу вај бо же!“

НН ка же да жа ли љу де ко ји књи гу жи во та чи та ју од ко ри ца до ко ри ца с на прег ну-
том па жњом и усрд ним по што ва њем; они обич но ло ше про ђу. Жи вот тре ба по ма ло 
ли ста ти, спрет но и пра во вре ме но из вла чи ти из ње га оно што се у ње му на ђе до бро 
и по же љи, а оста ло про пу шта ти, не раз ми шља ју ћи о ње му. 

Го ди не 1806. или 1807. је дан од нај по зна ти јих мо сков ских књи жа ра при чао је по-
се ти о ци ма сво је књи жа ре сле де ћи до га ђај: „Па, мо ра се при зна ти, тај и тај ау тор је 
на пра сит. Ево шта се ме ни до го ди ло. До шао је не дав но код ме не и из чи ста ми ра по чео 
да ме вре ђа и гр ди; ја ћу тим и че кам шта ће се де си ти. По што ме је до вољ но из вре ђао 
ба цио се на ме не и по чео да ме уда ра и ву че за бра ду. Ја и да ље ћу тим и че кам да ви дим 
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шта ће да ље би ти. На кра ју ме је пљу нуо и иза шао из књи жа ре не об ја снив ши ми о 
че му се ра ди. А ја сам и да ље ћу тао и че као да се он вра ти да об ја сни. Не, ни је се вра-
тио; та ко ни шта ни сам ни са знао!“

Из чи стог ми ра НН ка же за ве че ром сво јој су сет ки, кне ги њи Т.: „Схва там да то тра је, 
али не схва там ка ко је мо гло да поч не...“ – „А ја“ – уз осмех од го во ри кне ги ња – „на-
про тив, схва там ка ко је по че ло, али не схва там ка ко то тра је.“

Кне ги ња је с до се тљи во шћу свој стве ној же на ма, по себ но у та квим при ли ка ма, од-
мах схва ти ла да се ра ди о ње ној ве зи с мла дим ***.

НН је го во рио за не ко га: „Ње го ва глу пост гу ши; она вас ствар но хва та за гр ло.“
У до са ди ко ју не ки љу ди иза зи ва ју код нас као да по сто ји не што фи зич ко и не здра во-

-агре сив но.

Пи та ли су Јер мо ло ва за јед ног ге не ра ла, ка кав је у бор би. „Сти дљив“ – од го во рио је. 

Ве ли ки кнез Ми ха ил Па вло вич ре као ми је јед ном, по ка зу ју ћи осо бу ко ја је од ла зи ла 
у Аме ри ку у ди пло мат ску ми си ју: Ja ma is le com te Nes sel ro de n’a mon tré plus de per spi ca cité 
et de tact, que dans cet te no mi na tion: c’est bien là une fi gu re de l’a u tre mon de (Ни ка да гроф 
Не сел ро де ни је ис по љио ви ше про ниц љи во сти и так та као при ли ком овог име но ва-
ња: то је за и ста фи гу ра с оног све та).

II

Шам фор, ди ску ту ју ћи о људ ској по ква ре но сти, ци ти ра не ког оштро ум ног ми зан-
тро па: Бог би нам по слао и дру ги по топ да је ви део ко рист од пр вог.

„Те ло умр лог не при ја те ља увек ле по ми ри ше“, ре као је Ви те ли је и по но вио Карл IX. 
Да ли вам се де ша ва ло да се ра ду је те про па да њу су пар ни ка, ужи ва те у чи та њу ло шег 
де ла ва шег не при ја те ља, па жљи во слу ша те ка ко је чо век ко ји вам је на гр ба чи ру жно 
по сту пио? Да ли се де ша ва ло? Си гур но је сте! Да ли сте ика да то при зна ли? На рав но, 
ни сте! Да кле, не мој те се то бо же гну ша ти осе ћа ња Ви те ли ја и Кар ла, не го се са мо чу-
ди те њи хо вом не скром ном при зна њу.

Вер јов кин, пи сац ко ме ди ја: Та ко и тре ба и У дла ку, ко ја је, ка ко ка жу, исме ва ла не-
ка ли ца из Сим бир ска, али је и игра на у њи хо вом при су ству. Им пе ра тор ка Је ли за ве та 
је на овај на чин чу ла за пре во ди о ца Ко ра на и из да ва ча мно гих књи га ко је су об ја вље-
не без на во ђе ња ау то ра, са мо с озна ком ње го вог се ла, Ми ха ље ва. Јед ном, уо чи руч ка, 
по што је про чи та ла не ку не мач ку мо ли тву ко ја јој се ја ко сви де ла, из ра зи ла је же љу 
да се она пре ве де на ру ски је зик. „Имам на уму чо ве ка“ – ре као је Шу ва лов – „ко ји ће 
вам ура ди ти пре вод до кра ја руч ка“ – и сме ста је по слао мо ли тву Вер јов ки ну.

Та ко је и ура ђе но. То ком руч ка до не ли су пре вод. Он се то ли ко сви део им пе ра тор-
ки да је од мах или убр зо на кон то га на гра ди ла пре во ди о ца с 20.000 ру ба ља. Ето шта 
се мо же на зва ти успе шном мо ли твом.
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Вер јов кин је во лео да про ри че из ка ра та. Не ко је оба ве стио Пе тра III о ње го вој 
ве шти ни: по сла ше по ње га. Он узе у ру ке шпил и спрет но ба ци на под че ти ри кра ља. 
„Шта то зна чи?“ – упи тао је цар.

„Та ко ла жни кра ље ви па да ју пред пра вим ца рем“ – од го во рио је. Ша ла је ус пе ла, а 
ње го ва пред ска за ња оста ви ла су јак ути сак на ца ра. Имао је сре ће и с кар та ма: убр зо 
по сле то га одо бри ли су му за ду же ње од 40.000 ру ба ља. 

Им пе ра тор је ре као за Вер јов ки но во ча роб но уме ће им пе ра тор ки Ка та ри ни и из-
ра зио же љу да га она по зо ве. Вер јов кин се по ја вио са шпи лом у ру ка ма.

„Чу ла сам да сте па ме тан чо век“ – ре че им пе ра тор ка – „ни је ваљ да да ве ру је те у 
та кве бе сми сли це?“

„Ни ма ло“ – од го во рио је Вер јов кин.
„Вр ло ми је дра го“ – до да ла је им пе ра тор ка – „ка за ћу ка ко сте ми из ка ра та про ре-

кли чу де са.“
Био је ве ли ки бр бљи вац и при по ве дач, мно го је бо ра вио на се лу, али ка да би до-

ла зио у Пе тер бург ње го во пред со бље би ло је од шест са ти ују тро пу но оних ко ји су 
до шли да га по зо ву на ру чак или на ве че ру: до ма ћи ни су по зи ва ли го сте на Вер јов ки-
на. Ка жу да би по ла зе ћи на ве чер њу за ба ву или на ру чак пи тао сво је при ја те ље: „Шта 
же ли те: да ли да да нас на те рам слу ша о це да пла чу или да се сме ју?“ И она ко ка ко би 
они на ру чи ли, те рао их је да уми ру од сме ха или да пла чу.

То ли чи на фран цу ске прич љив це про шлог ве ка. Шам фор, Ри ли јер та ко ђе су би ли мај-
сто ри го во ра и во ди ли су раз го во ре у фран цу ским са ло ни ма по при пре мље ним те ма ма.

Вер јов кин је јед ном на пи сао ша лу о Су во ро ву, у ко јој је исме вао ње го ве чуд не хи-
ро ве. Су во ров је знао за њу. Вер јов кин је био у вој ној слу жби, а ка сни је – ви ши др жав-
ни са вет ник; дру жио се с Фон ви зи ном и по што вао га је Дер жа вин, ко ји је био уче ник 
у Ка зањ ској гим на зи ји док је Вер јов кин био та мо ди рек тор. „Се ћаш се ка ко си ре као 
да сам бу да ла и ти кван?“ – по на вљао је ка сни је свом бив шем прет по ста вље ном ти кван 
ко ји се пре тво рио у др жав ног се кре та ра и глав ног пе сни ка сво је на ци је. (Ис при чао 
ми је ње гов ро ђак, ге не рал Вер јов кин, ко ји је ка сни је био ко ман дант у Мо скви.)

Ло мо но сов је ре као: мо кри амор. Мно ге на ше еле ги је и љу бав не пе сме на пи са не 
су под ње го вим во де ним ути ца јем. На па пир ау то ра ни су па да ле искре с амо ро ве 
ба кље, не го ки шне ка пи с ње го вих кри ла. Мо кри амор, мо кри па цов, мо кра ко ко шка 
(po u le mo u illée) све то иде јед но уз дру го. 

По сма тра ју ћи са вре ме ни књи жев ни свет у Евро пи мо жда ћеш при зна ти да у ње му 
не ма ве ли ка на ка кви су се ра ни је по ја вљи ва ли на сце ни; али да на шњи чи та о ци су 
раз бо ри ти ји и број ни ји не го пре. И у том слу ча ју пред ност је још увек на стра ни на шег 
ве ка. Жи во пи сна је сли ка не ко ли ко раз гра на тих ди во ва уса мље но ра штр ка них по 
ши ро кој рав ни ци; опре зни до ма ћин пак ви ше це ни јед на ку шу ми цу с исто вре ме но 
за са ђе ним буј ним и круп ним др ве ћем.

Код Су во ро ва је би ла оштра не са мо оштри ца ба јо не та, не го и пе ра; ње гов епи грам 
та ко ђе је био раз о ран. Јед ном је пи сао о не ком ге не ра лу: „Он је по штен чо век, прет-
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по ста вљам да до бро зна свој за нат и сто га се на дам да ће се јед ном се ти ти да по сто ји 
ко њи ца у ње го вој ар ми ји.“

За не ка ср ца се мо же ре ћи да су не про мо чи ва (im perméable, wa ter-pro of ). Су зе бли-
жњих не про би ја ју их већ са мо кли зе по њи ма.

Ми ра бо, чи ји је на ди мак био Ми ра бо-бу ре, био је пи јан ду ра. Ста ри ји брат га је 
јед ном пре ко ре вао због те сла бо сти. „За бо га, на шта се жа ли те?“ – од го во рио је сме-
ју ћи се. – „Од свих мо гу ћих по ро ка ко је је при сво ји ла на ша по ро ди ца, са мо овај сте 
ми оста ви ли.“

Кнез Са пе га ка же да ми жи ви мо у ве ку уста ва, фи лан тро пи је и до са де.

Би рон је, као што је по зна то, био ве ли ки љу би тељ ко ња. Гроф Остејн, беч ки ми ни-
стар на пе тер бур шком дво ру, ре као је за ње га: „Он о ко њи ма го во ри као чо век, а о 
љу ди ма као коњ.“

Су во ров је пи сао кне зу По тјом ки ну 1790. го ди не: „Пра ва сла ва не мо же би ти до-
вољ но оце ње на: она је по сле ди ца са мо по жр тво ва ња у ко рист оп штег до бра.“ 

Го во ре ћи о не ким бли ста вим срећ ни ци ма, НН је ре као: „Они та ко и оди шу бе зна-
чај но шћу.“

У днев ни ку НН је за пи са но: „Мој по сао ни је де ло ва ње, већ осе тљи вост на ути ске; 
до бро ме је др жа ти као тер мо ме тар: он не мо же ни да угре је, ни да рас хла ди со бу, али 
ни шта бр же и тач ни је од ње га не ће осе ти ти и по ка за ти пра ву тем пе ра ту ру. Че сто сам 
при ме ћи вао да у до га ђа ји ма за па жам дру га чи ја обе леж ја и свој ства ко ја из ми чу па-
жњи дру гих љу ди.“

Мно го то га у на шој исто ри ји мо же се об ја сни ти ти ме што се Рус, тј. Пе тар Ве ли ки, 
тру дио да на пра ви од нас Нем це, док је Не ми ца, тј. Ка та ри на Ве ли ка, хте ла да нас учи ни 
Ру си ма.

Код Па вло ва (Ни ко ла ја Фи ли по ви ча) раз го ва ра ло се о јав ним ства ри ма и о то ме 
да не тре ба раз гла ша ва ти њи хо ве не до стат ке и гре шке. „Не тре ба из но си ти сме ће из 
ку ће“ – при ме тио је не ко. „Ка ква ће то би ти ку ћа“ – уз вра тио је Па влов – „ако се из ње 
ни ка да не из но си сме ће.“

Без бо род ко је го во рио за јед ног свог чи нов ни ка: „Људ ски род се де ли на он и она, 
а овај је – оно.“

Де нис Да ви дов пи тао је јед ном кне за К***, знал ца и прак ти ча ра у том по гле ду, за што 
се ви но ра ди је пи је уве че не го да њу? – „Уве че је не ка ко ту жни је“ – од го во рио је кнез с 
ме лан хо лич ним из ра зом ли ца. Да ви дов је на ла зио не што по себ но по ет ско у том од го вору.
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Греч је не где об ја вио да Бул га рин у свом ма лом пр сту има ви ше па ме ти не го сви 
ње го ви про тив ни ци.

„Ште та“ – ре као је НН – „што у том слу ча ју не пи ше са мо сво јим ма лим пр стом.“

У на ше вре ме ис ти че се сво јом ра се ја но шћу гроф Ми ха ил Ви јељ гор ски. Про тив 
сво је во ље, али по ду жно сти кре нуо је код не ко га у по се ту. И ка да му је слу га, вра тив-
ши се до вра та ко чи је, ре као да при ма ју, бр зо је из го во рио: „Ре ци да ни сам код ку ће.“

Дер жа ви ну се на мет нуо књи жев ник да му про чи та сво је де ло. Ста рац би, као и 
мно ги дру ги, че сто за спао за вре ме чи та ња. Та ко је би ло и овог пу та. Дер жа ви но ва 
же на, ко ја је се де ла по ред ње га, сва ки час би га гур ну ла. На по кон, сан је та ко са вла дао 
Дер жа ви на да јој је, за бо ра вив ши и чи та ње и ау то ра, љу ти то ре као кад га је про бу ди ла: 
„Ка ко те ни је сра мо та: ни кад ми не даш да се че сти то на спа вам.“

Е*** ка же да у жи во ту тре ба иза бра ти јед но: же ну или из најм ље не ко чи је. А ако се 
има и јед но и дру го, он да се по цео дан се ди код ку ће без же не и без ко чи је.

Шам фор у сво јим Анег до та ма и ка рак те ри ма при ча, из ме ђу оста лог, и сле де ће. 
Им пе ра тор ка Ка та ри на по же ле ла је да има у Пе тер бур гу чу ве ну пе ва чи цу Га бри је ли. 
Ова је тра жи ла пет хи ља да злат ни ка за два ме се ца. Им пе ра тор ка јој је по ру чи ла да 
та кву пла ту не да је ни јед ном свом фелд мар ша лу. „У том слу ча ју“ – од го ва ра Га бри је ли 
– „не ка ње но ве ли чан ство те ра сво је фелд мар ша ле да пе ва ју.“

Ру ски је зик ли чи на чо ве ка ко ји има злат не по лу ге у по дру му, а че сто не ма два де-
сет ко пеј ки у џе пу да пла ти ко чи ја шу. Не хо ти це ћеш по зај ми ти од пр вог по зна ни ка 
ко га срет неш. 

Го спо ђа Б. ни је во ле ла кад би је пи та ли за здра вље. „По ште ди те ме тих пи та ња“ – 
од го ва ра ла би – „имам за то док то ра ко ји до ла зи код ме не и ко ме пла ћам шестсто 
ру ба ља го ди шње.“

„Ја пре зи рем љу де не без раз ло га“ – го во рио је не ко – „то ме ко шта не ко ли ко сто-
ти на хи ља да ру ба ља ко је сам по де лио не за хвал ни ма.“

Дми три јев мно го чи та и ве ли ка је шкр ти ца што се ти че сво јих књи га. Кад не ке од 
њих не ма, и он се не се ћа ко му је ни је вра тио, ша ље слу гу по спи ску свих сво јих по-
зна ни ка, код сва ког од њих, с упор ним зах те вом да се по зајм ље на књи га вра ти. Кад 
се сви пре тре су, кри вац ће се на ћи.

Дру ги би бли о фил и би бли о ман, гроф Бу тур лин, чи ја је би бли о те ка у Мо скви до 
1812. го ди не ужи ва ла европ ску сла ву, при др жа вао се дру гог пра ви ла: он ни ка да ни је 
до зво ља вао да ијед на књи га иза ђе из ку ће. Кад због по што ва ња ни је мо гао да од би је 
ли це ко је га је мо ли ло да по зај ми књи гу, на ба вљао би дру ги при ме рак те књи ге и жр-
тво вао га мо ли о цу, све то чу ва ју ћи не при ко сно ве ност сво је би бли о те ке.
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Ње го ва страст пре ма књи га ма има ла је и дру гу спе ци фич ну цр ту: сам их је чи тао 
и на ра зним је зи ци ма. Ње го во књи шко пам ће ње би ло је из ван ред но: се ћао се на ко јој 
су се стра ни ци на ла зи ле бар ма ло за ни мљи ве и из вр сне ре чи. До 1812. го ди не ни је 
на пу штао Ру си ју, али до бро је знао ра зно вр сна ло кал на ита ли јан ска и фран цу ска на-
реч ја, знао је на па мет, до нај сит ни јег де та ља, то по гра фи ју Ри ма, На пу ља, Па ри за. 
Из не на ђи вао је стран це сво јим ен ци кло пе диј ским све зна њем: слу ша ју ћи га, ми сли ли 
су да је ду го жи вео на јед ном или дру гом ме сту, и је два су ве ро ва ли кад би им гроф 
при знао да још ни је био у ино стран ству.

Принц де Кон ти (брат ве ли ког Кон деа) тре ба ло је да се оже ни јед ном од две не ћа-
ке кар ди на ла Ма за ри ни ја и ни је хтео да сам иза бе ре ве ре ни цу. „Све јед но ми је, јед на 
или дру га; же ним се кар ди на лом, а ни по што не ње го вом не ћа ком.“

Л. је пи тао Ф.-а да ли је ви део ње го ву ве ре ни цу. – „Ви део сам.“ – „Ка ко ти се сви ђа?“ 
– „Вр ло је љуп ка; же ниш се мла ђом?“ – „Не, ве рен сам са сред њом се стром. А шта, ми-
слиш да је мла ђа бо ља? Па за што ми ни си ра ни је ре као? За про сио бих њу. Уо ста лом, 
још мо же да се про ме ни.“

X.: Тај чо век не ма ни ка ква уве ре ња.
С.: Ка ко не ма? Има јед но не про мен љи во и не по ко ле бљи во уве ре ње да увек тре ба 

пли ва ти уз стру ју, куд год да те та лас но си, увек би ти на стра ни си ле, без об зи ра на 
циљ ко јем те жи, увек уга ђа ти оно ме или они ма од ко га и од ко јих се мо же оче ки ва ти 
ко рист и до би так за се бе.

„Не ки се бо је па ме ти“ – ка же НН – „а ја се не ка ко све ви ше бо јим глу по сти. Пр во, 
она је круп ни ја и сто га ја ча и хра бри ја; дру го, че шће се сре ће. Осим то га, па мет је че-
сто уса мље на, а глу пост тре ба са мо да зви зне, и од мах ће јој при тр ча ти у по моћ чи-
та ва еки па дру га ра и вр шња ка.“

Не ко је го во рио опа ту Те реу (Ter rau), ге не рал ном кон тро ло ру (исто што и ми ни стар 
фи нан си ја) у Фран цу ској, у по след њој по ло ви ни про шлог сто ле ћа: „Па ви хо ће те да 
узи ма те но вац чак и из на ших џе по ва!“ – „А ода кле да га узи мам ако не из џе по ва“ – 
од го ва рао би он про сто ду шно.

Не ко је го во рио за јед ну го спо ђу ко ју ни је ви део: „Она мо ра да ло ше из гле да јер 
ње ни при ја те љи при ча ју за њу да је вр ло до бро гра ђе на.“

То под се ћа на ре чи кне за Ко злов ског. Не жна мај ка по ка зи ва ла му је сво ју де цу ко-
ја су би ла јед но ру жни је од дру гог и пи та ла га ка ко му се сви ђа ју. „Си гур но су вр ло 
при стој на де ца“ – од го во рио је.

Го спо ђа Г***. Ка ко је не сно сан мој ис по вед ник са сво јом ра до зна ло шћу! Пра во му-
че ње!

НН. Ка ко то?
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Го спо ђа. Ни је му до ста што се искре но ка јеш за сво је гре хе; хо ће још да зна ка ко, кад 
и с ким. Све га и свих се и не се ћаш. По чи ниш још не хо ти це грех не на мер ног за та ји ва ња.

За јед ну вла сте лин ку из про шлог ве ка, ко ја је пу то ва ла у ино стран ство убр зо по сле 
На по ле о но вих ра то ва, гроф Ро стоп чин је го во рио: „Уза луд је ода бра ла ово вре ме: 
Евро па је још та ко ис цр пље на.“

„Ка ко је те шко иза ћи на крај са жи во том“ – го во ри ла је мла да ***. – „За ко ни та, мир-
на, брач на сре ћа не ми нов но про па да од до са де. Бур на, до не кле по роч на сре ћа пре 
или ка сни је за вр ша ва гре шка ма, раз о ча ра њем, гор ким по сле ди ца ма.“

НН је го во рио о не ком: „Он ни је до вољ но па ме тан да до зво ли се би да пра ви глу-
по сти.“ О не ком дру гом: „А овај ни је на до вољ но ви со ком по ло жа ју да до зво ли се би 
та кве ни ско сти.“

За вре ме ма не ва ра им пе ра тор Алек сан дар Па вло вич ша ље јед ног од сво јих гар-
диј ских офи ци ра с на ре ђе њем у не ки од ред. Кроз не ко вре ме цар ви ди да од ред из-
во ди по крет пот пу но су про тан на ре ђе њу ко је је из дао. Он пи та гар диј ског офи ци ра: 
„Шта сте пре не ли од ме не?“ Ис па да да је на ре ђе ње пре не то пот пу но на о па ко. „Уо ста-
лом“ – ре че цар, сле жу ћи ра ме ни ма – „и ја сам бу да ла што сам вас по слао.“

НН ка же да су К.-ова де ла – ње го ва не по крет на имо ви на: ни ко их не узи ма у ру ке 
и не по ме ра с по ли це у књи жа ра ма.

Бра ћа од стри ца, кне же ви Га га ри ни, обо ји ца ле по та ни у сво је вре ме, по сле два де-
се то го ди шње раз дво је но сти сре ли су се у ту ђој ку ћи. Раз у ме се, оста ре ли су и ни су се 
пре по зна ли. До ма ћин је мо рао да их пред ста ви. Они па до ше је дан дру го ме у за гр љај.

„Ту жно је, кне же Гри го ри је“ – ре че је дан од њих – „али су де ћи по ути ску ко ји ти на 
ме не оста вљаш, мо ра да сам ти вр ло од вра тан.“

Па мет ном К. са ве то ва ли су да се оже ни па мет ном и дра гом де вој ком Б. И он и она 
су би ли ро ша ви. – „Да кле“ – од го во рио би он – „же ли те да на ша де ца бу ду ва фле.“

У Ца ри гра ду упи тао сам јед ног чу ве ног грч ког пе сни ка да ли се мно ги са да ба ве 
по е зи јом у Грч кој. „Ко са да да се ба ви?“ – од го во рио је. – „Ја и брат за у зе ли смо сву 
по е зи ју: ја драм ску, а он лир ску. За дру ге ту не ма ме ста.“

Ето је по ро дич на и брат ска ми ро љу би ва по де ла.

На ше књи жев но си ро ма штво об ја шња ва се та ко што су сви на ши па мет ни и обра-
зо ва ни љу ди обич но не пи сме ни, а на ши пи сме ни љу ди обич но ни су ни па мет ни ни 
обра зо ва ни. 

(С ру ског пре вео Зо ри слав Па ун ко вић)


