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Е С Е Ј И

ЈО ВАН ПО ПОВ

ДО СТО ЈЕВ СКИ, ТОЛ СТОЈ И  
ШВАЈ ЦАР СКИ КО НО БА РИ

СА ЖЕ ТАК: У тек сту се раз ма тра па ра ле ли зам мо ти ва у Тол
сто је вој при по ве ци „Лу церн” (1857) и ро ма ни ма Бед ни љу ди (1846) 
и За пи си из под зе мља (1864) Фјо до ра До сто јев ског, као и мо гу ћи 
уплив јед ног ње го вог до жи вља ја са пу та по Швај цар ској, о ко јем су 
у раз ли чи том све тлу ре фе ри са ли Ни ко лај Стра хов и Ана До сто
јев ски. Пра те ћи ис ка зе кне за Не хљу до ва, на ра то рапро та го ни сте 
„Лу цер на”, од но сно До сто јев ског као ау то ра пу то пи са Зим ске бе ле
шке о лет њим ути сци ма (1863) и ње го вог „па ра док са ли сте из под
зе мља”, уви ђа мо да су, упр кос то ме што се ни су лич но по зна ва ли 
и што су би ли умно го ме раз ли чи ти, два ру ска ве ли ка на има ли 
слич не, кри тич ке по гле де на са вре ме ну за пад ну ци ви ли за ци ју, њен 
мо рал и оби ча је. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ф. М. До сто јев ски, Л. Н. Тол стој, Н. Н. Стра
хов, А. Г. До сто јев ски, од нос Ру си ја –Е вро па, кри ти ка За па да, швај
цар ска де мо кра ти ја.

Ру си ја је ве ли ка зе мља. То ли ко ве ли ка да се у њој за жи во та 
ни кад ни су сре ла два ње на нај ве ћа ро ман си је ра, иа ко су при па да ли 
прак тич но ис тој ге не ра ци ји, а сво ја нај зна чај ни ја де ла ства ра ли и 
об ја вљи ва ли упо ре до. Док је Тол стој пи сао Рат и мир и Ану Ка ре
њи ну, До сто јев ски је об ја вио За пи се из под зе мља, Зло чин и ка зну, 
Иди о та, Зле ду хе, Мла ди ћа, Крот ку и Сан сме шног чо ве ка, а Бра ћа 
Ка ра ма зо ви усле ди ли су тек ко ју го ди ну ка сни је. Упр кос то ме, као 
и из у зет ном уза јам ном ува жа ва њу, о че му све до че члан ци До сто
јев ског и Тол сто је ва пи сма, две слав не жи вот не пу та ње ни су се 
не по сред но укр сти ле. 
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Уме сто пи са ца, упо зна ле су се и збли жи ле њи хо ве же не, не
ко ли ко го ди на по сле смр ти Фјо до ра Ми хај ло ви ча. Ана До сто јев
ски ис при ча ла је Со фи ји Тол стој ка ко је њен муж жа лио због је ди
не не ис ко ри шће не при ли ке за упо зна ва ње са ко ле гом по пе ру и 
угле ду, да би се по том њој са мој ука за ла сре ћа да по се ти ге ни ја из 
Ја сне По ља не. У зи му 1902. го ди не он ју је, иа ко бо ле стан, по звао 
у сво је мо сков ско пре би ва ли ште. И ма да јој је фи ло зоф и књи жев
ник Ни ко лај Стра хов прет ход но по ка зао пи смо у ко јем је, не по
сред но по смр ти ње ног му жа, Тол стој ис ка зао свој ве ли ки пи је тет 
пре ма ње му, Ана је по зив при хва ти ла го то во не вољ но, стра ху ју ћи 
да ће се осра мо ти ти пред ве ли ка ном. Но, ње гов ср да чан при јем 
од мах је ода гнао стреп њу, а она ни је окле ва ла да му се за хва ли на 
ле пим и то плим ре чи ма из пи сма Стра хо ву. Тол стој је по твр дио 
њи хо ву искре ност, до дав ши ка ко и он жа ли што ни је до шло до 
по знан ства из ме ђу До сто јев ског и ње га. Рас та ли су се по сле ду жег 
раз го во ра, а Ана Гри гор јев на оти шла је оп чи ње на. У бе ле шци ко ју 
је ка сни је са чи ни ла сто ји, ме ђу тим, и обе ћа ње ко је је да ла се би: 
да се ни ка да ви ше не ће сре сти с Тол сто јем. То га се чвр сто др жа ла 
све до пи шче ве смр ти, не же ле ћи да евен ту ал но по ква ри не по но
вљи вост пр во бит ног ути ска. 

За зи ру ћи од Тол сто је ве ћу дљи во сти за ко ју је си гур но зна ла, 
ин те ли гент на и ис ку сна же на ве ро ват но је слу ти ла да би се не ки 
сле де ћи раз го вор по но во мо рао во ди ти о ње ном по кој ном „Фе ђи”, 
а да мо жда не би био та ко при ја тан као онај пр ви. Том при ли ком, 
пи сац ју је, на и ме, отво ре но пи тао ка кав је чо век био Фјо дор Ми
хај ло вич. Од го во ри ла му је без окле ва ња да је њен муж био „иде ал 
од чо ве ка”, по жу рив ши да та кво ви ђе ње пот кре пи при ме ри ма ње
го ве чо ве ко љу би во сти, ве ли ко ду шно сти и при вр же но сти по ро ди ци. 
„’Увек сам о ње му та ко ми слио’, ре че не ка ко за ми шље но и уве ре
но гроф Лав Ни ко ла је вич Тол стој. ’До сто јев ски ми је увек из гле дао 
као чо век у ко ме је би ло мно го пра вог хри шћан ског осе ћа ња’.”1 
Сен ка за ми шље но сти у одо бра ва њу ни је про ма кла удо ви ци и мо
жда ју је баш она на ве ла на од лу ку да се ви ше не срет не с Тол сто
јем. Ле ген дар на жен ска ин ту и ци ја по ка за ла се на де лу, јер у том 
ча су ни је мо гла ни са ња ти о пи сму ко је је, ско ро два де сет го ди на 
пре то га, Тол сто ју упу тио исти онај Ни ко лај Стра хов, ин ти мус 
обо ји це ве ли ка на. Са ње го вим са др жа јем упо зна ће се тек у ле то 
1914, де вет ме се ци по што је об ја вље но у ча со пи су Са вре ме ни свет. 

Кон тро верз на по сла ни ца упу ће на је 28. но вем бра 1883, убр зо по 
из ла ску из штам пе пр вог то ма са бра них де ла Фјо до ра До сто јев ског, 

1 Ана До сто јев ски, Успо ме не, 2, прев. Пе тар Ву ји чић, Про све та, Бе о град 
1977, 179. 



270

ко ји је об у хва тао и на црт пи шче ве би о гра фи је. Уз са гла сност Ане 
До сто јев ски, са чи ни ли су га Орест Ми лер и сам Стра хов, чи ји се 
из бор при род но на ме тао, бу ду ћи да је био ду го го ди шњи бли зак 
пи шчев при ја тељ, ау тор тек сто ва о ње го вим ро ма ни ма, са рад ник 
у ча со пи си ма и по моћ ник на мно гим по сло ви ма, чак и све док на 
вен ча њу. Ипак, њи хов од нос ни је био та ко хар мо ни чан ка ко је са 
стра не мо гло из гле да ти. Још 1864. го ди не Стра хов је пи сао свом 
бра ту: „Што сам ду же с До сто јев ским, тим се ви ше с њим ра зи ла
зим. Фјо дор је стра шно са мо љу бив и его и ста, ма да то и не при ме
ћу је...”2 И До сто јев ски је, са сво је стра не, имао ре зер ви пре ма Стра
хо ву. Та ко га у пи сму су пру зи од 12. фе бру а ра 1875. го ди не на зи ва 
„бед ним бо го сло вом” ко ји га је „већ јед ном у жи во ту на пу стио, 
он да ка да је про па ла Епо ха, а вра тио се тек по сле успе ха Зло чи на 
и ка зне”.3 Би о граф До сто јев ског Ле о нид Гро сман на га ђа да је „не ки 
не ра све тље ни до га ђај” у то вре ме за у век по ква рио њи хо ве од но се. 
Обо стра на не тр пе љи вост оста ла је, ме ђу тим, при та је на за пи шче
вог жи во та, а Стра хов му је, на пр ви по глед, остао ду бо ко при вр жен 
и по сле смр ти. То се очи то ва ло и у би о граф ском тек сту ко ји је по
слао Тол сто ју од мах по што је об ја вљен, а ко ји је, сход но при ли ци, 
оби ло вао су пер ла ти ви ма и био ли шен ма ка кве ам би ва лент но сти. 
Али чир фру стра ци је ти ме је са мо на ста вио да бу ја и мо рао је кадтад 
да пр сне. Та ко је Стра хов убр зо Тол сто ју упу тио и при ват ну епи сто
лу у ко јој је дао сво је вр сну до пу ну свог ви ђе ња по чив шег ве ли ка на. 

Стра хо вље во пи смо при ка зи ва ло је До сто јев ског у са свим 
дру га чи јем све тлу, то но ви ма до стој ним Рем бран то вих пла та на. 
„Он је био зао, за ви дљив и раз вра тан”4, „истин ски не сре ћан и лош 
чо век, ко ји је уо бра жа вао да је срећ ник, ју нак, и не жно је во лео 
ис кљу чи во се бе”.5 Упо ре ђу ју ћи пи сца са чу ве ним не га тив ци ма ње
го вих ро ма на, Стра хов по не где за ла зи у по је ди но сти и на во ди кон
крет не си ту а ци је, ме ђу ко ји ма нас, у овој при ли ци, по себ но за ни ма 
јед на, не по сред но ве за на за на шу те му. Реч је о јед ном до жи вља ју са 
за јед нич ког пу то ва ња по Евро пи из го ди не 1862. „У Швај цар ској, 
пре да мном, он је та ко ки њио слу гу, да се овај увре дио и пре ба цио 
му: ’Ја сам та ко ђе чо век!’ Се ћам се ка ко је за ме не већ та да би ло 
по ра зно што је то ре че но про по вед ни ку ху ма но сти, и што су се у 
то ме ода зва ла схва та ња сло бод не Швај цар ске о пра ви ма чо ве ка.”6 

2 Нав. пре ма: Ни ко лај На сет кин, До сто јев ски. Ен ци кло пе ди ја, прев. Не да 
Ан дрић Ра до је вић, ЦИП, Под го ри ца 2004, 693. 

3 Фјо дор До сто јев ски, Пи сма: 1832–1881, том III, прев. Ма ја Јон чић и др., 
Ло го с–Гра фи чар, Бе о гра д–У жи це 2015, 72.

4 Нав. пре ма: А. До сто јев ски, Успо ме не, 2, 181. 
5 Исто, 183. 
6 Исто, 181. 
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Ана До сто јев ски се, као што је по зна то, у за вр шном де лу 
сво јих Успо ме на с гор чи ном освр ну ла на ово пи смо, на сто је ћи да 
си сте ма тич но де ман ту је дис ква ли фи ка ци је дво лич ног по ро дич ног 
при ја те ља. По во дом ин ци ден та у Швај цар ској, она бе ле жи: „Мој 
муж је због бо ле сти био по не кад на пра сит, и мо гу ће је да се из ви
као на кел не ра ко ји је оте зао са до но ше њем на ру че ног је ла (јер у 
че му би се дру го ме мо гло из ра зи ти ’ки ње ње’ кел не ра?), али то ни је 
озна ча ва ло зло бу, не го не стр пљи вост.”7 Не сум њи во је да у ње ном 
ра су ђи ва њу има ло ги ке, али и на га ђа ња, па и су пру жнич ке при
стра сно сти, због че га га мо ра мо узе ти са из ве сном ре зер вом. Ипак, 
по себ ну па жњу за слу жу је за вр шни део ко мен та ра по ме ну те епи
зо де, бу ду ћи да из но си јед но оп ште за па жа ње. Ау тор ка, на и ме, 
сум ња у ве ро ват ност кел не ро ве по бу не, али не за то што јој она 
де лу је пре те ра но сме ло, већ из са свим су прот ног раз ло га: „У Швај
цар ској је про сти свет та ко груб, да се слу га у од го вор на увре ду 
не би огра ни чио на жа ло сне ре чи, не го би умео и усу дио се да 
од го во ри дво стру ком др ско шћу, пот пу но се узда ју ћи у то да не ће 
би ти ка жњен.”8 Ве ро ват но по у че на лич ним ис ку стви ма, Ана До
сто јев ски ука зу је на не ке ма ње ис так ну те аспек те та да шње швај
цар ске де мо кра ти је, од но сно швај цар ског мен та ли те та. И ма да јој, 
по све му су де ћи, ком пли ко ва на ди ја лек ти ка од но са ро ба и го спо
да ра из Хе ге ло ве Фе но ме но ло ги је ду ха ни је би ла по зна та, мо гло јој 
је би ти по зна то јед но са вре ме но де ло ру ске књи жев но сти у ко јем је 
на сли чан на чин те ма ти зо ван на чин оп хо ђе ња швај ца р ске по слу ге. 

Иа ко је у свом пи сму Тол сто ју Ни ко лај Стра хов по ме нуо и 
Сви дри гај ло ва и Ста вро ги на као ли ко ве са знат ним ау то би о граф
ским еле мен ти ма, сти че се ути сак да је, оцр та ва ју ћи по р трет До
сто јев ског, у све сти нај ви ше имао ју на ка За пи са из под зе мља. На 
по је ди ним ме сти ма ње го ве ин тр о спек ци је го то во се по ду да ра ју 
са Стра хо вље вим дис ква ли фи ка ци ја ма, а пе р ма нент ни су коб са 
слу гом Апо ло ном, ње го вим „му чи те љем” и „ракра ном”, ин ди ка
ти ван је у мно гим по гле ди ма. Опи су ју ћи ин ци дент са швај цар ским 
ко но ба ром, кри ти чар је мо жда имао и не ке дру ге при зо ре из За пи са. 
Та мо се, на и ме, по ред до ми нант ног Апо ло на, по ја вљу ју још не ки 
ли ко ви из све та услу жних де лат ни ка, спо ред ни али од из ве сног 
зна ча ја за наш кон текст, ко ји та ко ђе ста вља ју на про бу ин те гри тет 
глав ног ју на ка. Ре ци мо, ко чи ја ши ко ји ма увек тре ба пла ти ти, кат кад 
и по след њим пре о ста лим нов цем, а чи ји по глед уме да бу де не при
јат но љу бо пи тљив. Или баш ко но ба ри, чи ја уло га у сце ни бан ке та са 
не ка да шњим школ ским дру го ви ма ни је бе зна чај на. Про та го нист, 

7 А. До сто јев ски, „Од го вор Стра хо ву”, Успо ме не, 2, 185. 
8 Исто.
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ко ји се сам на мет нуо да уче ству је у све ча ном ис пра ћа ју Звер ко ва, 
сти гао је мно го пре оста лих, јер га ни ко ни је оба ве стио о по ме
ра њу тер ми на. „Сео сам; кел нер је по чео да по ста вља; у ње го вом 
при су ству осе тио сам се још ви ше увре ђен. Око шест са ти, сем 
упа ље них лам пи, уне ли су и све ће. Кел нер ни је ни по ми слио да их 
уне се чим сам ја сти гао.”9 А кад се оста ли нај зад по ја ве, огор че ни 
„па ра док са лист” ће се на пи ти и на пра ви ти скан дал, очај нич ки се 
тру де ћи да скре не на се бе па жњу и по ста не ју нак ве че ри, ма кар и 
не га ти ван. Ње го ва хи сте рич на мо но дра ма би ва, ме ђу тим, иг но ри
са на, осим што се по слу жи тељ, ко ји по вре ме но ула зи у про сто ри ју, 
за у ста вља да би га ра до зна ло по сма трао. Чи ње ни ца да се та по је
ди ност по ми ње два пу та по ка зу је ко ли ко је и ко но бар ско оп хо ђе ње 
до при но си ло оп штем осе ћа њу уни же но сти чо ве ка из „под зе мља”. 

Бу ду ћи да су За пи си из под зе мља на пи са ни не ке две го ди не 
по сле пу то ва ња са Стра хо вим, мо гу ће је да је слу чај са швај цар ским 
ко но ба ром имао ути ца ја на ком по но ва ње по ме ну те сце не. Оста је 
не по зна то да ли је сам Стра хов те две ства ри до вео у ве зу, али је 
за нас још за ни мљи ви је јед но дру го пи та ње ко је се ти че кри ти ча ра 
и ње го вог пи сма: да ли се, док га је са ста вљао, се ћао јед не дав не 
при че са мог Ла ва Тол сто ја? Прет по ста вља мо да ни је, јер да је сте 
мо жда би са др жај пи сма из гле дао дру га чи је. По гле дај мо за што. 

*

При по вет ка „Лу церн” на ста ла је 1857. го ди не и још увек спа да 
у Тол сто је ва мла да лач ка де ла, ма да је у то вре ме он већ уве ли ко 
афир ми сан пи сац, за хва љу ју ћи три ло ги ји Де тињ ство, Де ча штво, 
Мла дост и по то њим Се ва сто пољ ским при ча ма. Иа ко не ула зи у 
ка нон пи шче вих вр хун ских оства ре ња, ова про зна тво ре ви на при
вла чи на шу па жњу не са мо сво јом те мом не го и из ве сним тач ка ма 
до ди ра са ства ра ла штвом и пре о ку па ци ја ма Фјо до ра До сто јев ског. 
На пи са на по сле пр вог Тол сто је вог пу то ва ња по Евро пи, она из ра
жа ва раз о ча ра ње за пад ном ци ви ли за ци јом, до не кле слич но оно ме 
ко је за ти че мо у не што ка сни јим Зим ским бе ле шка ма о лет њим ути
сци ма ње го вог ко ле ге по пе ру.10 С дру ге стра не, „Лу церн” сво јим 
при по ве да њем у пр вом ли цу и дво дел ном ком по зи ци јом под се ћа 
на За пи се из под зе мља11, с тим што у ње му на ра тив нофик ци о ни 

9 Ф. М. До сто јев ски, За пи си из под зе мља, прев. Ми ло сав Ба бо вић, БИГЗ, 
Бе о град 1984, 65.

10 На ову срод ност ука зао је, у јед ној фу сно ти сво је мо но гра фи је До сто
јев ски, не мач ки сла вист Мак си ми ли јан Бра ун. 

11 Ја сми на Ах ме та гић у сво јој Књи зи о До сто јев ском (2013) на зи ва Зим
ске бе ле шке „плат фор мом” за За пи се из под зе мља, јер је у њи ма већ при су тан 
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део прет хо ди ре флек сив нофи ло зоф ском. Ау то би о граф ски мо ме нат 
ов де је још ви дљи ви ји, ма да је из ме ђу пи шче вог и при по ве дач ког 
„ја” по ву че на ја сна ди стинк ци ја у над на сло ву ко ји гла си Из бе ле
жа ка кне за Д. Не хљу до ва. 

Ше та ју ћи швај цар ским гра ди ћем, мла ди пле мић на и ла зи на 
улич ног сви ра ча чи ји ни зак раст и цр на, по ха ба на оде ћа го то во 
да ан ти ци пи ра ју бу ду ћег Ча пли но вог скит ни цу. Ње го ва пе сма и 
сви ра ње на ги та ри би ли су, ме ђу тим, при јат ни, па се на ули ци, 
бал ко ни ма и про зо ри ма хо те ла убр зо оку пи ло сто ти нак љу ди. Ипак, 
ка да је умет ник, по сле свог по лу ча сов ног на сту па, за шао ме ђу 
слу ша о це са ис пру же ним кач ке том, по на вља ју ћи три пу та уч ти ве, 
ду хо ви те фра зе ко ји ма је тра жио на гра ду, ни ко му, осим Не хљу до
ва, ни шта ни је дао. На пр о тив, „све гла сни је и гла сни је чу ли су се 
жа гор и ру га ње”.12 По сти ђен та квим ис хо дом – „сти део сам се због 
ма лог чо ве ка, због го ми ле, због се бе”13 – кнез од лу чу је да по зо ве 
чо ве чуљ ка на пи ће, што овај при хва та, пред ла жу ћи обли жњу, „про
сту” ка фа ну. Али реч про ста у Не хљу до ву бу ди пр ко сну ре ак ци ју. 
Не, не ће во ди ти свог го ста, ма ка ко не у гле дан био, ни у ка кву 
оп ску р ну крч му, не го баш у лук су зни „Швај цер хоф”, хо тел у ко јем 
су од се ли и он и сва она нео се тљи ва пу бли ка. 

Ов де је по треб но до да ти да је уну тра шњи кон фликт мла дог 
ру ског ари сто кра те са го сти ма „Швај цер хо фа” по чео још ра ни је, а 
да по не ким по је ди но сти ма под се ћа упра во на су коб ју на ка За пи са 
из под зе мља са сво јим окру же њем. Мла ди ру ски пле мић је, на и ме, 
од по чет ка ин диг ни ран кон фор ми змом и бла зи ра но шћу бо га тих 
Ен гле за у ко ји ма као да не ма жи во та. То је би ло при мет но на ро
чи то за обе ди ма, где је вла да ла „стр о га, за ко ном осве шта на при
стој ност, не дру же љу би вост, ко ја се ни је за сни ва ла на гор до сти 
већ на од су ству по тре бе за збли жа ва њем, и шту ро за до вољ ство у 
удоб ном и при јат ном под ми ри ва њу сво јих по тре ба”.14 Ту ат мос фе
ру при по ве дач по ре ди са сво јим прет ход ним бо ра ви штем, па ри ским 
пан си о ном у ко јем се, „под ути ца јем фран цу ског дру же љу бља”, 
два на е сто ро го сти ју „оку пља ло око за јед нич ког сто ла као на за
ба ву”, а сва ко је, „не ха ју ћи за то ка ко ће то ис па сти, тру ћао шта би 

„онај тон и на чин при по ве да ња ко ји је по том ши ре и до след но раз ви јен у За пи
си ма”. Ис по ста вља се да ова два про зна де ла има ју из ве сно је дин ство и да, као 
та ква, ус по ста вља ју од нос пре ма Тол сто је вој при чи, што је и за нас би ло под
сти цај но. До дај мо и то да је при чу „Лу церн” ана ли зи рао и Љу би ша Је ре мић у 
сво јој Ма лој књи зи о Тол сто ју (2007). 

12 Лав Ни ко ла је вич Тол стој, „Из бе ле жа ка кне за Д. Не хљу до ва. Лу церн”, 
прев. Ма ри ја Сто јиљ ко вић, у: Три смр ти и дру ге при по вет ке, Про све та –Рад, 
Бе о град 1983, 17. 

13 Исто, 18.
14 Исто, 9. 
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му па ло на ум”.15 На су прот ово ме, от ме ни љу ди из „Швај цер хо фа” 
опи са ни су као не ка кве бри жљи во до те ра не лут ке ко је се кре ћу ла
га но и го во ре ти хо, од ко јих мно ги има ју чак вр ло ле па ли ца, али се 
на њи ма не очи ту је ни ка кво ду шев но уз бу ђе ње, већ „са мо свест о 
соп стве ном бла го ста њу и пот пу но од су ство па жње за све што их 
окру жу је”.16 Уоч љи во је да пи шчев при по вед ни ал тер его ов де ус по
ста вља две вр сте вред но сно де фи ни са них опо зи ци ја: ин тер на ци о
нал ни ми ље из пан си о на над ре ђен је хо тел ском окру же њу у ко јем 
до ми ни ра ју Ен гле зи, док је, не што дис крет ни је, фран цу ска до ма
ћин ска дру же љу би вост прет по ста вље на швај ца р ској уз др жа но сти. 

У Тол сто је вој при чи по сто ји и ка рак те ри сти чан де таљ ко ји 
као да на го ве шта ва јед ну од фиксиде ја чо ве ка из под зе мља. У кне
зу Не хљу до ву, ко ји се у Лу цер ну осе ћа уса мље но, све ви ше по чи ње 
да се го ми ла срџ ба, да би из би ла на ви де ло по сле улич ног кон цер
та. Док по ку ша ва да су стиг не сви ра ча, он на и ла зи на јед но од оних 
„мр твих” ли ца, Ен гле за ко га је већ био за па зио по ле њо сти с ко јом 
је из го ва рао ре чи, јер је „та ко до бро жи вео на све ту да му се ни је 
ни го во ри ло”.17 Та по ја ва у ње му рас пи ру је гнев и на во ди га на агре
си ван гест: „Два пут сам про шао та моам о по ред Ен гле за и, с бес
крај ним ужи ва њем, оба пу та га, не укло нив ши му се с пу та, му нуо 
лак том.”18 Очи глед на је слич ност са епи зо дом из За пи са из под зе мља, 
у ко јој се ју нак оп се сив но устре мио на не ког офи ци ра, но Тол сто
јев ју нак не за ла зи у ин тро спек ци ју по во дом овог слу ча ја ни ти 
ис ка зу је би ло ка кав пси хо па то ло шки по рив. У том ча су он је усред
сре ђен на ма ле ног сви ра ча и на сво ју же љу да у ње го вим очи ма 
не ка ко ис ку пи без ду шне слу ша о це. 

Не хљу до вље ва им пул сив на од лу ка да за по зор ни цу сво је ху
ма но сти ода бе ре „Швај це р хоф” до ве шће, ме ђу тим, до но вих по во да 
за фру стра ци ју и гнев. И ту на сце ну сту па ју ко но ба ри. Исти они 
ко ји су прет ход но опи са ни као „не ве ро ват но уч ти ви и ве о ма фи ни”19 
док по слу жу ју за ве че ром и, „пот чи ња ва ју ћи се и не све сно оп штој 
ћу тљи во сти, ша па том вас пи та ју ка кво ви но же ли те”.20 Та ко је бар 
би ло док је се део ме ђу бо га та ши ма. А ка да се на ула зу хо те ла по
ја вио пра ћен скит ни цом, ства ри су се дра стич но про ме ни ле. Нај
пре их ко но бар у пре двор ју иг но ри ше, а за тим их, по сред ством 
вра та ра, ста ри ји кел нер упу ћу је у скром но на ме ште ну пив ни цу, 
на ме ње ну обич ним го сти ма. Тек та да сле ди оно глав но: 

15 Исто, 11. 
16 Исто, 10. 
17 Исто, 18. 
18 Исто, 19. 
19 Исто, 9. 
20 Исто, 10. 



275

Кел нер ко ји до ђе да нас по слу жи, поглéда ју ћи нас с крот ким, 
по дру гљи вим осме хом, с ру ка ма у џе по ви ма, ћа скао је с гр ба вом 
су до пе ром. Он се, очи то, тру дио да нам по ка же ка ко ње му, иа ко се 
по дру штве ном по ло жа ју и по до сто јан ству осе ћа не из мер но ви шим 
од пе ва ча, не са мо што ни је кри во не го га то што нас по слу жу је 
чак истин ски за ба вља.21

Го ми ла ју ћи де та ље, Тол стој ми ну ци о зно мо ти ви ше пси хо ло
шку ре ак ци ју свог ју на ка, што је већ бли ско оми ље ном по ступ ку 
До сто јев ског. Фи зич ки хен ди ке пи ра на же на за шан ком укла па се 
у не у глед ни ам би јент пив ни це, кон тра стан спрам рас ко ши дру гих 
хо тел ских дво ра на, а ко но ба ров ле же ран став, осмех и ру ке у џе
по ви ма пред ста вља ли су истин ску про во ка ци ју. Ка да др зник још 
и на миг не сви ра чу, пи та ју ћи да ли же ле „обич но пи ће”, мла ди кнез 
при хва та иза зов и на ру чу је нај бо љи шам па њац. Ни то, ме ђу тим, 
као ни ње гов на пор да за др жи што мир ни ји и до сто јан стве ни ји 
став, не им пре си о ни ра ко но ба ра. До но се ћи по руџ би ну, овај до во ди 
и дво ји цу ко ле га, ко ји се да ју не да ле ко од њих, по сма тра ју ћи их 
„као што ро ди те љи по сма тра ју са ужи ва њем сво ју ми лу де цу кад 
се љуп ко игра ју”.22

На су прот па ра док са ли сти из под зе мља, Не хљу дов ни је не у
ро ти чан лик, па успе ва да оста не при бран упр кос овим ис ку ше њи
ма, али ће на кра ју и он би ти из ба чен из рав но те же. То ме је до при нео 
раз го вор са му зи ча рем, чи је га је од су ство по но са за пре па сти ло. 
Чи та лац мо же са мо да прет по ста ви да ли је по мир љи во тр пље ње 
увре да плод уро ђе не снис хо дљи во сти, ко лек тив ног мен та ли те та, 
ду го трај ног по ту ца ња или све га то га за јед но, тек умет ни ко ва не
у глед на спо ља шњост би ла је, ис по ста ви ло се, у пот пу ном скла ду 
са уну тра шњом ин фе ри ор но шћу. „Ње му ни на ум ни је па да ло да 
се љу ти на њих; на про тив, он је у мо јој опа сци ви део ома ло ва жа
ва ње сво га та лен та ко ји их ни је по бу дио да га на гра де и на сто јао је 
да се оправ да пре да мном.”23 Шта ви ше, по ни же ни сви рач оправ да
ва и сво је увре ди о це, а у јед ном ча су чак по чи ње да сум ња у кне
же ве до бре на ме ре: „хо ће те да ме опи је те, да ви ди те шта ће он да 
да бу де са мном”,24 ка же му он, ма да се од мах за тим по сти ди 
сво је по до зри во сти. 

Иа ко се ни је на љу тио на ове ре чи, при по ве дач ви ше ни је мо
гао да за др жи хлад но крв ност, по го то во пред на ме тљи вим и све 
др ски јим по на ша њем ка фан ског осо бља. „Је дан од њих уста де, 

21 Исто, 20. 
22 Исто. 
23 Исто, 24. 
24 Исто, 25. 
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при ђе ома ле ном чо ве чуљ ку, за гле да му се у те ме и ста де да се сме
шка.”25 Ча ша ће би ти пре ли ве на ка да се по ја ви и вра тар ко ји, „не 
ски да ју ћи кач кет, уђе у ода ју и, на лак тив ши се на сто, се де по ред 
ме не”.26 У том тре нут ку из Не хљу до ва про ва љу је с му ком об у зда
ва ни бес ко ји се та ло жио још од до ла ска у „Швај цер хоф”:

 Ка кво пра во ви има те да се сме је те овом го спо ди ну и да сед
не те крај ње га кад је он гост, а ви ла кеј? За што се ни сте сме ја ли 
да нас за руч ком ме ни, за што се ни сте укме ти ли по крај ме не? Због 
то га што је он бед но оде вен и што пе ва на ули ци? Због то га, а на 
ме ни је ле по оде ло. Он је си ро мах, али је хи ља ду пу та бо љи од вас, 
убе ђен сам. Јер он ни ко га ни је увре дио, а ви ње га вре ђа те.27

Бе ле же ћи ово, кнез ка же ка ко би се ра до по ту као са ко но ба ром 
и вра та ром да ни су устук ну ли, то бо же за чу ђе ни же сти ном ње го ве 
ре ак ци је, али се он ви ше ни је дао за у ста ви ти. Ње гов гнев окре ће се 
и пре ма Ен гле зи ма, сва ка ко услед још све жих успо ме на на крим ски 
рат ни по раз, па би „млат нуо шта пом по гла ви бес по моћ ну ен гле ску 
го спо ђи цу. Да сам у том ча су био у Се ва сто по љу, са ужи ва њем бих 
јур нуо у ен гле ске ро во ве да бо дем и се чем”.28 Али со ци јал на мо ти
ва ци ја ов де пре те же над на ци о нал ном. Не хљу дов ин си сти ра да 
ње га и ње го вог го ста пре ба це у бо љу са лу, по зи ва ју ћи се на де мо
крат ске прин ци пе гра ђан ског дру штва: „Зар ни су сви ко ји пла ћа ју 
рав но прав ни у го сти о ни ца ма? Не са мо у ре пу бли ци већ и у це лом 
све ту. Јад на је ва ша ре пу бли ка!”29 И по што је рас крин као вра та ре
ву лаж да је све ча на са ла за тво ре на, он по сти же шта је хтео. А кад 
је ви део да та мо ве че ра ен гле ски пар, мла дић од лу чи да у сво јој 
по бу ни иде до кра ја: „И по ред то га што су нам по ну ди ли за се бан 
сто, ја се дох с пр ља вим пе ва чем уза са мог Ен гле за и на ре дих да нам 
ова мо до не су бо цу с пре о ста лим ви ном.”30 По сле ово га, ен гле ски 
пар де мон стра тив но на пу шта са лу, а кнез се убр зо опра шта од ужа
сну тог сви ра ча, ука зу ју ћи му на ра стан ку нај ве ће ува жа ва ње.

*

Иа ко се рад ња у „Лу цер ну” од и гра ва ла не ко ли ко го ди на пре 
ре фор ми Алек сан дра II, да кле у тре нут ку ка да је у Ру си ји кмет ство 
још на сна зи, ис по ста ви ло се да ру ски пле мић ми сли и осе ћа ху ма

25 Исто. 
26 Исто, 26. 
27 Исто. 
28 Исто, 27.
29 Исто. 
30 Исто, 28. 
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ни је од бри тан ских ари сто кра та, па и од обич них гра ђа на хел вет ске 
ре пу бли ке, још та да ви ђе не као узо р не прав не др жа ве. Бу кви ца 
ко ју је одр жао ко но ба ри ма вра ћа нас, та ко ђе, и За пи си ма из под
зе мља, од но сно тре нут ку Ли зи не по се те про та го ни сти. По сти ђен 
не са мо због сце не са Апо ло ном не го и због свог бед ног ста на, њен 
не су ђе ни спа си лац јој та да ка же: „ја са по но сом гле дам на сво је 
си ро ма штво. Си ро мах сам, али пле ме нит… Јер мо же чо век би ти 
си ро мах и пле ме нит”.31 За ни мљи во је да слич не оп сер ва ци је код 
До сто јев ског за ти че мо још мно го ра ни је, већ у ро ма ну Бед ни љу ди 
(1846), ње го вом пр вом об ја вље ном де лу. У на шем кон тек сту још 
је за ни мљи ви је то што се у јед ном од пи са ма глав ног ју на ка по ми
ње ве р глаш ко ји сви ра у мон ден ској Го ро хо вој ули ци, по ку ша ва
ју ћи да из ма ми не ку ко пеј ку од бо га та ша ко ји та мо ку пу ју. С тим 
у ве зи, Дје ву шкин пи ше ка ко овај „ви ше за слу жу је по што ва ње 
не го они. Иа ко цео дан хо да и му чи се, че ка пле сњи ви, бед ни грош 
да би се пре хра нио, он је ипак свој го спо дар, сам се бе хра ни”.32 
Па ра ле ла са сви ра чем из „Лу цер на” ви ше је не го очи глед на. Осим 
то га, на зи ва ју ћи вер гла ша „пле ме ни тим про сја ком” ју нак Бед них 
љу ди већ из ра жа ва ми сао ко ја ће би ти још пре ци зни је фор му ли са на 
у За пи си ма из под зе мља. 

Иде ју о пле ме ни то сти у си ро ма штву код До сто јев ског су за
сту па ла два убо га гра ђа ни на. Код Тол сто ја је за сту па имућ ни ари
сто кра та. У дру гом де лу при по ве сти, у ко јем пре и спи ту је сво ја 
ис ку ства, он ће се ре тор ски за пи та ти да ли је ви ше чо век онај лорд 
ко ји је љу ти то по бе гао од сто ла ви дев ши по ха ба но пе ва че во оде ло 
и ни је му дао „ни ми ли о ни ти део свог имет ка”, а за чи ји се ра чун 
чи не зло чи ни у не кој да ле кој Ки ни, или си ро ти му зи чар ко ји са 
фран ком у џе пу кр ста ри све том, не чи не ћи ни ко ме зло. За пи та ће 
се, та ко ђе, ка ко се ова ко не што мо гло де си ти ов де где су ци ви ли
за ци ја, сло бо да и јед на кост до сти гле нај ви ши сте пен, где се оку
пља ју на мер ни ци, нај ци ви ли зо ва ни ји љу ди нај ци ви ли зо ва ни јих 
на ци ја. За што ти обра зо ва ни, ху ма ни љу ди, спо соб ни у це ли ни за 
сва ки ча стан, ху ман чин, не ма ју пле ме ни тог људ ског осе ћа ња за 
лич но до бро чин ство?33

На ова и дру га по ста вље на пи та ња Тол сто јев ал тер его не ће 
екс пли цит но од го во ри ти јер сма тра да чо век не тре ба да „да је од
го во ре на пи та ња ко ја му се по ста вља ју је ди но да би за у век оста ла 
са мо пи та ња”34, узда ју ћи се у ис прав ност не до ку чи ве Бо жи је про

31 До сто јев ски, нав. де ло, 106. 
32 Фјо дор М. До сто јев ски, Бед ни љу ди, прев. Јо ван Мак си мо вић, Fe r niks 

li bris, Бе о град 2010, 107. 
33 Тол стој, нав. де ло, 32. 
34 Исто, 34. 
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ми сли. Уме сто ње га, по ну ди ће их, не ку го ди ну ка сни је, Фјо дор 
До сто јев ски, по што се, јед на ко ре зиг ни ран, вра ти са свог пр вог 
пу то ва ња по Евр о пи, упра во оног на ко јем му се бе ше при дру жио 
Ни ко лај Стра хов. Је ди но пи смо ко је је са тог дво и по ме сеч ног пу
то ва ња на пи сао би ло је упу ће но по чет ком ју ла 1862. го ди не из 
Па ри за и то баш Стра хо ву. У ње му пи сац раз ра ђу је на чи не ка ко 
да се на ђе са при ја те љем ка да се и овај оти сне на пут. Он, та ко ђе, 
об ја шња ва за што дру гих пи са ма ни је би ло: „За при стој но пи смо 
из ино стран ства тре ба ипак јед но три да на ра да, а где ов де да на
ђем три да на? Не ка бу де шта бу де!”35 И би ло је та ко да је тек на ред
не го ди не, у ча со пи су Вре ме ко ји је из да вао са бра том Ми ха и лом, 
об ја вио Зим ске бе ле шке о лет њим ути сци ма, текст ко ји и те мат
ски и жан ров ски пре ва зи ла зи кон вен ци је пу то пи са и кре ће са ка 
есе ју. Ма да је на свом пу то ва њу об и шао и Ита ли ју, Швај цар ску и 
Не мач ку, за бе ле жив ши по не ки ути сак и из тих зе ма ља, по го то во 
из Не мач ке, До сто јев ски се у свом освр ту нај ви ше ба вио Фран цу
ском и Ен гле ском, тач ни је Па ри зом и Лон до ном. Ви ше од све га 
дру гог, по ре ђе ње ове две пре сто ни це на во ди на по ми сао о уну тра
шњем са гла сју из ме ђу „Лу цер на” и Зим ских бе ле жа ка. 

Иро нич но ин то ни ра не по хва ле па ри ском ре ду, тре зве но сти 
и ком фо ру по ка зу ју да До сто јев ски ни је био им пре си о ни ран гра
дом све тло сти. Још у пи сму Стра хо ву он се жа лио: „Ах, Ни ко ла је 
Ни ко ла је ви чу, Па риз је ве о ма ту ро бан град, и кад у ње му не би би ло 
ве о ма мно го за и ста пре див них ства ри, ствар но би се мо гло умре
ти од до са де.”36 За фор ми ра ње ње го вог ути ска ни су, да кле, би ли 
пре суд ни ар хи тек тон ски под ви зи, спо ме ни ци кул ту ре, ци ви ли за
циј ска до стиг ну ћа или за бав ни са др жа ји, већ не што дру го. Гро сман 
на во ди да су за До сто јев ског гра до ве и зе мље чи ни ли пре све га њи
хо ви жи те љи, а да га ту ри стич ке атрак ци је ни су мно го за ни ма ле. 
„При ли ком њи хо вог пр вог су сре та у Же не ви пи сац је ва тре но по чео 
об ја шња ва ти Стра хо ву ’ка ко пре зи ре оби чан, ба на лан оби чај да 
се пре ма во ди чу раз гле да ју зна ме ни та ме ста’. Он је са мо па жљи во 
по сма трао љу де и мно го чи тао.”37 Очи глед но, ни је слу чај но спи са
тељ ску во ка ци ју прет по ста вио за ни ма њу ин же ње ра. Та ко ће у Зим
ским бе ле шка ма по све до чи ти ка ко се већ у во зу, а он да и у хо те лу, 
су срео са по ли циј ском при смо тром, да би му се по том зга ди ли гра
ђан ско ли це мер је, грам зи вост и лу кав ство тр го ва ца, чу ве на фран
цу ска слат ко ре чи вост, као и ат мос фе ра ужур ба но сти, го ми ла ња 

35 Фјо дор До сто јев ски, Пи сма: 1832–1881, том I, прев. Ми ла Стој нић и др., 
Ло го с–Гра фи чар, Бе о гра д–У жи це 2015, 409. 

36 Исто. 
37 Ле о нид Гро сман, До сто јев ски, прев. Ли ди ја Су бо тин, СКЗ, Бе о град 

1974, 244. 
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ка пи та ла и вла да ви не нов ца. „Фран цуз је ми ран, од ме рен, па жљив, 
али ли це ме ран и но вац му је све. Иде а ла не ма ни ка квих”38, пи сао 
је Стра хо ву. А у ка сни јем пу то пи су, он, по пут Тол сто је вог при по
ве да ча, пре и спи ту је иде је про све ти тељ ских фи ло зо фа на под ло зи 
за хук та лог ка пи та ли зма, ни жу ћи пи та ња и од го во ре: 

Шта је то li berté? Сло бо да. Ка ква сло бо да? Под јед на ка сло бо да 
да сва ко мо же чи ни ти што му је во ља, у гра ни ца ма за ко на. А кад 
мо жеш да чи ниш што ти је во ља? Кад имаш ми ли он. Да је ли сло бо да 
сва ко ме ми ли он? Не да је. Па шта је чо век без ми ли о на? Чо век без 
ми ли о на ни је онај ко ји ра ди шта хо ће, већ онај са ко јим дру ги чи не 
шта хо ће.39 

Из ово га сле ди за кљу чак да со ци ја ли зам у Фран цу ској ни је 
мо гућ, а ако уоп ште је сте он да је то на не ком дру гом ме сту. 

Ипак, у по ре ђе њу са Лон до ном, Па риз је у очи ма До сто јев ског 
до бро и про шао. У опи су ен гле ске пре сто ни це та ле нат пи сца удру
жио се са ин же њер ским обра зо ва њем,40 а нај у пе ча тљи ви ја су два 
кон траст на при ка за – Кри стал па ла са и Вај тче пе ла. На јед ном по лу 
је мо ну мен тал ни дво рац од ста кла, по диг нут ра ди одр жа ва ња 
Свет ске из ло жбе, исти онај ко ји ће би ти по ме нут и у За пи си ма из 
под зе мља, а ко ји већ ов де до би ја сим бо лич но зна че ње ка кво је код 
Мил то на имао пан де мо ни јум – ве ли чан стве не гра ђе ви не у ко јој 
је оли че на пра и скон ска гор дост ду ха, храм мо дер ног идо ло по клон
ства у ко ји се „по кор но сли ва ју” ми ли о ни Ва а ло вих по кло ни ка 
при спе лих са свих стра на све та. „То је не ка ква би блиј ска сли ка, 
не што као Ва ви лон, не ка кво про ро чан ство из Апо ка лип се, ко је се 
ис пу њу је на о чи глед сви ју.”41 Али Ва ал је де мон раз вра та и то је 
оно че му стре ми ово без бо жно хо до ча шће. За то је, као су про тан 
екс трем, по да стрт је зив опис си ро ма шке че твр ти у ко јој се су бо том 
уве че за ба вља про ле тер ски и лум пен про ле тер ски Лон дон, „ми ли
о ни љу ди, на пу ште ни и прог на ни са људ ске го збе”42, ко ји бо жан ству 

38 До сто јев ски, Пи сма, I, 409.
39 Фјо дор До сто јев ски, „Зим ске бе ле шке о лет њим ути сци ма”, пре в. Ми

ло сав Ба бо вић, у: При по вет ке, I, Рад, Бе о град 1979, 253. 
40 „Тај и да њу и но ћу ужур ба ни и као мо ре не пре глед ни град, пи сак и 

за ви ја ње ма ши на, же ле зни це про ве де не из над кро во ва ку ћа (а го то во и ис под 
ку ћа), та сме лост пред у зи мљи во сти, при вид ни не ред ко ји је у су шти ни нај са
вр ше ни ји бур жо а ски ред, та отро ва на Тем за, ва здух пун ди ма од ка ме ног угља, 
ти ве ле леп ни скве ро ви и пар ко ви, они стра шни кра је ви и ја зби не гра да, као 
Вај тче пел, са сво јим по лу го лим, ди вљим и глад ним ста нов ни штвом. Си ти са 
сво јим ми ли о ни ма и свет ском тр го ви ном, кри стал ни дво рац, свет ска из ло жба...” 
(исто, 238). 

41 Исто, 239. 
42 Исто, 241. 
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бла го у тро би ја при но се на жр тву „сво ју не дељ ну уште ђе ви ну, све 
што су за ра ди ли те шким тру дом и про клет ством”.43 Ту сли ке по
ста ју дан те ов ске,44 ан ти те тич ке ка ко спрам кри стал не па ла те та ко 
и спрам Го ро хо ве ули це или рас ко шне тр пе за ри је Тол сто је вог „Швај
цер хо фа”. А на са мом дну ве ле град ске ка љу ге при ка зан је ХајМар
кет, кварт про сти ту ци је у ко јем се, ра ме уз ра ме, ти ска ју ле по ти це 
и ту бер ку ло зне ал ко хо ли ча р ке, укљу чу ју ћи и ма ло лет не блуд ни це 
ко је мај ке лич но под во де му ште ри ја ма. „Де вој чи це од два на е стак 
го ди на хва та ју вас за ру ку и мо ле да иде те са њи ма.”45 Ове жа нр
сце не ево ци ра ју, с јед не стра не, оп се сив ни мо тив де чи је пат ње, 
чи је се не бро је не ва ри ја ци је код До сто јев ског ја вља ју од пр вог до 
по след њег ро ма на, док, с дру ге стра не, на го ве шта ва ју са др жај мо
но ло га ко ји ће ју нак За пи са из го во ри ти пред Ли зом у јав ној ку ћи. 

По сма тра ни упо ре до, за па жа ња и су до ви из не ти у Тол сто је вој 
при по ве ци „Лу церн” и у Зим ским бе ле шка ма о лет њим ути сци ма 
Фјо до ра До сто јев ског не са мо да су уса гла ше ни не го и за ди ру у 
срж ве чи тог не спо ра зу ма из ме ђу Ру са и За пад ња ка. При том, оба 
пи сца вр ло до бро зна ју да ње гов ви нов ник ни су са мо ови по след њи. 
Ру ска књи жев ност је и пре њих ука зи ва ла на мно ге не са вр ше но сти 
Ру са, а на јед ну од њих, ко ју на зи ва „го спод ским не ра дом”, скре
ће па жњу и До сто јев ски: „Ми не во ли мо рад, ни смо на ви кли да 
иде мо ко рак по ко рак, бо ље је јед ним ко ра ком сти ћи до ци ља или 
се огре ши ти о за кон.”46 Упр кос овом са мо кри тич ном то ну, не тре ба 
сум ња ти у то да су пи сцу би ле по зна те ре чи кне за Не хљу до ва из 
„Лу цер на” и да се у осно ви са њи ма сла гао: „Та зар се чи тав људ ски 
жи вот зби ва у ду ху за ко на? Тек је је дан хи ља ди ти део жи во та под
врг нут за ко ну, све оста ло зби ва се из ван ње га, у ду ху оби ча ја и 
на зо ра дру штва.”47 На јед ној стра ни пра во и за ко ни, на дру гој осе
ћа ње чо веч но сти; на јед ној но вац и ма те ри јал не вред но сти, на дру
гој ме та фи зич ке и ду хов не – то је опо зи ци ја ко ја обо ји цу ру ских 
мај сто ра пе ра уда ља ва од за пад њач ког ма те ри ја ли стич ког дру штва. 
То је ујед но во до дел ни ца ко ја и да нас оп ста је из ме ђу Ис то ка и За
па да, Ру си је и Аме ри ке, а ко ја и нас са ме, ов де, на ме ђи две ју ци
ви ли за ци ја и два по гле да на свет, опре де љу је на јед ну или на дру гу 
стра ну. 

43 Исто, 240. 
44 „Све је пи ја но, али ни је ве се ло, већ, на про тив, мрач но, те гоб но и све 

не ка ко чуд но, ћу тљи во. Је ди но псов ка и кр ва ва ту ча на ру ше по кат кад ту сум
њи ву ти ши ну ко ја у ва ма иза зи ва ту гу. Све се жу ри да се што бр же на пи је до 
бе све сти. Же не не из о ста ју иза му же ва и пи ју за јед но с њи ма, а де ца тр че око 
њих и пу зе ме ђу њи ма” (исто). 

45 Исто, 243. 
46 Исто, 225. 
47 Тол стој, нав. де ло, 33. 
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А што се ти че тро у гла До сто јев ски –Стра хов –Тол стој, ту не ке 
ства ри мо жда из гле да ју ја сни је. Иа ко не зна мо по у зда но да ли Тол
сто је ва при по вет ка по чи ва на не ком ствар ном пи шче вом до жи вља
ју, као ни то да ли је пи сац, ства ра ју ћи лик улич ног сви ра ча, имао 
у ви ду вер гла ша из Бед них љу ди, „Лу церн” ипак ба ца све тло под 
ко јим и Стра хо вље во оцр њи ва ње До сто јев ског, а по себ но ин ци дент 
са швај ца р ским ко но ба ром, до би ја ју дру ге ни јан се. Мо жда је, под 
тим све тлом, лак ше раз у ме ти и то што се Тол стој на ње го ве оп ту
жбе ни је оба зи рао. Мо жда је, нај зад, ра зу мљи ви ји и онај ње гов за
го нет ни осмех при ли ком су сре та са Аном Гри гор јев ном. 

Др Јо ван Ч. По пов
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за оп шту књи жев ност и те о ри ју књи жев но сти
jpo povn s@e u net.rs




