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ЗО РАН ЂЕ РИЋ

УЗ ОДЕ ДО СТО ЈЕВ СКОГ

Ове три по е ме Фјо до ра Ми хај ло ви ча До сто јев ског (1821–1881) 
ни су об ја вље не то ком жи во та ве ли ког ру ског и свет ског пи сца. 
Пр ва од њих – „По во дом европ ских до га ђа ја из 1854. го ди не” – на
пи са на је у апри лу 1854. го ди не. До сто јев ски, ко ји је у то вре ме 
слу жио као вој ник у Се ми па ла тин ску, по слао је ру ко пис пре ко ко
ман дан та свог ба та љо на Ве ли хо ва ше фу шта ба Си бир ског кор пу са, 
ге не ралпу ков ни ку Ја ко вље ву, ода кле је зва нич ним пу тем упу ћен 
у Санкт Пе тер бург ше фу Тре ћег оде ље ња Л. В. Ду бељ ту, с мол бом 
да бу де об ја вљен у Сан ктпе тер бур шким но ви на ма. Али Ду бељт 
ни је дао са гла сност за штам па ње по е ме.

Дру га по е ма – „Пр ви јул 1855. го ди не” (ро ђен дан ца ри це Алек
сан дре Фјо до ров не) – на пи са на је у ле то 1855. го ди не и, пре ко ко
ман дан та си бир ског кор пу са, ге не ра ла Г. Х. Гас фор та, пре да та вој
ном ми ни стру с мол бом да је „ба ци под но ге Ње ног им пе ра тор ског 
ве ли чан ства, удо ви це ца ра Ни ко ла ја I, су ве ре не ца ри це”. Мол ба 
је од би је на.

У про ле ће 1856. го ди не До сто јев ски је на пи сао и тре ћу пoему 
– „По во дом кру ни са ња и за кљу чи ва ња ми ра” („Стра шни рат је 
за вр шен!..”). И она је по сла та у Санкт Пе тер бург с мол бом: „...ако 
сма тра те да је мо гућ но из деј ство ва ти ви со ку са гла сност за штам
па ње у не ком пе тер бу шком пе ри о дич ном из да њу”. Ни овом зах
те ву ни је удо во ље но.

По е ме све до че о очај нич ким по ку ша ји ма До сто јев ског да се 
вра ти у књи жев ност. Пр ва пи сма бра ту, по сле ро би је, про же та су 
истом те жњом: „Са да имам мно го по тре ба и на да о ко ји ма ни сам 
ни ми слио, али све су то за го нет ке, па пре ма то ме до [...]. Ве ру јем, 
до зво ли ће ми да штам пам за шест го ди на, а мо жда и ра ни је. Уо ста
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лом, мно го то га се мо же про ме ни ти и за то са да не ћу да пи шем глу
по сти. Чу ће те за ме не” (пи смо од 22. фе бру а ра 1854).

Али то ком жи во та Ни ко ла ја I по ку шај скре та ња па жње нај
ви ших сфе ра на тра гич но без из ла зан по ло жај прог на ног пи сца 
остао је не у спе шан. Из ве сно олак ша ње суд би не До сто јев ског усле
ди ло је тек кра јем 1855. го ди не, на кон што је ге не рал Гас форт, упу
тив ши пе сму „Пр ви јул 1855. го ди не” вој ном ми ни стру у Санкт 
Пе тер бург, за тра жио да се До сто јев ском до де ли под о фи цир ски чин.

На ред ба о уна пре ђе њу До сто јев ског у под о фи ци ра из да та је 
20. но вем бра 1855. Али пи сцу је нај ва жни је би ло да до би је до зво лу 
за об ја вљи ва ње. О то ме све до че пи сма А. Е. Вран ге лу, од 23. мар
та, 13. апри ла и 23. ма ја 1856. „Ша љем по е му по во дом кру ни са ња 
и за кљу чи ва ња ми ра”, на пи сао је До сто јев ски 23. ма ја 1856. „Би ло 
да је до бра или ло ша, ја сам је ов де по слао по прет по ста вље ни ма 
с мол бом да ми да ју до зво лу да се штам па. Тра жи ти офи ци јел но 
(мол бом) до зво лу да се штам па, не прет по ста вља ју ћи то у ча су 
пи са ња, по ме ни, ма ло је не згод но. За то сам и по чео са сти хо ви ма. 
Про чи тај те их, пре пи ши те и по ста рај те се да они стиг ну до мо
нар ха”. По е ма „По во дом кру ни са ња и за кљу чи ва ња ми ра”, пра ће
на зах те вом ко ман дан та кор пу са да се До сто јев ском одо бри пра во 
об ја вљи ва ња, по сла та је у Санкт Пе тер бург. Али, ка ко сле ди из 
из ве шта ја Вој ног ми ни стар ства, од 17. сеп тем бра 1856. го ди не, 
„Ње го во ве ли чан ство, при став ши на уна пре ђе ње До сто јев ског у 
чин за став ни ка, на ре ди ло је ус по ста вља ње тај ног над зо ра над њим 
до пот пу не по твр де ње го ве по у зда но сти, а за тим ће мо се по ста
ра ти и за до зво лу об ја вљи ва ња ње го вих књи жев них де ла”.

Уна пре ђе ње До сто јев ског у за став ни ка до го ди ло се 26. ок то
бра 1856. Али до зво ла за об ја вљи ва ње је од ло же на до апри ла 1857.

По е ме из 1854, 1855. и 1856. го ди не До сто јев ски је пи сао у не
под но шљи во те шком окру же њу за ње га, у Се ми па ла тин ској ка сар
ни, на ла зе ћи се у по ло жа ју по ли тич ког прог на ни ка ко ји ни је имао 
пра во да се вра ти књи жев но сти. Због то га је, оце њу ју ћи лич но сти 
и до га ђа је, по ку шао да се стрикт но при др жа ва зва нич них фор му
ла и кли шеа ру ске пе ри о ди ке из пе ри о да Крим ског ра та, ко ји су 
од ра жа ва ли вла ди не ста во ве. Као што је Л. П. Гро сман уста но вио, 
раз ви ја ју ћи те му Ис точ ног ра та у по е ми „По во дом европ ских до
га ђа ја из 1854. го ди не”, ау тор је у њу пре нео низ сли ка за јед нич ких 
па три от ској по е зи ји 1854. го ди не, ко је су од го во ри ле на вла ди ну 
оце ну ра та и би ле ши ро ко за сту пље не у та да шњим но ви на ма. 
Та кве су пе сме Ф. Глин ке „Ура” (Се вер на пче ла, 1854, 4. ја ну ара, 
бр. 2), Н. Ар бу зо ва „Не при ја те љи ма Ру си је” (Се вер на пче ла, 1854, 
1. фе бру а ра, бр. 25), Н. Ле ва шо ва „Све та бит ка” (Се вер на пче ла, 1854, 
8. мар та, бр. 54) итд. Исто се од но си и на две дру ге по е ме.
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Бу ду ћи да је До сто јев ски, ра де ћи на све три сво је по е ме, био 
ве зан за по ло жај бив шег пе тра шев ца (чла на тај ног ре во лу ци о нар
ног кру жо ка ко ји је осно вао Ми ха ил Ва си ље вич Пе тра шев ски, 
со ци јалуто пист, же сто ки про тив ник цар ског са мо др жа вља) и док 
их је ства рао те жио је пр вен стве но ци љу убе ђи ва ња вла ди них сфе
ра у ње го ву „по у зда ност”, ка ко би му се по но во отво рио пут у жи
вот и књи жев ност, не мо же мо са пот пу ном си гур но шћу да по њима 
су ди мо о лич ном рас по ло же њу ау то ра у том тре нут ку. Ме ђу тим, 
не ма сум ње да је До сто јев ског, као што се ви ди из ње го вих пи са
ма А. Н. Мај ко ву 1856, за хва ти ло оп ште па три от ско оду ше вље ње 
ко је су ши ро ки сло је ви ру ског дру штва до жи вља ва ли то ком Крим
ског ра та. Та ко ђе су ге ри ше да је у то вре ме фор ми ра но ње го во уве
ре ње о по себ ној уло зи Ру си је у бор би за осло бо ђе ње сло вен ских 
на ро да од тур ске вла сти, што је ка сни је, 1876–1877, би ло из ра же
но на стра ни ца ма Днев ни ка пи сца. Ко нач но, очи глед но је да је 
До сто јев ски, као и ве ћи на ње го вих са вре ме ни ка (не ис кљу чу ју ћи 
Хер це на), оче ки вао про ме не у вла ди ној по ли ти ци по сле смр ти 
Ни ко ла ја I и по ве зи вао од ре ђе не по ли тич ке на де са сту па њем на 
пре сто Алек сан дра II. Ипак, не ма мо раз ло га да ве ру је мо да су по
е ме из 1854, 1855. и 1856. го ди не зна чи ле да је До сто јев ски од ба цио 
низ цен трал них иде ја пе тра ше ва ца и, по себ но, не га тив не оце не 
по ли тич ког ре жи ма Ни ко ла ја I. Као што су по ка за ла де ла До сто
јев ског с по чет ка ше зде се тих го ди на 19. ве ка, пи сац се вра тио из 
Си би ра још увек уве рен у по тре бу уки да ња кмет ства и спро во ђе
ња ни за дру гих те мељ них по ли тич ких и дру штве ноеко ном ских 
тран сфор ма ци ја, иа ко је раз вој ње го вих по гле да на на чин њи хо ве 
при ме не до био дру га чи ји пра вац то ком раз во ја ње го ве „плат фор
ме тла”, фор му ли са не у ча со пи си ма Вре ме и Епо ха.

По е ма „По во дом европ ских до га ђа ја из 1854. го ди не” на пи са
на је у ве зи са за о штре ним су ко бом из ме ђу Ру си је, с јед не стра не, 
и Ен гле ске и Фран цу ске, с дру ге стра не, на кон што су Ен гле ска и 
Фран цу ска об ја ви ле рат Ру си ји. Зва нич ни раз лог за об ја ву ра та 
би ло је за у зи ма ње две нај ве ће европ ске хри шћан ске си ле за Тур
ску и њи хо ва не спрем ност да по др же Ру си ју у спо ру са Тур ском 
око „све тих ме ста” (Па ле сти на). Сан ктпе тер бур шке но ви не су 
1854, у ру бри ци „По бу не хри шћа на на Ис то ку”, ре дов но об ја вљи
ва ле са оп ште ња и члан ке у ко ји ма се из ве шта ва о вер ском про го
ну хри шћа на од стра не му сли ма на у Тур ској.

У сво јој по е ми „По во дом европ ских до га ђа ја из 1854. го ди не” 
До сто јев ски се под се тио на по ли тич ку си ту а ци ју у Евро пи 1831–
1832 (ру скопољ ски су коб), о че му је и Пу шкин пи сао („Кле вет ни
ци ма Ру си је”). Раз ми шља ња о сло вен скору ском је дин ству, по нос у 
се ћа њи ма на до га ђа је из 1812. го ди не, по мра че ни осе ћа јем гор чи не 
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(у ве зи са вој ним не у спе си ма Ру си је: за Пу шки на – код Вар ша ве 
1831; за До сто јев ског – у Крим ском ра ту), ка рак те ри шу и јед но и 
дру го де ло. Же ља До сто јев ског да опо на ша оду „Кле вет ни ци ма 
Ру си је” по ста је на ро чи то очи глед на у дру гој по ло ви ни пе сме. 
Обра ћа ју ћи се, по узо ру на Пу шки на, за пад ним ди пло ма та ма и но
ви на ри ма, он ов де од го ва ра на оп ту жбе иза зва не ис точ ном по ли
ти ком та да шње Ру си је.

Тре ба на по ме ну ти да су А. С. Хо мја ков, Ф. И. Тјут чев и дру
ги сло ве но фил ски пе сни ци у пр вим ме се ци ма на кон из би ја ња не
при ја тељ ста ва би ли скло ни да рат по ве зу ју са сво јим по ли тич ким 
сно ви ма. Они су то сма тра ли те стом ко ји је Ру си ји по тре бан за њен 
пре по род, а, исто вре ме но, и нео п ход ним сред ством за осло ба ђа ње 
сло вен ских на ро да од вла сти Тур ске и за бу ду ћи три јумф пра во
слав ног Ис то ка над ка то лич ким За па дом. Али убр зо се од нос ве
ћи не сло ве но фи ла пре ма ра ту про ме нио: под ути ца јем по ра за и 
пре да је Се ва сто по ља, у њи хо вој сре ди ни, као и у це лом ру ском 
дру штву, до шло је до на глог по ра ста не за до вољ ства вој ним и по
ли тич ким си сте мом Ни ко ла ја I. 

По ре ђе ње по е ме „По во дом европ ских до га ђа ја из 1854. го ди не” 
са две ка сни је по е ме – јед ној ко ја је упу ће на удо ви ци Ни ко ла ја I, 
по во дом ње ног ро ђен да на, и дру гој ко ја је на пи са на по во дом кру
ни са ња Алек сан дра II – чи ни ве ро ват ним за кљу чак да је До сто јев
ски то ком Крим ског ра та до жи вео ево лу ци ју слич ну оној ко ју су 
у то вре ме ис ку си ли ши ро ки де ло ви ру ског дру штва. Ако у по е ми 
„По во дом европ ских до га ђа ја из 1854. го ди не”, уз све оби ље зва
нич них фор му ла у њој, по сто ји искре на ау тор ска ин спи ра ци ја, 
он да па те тич не ли ни је обе ка сни је по е ме про из во де хла дан и му
чан ути сак. У по е ми „Пр ви јул 1855. го ди не” ак це нат ви ше ни је 
то ли ко на до га ђа ји ма ко је је до жи ве ла Ру си ја, већ на лич ној суд би
ни ау то ра: До сто јев ски под се ћа ца ри цу на се бе, по зи ва ју ћи је да 
опро сти ње му и дру гим „из оп ште ни ци ма” по пут ње га, пред су ђе
њи ма ко ја су за де си ла њу и це лу Ру си ју... У тре ћој по е ми, „По во дом 
кру ни са ња и за кљу чи ва ња ми ра”, иста те ма зву чи из ра зи ти је. Као 
нај ви ши при мер за Алек сан дра II, ов де се уз но си Хри стос, ко ји је 
опро стио му чи те љи ма на кр сту и чо ве чан ству пре пу стио за вет 
опро шта ја и љу ба ви. 

Уз пе снич ке фор му ле и фра зе ко је по ти чу из оде „Кле вет ни
ци ма Ру си је”, у по е ма ма по сто је и дру га под се ћа ња на Пу шки на 
и Љер мон то ва (по е ма „Ва ле рик”, 1840). 

По е ма „Пр ви јул 1855. го ди не” на пи са на је у жан ру фи ло зоф
ских ода и еле ги ја: До сто јев ском је мо гла да по слу жи као при мер 
ода Г. Р. Дер жа ви на по во дом смр ти гро фи це Ру мјан це ве (1791), или 
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ње го ва по е ма „О смр ти гро фа Ор ло ва” (1796), еле ги ја В. А. Жу ков
ског „О смр ти ње ног ве ли чан ства кра љи це Вир тем бер га” (1819). 

У по е ми из 1856. го ди не, „По во дом кру ни са ња и за кљу чи ва
ња ми ра”, До сто јев ски је сле дио тип Ло мо но со вље вих ода: на при
мер, оде „На дан сту па ња на пре сто Је ли са ве те Пе тров не” (1746). 
У скла ду са ка но ни ма овог жан ра, хва ле ћи Ру си ју, ве ли чао је њену 
бу дућ ност, ко ју је по ве зи вао са пред сто је ћим по ли тич ким про ме
на ма. Пре ма уста ље ној тра ди ци ји, ау тор је но вог ца ра на звао Пе
тро вим на след ни ком, „ау то крат ским ги ган том”, под сти чу ћи га 
ти ме (иа ко пла хо) да де лу је у ду ху ве ли ког ре фор ма то ра.

У исто вре ме, Ми ха ил Ми хај ло вич До сто јев ски (1820–1864; 
пи сац крат ких при ча и књи жев ни кри ти чар, из да вач; ста ри ји брат 
Ф. М. До сто јев ског) искре но је пи сао свом бра ту о не са вр ше но сти 
ње го вих пе са ма: „Чи тао сам тво је пе сме и сма трам их ве о ма ло шим. 
По е зи ја ни је тво ја спе ци јал ност” (у пи сму од 18. апри ла 1856).

Гла си не да је До сто јев ски пи сао оде иза зва ле су огор че ње и 
под смех у во де ћим кру го ви ма пе тер бур шких пи са ца. Кра јем 1855. 
Са вре ме ник је об ја вио фељ тон И. И. Па на је ва „Књи жев ни идо ли, 
ди ле тан ти, итд.”, где је До сто јев ски при ка зан у ка ри ка ту рал ним 
бо ја ма. Пре ма прет по став ци А. Н. Лур јеа, овај фељ тон иза зва ле 
су по е ме До сто јев ског.

Ка да је 1883. пр ви пут об ја вље на по е ма „По во дом европ ских 
до га ђа ја из 1854. го ди не”, оштро и у осно ви не пра вед но је ре а го вао 
Ши мон То кар жев ски, друг До сто јев ског из за тво ра у Ом ску. Ре ци
кли ра ју ћи сво је ме мо а ре, на пи са не по чет ком ше зде се тих го ди на 
19. ве ка, То кар жев ски је у по гла вље по све ће но До сто јев ском увр
стио не га тив ну кри ти ку овог де ла и ње го вог ау то ра, у ко јој је 
пи са ње пе са ма об ја шње но по да нич ким мо ти ви ма До сто јев ског. 
Овај при каз је дат у члан ку „Ф. М. До сто јев ски из ме мо а ра прог
на ног По ља ка” (Ру ска ста ри на, 1910, бр. 3, стр. 611). Ау тор члан ка, 
В. Хра ње вич, пред ста вио је низ од ло ма ка из књи ге То кар жев ског 
(у соп стве ном пре во ду), углав ном ка ко би по ка зао не по у зда ност 
ње го вих ме мо а ра.

По е ма „По во дом европ ских до га ђа ја из 1854. го ди не” пр ви 
пут је об ја вље на 1883. у ли сту Гра ђа нин (Гра жда нин), број 1, стр. 
3–7. У Са бра на де ла Ф. М. До сто јев ског (Пол ное со бра ние со чи не
ний Ф. М. Достоевского) укљу че на је 1883. го ди не (Биография,
письмаизаметкииззаписнойкнижки, Спб., том 1).

По е ме „Пр ви ју ли 1855. го ди не” и „По во дом кру ни са ња и 
за кљу чи ва ња ми ра” пр ви пут су штам па не у ча со пи су Књи жев но 
на след ство (Литературноенаследство, том 22/24, Мо сква), 1934. 
го ди не, а по том у Са бра ним де ли ма из 1972. го ди не (Ф. М. До стоев
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ский, Пол ное со бра ние со чи не ний в тридцатитомах, том вто рой, 
Из да тельство „На у ка”, Ле нин град 1972).

Све три по е ме су пр ви пут пре ве де не на срп ски је зик и об ја
вље не у ше стом то му из да ња До сто јев ски као ми сли лац – Ми сли 
из бе ле жни ца, 1860–1881, ИРО „Пар ти зан ска књи га”, Љу бља на 
– Бе о град, 1982 (пре вод Мир ка Ђор ђе ви ћа).

Но ви пре вод с ру ског ори ги на ла и пре пев ових ода са чи њен је 
по сле че тр де сет го ди на, а у при лог обе ле жа ва њу 200. го ди шњи це 
од ро ђе ња Ф. М. До сто јев ског. 




