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ЈО ВАН ПО ПОВ

РУСКЕСЛУГЕИГОСПОДАРИ 
УГОДИНИ1859:ГОНЧАРОВ, 
ДОСТОЈЕВСКИ,ТУРГЕЊЕВ

СА ЖЕ ТАК: Уз осврт на ме ђу соб не од но се тро ји це са вре ме
ни ка из на сло ва, у тек сту се ана ли зи ра мо тив од но са слу гу и го
спо да ра у њи хо вим ро ма ни ма из 1859. го ди не: Обло мо ву, Се лу Сте
пан чи ко ву и Пле мић ком гне зду. Иа ко је реч о де ли ма ко ја у опу си ма 
сво јих ау то ра за у зи ма ју раз ли чи те вред но сне по зи ци је, по ре ђе ње 
је за ни мљи во на ро чи то ка да се узме у об зир ра зно вр сност ва ри ја
ци ја јед ног мо ти ва ко ји је још од Хо ме ра по знат у свет ској књи
жев но сти, као и кон текст пре ла зног исто риј ског тре нут ка, две го
ди не пре уки да ња кмет ства у Ру си ји. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: И. А. Гон ча ров, Ф. М. До сто јев ски, И. С. 
Тур ге њев, ру ски ро ман, мо тив слу гу и го спо да ра 

Сре ди ном че тр де се тих го ди на XIX ве ка, у кру жо ку оку пље
ном око кри ти ча ра Ви са ри о на Бје лин ског, упо зна ла су се тро ји ца 
мла дих пи са ца ко ји ће у бли ској бу дућ но сти, за јед но са Ла вом 
Тол сто јем, до не ти про цват ру ског ро ма на и пр ви про дор ру ске 
књи жев но сти на За пад: Иван Гон ча ров (1812‒1891), Иван Тур ге њев 
(1819‒1883) и Фјо дор До сто јев ски (1821‒1881). Ути цај ни Бје лин ски, 
ко ји је по чет ком те де це ни је по стао уред ник кри ти ке у ча со пи су 
Отаџ бин ски за пи си, по хвал ним ре чи ма је до че као по е му Па ра ша 
(1843), де би тант ско де ло мла дог Тур ге ње ва. Три го ди не, ка сни је 
овај ће у Отаџ бин ским за пи си ма об ја ви ти и при по вет ку Бре тер 
(1846), али ће та го ди на ипак оста ти упам ће на по сен за ци о нал ном 
де би ју Фјо до ра До сто јев ског. Нај пре је иза шао ро ман Бед ни љу ди, 
ко ји је прет ход ног ле та, још као ру ко пис, до че кан са оду ше вље њем, 
а за тим и Двој ник. 
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Пре ска чу ћи ов де до бро по зна ту анег до ту о оду ше вље њу пе
сни ка Ње кра со ва „но вим Го го љем” и сум њи ча во сти, а за тим па не
гир ку ко ји је Бед ним љу ди ма ис пи сао сам Бје лин ски, на ве шће мо 
да је по чет ком сле де ће го ди не овај пре шао да уре ђу је ру бри ку 
кри ти ке у Са вре ме ни ку. Тај на пред но ори јен ти са ни ча со пис по
кре нуо је Пу шкин не ко ли ко ме се ци пре сво је тра гич не смр ти, а 
не по сред но пре до ла ска Бје лин ског ње го во уре ђи ва ње пре у зе ли 
су Ни ко лај Ње кра сов и Иван Па на јев. Њих дво ји ца су до бро зна ли 
за што до во де бес ком про ми сног кри ти ча ра, иа ко је ње го во здра вље 
у том ча су већ би ло озбиљ но на ру ше но ту бер ку ло зом. За њим је 
до шао и Тур ге њев, ко ји ће убр зо по че ти да об ја вљу је при че ка
сни је утка не у Лов че ве за пи се. И не са мо он. Већ у пр вој по ло ви
ни те 1847. го ди не, у Са вре ме ни ку ће иза ћи ро ман Обич на при ча, 
пр ве нац Ива на Гон ча ро ва, та ко ђе, при ват но бли ског Бје лин ском. 

Сви они оку пља ли су се у до му Ива на Па на је ва, у то вре ме 
глав ном пе тро град ском сте ци шту пи са ца, ко јим је до ми ни ра ла 
ње го ва ле па су пру га Ав до тја. Њи хов брак је, ме ђу тим, у том ча су 
ва жио још са мо на па пи ру, а пра ви Ав до тјин муж био је Ње кра сов. 
Он и Па на јев би ли су парт не ри и у уред ни штву и у до ма ћин ству. 
Пред ча ри ма нео до љи ве да ме ни је остао рав но ду шан ни До сто
јев ски, што са зна је мо из пи са ма ко ја је слао бра ту Ми ха и лу. Од 
озбиљ ни јег за љу бљи ва ња мо жда га је спа си ло то што се у са ло ну 
Па на је вих ни је ду го за др жао, а раз лог је био ре ла тив но бе за злен 
– сит на Тур ге ње вље ва па кост на ње гов ра чун. Алу ди ра ју ћи на 
го го љев ску ин спи ра ци ју Двој ни ка, овај га је на звао „но вом бу бу
љи цом на но су ру ске књи жев но сти”, што је за пре о се тљи вог До
сто јев ског био до во љан по вод да се дис тан ци ра од чи та вог тог 
окру же ња. Исто вре ме но се ра стао и са Бје лин ским ко ји је био 
раз о ча ран Двој ни ком, али је су шти на њи хо вог раз ла за би ла идео
ло шка. 

Иде о ло ги ја ће га, два де се так го ди на ка сни је, де фи ни тив но 
раз дво ји ти и од Тур ге ње ва, а до тле је њи хов од нос имао сво је мене 
– од ла жне ср дач но сти до ис кре не не тр пе љи во сти. До сто јев ски је 
мо рао да об у зда ва по нос ка да би не што тра жио од свог ко ле ге – 
јед ном је то би ла при ча за ча со пис ко ји је из да вао, дру ги пут нов
ча на по зај ми ца – што му ни ка ко ни је мо гло при ја ти. До ко нач ног 
раз ла за до ћи ће у ле то 1867. го ди не у Ба денБа де ну, ка да њи хо ва 
раз ми мо и ла же ња у по гле ди ма на од нос Ру си је и За па да по ста ну 
не по мир љи ва. До сто јев ски ви ше ни је мо гао ћут ке да ис тр пи Тур
ге ње вљев пре зир пре ма отаџ би ни и оду ше вља ва ње Евро пом, по
го то во Не мач ком ко ју бе ше при гр лио као но ву до мо ви ну. 

О Гон ча ро вље вим од но си ма са Тур ге ње вим и До сто јев ским, 
у ко ји ма је, та ко ђе, би ло пре ви ра ња, би ће ре чи на кра ју овог тек
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ста. На овом ме сту до да ће мо још прет по став ку да су на тур бу лен
ци је у ре ла ци ја ма ме ђу тро ји цом ве ли ких са вре ме ни ка мо гле ути
ца ти су штин ске раз ли ке ме ђу њи ма, ка ко у по гле ду ка рак те ра 
та ко и у со ци јал ном ста ту су, од но сно фи нан сиј ским при ли ка ма у 
ко ји ма су жи ве ли. Нај ста ри ји од њих, Гон ча ров, био је де те бо га
тих тр го ва ца, али по сле успе шно за вр ше них сту ди ја фи ло ло ги је 
ни је же лео да се вра ти на по ро дич но има ње у за ба че ном Сим бир
ску не го се опре де лио за са мо ста лан жи вот у пре сто ни ца ма и ка
ри је ру у др жав ној ад ми ни стра ци ји. То се од ра зи ло на ње гов књи
жев ни рад ко ји је те као муч но и успо ре но – до вр шио је све га три 
ро ма на, Обло мо ва је пи сао чи та ву де це ни ју, а По нор и ду же од 
то га. По чев ши као пре во ди лац у Ми ни стар ству фи нан си ја, до гу
рао је до чи нов нич ког чи на ге не ра ла и, на свој зах тев, пен зи о ни сан 
је у 55. го ди ни жи во та. У ме ђу вре ме ну је ви ше од де сет го ди на оба
вљао ду жност цар ског цен зо ра, што ни је би ло ни ла ко ни за хвал но, 
али му је омо гу ћа ва ло да се у пот пу но сти по све ти књи жев но сти, 
исти на ви ше ту ђој не го сво јој. По од ла ску у пен зи ју, по жи вео је 
још ско ро че тврт ве ка, а ус пео је тек да за вр ши По нор и да на пи ше 
низ чла на ка, књи жев них и по зо ри шних кри ти ка, као и кон тро
верз ни ме мо ар ски за пис под на сло вом Нео бич на при ча, об ја вљен 
пост хум но. 

Тур ге њев је са обе стра не по ти цао из по ро ди ца ста рог плем
ства Тул ске гу бер ни је, при че му је мај чи на би ла јед на од нај бо га
ти јих зе мљо по сед нич ких у чи та вој Ру си ји. И он је са успе хом 
сту ди рао фи ло ло ги ју, ма ги стри рао на ла тин ском је зи ку и на пи сао 
ди сер та ци ју од чи је је од бра не од у стао у по след њем ча су. Не мир
ни јег ду ха и бур ни јег тем пе ра мен та од Гон ча ро ва, Тур ге њев је од 
ра не мла до сти био за ра жен ви ру сом књи жев но сти и пу то ва ња, па 
се и ди пло мат ске ка ри је ре од ре као по сле са мо две го ди не. Из гу бив
ши гла ву због опер ске пе ва чи це По ли не Ви јар до, од ју рио је за њом 
у Па риз и за у век на пу стио др жав ну слу жбу. Ка ко је у то вре ме већ 
био отац ван брач не кће ри из ве зе са же ном из на ро да, мај ка му се 
ово га пу та же сто ко раз љу ти ла. Ка жња ва ју ћи га за афе ру са уда том 
же ном, ко ју је, због ње ног шпан ског по ре кла, зва ла „про кле том 
Ци ган ком”, Вар ва ра Пе тров на га је пу не три го ди не оста ви ла без 
при хо да. Ипак, до Па ри за је био до про глас о ње го вој за ле ђи ни, 
па је не ка ко пре жи вео. И жи вео је ména ge à tro is са По ли ном и ње
ним му жем, слич но Па на је ви ма и Ње кра со ву, с тим што се њи хов 
брач ни тро у гао одр жао до кра ја, па га је Мо па сан на звао нај леп
шом љу бав ном при чом XIX сто ле ћа. Слу чај ко ме ди јант уде сио је да 
Иван Тур ге њев и Луј Ви јар до на пу сте овај свет исте го ди не, ма да 
је Фран цуз био ско ро два де сет го ди на ста ри ји. 
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До сто јев ски је, на су прот Тур ге ње ву и Гон ча ро ву, ско ро цео 
жи вот био у бес па ри ци. Отац му је био др жав ни ле кар, на гра ђен 
пле мић ком ти ту лом и ма лим има њем за за слу ге у Отаџ бин ском 
ра ту, али при хо ди су му би ли скром ни, па де ци ни је оста вио ско
ро ни шта, осим обра зо ва ња ко је је сам ода брао, сма тра ју ћи га 
лу кра тив ним. Та ко су и До сто јев ски и ње гов ста ри ји брат Ми ха ил 
за вр ши ли вој ну ин же њер ску шко лу, но тим за ни ма њем се ни је дан 
од њих ни ка да ни је ба вио. Ми ха ил се оку шао као тр го вац, јед но 
вре ме за јед но су из да ва ли ча со пис, а за Фјо до ра из бор се ни је по
ста вљао – још и пре успе ха Бед них љу ди од лу чио је да бу де пи сац 
и ни шта дру го. И био је, и то „књи жев ни про ле тер”, ка ко је се бе 
на звао у пи сму јед ном из да ва чу. А у пи сму Ми ха и лу од 9. ма ја 
1859. го ди не се жа лио: „Па за што ја, ко ји жи вим у та квој оску ди ци, 
до би јам са мо 100 ру ба ља [по та ба ку ру ко пи са – ЈП], а Тур ге њев, 
ко ји има 2000 ду ша, по 400?”1 

Он и Тур ге њев би ли су не јед на ко тре ти ра ни не са мо по во дом 
ау тор ских хо но ра ра. До бро је по зна то да је До сто јев ски због чи та
ња Бје лин ско вог пи сма Го го љу у „за ве ре нич ком” кру гу пе тра ше
ва ца био осу ђен на смрт, а за тим по ми ло ван и по слат на при нуд ни 
рад у Си бир. И док је још око ван ча мио у Ом ску, Тур ге њев је на пи
сао по ли тич ки про во ка ти ван не кро лог Го го љу и, упр кос за бра ни 
цен зу ре, ус пео да га про кри јум ча ри на стра ни ца ма Мо сков ских 
ве до мо сти. Због то га је ухап шен, али за хва љу ју ћи за ла га њу гро фа 
Алек се ја Кон стан ти но ви ча Тол сто ја ни је за вр шио на ро би ји већ у 
дво го ди шњем кућ ном про тво ру на по ро дич ном има њу. За мно го 
ве ћи пре ступ ка жњен је не у по ре ди во бла жом ка зном не го До сто
јев ски. Из ре ка да је суд би на не ком мај ка, а не ком ма ће ха на при
ме ру њих дво ји це до би ја сво је оправ да ње. 

*

За де сет го ди на, ко ли ко је До сто јев ски про вео у Си би ру, прво 
у ро би ја шкој, а по сле у вој нич кој уни фор ми, у ру ској про зи су се 
од и гра ва ле зна чај не ства ри, а јед на од нај зна чај ни јих, Гон ча ро вљев 
Обло мов, на ста ја ла је с пре ки ди ма чи та вим то ком исте те де ка де. 
Игром слу ча ја, по гла вље „Обло мо вљев сан” угле да ло је све тло 
да на у по себ ном из да њу ча со пи са Са вре ме ник још у го ди ни утам
ни че ња До сто јев ског, 1849, да би ро ман у це ло сти био об ја вљен у 
го ди ни ње го вог по врат ка у пре сто ни цу, у пр ве че ти ри све ске 
Отаџ бин ских за пи са. А у по след ње две све ске, исте те 1859. го ди не, 

1 Фјо дор До сто јев ски, Пи сма, I, пре ве ли М. Стој нић и дру ги, Ло гос, Бео
град; Гра фи чар, Ужи це, 2015, 332. 
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исти ча со пис об ја ви ће ро ман Се ло Сте пан чи ко во и ње го ви жи те љи 
ко јим је об зна ње но да се До сто јев ски вра тио и у књи жев ност. Када 
ово ме до да мо да је те го ди не у ја ну ар ској све сци Са вре ме ни ка 
иза шао Тур ге ње вљев ро ман Пле мић ко гне здо, слу чај но сти по чи њу 
да бу де ра до зна лост. 

Пи та ње је, ме ђу тим, ко ли ко хро но ло шке ко ин ци ден ци је мо
гу би ти под сти цај озбиљ ног упо ред ног ис тра жи ва ња. На у ка је, по 
пра ви лу, скеп тич на у том по гле ду, а оно што ов де осна жу је ту 
скеп су је сте чи ње ни ца да пред со бом има мо де ла не јед на ке умет
нич ке вред но сти и не јед на ког исто риј ског зна ча ја – док је Обло мов 
жи вот но де ло Ива на Гон ча ро ва, а Пле мић ко гне здо јед но од нај ва
жни јих оства ре ња ње го вог име ња ка Тур ге ње ва, до тле је Се ло 
Сте пан чи ко во ле по уре ђе на, али при лич но за ба че на про ла зна 
ста ни ца на ства ра лач ком пу ту Фјо до ра До сто јев ског. Чи ње ни ца 
да је рад ња Гон ча ро вље вог ро ма на нај ве ћим де лом сме ште на у 
Пе тро град, и то баш у Го ро хо ву ули цу, у ко ју је До сто јев ски ви ше 
пу та до во дио сво је ју на ке, ов де ни је од зна ча ја по што се Се ло 
Сте пан чи ко во, ка ко му и на слов ка же, зби ва у да ле кој, ру рал ној 
уну тра шњо сти, баш као и Пле мић ко гне здо. На ду евен ту ал но може 
да про бу ди окол ност да је вла сник има ња у Сте пан чи ко ву пу ков
ник Ро ста њев, ста ри пле мић и бе за зле на до бри чи на, по че му би 
мо гао би ти упо ре див са Обло мо вим, па и са Ла врец ким. Но, док 
су ова дво ји ца глав ни ју на ци Гон ча ро вље вог, од но сно Тур ге ње
вље вог ро ма на, до тле Ро ста њев за пра во то и ни је у Се лу Сте пан
чи ко ву или бар ни је ње гов је ди ни про та го нист. Ту функ ци ју, у 
нај ма њу ру ку, рав но прав но оба вља и ње гов „дра ги при ја тељ”, уљез 
и узур па тор Фо ма Фо мич Опи скин. А с њим је и Обло мо ва и Ла
врец ког за и ста те шко по ре ди ти по би ло ком осно ву, осим по су
прот но сти. По го то во се то мо же ре ћи за Обло мо ва и Опи ски на. 
Њих дво ји ца су ан ти по ди и у ка рак тер ном и у со ци јал ном и у сва
ком дру гом сми слу, па у си ме трич ном са звуч ју њи хо вих име на не 
би тре ба ло тра жи ти ве ћи зна чај од још јед не пу ке ко ин ци ден ци је. 
Ипак, у не че му се и та два та ко раз ли чи та ју на ка на мо мен те при
бли жа ва ју. Као кључ ни чи ни о ци тог при бли жа ва ња ука за ће се 
њи хо ви од но си пре ма слу га ма. 

До тич ни мо тив ће се у Обло мо ву ука за ти као је дан од но се
ћих сту бо ва сре ди шње те ме ле њо сти. Гон ча ро вље ва об ра да овог 
то по са би ће де таљ ни ја не го код ње го вих без број них прет ход ни ка, 
од Хо ме ра до Го го ља, са мно го ви ше по је ди но сти и уз уво ђе ње 
не ких са вре ме них аспе ка та, ка рак те ри стич них за до ба у ко јем се 
уки да ње кмет ства већ на зи ра ло. Шта ви ше, у њој ће се ја ви ти и 
јед на ва жна струк тур на но ви на: уме сто у ди на ми ци пу то ва ња, 
од нос Обло мо ва и За ха ра би ће раз ви јан на ста тич ној по за ди ни 
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јед но лич не сва ко дне ви це. Бу ду ћи да је не по крет ност кључ на ка
рак тер на цр та глав ног ју на ка, и ње гов од нос са слу гом обе ле жен 
је њо ме. Али ка да је реч о со циопси хо ло шком аспек ту тог од но
са, ре кло би се да је учи њен ко рак уна зад у од но су на оно што је 
ви ђе но у Двој ни ку До сто јев ског. Док су ње го ви ју на ци при па да ли 
гра ђан ском све ту, Гон ча ро вље ви су ду бо ко уко ре ње ни у свет ста
ро врем ских спа хи ја. Осим то га, слу га је у Обло мо ву за чи та ву 
ге не ра ци ју ста ри ји од свог го спо да ра, па је пр вен стве но он но си
лац кон зер ва тив ног по гле да на свет. С дру ге стра не, иа ко мно го 
мла ђи, на слов ни ју нак је не спор ни ау то ри тет, та ко да о не кој ко
ре ни тој про ме ни у ста ту су слу ге не ма ни го во ра.

Иља Иљич Обло мов и ње гов слу га пра ви су при мер ми кро
со ци јал не сим би о зе ру ског ари сто крат ског ми љеа. За раз ли ку од 
Чи чи ко ва, Обло мов је пле мић од ста ри не, од ма ле на окру жен пре
те ра ном ро ди тељ ском бри гом, али и мно го број ном по слу гом. Но, 
ка ко је про па да ње ње го ве по ро ди це за по че ло још у прет ход ној 
ге не ра ци ји, чи та лац га већ на по чет ку за ти че по при лич но оси ро
ма ше ног, са са мо јед ним слу гом. За хар Тро фи мич је све и свја у 
ње го вом до му и за то не при ма пла ту, што га ипак не ли ша ва 
мно гих по сло вич них не га тив них осо би на ли ко ва са дна дру штве
не ле стви це: не пи смен је и огра ни че не па ме ти, уз то лењ, не у ре
дан, не спре тан и, већ под ра зу ме ва но, склон пи ћу. Пи та ње ње го ве 
вер но сти го спо да ру ни ка да се, ме ђу тим, не по ста вља: „Он би и 
без пре ми шља ња ско чио за ње га и у ва тру и у во ду, а не би ми слио 
да је то ју на штво вред но ди вље ња или ка квих на гра да”.2 Упр кос 
то ме, „рет ко про ђе ко ји дан, а да га у чем би ло не сла же”3, ту и 
та мо сит но га пот кра да, а не про пу шта ни да га ого ва ра пред ста
ле шком са бра ћом, и то оби ла то пре те ру ју ћи. „Та кво за ке ра ло да 
је пра ва на паст”4, ја да се За хар, пот кре пљу ју ћи свој удес на бра ја
њем из ми шље них по гр да ко је ни ка ко не при ста ју уз Обло мо вљев 
ка рак тер. „Те бе, ве ли, тре ба обе си ти, те бе, ве ли, тре ба ску ва ти у 
вре лој смо ли и уси ја ним кле шти ма ки да ти; у те бе, ве ли, тре ба 
бо ров ко лац уку ца ти”5, пре ти му, на вод но, го спо дар. 

2 Иван Гон ча ров, Обло мов, пре вео Ми ло ван Гли шић, Пла ви круг; Не вен, 
Бе о град, 2004, 83.

3 Исто, 79. 
4 Исто, 167. 
5 Исто. Сце на раз го во ра слу гу вра ћа у се ћа ње увод ни ди ја лог из ме ђу 

Зга на ре ла и Гу зма на у Мо ли је ро вом Дон Жу а ну, док је је дан ду хо ви ти ди ја лог 
из ме ђу За ха ра и Обло мо ва пан дан ди ја ло гу Ар па го на и слу ге Жа ка у Твр ди ци 
истог ко ме ди о гра фа. Уоп ште узев, пр ва тре ћи на Обло мо ва, ко ја се од ви ја у 
ста ну про та го ни сте и при ка зу је ње го ву не моћ да уста не из по сте ље, у пот пу
но сти је струк ту ри ра на као дра ма и мо гла би се игра ти на по зор ни ци уз вр ло 
ма ле дра ма тур шке ин тер вен ци је.
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Као и у Го го ље вим Мр твим ду ша ма, у од но су слу ге и го спо
да ра вла да уза јам на гру бост: За хар „ни је по ка зи вао вид ног по
што ва ња пре ма го спо ди ну”6, али та кво по на ша ње не но си у се би 
кли цу евен ту ал не по бу не или ствар не омра зе. На су прот то ме, реч 
је о по што ва њу по себ не вр сте, свој стве не при ми тив ном чо ве ку. 
При по ве дач не окле ва да то екс пли ци ра. Слу га се пре ма Обло мо
ву по на шао „као што се ша ман по на ша гру бо и фа ми ли јар но са 
сво јим идо лом: и обри ше га, и упу сти, а мо жда по не кад и уда ри 
у љу ти ни, али при свем том у ње го вој ду ши бо ра ви не пре ста но 
свест о над моћ но сти то га идо ла над њим”.7 Шта ви ше, тај идол 
су пер и о ран је и над сви ма оста ли ма: „Са чу вај Бо же да би он це нио 
дру гог ка квог го спо ди на не са мо ви ше не го под јед на ко као свог!”8 
Та ко не што ни је до ла зи ло у об зир и За хар је сво ју хи је рар хи ју 
вред но сти ја сно ста вљао до зна ња сва ком го сту у њи хо вом до му, 
пле ми ћу као и гра ђа ни ну, гле да ју ћи на ње га са ви си не Обло мо
вље ве прет по ста вље не над мо ћи. Ако је она би ла и не ре ал на, што 
је нај че шће и био слу чај, слу гу то ни је да ло оме сти: „Ако ње гов 
го спо дин ни је имао до вољ но осо би на за по хва лу, он их је по зајм
љи вао од дру гих и при пи си вао му сла ву, бо гат ство и из у зет ну моћ”.9 
То по себ но до ла зи до из ра жа ја у раз го во ру са обич ним све том. 
Чак и кад се жа ли на свог га зду, он при хва та са мо те ше ње ти па: 
„И што го ре псу је, то ли ко је бо ље: ба рем не ће уда ра ти ако псу је”.10 
Али, јао они ма ко ји се за не су и при дру же му се у опањ ка ва њу – 
та да За хар обр ће стра ну, пре ти и про кли ње сва ког ко се усу ди да 
из у сти ру жну реч о Обло мо ву, а овај се на мах пре о бра жа ва и по ста
је „до бар […], па ме тан, леп”, „до бра ду ша; та то је зла то – а ни је 
го спо дин”11, „ко ле но вић”, чи ји су „при ја те љи ге не ра ли, гро фо ви 
и кне зо ви. Још не ће сва ко га гро фа ни пу сти ти да сед не с њим: 
по не ки до ђе, па се на сто ји у пред со бљу… До ла зе му све са ми спи
са те љи”.12 Ма што ви то пре те ри ва ње се, да кле, на ста вља, са мо са 
про ме ње ним пред зна ком. 

До сле дан у екс пли цит но сти ре а ли стич ке мо ти ва ци је, пи сац 
не про пу шта да об ја сни де ло ва ње ме ха ни зма ко ји је по кре нут у 
слу ги ној пси хи: „Дир нув ши у ње го ва го спо ди на, дир ну ли су и 
За ха ра у жи вац. Уз др ма ли су му и ча сто љу бље и са мо љу бље”.13 
Слу гу лич но по га ђа сва ка кри ти ка на ра чун го спо да ра, као што и 

6 Гон ча ров, Обло мов, 84. 
7 Исто. 
8 Исто, 85. 
9 Исто. 
10 Исто, 166. 
11 Исто, 170. 
12 Исто, 171. 
13 Исто. 
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сва ку по хва лу до жи вља ва као сво ју. Њи хо ва сим би о за нај чвр шћа 
је упра во у до ди ру са спо ља шњим све том и не ма ни че га што За хар 
не би ура дио да је од бра ни. Ако за тре ба, не са мо да ће сла га ти 
не го ће се пре пу сти ти фан та зи ји, а у од суд ном ча су ће чак Обло
мо вље ву фан та зи ју, ко јој се ина че у се би ру гао, пре у зе ти за сво ју: 
„Ја сам код ње га као у ра ју: ни ка кве оску ди це не знам, от ка ко сам 
се ро дио, ни је ме на звао зве ка ном; жи вим у до бру, у ми ру, је дем 
са ње го ва сто ла, идем куд хо ћу – ето, та ко је то! Па на се лу имам 
за себ ну ку ћу, за себ ну гра ди ну, имам хра ну; сви ми се му жи ци 
кла ња ју! Ја сам упра ви тељ и ма јор дом!”14

Ви зи ја о За ха ро вом се о ском ра ју пре у зе та је из јед ног ра ни јег 
Обло мо вље вог гла сног са ња ре ња, та ко да ма шта ри ја по ста је за
јед нич ка, као код Дон Ки хо та и Сан ча Пан се. Ко ли ко је да ле ко 
слу га у то ме оти шао, све до чи и очи гле дан ана хро ни зам: у тре нут
ку док ово го во ри, он је већ пре ва лио пе де се ту, а ње гов го спо дар 
је у сво јим ра ним три де се тим, па га ни ка ко ни је мо гао те то ши ти 
од ро ђе ња. У ствар но сти је би ло обр ну то – мла ди слу га, та да још 
За хар ка, пре у зео је сво је вре ме но део бри ге о мла ђа ном на след ни ку 
ста рих го спо да ра. Он пре ма ње му има псе у до ро ди тељ ски од нос, 
а за Обло мо ва ва жи обр ну то. Иа ко при вид но груб, он је це нио За
ха ро ву ода ност, као што је био све стан да без ње га не би умео да 
жи ви. Но, та бес по моћ ност и сва ко днев на упу ће ност на слу гу ра
ђала је за си ће ње и не тр пе љи вост, па је „спо ља шње Обло мо вље во 
по на ша ње са За ха ром би ло […] увек не ка ко не при ја тељ ско”.15 Атри
бут „спо ља шње” слу жи да по ка же ка ко је сво ја пра ва осе ћа ња 
пре ма слу ги го спо дар скри вао не где уну тар се бе. У сва ко дне ви ци, 
ме ђу тим, он уме да ки њи и бо го ра ди, а у кри тич ним мо мен ти ма 
при бе га ва ду гим мо рал ним про по ве ди ма ко ји ма За ха ра до во ди у 
емо тив ни шкри пац. У ро ма ну су при ка за не две та кве си ту а ци је. 

Пр ва, на са мом по чет ку, иза зва на је пи смом у ко јем им ста
но да вац от ка зу је стан. Се лид ба се ука зу је као не ми нов ност, што 
је за ста тич ног Обло мо ва рав но ка та стро фи. Све то до во ди до 
на пе то сти из ме ђу ње га и слу ге, а она кул ми ни ра ка да овај, у же љи 
да га уми ри, нео пре зно при ме ти ка ко се и то ли ки дру ги се ле, па 
им ни шта не фа ли. Ти ме је, ме ђу тим, Обло мов дир нут у жи вац. 
„Он је у то ме што га је За хар обо рио на сту пањ ’дру гих’ ви део 
по вре ду свог пра ва”16, сво је го спо дар ске из у зет но сти. За то од лу
чу је да слу гу на у чи па ме ти. Сле ди ње го ва ду га ти ра да и За ха ро во 
вр по ље ње, јед на мај стор ски ком по но ва на сце на, са мно штвом фи них 

14 Исто. 
15 Исто, 85. 
16 Исто, 103. 
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де та ља, ко ја бит но до при но си ка ко де фи ни са њу од но са дво ји це 
ју на ка та ко и њи хо вој по је ди нач ној ка рак те ри за ци ји. Чи та лац се 
јед но вре ме пи та у ко јој је ме ри Обло мо вљев па те тич ноуз ви ше ни 
тон искрен, а у ко јој га он пре на гла ша ва у функ ци ји пе да го шког 
де ло ва ња. Али у фи ни шу ствар по ста је озбиљ на. По што За хар 
ни ка ко не мо же да схва ти чи ме је увре дио свог га зду, овај му то 
об ја шња ва ди рект но, за ла зе ћи у са му су шти ну дру штве них одно
са, ари сто крат ске ети ке и соп стве ног ка рак те ра. Из два ја мо са мо 
оно нај ва жни је, ри зи ку ју ћи да на ру ши мо је дин ство и уме нич ку 
вред ност не по но вљи вог при зо ра. 

Тај „дру ги” на ко га ти ми слиш – то је ху да ри та, груб, нео
бра зо ван чо век ко ји жи ви пр ља во, јад но, на та ва ну; […] „Дру ги” 
је та кав чо век ко ји сам се би ци пе ле чи сти, сам се обла чи; а ако се 
по не кад и пра ви да је го спо дин, ла же, он и не зна шта је по слу га; 
[…] „Дру ги” ра ди без од мо ра, тр чи, ту ма ра – на ста ви Обло мов – ако 
не ра ди, не ма шта је сти. „Дру ги” се кла ња, „дру ги” мо ли, по ни жа
ва се… А ја? […] А зар ја ју рим, зар ра дим те жак рад? Ма ло је дем, 
шта ли? […] Ја, хва ла Бо гу, ни сам ни је дан пут сам обуо ча ра пе 
от ка ко сам жив!17

Као ка пи тал на прет по став ка го спод ства ука зу је се, пре ма 
то ме, не рад. С јед не стра не, пра ви го спо дин пре зи ре сва ки рад, 
на ро чи то фи зич ки, уко ли ко је из ну ђен ну жно шћу пре жи вља ва ња; 
с дру ге стра не, он има мо гућ ност да сва ко днев ну бри гу о сво јим 
основ ним фи зич ким по тре ба ма пре не се на пот чи ње ну осо бу. 
Обло мов у свом по гле ду на свет ни је уса мљен, као што он ни је је
дин стве на од ли ка ру ског дру штва. Ако смо већ по ву кли па ра ле лу 
пре ма Сер ван те су, он да је ов де мо же мо до дат но на гла си ти. Ети ка 
шпан ског пле ми ћа с по чет ка XVII сто ле ћа, ма кар и оси ро ма ше ног, 
та ко ђе је би ла за сно ва на на од ба ци ва њу ра да и по се до ва њу ма кар 
и јед ног слу ге. То, из ме ђу оста лих, са зна је мо и од мно гих Сер ван
те со вих са вре ме ни ка, тво ра ца пи кар ских ро ма на. У овој тач ки 
ко декс шпан ског идал га по ду да ра се са ко дек сом ру ског вла сте
ли на. От ме ност без по слу ге ни је мо гу ћа и ту се сим би от ска при
ро да од но са Обло мо ва и За ха ра још јед ном ис ка зу је. 

Обло мов је свом слу ги очи тао лек ци ју ко ја га је до ве ла до ка
тар зе, по сле че га се на пе тост из ме ђу њих раз ре ша ва. Али ка тар за 
је би ла крат ко трај на и јед но стра на. Чим оста не сам, За хар про
кли ње го спо да ра, а ње го во ка ја ње и су зе ни су, чак ни при вре ме но, 
про ме ни ли Обло мо вље ве на ви ке. За та ко не што био је по тре бан 

17 Исто, 106‒107. 
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ја чи мо тив и он се по ја вио уво ђе њем у при чу мла де су сет ке у сре
ди шњем де лу ро ма на. На по мо лу је чак и Обло мо вље ва же нид ба. 
Али упра во то је до ве ло до дру гог кри тич ног тре нут ка у од но су 
слу ге и го спо да ра. Ра до зна ли За хар, ко ји је у ме ђу вре ме ну и сам 
про на шао жи вот ну са пут ни цу, по ку ша ва да до ку чи ис ход Обло мо
вље ве ро ман се, пре тва ра ју ћи се ка ко са мо пре но си ту ђе гла си не. 
За раз ли ку од ње га, го спо дар има ви со ко иде а ли зо ва ну пред ста ву 
о бра ку, као „кру ни сре ће” и „по ет ском тре нут ку […] ко ји је на је
дан пут из гу био бо је чим је За хар про го во рио о ње му”.18 У ду би ни 
ду ше, све стан да не мо же удо во љи ти свом иде а лу, он сво је не за
до вољ ство пре у сме ра ва ка слу ги и по но во му при ди ку је, а За хар 
још јед ном не смо тре но за не ма ру је го спо да ре ву из у зет ност: „Же
нид ба је обич на ствар!”, од го ва ра он на Обло мо вље во то бо жње 
иш чу ђа ва ње. „Ни сте ви са ми, свак се же ни.”19 Де гра да ци ја је чак 
за ни јан су те жа не го у прет ход ном слу ча ју, по што је го спо дар са 
ран га „дру гих” све ден још ни же – на ранг „сва ког”. Обло мов не 
про пу шта да то ис так не. Упр кос то ме, ње го ва ре ак ци ја овог пу та 
је би ла ма ње те а трал на, јер је уме сто ап стракт ног ци ља За ха ро вог 
пре ва спи та ва ња имао је дан са вим кон кре тан – спре ча ва ње да љег 
ши ре ња гла си на. Без об зи ра на ову раз ли ку, у оба слу ча ја на де лу 
је исти ме ха ни зам мо ти ва ци је, као што је при ме њен исти, тро чла ни 
на ра тив ни обра зац: За ха ро ва гре шка – Обло мо вље ва увре ђе ност 
и ре ак ци ја – За ха ро во по ка ја ње. 

Нај зад, ва жно је при ме ти ти да глав на За ха ро ва спе ци фич ност 
у од но су на тип ски лик слу ге про ис ти че из пре ла зног исто риј ског 
тре нут ка у ко јем се од ви ја рад ња Гон ча ро вље вог ро ма на. „Он је 
при па дао две ма епо ха ма и обе су уда ри ле на ње га свој пе чат”, још 
јед ном об ја шња ва при по ве дач. „Од јед не епо хе пре шла је на ње га, 
на сле ђем, без гра нич на ода ност до му Обло мо вих, а од дру ге, по
зни је, на сле дио је пре пре де ност и по ква ре ност”.20 Ипак, За хар 
су штин ски и да ље при па да ста рој ге не ра ци ји слу гу, због че га 
по сле го спо да ре ве смр ти не мо же да се сна ђе: „Ни је да нас она ко 
ка ко је не кад би ло; мно го је го ре. Хо ће да су им ла ке ји пи сме ни”, 
по ве ра ва он Обло мо вље вом при ја те љу Штол цу у епи ло гу ро ма на. 
„Да нас др же све по јед ног, рет ко где два ла ке ја. Ци пе ле изу ва ју 
са ми; из ми сли ли не ка кву ма ши ни цу! […] Сра мо та, стид но, про
па да го спод ство!”21 Ни код ње га, као ни код слу га ње го вог по ко
ле ња, не ма ни ка квих на зна ка ау то ре флек си је пси хо ло шког или 
со ци јал ног ти па: „Ње му ни ка да ни је па да ло на ум да ана ли зи ра 

18 Исто, 375. 
19 Исто, 378. 
20 Исто, 79. 
21 Исто, 577. 
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сво ја осе ћа ња и од но се пре ма Иљи Иљи чу; он их ни је из ми слио 
сам: на сле дио их је од оца, де да, бра ће и од по слу ге у ко јој се ро
дио и вас пи тао, и оне су се пре тво ри ле у те ло и крв ње го ву”.22 
Оту да ње го ва без у слов на при вр же ност, ко ја се про ду жа ва чак и 
по сле Обло мо вље ве смр ти – иа ко из ба чен из ку ће, оста рео, оро нуо 
и без сред ста ва за жи вот, За хар ни је у ста њу да се одво ји од њи
хо вог по след њег за јед нич ког ста ни шта, па не при хва та ни Штол
цо ву по ну ду ко ја би га спа сла про сја че ња: „Ни сам рад ићи одав де, 
од гро би ћа”23, ка же он. Ово те па ње смр ти кроз ок си мо рон ски де
ми ну тив (рус. мо гил ка) ука зу је на слу ги ну не жност пре ма го спо
да ру ко ји у ње го вој успо ме ни и пост хум но за др жа ва обе леж је 
де те та. Ова кав епи лог, с јед не стра не, ути ску је ко нач ни пе чат на 
псе у до ро ди тељ ски од нос За ха ра и Обло мо ва. С дру ге стра не, он 
на го ве шта ва уни вер зал ност обло мов шти не ко ја се као фе но мен 
оса мо ста ли ла у од но су на свој ар хе тип и над жи ве ла га. 

*

За Иљу Иљи ча Обло мо ва се по не кад ка же да при па да пле ја
ди „су ви шних љу ди” у ру ској књи жев но сти XIX ве ка, ма да га је 
по би ло че му те шко по ре ди ти са Оње ги ном, Пе чо ри ном, Хер це
но вим Бељ то вим или Тур ге ње вље вим Ру ђи ном. Но, упра во та 
рас те гљи вост пој ма ли шний че ло век, ко ји се, ина че, пр ви пут ја вио 
у Тур ге ње вље вој при чи Днев ник су ви шног чо ве ка (1850), до пу шта 
да се он при ме ни и на Фо му Фо ми ча Опи ски на, јед ног у ни зу ја
ло вих, не та лен то ва них и не до вр ше них ин те лек ту а ла ца у при по
ве сти ма Фјо до ра До сто јев ског. Бу ду ћи да ни је пле мић ни ти је 
на сле дио ика кав име так, као што ће би ти у слу ча ју ју на ка За пи са 
из под зе мља, Фо ма жи ви као чан ко лиз на има њу до бро ћуд ног и 
про сто ду шног пу ков ни ка Ро ста ње ва, зло у по тре бља ва ју ћи ње го во 
без гра нич но го сто прим ство и лу ка во ма ни пу ли шу ћи ње го вом 
кључ ном ка рак тер ном сла бо шћу – пот пу ним од су ством са мо по
у зда ња. Он по сте пе но овла да ва пу ков ни ко вим до ма ћин ством у 
ко је се уву као за хва љу ју ћи ра ни је сте че ном на кло но шћу ње го ве 
ти ран ске мај ке, још док је био у слу жби ње ног дру гог му жа. Удо
мив ши сво ју не за хвал ну, по дру ги пут об у до ве лу ро ди тељ ку, Ро
ста њев при ма и узур па то ра ко ји ће му ума ло рас ту ри ти дом. Опи
су ју ћи га, при по ве дач по се же за тер ми ном ко ји је пре ње га већ 
ко ри стио Тур ге њев, пре жи вальщик24, па се, има ју ћи у ви ду чи тав 

22 Исто, 83. 
23 Исто, 578. 
24 Ми лан Ка ша нин је ову реч пре вео са мук таш, да кле, не ко ко жи ви 

мук те, на туђ ра чун. 
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ам би јент, мо же го во ри ти о тур ге ње вљев ској ин пи ра ци ји, што по
твр ђу је и по ре ђе ње са Пле мић ким гне здом ко је сам пи сац по ми ње 
у пи сму бра ту Ми ха и лу. Ипак, на ве де на три ја да ли ко ва, као и 
оби ље ефект них ди ја ло га и сце на, по но во ука зу ју на драм ско на
дах ну ће, од но сно на Мо ли је ро вог Тар ти фа. 

Опи скин је, као и ње гов фран цу ски ар хе тип, вер ски ли це мер 
ко ји је свог до ма ћи на пот чи нио до те ме ре да му је овај за ма ло 
пре пи сао по ло ви ну сво га има ња и са мо от пор се ља ка ус пео је да 
га од вра ти од те на ме ре. До сто јев ски сле ди свог узо ра и у кон цеп
ци ји ли ка ста ре ге не ра ли це ко ја је, као и го спо ђа Пер нел, ап со
лут но у вла сти ли це ме ра, али ту оп чи ње ност пре но си на још не
ко ли ко жен ских ли ко ва, док је, с дру ге стра не, по ве ћан и број 
„ре зо не ра”, ак те ра ко ји про зи ру уље за и по ку ша ва ју да дру ги ма 
отво ре очи. У Тар ти фу је у то ме нај у пор ни ја би ла ви спре на слу
шки ња До ри на, чи ји је пан дан у Се лу Сте пан чи ко ву пу ков ни ко ва 
кћи Са шењ ка. Уло га Ор го но вог шу ра ка Кле ан та код До сто јев ског 
је по де ље на на не ко ли ко му шких епи зо ди ста: су се да Бах ча је ва, 
слу гу Га ври лу, и са мог при по ве да ча, Ро ста ње вље вог се стри ћа. 
Из ме ђу ње га и Фо ме Фо ми ча од пр вог тре нут ка из би ја не тр пе љи
вост, из ко је про из ла зи Опи ски но ва све про жи ма ју ћа не га тив на 
ка рак те ри за ци ја. На су прот Мо ли је ро вом ли це ме ру, Фо ма Фо мич 
ни је ни млад ни пу тен чо век, као што не по ка зу је ста ло же ност у 
кри тич ним си ту а ци ја ма, већ уме да пад не у те а трал ност, па и у 
хи сте ри ју ко јом па ра ли ше свог ко ле бљи вог до ма ћи на. У на шем 
кон тек сту по себ но је зна чај но то што ме та ње го ве агре сив но сти 
уме ју да бу ду и дру ги уку ћа ни, ме ђу ко ји ма су чак тро ји ца слу га. 
Та ко је мо тив ко јим се ба ви мо ов де ви ше стру ко усло жњен, не само 
бро јем слу га не го и чи ње ни цом да функ ци ју го спо да ра пре у зи ма 
дру ги лик. 

Бу ду ћи да је Се ло Сте пан чи ко во на ста ло уо чи уки да ња кмет
ства, слу ге још не ужи ва ју сло бо дан ста тус, али је пу ков ник Ро
ста њев као га зда су шта бла гост, па је оми љен и ме ђу њи ма и ме ђу 
сво јим му жи ци ма. Узур па тор је, ме ђу тим, све су прот но од то га. 
Он ки њи слу ге још ви ше не го оста ле уку ћа не, тре ти ра ју ћи их као 
сво је вла сни штво, ма да не на су ров на чин ко ји не би ни при ли чио 
ко мич ном шти ву. По сре ди су ви ше Опи ски но ви ка при ци ко ји 
до во де до ни за ур не бе сних си ту а ци ја. Глав на Фо ми на жр тва је мла
ди Фа ла леј ко ји и ни је пра ви слу га, већ „двор ски мо мак”, што је 
при лич но нео д ре ђе на ду жност и озна ча ва осо бу ко ја је не што ви ше 
од обич ног при пад ни ка по слу ге, а не што ма ње од пу но прав ног 
чла на пле мић ког до ма ћин ства. Био је си ро че и кум че по кој не пу
ков ни ко ве же не, што об ја шња ва ње го во при су ство и ње гов ста тус. 
„Тај деч ко је био не ко чуд но ство ре ње”, ка же при по ве дач. „Ни је се 
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мо гло за ње га ре ћи да је пот пун иди от или бле сан, али је био то
ли ко на и ван, то ли ко искрен и про сто ду шан, да се кат кад за и ста 
мо гло узе ти да је луц каст”.25 У епи ло гу ће се ис по ста ви ти да је на 
кра ју по стао до бар ко чи јаш, а у при чу је уве ден при кра ју ње не 
пр ве по ло ви не, као ге не ра ли чин љу би мац го то во де во јач ке ле по те. 
То ипак не спре ча ва ње ног глав ног про те жеа да де ча ка узме под 
сво је и да на ње му ис про ба сво је ди дак тич ке по ри ве. За Фа ла ле ја, 
ко га ни на ру ском ни је би ло мо гу ће опи сме ни ти, уче ње фран цу
ског је већ не мо гу ћа ми си ја, но ве ћи про блем од оно га што му 
са мо зва ни вас пи тач на ме ће је сте оно што му ус кра ћу је. 

Јед на од рет ких спо соб но сти пра зно гла вог ле по та на би ла је 
игра, али не во ља на ста је оту да што ње га не за ни ма ју от ме ни већ 
на род ни пле со ви, на ро чи то је дан у ко јем пле сач сво јим по кре ти
ма опо на ша те ту ра ње пи ја ног се ља ка. Фо му Фо ми ча то до во ди 
до бе са и сва ки пут ка да ухва ти зло срећ ног мла ди ћа у не до лич ној 
рад њи, чи та му бу кви цу ма ни ром ислед ни ка ко ји се ри јом не при
јат них пи та ња са те ру је пре ступ ни ка у ћо шак: „Да ду шу из вла чи 
из чо ве ка, би ла је Фо ми на по тре ба. Он се играо сво јом жр твом 
као мач ка ми шем”26, опи су је при по ве дач бед ни Фа ла ле јев по ло жај. 
А вр ху нац ње го вих му ка са „до бро тво ром” на ста јао је по во дом 
сна ко ји му се упор но вра ћао из но ћи у ноћ. У гро теск ном кли
мак су Фо ми ног при ди ко ва ња, са ња ње бе лог би ка оце ње но је као 
те жак пре ступ и ка жње но кле ча њем у углу. Ова ква ме ра тре ба ло 
је да на те ра гре шни ка да уме сто „гру бих, се љач ких” сно ва са ња 
не што при клад ни је, „не што из ви шег дру штва”. На евен ту ал ни 
пу ков ни ков – или чи та о чев – при го вор да чо век не мо же упра вља
ти сво јим сно ви ма, Опи скин је имао спре ман од го вор: „Ка кве 
ми сли, та кви сни”.27 Окри вље ни сне вач се та квог из го во ра не би 
ни се тио, а још ма ње би по тра жио из лаз у ла жи или при кри ва њу 
са др жа ја сна: „Фа ла леј је био то ли ко исти но љу бив да ап со лут но 
ни је умео да сла же, па баш и да је хтео”.28 Је ди но што је пре о стаја
ло овој крот кој, осе тљи вој ду ши, за пра во, за о ста лој у раз во ју, било 
је оно што би и сва ком де те ту – су зе. Фа ла ле јев плач је лајт мо тив 
Се ла Сте пан чи ко ва го то во исто ко ли ко и Фо ми но пре не ма га ње. 

Ја сно је да Фо ма Фо мич и Фа ла леј, сим бо лич но по ве за ни и 
ини ци ја ли ма, чи не тан дем чи ји је од нос при ка зан ка ри ка ту рал ним 
пре те ри ва њем. У не што ма њој ме ри то се мо же ре ћи и за Фо му и 
за ста рог слу гу Га ври лу. Га ври ла Иг на тље вич је тип ски лик ста

25 Фјо дор До сто јев ски, Се ло Сте пан чи ко во, пре вео Ми лан Ка ша нин, Рад, 
Бе о град, 1964, 91. 

26 Исто, 102. 
27 Исто, 94. 
28 Исто, 95. 



342

ро врем ског го спод ског ла ке ја ко ји је ту ду жност на сле дио од оца. 
Он је пр ви на ко га при по ве дач на и ла зи ка да до ђе код уја ка, али је 
из не на ђен што га за ти че с на о ча ри ма на но су и бе ле жни цом у ру
ка ма. Ис по ста вља се да Фо ма Фо мич и на ње му ис те ру је сво ју 
фран цу ску пе да го ги ју, па овај „због гру бо сти и за ка зну” мо ра да 
учи ту ђе ре чи та ко што је њи хов из го вор за пи сао на ру ском. „Ја, 
као Ор феј, умек ша вам ов да шње на ра ви, са мо не пе сма ма, не го 
фран цу ским је зи ком”29, ис ти че с по но сом на бе ђе ни про све ти тељ. 
Га ври ла, ме ђу тим, не мо же да ис тр пи пе да го шку тор ту ру под ста
ре да не, па се код ње га ја вља ре волт на ка кав ни смо на ви кли код 
тра ди ци о нал них слу га. Он се по зи ва на сво је по од ма кле го ди не 
– ше зде сет три – на за слу ге пре да ка – де ду му је, за јед но са го спо
да ром, обе сио по бу ње ник Пу га чов, за шта је ње гов отац на гра ђен 
слу жбом ка мер ди не ра – али и на до сто јан ство сва ког људ ског 
би ћа: „Но, сва ки чо век образ бож ји на се би но си, образ ње гов и 
по до би је”.30 До жи вља ва ју ћи Фо ми но оп хо ђе ње као по ни же ње, 
Га ври ла се од ва жа ва да се не у ви је но ус про ти ви: „Ма ка ко ја, Фо мо 
Фо ми чу, био за те бе од вра тан чо век, јед ном реч ју роб, ипак то ме не 
вре ђа!”31 

Га ври ла се са мо пр о гла ше ном вас пи та чу обра ћа час са ти, час 
са ви, у за ви сно сти од те жи не ре чи ко је из го ва ра, де мон стри ра ју ћи 
при род ну ин те ли ген ци ју и ду го ис ку ство пот чи ње но сти. У јед ној 
од кључ них сце на он са мо зван цу са си па исти ну у ли це пред сво
јим пра вим го спо да ром и пред ње го вим ро ђа ком, за др жа ва ју ћи 
на род ску фа ми ли јар ност и ка да пре ђе на пер си ра ње. До сто јев ски 
по сти же из ван ре дан ефе кат до ча ра ва ју ћи у јед ној ре пли ци Га ври
ли ну не у кост, али и ње го во лу кав ство са чи ње но од ком би на ци је 
са мо кри тич но сти и ла ска ња ко јим на сто ји да пред у пре ди бур ну 
ре ак ци ју. При том не од у ста је од на ме ре да из рек не оно што га 
нај ви ше ти шти, а што је за Фо му нај не при јат ни је: 

Не, го спо да ру, Фо мо Фо ми чу, не са мо ја, бу да ла, не го су већ и 
до бри љу ди по че ли углас да го во ре да сте ви по ста ли баш зао чо
век, да је наш го спо дар пред ва ма исто што и ма ло де те; да сте ви, 
до ду ше, је не рал ски син по ро ду, а и са ми да сте мо жда до те ра ли до 
је не ра ла, али да сте та ко зли ка ква мо ра да је, то јест, пра ва фу ри ја.32 

До тог тре нут ка чи та лац је већ на чи сто да Фо ма Опи скин 
ни је ни ка кав ге не рал ски син ни ти да је био у вој ној слу жби, а ка

29 Исто, 112. 
30 Исто.
31 Исто, 113. 
32 Исто. 



343

мо ли да је до гу рао до ви со ког чи на. Али Га ври ла, за раз ли ку од 
Фа ла ле ја, зна шта ра ди. Он, нај пре, по пут Дон Жу а но вог Зга на ре
ла сво је не ми ло срд но за па жа ње при пи су је има ги нар ним „дру гим 
љу ди ма”. А при том Фо му при зна је за го спо да ра, ис по ља ва ју ћи 
свест о свом по ло жа ју у дру штве ној хи је рар хи ји, чи ме от кла ња 
сва ку по ми сао на по бу ну: „Ја сам ду жан да ти до ве ка слу жим и 
бу дем по ко ран за то што сам у роп ству ро ђен и што сва ку ду жност 
мо рам да вр шим са стра хом и тре пе том”.33 Ла кеј ска сло бо да, да кле, 
има сво је гра ни це, а Га ври ла, као и За хар, при па да ге не ра ци ји ко ја 
ни је ни по ми шља ла да их пре ко ра чи. Ње го во до сто јан ство је сте 
људ ско, али је ипак до сто јан ство под ре ђе ног чо ве ка. У епи ло гу ће 
се чак из ми ри ти са Фо мом, по што овај до жи ви де ли мич ни пре о бра
жај, па ће њи хо во по ми ре ње би ти део оп ште хар мо ни за ци је од но
са у до му пу ков ни ка Ро ста ње ва. Нео че ки ва ни хе пи енд, из ве ден 
ко ли ко у ду ху ко ме ди је то ли ко и у ду ху сен ти мен тал ног ро ма на, 
пред ста вља ће, ме ђу тим, јед ну од кључ них сла бо сти овог оства
ре ња До сто јев ског, због ко јих оно ме ђу кри ти ча ри ма ни ка да не ће 
ужи ва ти ве ли ки углед ни ти ће се сам пи сац њи ме по но си ти. 

*

Ис по ста вља се да и бе за зле ни пле мић Обло мов и пре ве ја ни 
гра ђа нин Опи скин у од но су спрам слу гу по ка зу ју из ве сне слич
но сти. И је дан и дру ги уме ју да се ужи ве у уло гу стро гог го спо
да ра и да ту стро гост де мон стри ра ју на ро чи то вер бал ним сред
стви ма. У кри тич ном мо мен ту, чак је и без вољ ни Иља Иљич знао 
да „из вла чи ду шу” из За ха ра, слич но оно ме што је Фо ма Фо мич 
чи нио са Фа ла ле јем. И у ње го вом по сту па њу би ло је не че га од 
са ди стич ког по и гра ва ња мач ке са ми шем. У тој тач ки, ме ђу тим, 
слич но сти се и за вр ша ва ју. Док су, на и ме, Обло мо вље ве пе да го шке 
ин тер вен ци је спо ра дич не и спон та не, иза зва не За ха ро вим нео пре
зним из јед на ча ва њем го спо да ра са дру ги ма, до тле Опи скин си
сте мат ски „вас пи та ва” и Фа ла ле ја и Га ври лу, сва ког по себ ним 
ме то дом. Чи ње ни ца да они чак и ни су ње го во „вла сни штво” по
ја ча ва ути сак ње го ве тар ти фов ске без оч но сти. 

О тре ћем ли ку слу ге у Се лу Сте пан чи ко ву, на до буд ном Гри
го ри ју Ви до пља со ву го во ри ли смо на дру гом ме сту.34 Као Опи ски
но вом шти ће ни ку и опо на ша о цу ов де му и не би би ло ме сто. Оста
је, ме ђу тим, да се не што ка же о Тур ге ње вље вом Пле мић ком гне зду, 
ко је је До сто јев ски од мах по из ла ску оце нио као „из ван ред но до бар” 

33 Исто. 
34 Јо ван По пов, „Бу ђе ње са мо све сти: ли ко ви слу гу код До сто јев ског”, 

Љу ди го во ре, 37‒38, То рон то, 2020, 83‒95. 
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ро ман, за раз ли ку од Обло мо ва, ко јег је у истом пи сму на звао „од
врат ним”. Је да на ест го ди на ка сни је те мељ но ће ре ви ди ра ти дру ги 
део свог пр во бит ног су да, свр став ши Гон ча ро вљев ро ман ме ђу 
ре мекде ла са вре ме не ру ске про зе, за јед но са Мр твим ду ша ма, 
Ра том и ми ром и, по но во, Пле мић ким гне здом. Упр кос то ме што 
је Тур ге њев у ме ђу вре ме ну об ја вио Оче ве и де цу, по оп штем ми
шље њу сво је ка пи тал но оства ре ње, и што се, не ко ли ко го ди на 
по том, бур но раз и шао са До сто јев ским, овај је за др жао ди вље ње 
пре ма ро ма ну ко ји не са мо да не ма ни чег за јед нич ког са ње го вом 
по е ти ком не го ис по ља ва из ве сне сла бо сти ко јих се као ства ра лац 
кло нио, у пр вом ре ду ком по зи ци о не.35 

Те шко је про це ни ти шта га је то ли ко им пре си о ни ра ло у Пле
мић ком гне зду. Мо жда је, већ при пр вом чи та њу, у ње му ви део успе
шно оства рен обра зац „се о ског” ро ма на ка кав је и сам та да по ку
шао да ре а ли зу је у свом Сте пан чи ко ву? Мо жда су му се у ње му 
сви де ли ју на ци или баш ју на ки ње, по што су и кри ти ча ри и пи сци 
би ли са гла сни у то ме да је Тур ге њев умео да ство ри упе ча тљи ве 
жен ске ли ко ве, а ов де их има не ко ли ко. На при мер, лик Ла врец
ко ве не вер не же не Вар ва ре Па влов не, ко кет не ле по ти це са мно гим 
та лен ти ма и свет ским ма ни ри ма, а опет не ка ко ба нал не у сво јој 
про ра чу на то сти, ли ше не тра ги зма Ане Ка ре њи не или без ин те ре
сне фа тал но сти Гру шењ ке и На ста сје Фи ли пов не. Ве ро ват ни је је 
да се До сто јев ском још ви ше сви де ла смер на и по бо жна Ли за која 
ни у љу ба ви не за бо ра вља на раз бо ри тост, јед на у пле ја ди из вр сних 
де во јач ких ли ко ва ко ји ма се ди вио и Тол стој. Ни је на од мет се ти ти 
се ко ли ко ће че сто, у по то њим де ли ма, До сто јев ски сво јим ју на
ки ња ма да ва ти баш ово име. А мо гу ће је да је на ње га не из бри сив 
ути сак оста вио ефек тан тра гич ки рас плет са сво јом tri stes se ma
je stu e u se36, до стој ном Ра си но ве Бе ре ни ке или Прин це зе де Клев 
го спо ђе де Ла фа јет? Не ма до вољ но по у зда них ар гу ме на та ко ји би 
по твр ди ли или опо врг ну ли би ло ко ју од ових прет по став ки. 

За нас је за ни мљи во пи та ње има ли у овом Тур ге ње вље вом 
ро ма ну слу гу упо ре ди вих са За ха ром или Га ври лом. Је дан та кав 

35 Екс по зи ци ја ко ја за у зи ма це лу пр ву че твр ти ну ро ма на по де ље на је на 
два, от при ли ке, јед на ка де ла, при че му се пред и сто ри ја три ју ге не ра ци ја по ро
ди це глав ног ју на ка Ла врец ког из ла же у дру гом де лу. Има ју ћи у ви ду уку пан 
кон текст рад ње, го ми ла ње по да та ка о жи во ти ма Ла врец ко вих пре да ка ис по
ста вља се као не по треб но, тим пре што их је, та ко на ни за не, те шко раз дво ји ти 
јед не од дру гих. Као још ве ћи про блем ука зу је се то што је уно ше њем ове раз
ву че не по ро дич не пред и сто ри је, ве ро ват но у на сто ја њу да из бег не кон вен ци о
нал но сте пе на сто гра ђе ње си жеа, пи сац то ли ко оп те ре тио чи та о че ву ме мо ри ју 
да га је до вео до пот пу не збу ње но сти: у тре нут ку ка да рад ња за и ста по чи ње, 
он се ви ше не се ћа ли ко ва ко је је упо знао у пр вом де лу екс по зи ци је. 

36 Уз ви ше на ту га. 
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за и ста по сто ји, име му је Ан тон, осам де се то го ди шњак је и ку ће
па зи тељ на има њу Ла врец ких. Но, про стор ко ји му је по све ћен 
то ли ко је не зна тан, а при каз та ко сте ре о ти пан да не за слу жу је да 
се њи ме ба ви мо. Не тре ба, ме ђу тим, по жу ри ти са за кључ ком ка ко 
ве ле по сед ник Тур ге њев ни је обра ћао па жњу на љу де из на ро да. 
Ни је ни Пле мић ко гне здо са свим не го сто љу би во за ли ко ве са су
прот не стра не дру штве не ле стви це. За те му ко јом се ба ви мо по
сто ји је дан та кав, уто ли ко зна чај ни ји што је ово га пу та реч о же ни. 

Ага фја Вла сјев на уве де на је у при чу ка да је она већ по од ма
кла, у јед ној ре ми ни сцен ци ји чи ји је за да так био да осна жи мо ти
ва ци ју ли ка Ли зе Ка ли ти не. Да би у то ме ус пео, пи сац се по тру дио 
да са до ста де та ља до ча ра ка рак тер и жи вот ну пу та њу ове се љан ке, 
пу ну успо на и па до ва. Ње не нај и зра зи ти је осо би не би ле су сна ла
жљи вост, при ла го дљи вост и стр пљи во под но ше ње суд бин ских 
обр та. Ага фја је би ла Ли зи на да ди ља пре не го што је ста ра ње о 
ње ном вас пи та њу пре у зе ла фран цу ска гу вер нан та, али до те ду
жно сти ни је сти гла ни бр зо ни ла ко. Прет ход но је што шта пре жи
ве ла, а па жњу на се бе скре ну ла је ти ме што је би ла „па мет на, 
ре чи та, сло бод на”, а при том, као мла да, и „из ван ред на ле по ти ца, 
пр ва ка ћи пер ка у це лој око ли ни”.37 Због то га се, упо знав ши је јед
ном при ли ком, у њу стра сно за љу био њен го спо дар Пе стов, бу ду ћи 
Ли зин де да. На овом ме сту не из бе жно се на ме ће ау то би о граф ски 
мо ме нат: сам Тур ге њев не са мо што се у мла до сти на ро ди тељ ском 
има њу био за љу био у шва љу Ав до тју Ива но ву не го му је она роди ла 
ћер ку Пе ла ги ју. Бу ду ћи да брак ни је до ла зио у об зир, де вој чи ца 
је скло ње на у Фран цу ску, где је пре кр ште на у По ли нет и за бо ра
ви ла ру ски, а бри гу о њој во ди ла је она иста По ли на Ви јар до. А 
Ав до тја је у Мо скви уда та за дру гог, да би мно го го ди на ка сни је, 
под име ном Ага фја, ушла у ро ман, кад јој већ ни је би ло да то да 
уђе у пле мић ко гне здо Тур ге ње вих. 

У тре нут ку упо зна ва ња и Ага фја и Пе стов би ли су ве за ни 
бра ком, али се де си ло да њој муж убр зо умре, па је го спо дар до
ве де сво јој ку ћи, а она се ме ђу по слу гом бр зо сна ђе „као да це лог 
свог ве ка ни је друк чи је жи ве ла”.38 Ни је ре че но ко ли ко је че сто и 
у ка квим окол но сти ма ви ђа ла Пе сто ва, али ка да је и он по сле пет 
го ди на умро, ње го ва удо ви ца је уда је за не ког го ве да ра и уда ља ва 
са свог има ња. Ага фја то при ма сто ич ки, а по сле не ко ли ко го ди на 

37 И. С. Тур ге њев, Пле мић ко гне здо, пре вео Ми лош С. Мо ско вље вић, Ма
ти ца срп ска, Но ви Сад, 346. 

38 „По ста ла је бе ла, по пу ни ла се; ру ке су јој под му слин ским ру ка ви ма 
омек ша ле као у тр гов ки ње; са мо вар се ни је ски дао са сто ла; сем сви ле и ка ди
фе ни шта дру го ни је хте ла но си ти, спа ва ла је на пе ри на ма” (Тур ге њев, Пле мић
ко гне здо, 347). 
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уде си се при ли ка да уго сти бив шу га зда ри цу „уред на, ве се ла, сви
ме за до вољ на”, а ова се по ка је, опро сти јој, вра ти је у сво је до ма
ћин ство и по ста ви за ку ће па зи тељ ку. „Ага фја опет по ста де си ла, 
опет се уго ји, по ста бе ла”39 и про жи ве та ко још пет го ди на, а он да 
пад не у не ми лост због му же вље ве кра ђе и бу де де гра ди ра на у 
шва љу. Бе ше већ пре шла три де се ту, зла коб учи ни ла је да јој по мру 
сва де ца, а уско ро по но во об у до ве. Ни шта је, ме ђу тим, ни је мо гло 
из ба ци ти из рав но те же. „До ђе јој вре ме да се опа ме ти: она се опа
ме ти. По ста не вр ло ћу тљи ва и бо го мољ ка [...], а по сле го спо ђи не 
смр ти по ста ла је још мир ни ја и по ни зни ја”.40 У ме ђу вре ме ну је 
би ла вра ће на на ста ри по ло жај, а сле де ћа ге не ра ци ја га зда узе ће је 
за да ди љу сво јој кће ри. Ти ме ње но уво ђе ње у ро ман до би ја сми сао. 

Још од Ев ге ни ја Оње ги на зна мо ко ли ку уло гу у вас пи та њу 
мла де плем ки ње мо же од и гра ти до ма ћа да ди ља. По зна то је и да 
је лик Та тја ни не „ња ње” на стао по мо де лу Пу шки но ве, ко ја је за 
ње га, као и Фи ли пов на за Ла ри ну, из над све га, пред ста вља ла ве
зу са ру ским је зи ком и на род ном тра ди ци јом. Слич но је и са Ли зом 
и Ага фјом, ко ји ма ни је мо гла кон ку ри са ти фран цу ска го спо ђи ца 
Мо ро, „си ћу шно, сме жу ра но ство ре ње с птич јим по на ша њем и 
птич јом па ме ћу”.41 Реч је, да кле, о већ ус по ста вље ном сте ре о ти пу, 
али Тур ге њев ипак у ње га уно си из ве сну но ви ну ко ја ће се по ка за
ти и те ка ко бит ном. На и ме, Ага фја Ли зи ни је при ча ла бај ке: „од
ме ре ним и ујед на че ним гла сом при ча јој жи ти је Пре чи сте Де ве, 
жи ти ја ис по сни ка, бож јих угод ни ка, све тих му че ни ца”.42 Са да се 
по ка зу је оправ да ним оп шир но при ка зи ва ње Ага фји них при кљу
че ни ја, јер без то га не би би ло ја сно ка ко је „па мет на, ре чи та, сло
бод на” же на пре шла на од ме рен и ујед на чен го вор на ре ли гиј ске 
те ме. А без овог по след њег, опет, не би смо раз у ме ли ни Ли зин лик, 
на ро чи то не ке ње не по ступ ке и ква ли те те: то што ре дов но од ла зи 
на не дељ ну цр кве ну слу жбу и што се та мо та ко усрд но мо ли; то 
што упор но по ку ша ва да у Ла врец ком про бу ди одав но уга ше ни 
жар ве ре; то што у ча су ка да се у њи ма рас плам са ва љу бав, по ка
зу је ви ше при бра но сти иа ко је од ње га ско ро дво стру ко мла ђа и 
сто стру ко не ис ку сни ја; то што се лак ше од ње га ми ри са не ми
нов но шћу ра стан ка. А нај те же би нам би ло да раз у ме мо ње но по
вла че ње у ма на стир. Но, ка да зна мо да је ви ше од три го ди не ра сла 
уз Ага фју, не ка да шњу ле по ти цу и ка ћи пер ку ко ја је по ста ла „мрша
ва, као во сак про зрач ног, али још див ног и из ра зи тог ли ца”43, која 

39 Тур ге њев, Пле мић ко гне здо, 347. 
40 Исто, 348. 
41 Исто, 345. 
42 Исто, 349. 
43 Исто.
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ју је на у чи ла мо ли тви и због ко је јој је Хри стос „по ста јао не што 
бли ско, по зна то, ско ро сво је”44, та да ће мо и ње но за мо на ше ње при
хва ти ти као ло ги чан ис ход. Ни шта ма ње, на при мер, не го у Прин
це зи де Клев. 

*

У Обло мо ву, Се лу Сте пан чи ко ву и Пле мић ком гне зду пред 
на ма је још увек би ла она ста ра Ру си ја, са сво јим тро мим, пре ва
зи ђе ним, у мно го че му не пра вед ним, али од дав ни на ус по ста вље
ним и ухо да ним по рет ком ства ри и ме ха ни змом од но са ме ђу љу
ди ма. Од нос слу га и го спо да ра, у свим при ка за ним ва ри ја ци ја ма, 
ни је пред ста вљао из у зе так у том сми слу. Убр зо ће, ме ђу тим, усле
ди ти дра ма тич не про ме не. Нај ва жни ја од њих до ћи ће са вр ха, 
ука зом Алек сан дра II, две го ди не ка сни је, ко јим је уки ну то кмет
ство. По сле то га, по ја ви ће се и не ке дру га чи је слу ге, на ро чи то у 
де ли ма До сто јев ског. У на ред ној де це ни ји ру ско дру штво би ће 
за хва ће но олу јом иде о ло шких про тив реч но сти из ко јих ће иза ћи 
тек на кон по ла ве ка, по бе дом јед не од иде о ло ги ја, и то оне нај ек
стрем ни је. 

Упр кос лич ним и иде о ло шким раз ли ка ма, чи ни се да су и 
Гон ча ров и Тур ге њев и До сто јев ски осе ћа ли да је „не што тру ло” 
у њи хо вој отаџ би ни, а за јед нич ко име тој тру ле жи ско вао је по но
во Тур ге њев, ко ји је са нео ло ги зми ма очи то имао сре ће. То име 
би ло је ни хи ли зам. И ма да тер мин не ће зна чи ти исто за сва ко га 
од њих, у ра спо ну од јед не де ка де сва тро ји ца на пи са ће ро ма не у 
чи јем ће сре ди шту би ти упра во овај фе но мен: Тур ге ње вље ви Оче
ви и де ца по ја ви ће се 1862, Гон ча ро вљев По нор 1869, а Зли ду си 
До сто јев ског 1872. У овом по след њем ни хи ли зам ће се де фи ни
тив но одво ји ти од ро ман ти чар ског на сле ђа су ви шних љу ди и до
би ти сво је зло коб не иде о ло шке и по ли тич копраг ма тич не цр те. 

У на пе тим дру штве ним окол но сти ма и од но си ме ђу тро ји цом 
пи са ца про ла зи ли су сво је Сци ле и Ха риб де. Нај дра ма тич ни ји је 
био спор из ме ђу Гон ча ро ва и Тур ге ње ва, а по вод му је би ло упра
во Пле мић ко гне здо. У скла ду са уста ље ним оби ча јем, не ко ли ко 
ме се ци пре ње го вог об ја вљи ва ња, да кле, у го ди ни 1858, у пи шче
вом ста ну упри ли че но је чи та ње у про бра ном спи са тељ ском кру гу. 
При су ство вао му је и Гон ча ров и, као и сви дру ги, од мах из ре као 
по во љан суд о умет нич ким вред но сти ма ро ма на. Али са че кав ши 
да оста ли оду, у че ти ри ока ре као је Тур ге ње ву још не што: „Прича 

44 Исто, 350. 
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ко ју сам чуо ни је ни шта дру го до ко пи ја мог ро ма на”.45 Па ра док
сал но је би ло то што је у пи та њу био ро ман По нор, ко ји је у том 
ча су био мно го бли жи по чет ку не го за вр шет ку, це лу де це ни ју 
да ле ко од пу бли ко ва ња. Та да још ни Обло мов ни је био об ја вљен 
у це ло сти, а спо ро ход ни Гон ча ров уве ли ко је осми шља вао сво је на
ред но де ло ко је је тре ба ло да му бу де и по след ње. Уз то је, у сво јој 
бе за зле но сти, имао по тре бу да сво је за ми сли по де ли са дру го ви
ма по пе ру. Та ко је, још 1855, до у тан чи не ис при чао Тур ге ње ву 
све што је сми слио, „не са мо цео план бу ду ћег ро ма на […] не го и 
све по је ди но сти, […] сце не, де та ље”.46 С раз ло гом се мо же по ста
ви ти пи та ње ка ко је мо гу ће та ко ми ну ци о зно пре при ча ти не што 
што је тек за ми сао, но Гон ча ров као да је avant la let tre про мо ви сао 
Кро че о ву иде ју о јед на ко сти ин ту и ци је и из ра за, са мо из обр ну те 
пре спек ти ве. „Тај ро ман био је мој жи вот”, опи си вао је мно го ка
сни је у Нео бич ној исто ри ји. „Пре при ча ва ју ћи га Тур ге ње ву, на
по ме нуо сам да ћу, ка да за вр шим Обло мо ва и ро ман о Рај ском, 
до вр ши ти све што ми је су ђе но и да ви ше ни шта не ћу пи са ти”.47 

Тур ге њев је од ба цио оп ту жбу за пла ги јат, али је, на вод но, 
при стао да из свог ро ма на из о ста ви јед но ме сто ко је су ви ше под
се ћа на сце ну из бу ду ћег Гон ча ро вље вог ро ма на. Про блем је, ме
ђу тим, био у то ме што је Тур ге њев, на су прот свом ко ле ги, био брз 
на пе ру, уз то по све ћен ис кљу чи во соп стве ном пи са њу. Та ко је, 
го ди ну да на по из ла ску Пле мић ког гне зда, об ја вио још је дан ро ман, 
Уо чи но вих да на (На ка ну не), у ко јем је Гон ча ров по но во про на шао 
по ду дар но сти са ар хи тек стом свог По но ра, па је ово га пу та сво ју 
оп ту жбу об на ро до вао. Из био је скан дал ко ји је ума ло до вео до 
дво бо ја. На кра ју је мо рао да ар би три ра че тво ро чла ни „књи жев
нич ки суд” ко ји је, 29. мар та 1860. до вео до по ми ре ња дво ји це 
пи са ца, но њи хов од нос се ни ка да ни је вра тио на ста ро. Гон ча ров 
је сма трао да му је Тур ге њев сме тао и код ино стра не пу бли ке, а 
у Нео бич ној при чи по ну ди ће и об ја шње ње за што је овај „за ви део” 
баш ње му, а не не ком од дру гих углед них са вре ме ни ка: „Је ди ни 
сам ја, по ти пу де ла, био ње гов су пар ник”.48 И ова и ве ћи на дру гих 
ње го вих тврд њи у ве зи са опи са ним слу ча јем на и ла зи ле су ви ше 
на под смех не го на одо бра ва ње. 

Нај зад, не што и о од но су Гон ча ро ва и До сто јев ског. Ин те ре
сант но је да је баш Гон ча ров не хо ти це ку мо вао по ме ну том рас киду 

45 В. А. Нед звец кий, „Кон фликт И. А. Гон ча ро ва и И. С. Тур ге не ва как 
исто ри коли те ра тур ная про бле ма”, Ульяновск: Сим бир ская кни га, 1992. http://
gon cha rov.lit in fo.ru /gon cha rov/ar tic les/ned zvec kijkon flikt.htm 

46 Исто.
47 Исто. 
48 Исто.
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дво ји це ко ле га у ле то 1867. Оти шав ши у пен зи ју, био се упу тио у 
коц кар ски рај да и сам ма ло оку ша сре ћу на ру ле ту. Сре ћу ћи До
сто јев ског у коц кар ни ци, опо ме нуо га је да се и Тур ге њев та да 
на ла зио у Ба денБа де ну, са ве ту ју ћи га да му се ја ви ка ко би от кло
нио сум њу да га из бе га ва због не из ми ре ног ду га од 50 та ли ра. Та ко 
је до шло и до суд бо но сне по се те са по зна тим ис хо дом. До сто јев ски 
се због то га ни је на љу тио на Гон ча ро ва, али је, у чу ве ном пи сму 
Апо ло ну Мај ко ву, са до зом за је дљи во сти опи сао ње го ву збу ње ност 
при пр вом су сре ту. По зна ти пи сац и ви со ки др жав ни чи нов ник 
за сти део се као де те ухва ће но у пре сту пу. До сто јев ски опи су је и 
ње гов на чин игре, ка рак те ри сти чан за опре зне и бо ја жљи ве коц
ка ре ко ји у жи во ту ина че ни су скло ни ха зар ду: „Играо је гро зни
ча во (у ма ле су ме, у сре бро), играо је то ком чи та ве две не де ље, 
ко је је про вео у Ба де ну, и ре као бих да је при лич но из гу био”.49 
До сто јев ски је, на су прот то ме, играо va ban que, до би ја ју ћи ве ли
ке сво те и гу бе ћи још ви ше. А кад је из гу био све, за тра жио је, као 
слам ку спа са, 60 фра на ка на за јам од Гон ча ро ва. И овај му је дао. 
То му је у очи ма бра та по стра сти при ба ви ло сим па ти је, ма да овај 
ни је про пу стио да се, у за вр шном ко мен та ру ове за јед нич ке коц
кар ске епи зо де, још јед ном под смех не ње го вом ши ћар џиј ском 
ка рак те ру: „Мо ра би ти да ме је ужа сно осу ђи вао што сам из гу био 
све, а не по ло ви ну као он”.50

Њи хов од нос не мо же се на зва ти ни бли ско шћу ни при ја тељ
ством – би ли су два не бе ска те ла на зве зда ном не бу ру ског ро ма
на XIX ве ка чи је су се ор би те по вре ме но укр шта ле. „Ја и он се 
рет ко ви ђа мо, је два јед ном у не ко ли ко ме се ци, и то увек слу чај но 
и увек та ко на ули ци”51, све до чи До сто јев ски у јед ном по зна том 
за пи су Пи шче вог днев ни ка из 1877. го ди не. Не по ми њу ћи Гон ча
ре вље во име, он о ње му го во ри са мно го то пли не: „Ја во лим да се 
срет нем са тим ме ни дра гим и оми ље ним ро ман си је ром и нео бич
но во лим да му до ка зу јем, из ме ђу оста лог, и то да он ни је оста рио, 
ка ко сам твр ди, и ка ко ви ше ни шта не ће на пи са ти. Из сва ког раз
го во ра с њим, ја за пам тим по не ку фи ну и да ле ко ви ду реч”.52 Тог 
пу та реч је би ла о Ани Ка ре њи ној, чи је се из ла же ње у на ста ци ма 
бли жи ло кра ју. Гон ча ро вљев ус хи ће ни суд за До сто јев ског је био 
под сти цај да на пи ше не ке од нај бо љих стра ни ца сво је пу бли ци
сти ке, до во де ћи Тол сто ја у ра ван са не при ко сно ве ним Пу шки ном. 

49 Фјо дор До сто јев ски, Пи сма, II, пре ве ли Ве ра Ву ле тић и дру ги, Ло гос, 
Бе о град; Гра фи чар, Ужи це, 2015, 103. 

50 Исто. 
51 F. M. Do sto jev ski, Dnev nik pi sca 1877‒1881, pre veo Mir ko Đor đe vić, Par

ti zan ska knji ga, Lju blja na; Be o grad, 1982, 241. 
52 Исто. 
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У тој рав ни за Гон ча ро ва, са свим из ве сно, ни је би ло ме ста, али је 
то пли на, са ко јом је ау тор днев ни ка го во рио о ње му, по твр ђи ва ла 
да за ње га чу ва по вла шће но ме сто у свом ср цу. 

Ди ја ме трал на су прот ност њи хо вих ка рак те ра и дру штве них 
ста ту са во ди ла је ка су прот ним ис хо ди ма њи хо вих би о гра фи ја. 
Уред ни и ис прав ни Гон ча ров био је де вет го ди на ста ри ји од До
сто јев ског, а над жи вео га је за пу ну де це ни ју. По ма ло успо рен и 
без во љан, сли чан ју на ци ма сво јих ро ма на, ни ка да се ни је се же
нио, про жи вев ши је дан не уз бу дљив жи вот, за оно вре ме дуг знат
но из над про се ка. А До сто јев ски је за чи та вих два де сет го ди на 
ма ње ство рио бар дво стру ко ви ше, пре ту рив ши пре ко гла ве и 
ро би ју, и не ма шти ну и сво ју По ли ну и смр ти сво јих бли жњих, 
сти гав ши по сле све га и да за сну је нор мал ну гра ђан ску по ро ди цу. 
Као и у ка зи ну, он је жи вео на ве ли ко, али је жи вот, баш као и 
злат ни ке, по тро шио бр же. А ка да ње га и Гон ча ро ва по сма тра мо 
из пер спек ти ве исто ри је књи жев но сти, ре кло би се да су им и дела 
би ла у скла ду са игром: је дан је за со бом оста вио зла то, а онај 
дру ги, ипак, сре бро. 

Др Јо ван Ч. Попов 
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 




