
КЊИГА 26

ИСИДОРА СЕКУЛИЋ

П У Ш К И Н
ЕА ГОВОРИМА

ДОСТОЈЕВСКОГ, ТУРГЕЊЕВА И КЉУЧЕВСКОГ 
И ПРИЛОГОМ п. м и т р о п а н а  о  п у ш к и н о в о м  

ИНТЕРЕСОВАЊУ ЗА СРПСТВО



ip  ::/l o i b 0 l1 D  3

БНБЛИОТеКЛ К О Л Л Н Ш паиодиог YHHBtPJHTtTA

КЊИГА 26

ИСИДОРА СЕКУЛИЋ

П У ш к и н
СА ГОВОРИМА

ДОСТОЈЕВСКОГ, ТУРГЕЊЕВА И КЉУЧЕВСКОГ 
И ПРИЛОГОМ П. МИТРОПАНА О ПУШКИНОВОМ 

ИНТЕРЕСОВАЊУ ЗА СРПСТВО



A. C. ПУШКИН 
(1799 — 1837)



П У ш к и H
Песник који ce никада није огрешио о равнотежу, има 

тодину рођеша која балансира y врх вршка једног века: 1799. 
Зашто не округло 1800? Зато да би Пушкин макар једном 
годином живота свога био y веку Петра Великог, којега je 
тако одушевљено волео, и са ким je y својој историјској ми- 
сији имао толико сличног, ма да je један од њих дејствовао 
силом, a други уметношћу.

Као сви песници, и Пушкин je волео историјске личностк 
■са инспирацијама силним, са храбростима да завитлају нешто 
апсолутно усред релативног. И зато je волео тиранина Петра, 
који je ломио кости Русији и захтевао да има личити на 
Европу, и радити као Холандија. Зато je волео чудног скит- 
ницу „дрске речи“, потоњег бунтовника Пугачова, инспири- 
саног лажног пророка који je Козацима причао као историју 
прошлости и будућности оно што ce њему приснивало, и 
дигао читзв један крај Русије против Катарине Велике. Зато 
je волео даровитог, господственог цара убицу Бориса Годунова.

Петра Великег носио je Пушкин y себи од ране младости. 
<Почео je писати историју његову, колико ce дало кроз запе- 
чаћене архиве. Нашавши ce, прогнан, на југу Русије, y кра- 
јевима где je бунтовао и приче о себи ширио Пугачов, Пушкин 
преноси интерес на пугачевштину, али и то y вези с Петром, 
Велихим, који je угушио, y време пре Пугачова, устанак чу- 
вених Јаицких Козака. Како ce архиве и даље нису отварале. 
или ce затварале на најважнијем месту рада, Пушкин je оставио 
само део историје о Пугачову, и, срећом, бар једно уметничко 
дело y вези с бунтом, чувену причу капетанова кћи. Ту 
првипут имамо пример уметничке обраде једног од оних ми- 
лиона забачених, и по невољи самосталннх живота који су 
некада чинили Русију, па и начинили од ње онај космос који 
je потом обрађен y великој руској књижевности. Борис Го- 
дунов je најбоље прошао. Обрађен je y познатој класичној 
националној драми, која, са гениалном музиком Мусоргског 
-спојена, чини оперу, благо и радост целог културног света.

Петар Велики међутим није излазио из визије Пушки- 
нове, и, једног дана, објављена je Русији дивна, металним сти- 
ховима кована поема Бронзани јахач. Спев тај je плануо из



праве велике инспирације, из ватреног поноса што je Русијаз 
баш на престолу имала џина мозга и воље, човека који je 
имао храброст да своју вокацију изврши. Спев тај рађен je 
даље са „хладном инспирацијом“. (Израз je Пушкинов; нашли 
смо ra y једном писму Пушкинову песнику Жуковском.) У 
више стотина стихова сажео je Пушкин Петроград, Неву, по- 
плаву подводног града, северну климу, друштвено и душевно 
стање малога човека y престоници, најзад, атмосферу једног 
историјског руског осеРања: осеРања и ужаса и обожавања 
пред свирепим царем реформатором, и истовремено пред лич— 
ношћу која превазилази и мере великог човека.

Бронзани јахач je споменик великом цару, чувено дело 
талијанског уметника, који je Петра Великог посадио на коња,. 
a коња успропнуо до ужаса. Петроград, дрска Венеција Петра- 
Великог, основан на води, блату, магли и дављеницима, стра- 
дао je 1824 године од страховите поплаве. Рушиле ce целе 
улице, проламали јауци и клетве Петровом граду, тутњили 
проломи тешке водурине. Миран и горд, издизао ce над по- 
топом бронзани јахач Ту ce негде био успузао ситни сиро- 
машни житељ петроградски, младић који има драгу тамо y  
низини подводног острвља. Кад je вода осекла, несрећник, 
прозебао, гладан, мокар, полулуд од ужаса, одвукао ce то- 
лико на домет ономе месту да види да места више нема. Из- 
безумљен, пун мржње против створитеља Петрограда, поре- 
мети умом сасвим, и остане да живи луталица и пропао човек,. 
са неким болом y срцу који више није јасно знао свој пред- 
мет. Једаред, под јесен, спавао je лудак негде на обали Неве: 
пробудио ce, и y нарочитсш моменту душе спазио »горостаса 
са испрушенсш мишицом, на бронзаном коњу.« Муња свести 
профе му кроз главу, он виде пред собом поново онај страшни 
потоп, и над потопом великог цара.

Како je страшан y тој магли!
Гле, мисао на тврдом челу!
Каква je сила y њему скрита,
И који огањ y том коњу!
A куда скачеш, горди коњу?
И где ћеш спустити копита?
О, моћни властелине судбе!
Тако си ти над грозним бездном,
На висини, уздом жељезном,
Сву Русију успропце диг’о!

И замахне јадник малом песницом, добаци цару претњ\, па. 
одједаред нагне бежати главом без обзира. A за њим прашти 
и грми топот коња y дивљем касу, a на коњу страшни јахач. 
с избаченом мишицом јуриће га помамно целу ноћ.



Када je y Москви, родном месту Пушкинову, откривен 
споменик Пушкину, 1880-е, говорио je о песнику и Русији 
Достојевски. У том важном и прослављеном говору речене су 
ii ове речи: „Све код нас почиње од Пушкина.“ Сличне речи 
казали су иГогољ, и Аполон Григорјев, и Тургењев. Ta конста- 
тација садржи сву славу и сву тешку мисију Пушкинову. Пу- 
шкиново je досуђење било да буде гениј утемељач, Прометеј 
прикован, како неко рече и за нашег Његоша; прикованији 
y неком смислу и од Његоша, јер му цар и досуфење не да- 
доше крочити из земље. He гениј личан и слободан; не су- 
периоран са оном сигурном свешћу о супериорносте која 
даје мир; не гениј одречан који шестари високо над отаџ- 
бином и народом, пева лично своју романтику, или занима 
свет оним тако привлачним гордим херојима који сву борбу 
воде само са собом, као Хамлет, Лир, Дон Кихот. Мисија 
Пушкинове поезије није био Хамлет, јер Хамлет не може бити 
темељ. Мисија Пушкинова била je слична оној Петра Великог: 
све моћи угонити y напор национално конструктиван. He пи- 
сати шта Русија није и нема, него шта јесте и има. Пушкина 
није дизао крилати парип, него ce Пушкин закопао дубоко y 
Руеију, и кроз њега су прорасла два крила Русији: прво, 
уметнички готов и спреман народни руски језик; друго, умет- 
нички неисцрпан и за обраду зрео руски народни живот. 
Пушкин баца не златан, него генијалан мост између народне 
и уметничке поезије«, стихује народне скаске о Цару СалШа- 
ну, о Златном пеШлу, о Рибару и рибици. To су сунца од 
лепоте и милине поетске, од једноставне чисте радости за свако 
људско биће. Подигну Пушкин благо језика из прашине, и 
би добар народу као бог. Написа Јевгенија Оњегина, па Бо~ 
риса Годунова, па, y првој савршеној и оригинално руској 
прози, Приче Бјелкинове, па још хиљаде и хиљаде стихова, 
којима расипаше, разметаше немилице непотрошиви моТни 
руски језик.

Изгледа да y свету и човечанству мора увек бити вар- 
варства. Младост Пушкинова зна за насиље и крв, зна за по- 
беде Наполеона и за слом Наполеона. Сем тога, Русија води 
ратове с Турском, има пољске устанке, има бунт Декабриста. 
Између свих тих офансива и дефансива, гуши ce слобода 
људи. Рефлекси од тог y књижевности нису изостајали. На- 
рочито ce no свој Европи разлегао крик за слободу енглеског 
песника Бајрона, ватреног и ватром великог романтичара, и 
пустог племиЕа, чија je сама поза узбуђивала младо и старо. 
Код Пушкина ce са 15-том годином пролама велики дар, Демон 
његов, наравно, облачи разне костиме: сад Бајрон, сад Фосколо, 
сад Петар Велики, сад Јаицки козак који језди на лудом коњу,

Шапка му накриво, 
Ћурак пун прашине,



Пиштољи на колен'ма,
Савља земљу туче.

Младић Пушкин налеће с поезијом на све, и пише много it 
доста разнородно. Утолико пре, што му Русија, ни y школи, 
ни y друшгву, па ни y родитељској кући није отварала јасне 
и одређене перспекгиве ни општедуховне, a камоли уметнич- 
ке. Јесте још Петар Велики пробио прозорче y Европу, али 
пред тим прозором je сметало испарење воде и страх од 
слободе. Види ce, има тамо с оне стране неки хоризонт, али 
нејасан; и не зча ce да ли Рус има право или криво, кад 
каже да je нејасан. A с ове стране, не смеш за свој грош 
купити књигу коју волиш; не смеш народну историју читати 
како азбука и здрава памет кажу. Пушкинјејош сасвим млад 
померио мало своју судбину из лежишта, кад je на Карамзп- 
нову исгорију написао епиграм, рекао да ce y њој доказује

без макаквога пристрашћа, 
неопходност самовлашћа, 
и красота кнуте.

И самодржавни господар ce бојао. Бојао ce сваке промене» 
јер je свака промена неком некаква нада, Бојао ce свог ,чи- 
нистра тајног политичкон одељења баш зато што тајне зна. 
Бојао ce свог гардијског официра y претсобљу и ако je за- 
спао, и ако бдије и којешта мисли. Бојао ce помало и дебе- 
лог, лењог цензора Крилова, који je узео да пише стихове, 
нешто још опасније него проза. Бојао ce списатеља који 
Л10ли да му ce отвори архив, иде међ труле хартије, и ожив- 
љује неки давно угушени бунт. A кад ce цар бојао свег тог 
малог света, колико ли ce тај мали свет тек бојао цара!

Врло je споро при таквим околностима улазила култура 
и борбена мисао кроз оно Петрово прозорче. Петар Велики 
je улфо 1725-те, a скоро век и по касније, један чудан го- 
сподин, странац, седи y вајмарској гимназији и бележи како 
ce води добра настава, меће под мишку ђачке пенсуме да их 
проучи, и претставља ce запањеном Нелиду професору: граф 
Лав Толстој, из Русије. A кад je, као за доба младог Пушки- 
на, кроз оно прозорче нарупило одједаред нешто крупно 
европско, то je била француштина емиграције, инвазија врло 
разног света, међ којим многи беху авантуристи, и рачунаху 
са варнарском земљом слабог поретка и великог богатства, 
и са манијом отмених Руса да ни y цркви не говоре руски 
него француски. Пушкинов отац je y француском преводу ци- 
тирао и црчвено-словенске уздахе из молитава. Пушкинова 
мајка, унука чувеног афричког усвојеника Петра Великог, ср- 
дита жена, веле, неуредна домаћица једне запуштене куће, не-



праведна према слугама и животињама, немила критичарка 
над својим средњим дететом, дечком Александром, једно je 
само правилно и од срца радила: говорила француски. Иначе 
je она на један тако каприциозан начин смешала y себи 
афричку и руску крв и мирисаву воду француштине, да ce y 
оном малом и невољеном Александру залегли демони, нако- 
врчили детету косу по црначки, укосили му очице, извукли 
му вилице како није ред, изводили с њим сто враголија. Пу- 
шкин je као дечко сам о ееби написао стихове, на францу- 
ском језику, наравно :

По фаволству, прави демон,
Прави мајмун му je мина,
И одвише лакомислен,
Познајете сад Пушкина.

Године 1811-е отвара цар Александар I чувени Лицеј y 
Царском Селу. Са првом генерацијом улази y ту школу, мало 
матор, и Пушкин. Он ce нагло развија, наравно пре свега 
сам из себе. У малом костурићу тегли ce знаменитост. У малу 
главицу »Француза«, како су ra другови звали, улази, неким 
чудноватим начином, руски језик са хиљадама речи и обрта, 
и излази y стиховима којима ce диве, на испитима, песник 
Жуковски, император, и сви професори. Спочетка, тумачио 
ce тај успех љубављу Пушкина према даровитом наставнику 
за руску књижевност, Галичу, којег je Пушкин заиста ценио 
и волео, иако je и о њему написао епиграм, са стихом:

Глава му je стално y бокалу.

Лозчије, и дан-данас, много ce спомиње заслуга, за корениту 
руштину Пушкина, старе дадиље Арине, која je знала силесију 
скаски и прича, и говорила y пословицама и пошалицама 
народним, Њој je Пушкин, већ y тмурним данима својим, 
испевао збиља другарску песму, кроз коју ce чита јаук за 
блиским човеком. Али сви ти утидаји су тачни утолико уко- 
лико су били дражења перцем по слуху и духу једнога змаја 
y којем je лежала не моћ која учи, него моћ која зна, без 
јасног порекла знања. Тојест, Пушкин je склопио савез са 
демоном својим, и ценио га што даље тим више, баш као 
Сократ свога, и с помоћу тога свог демона израдио себи 
један унутрашњи живот и школу, који су имали многе из- 
лазе y један свет знања y којем дотле није био ниједан Пу- 
шкин, и ниједан Рус.

Полако, y душу лицејца Пушкина навраћају и неки де- 
мончићи споља. Вуку ra, једни, y сјајно и нескрупулозно пе- 
троградско друштво; a шапћу му други: да fte му сметати



сиромаштво и немање титуле, да ће га то дезориентисати y 
животу и раду, можда га отерати y неуспех, или распалити 
y њему разјарени понос и повући га y неку луду авантуру и 
пропаст. Свом школском другу, богатом кнезу Горчакову, 
испевао je Пушкин, пред завршетак лицејског школовања, 
песму y којој су и ове речи:

Осамнаесто пролеће жжћа je предадшом,
Последњи пут сам можда још с тобом.

Твоја зора, зора je пролећа,
Моја, друже, зора je јесени.

На пиру живота ја ~hy ce јавити 
Гост усамљен, жалан, и утучен.

У време кад je Пушкин изашао из Лицеја, и ушао y 
такозвани Колегијум за спољне послове, дакле постао чинов- 
ник и отпочео кариеру заиста доста удаљену од оне кнеза 
Горчакова, кариеру која неће одвести y високи чин ититулу, 
него y борбу много потцењиваног »сочинитеља« — y то 
време, шта je био Петроград Александра I, триумфатора над 
Наполеоном? Био je још увек оно што му остаде као мутан 
знамен од постанка његова: раскош и пуста моћ над мочвари 
и многим сузама. Један чаробно сјајан двор усред једне ве- 
лике паланке, са местимичним само детаљима праве престо- 
нице. Једно разуздано отмено друштво, богато до лудила y 
новцу, драгом камењу, крзну, коњима и робовима, и, с друге 
стране, огрезло y лакомисленом празном животу, суревњивом 
отимању царских милости, и, преко свега, y сплеткама ниским, 
бездушним, y интригама често убилачким. Испод тог високог 
друштва живео je други слој, интелигенција без приступа y 
двор и без кариере, без слободе да расту бар духовно, кад 
ве могу друштвено. Ти су ce састајали како су могли. Деба- 
товали некада напразно, уз пиће и јело. Други пут, тражили 
да живе за нешто од вредности, писали y вези с тим песме и 
расправе, и неосетно срастали y једно тело, један живот, 
једну смрт. Овакви су будили савест и понеком из високих 
кругова, тако да je први интелектуални бунт отерао y Сибвр 
и неке кнезове, a y смрт неке официре. Пушкин je био бли- 
зак друг и једнсшишљеник оних који ће после постати чувени 
и несрећни завереници Декабристи. Али, јасни и крупни умет- 
нички задатци Пушкинови чинили су да ce и он одвајао, и 
да су ra и решени бунтовници одвајали од главних тајних акција. 
Ти бунтовници, ти Риљејеви, Пестли, Пљешчејеви, Бестужеви — 
сјајно обрађени y великом роману Мерешковског Александар 1 
— начинише од свога скроз неуспелог бунта и од својих погуб-
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љени живота само мост између владе Александра I и његова 
брата Николаја 1, али за себе, и за онај трећи слој дубоко 
испод себе, не успеше учинити ништа. Почетак je увек тежак.

Пушкин није био позван да погине за народ, није био 
позван ни да пише најцрње јадило Русије, з-то што je био 
позван, речено je већ, да учини службу другим начином, да 
истргне на сунце дана оно што тај убоги црни народ има 
светло и раскошно. Пушкин није био позван да руши Русијуу. 
ма колико да она друштвено није ваљала. Пушкинје имао 
задатак да буде позитиван патриот y име уметничког генија 
руског народа. Он je био мођан савезник тога генија y смислу. 
утемељачком; али je с њим заједно већ спремао даљу војску. 
писаца и негативних и позитивних, сјајну и познату фалангу 
руских и великих и храбрих мислилаца, критичара, поета, 
који ће најзад довршити, сем много других задатака, и за- 
почето дело Декабриста. Бојимо ce да су га и сувише дословце 
довршили. Јер ево како je гласила једна песма Риљејева

Иде ковач из ковачнице,
Ура!
Носи уза ce три ножа,
Ура!
За велможе и бојаре, један,
Ура!
За попове и монахе, други,
Ура!
A трећи, ако Бог да за . . . .

Пушкин je међутим добро кидео како живи руски народ. 
и како влада руска влада. И истим тим непогрешним оком. 
пронашао je, близу себе, једног који има нож не за појасом, 
него y генију, пронашао je Гогоља. Лично je Пушкин упућивао 
Гогоља да предузме причу оштро негативну и сатиричну; он 
лично му дао замисао за дело Мртве дуиле. Чини нам ce,. 
Пушкин je морао, сам за ce, или y четири ока са Гогољем, 
овако. говорити: Ти ћеш писати, по твом дару, несрећног 
Акакија и његов шињел; и писаћеш ужасне типове што тргују 
живим и мртвим душама, a сами су мртве душе. A ја ћу, по 
свом дару, доказивати да згажени и неписмени руски народ. 
има знања пророчког и песничког, и y мраку свом ствара- 
живот и језик за велику књижевност. Ту књижевност отпо- 
чињемо нас двоје. A једнога дана, кроз тај народ и кроз ту 
књижевност, Русија he, тамо y Паризу, имати не елегавтног 
Александра I на булвару, после слома Наполеонова, него Ре 
y храму уметности имати свој програм и свој диктат. — И 
има ra.

Због свсјих либералних идеја, и стихова које je цензура 
забрањивала, Пушкин je од 1820-е до 1824-е био на југу Ру-



-сије, y прогонству. Кавказ, Крим, Украјина, крајеви су дивни, 
пуни неистрошеног па и слободног живота, али живота при- 
митивног и дивљег, опасног за младост и талент. Ти крајеви 
су били врста Сибира за оне које je и требало чувати Ру- 
сији, и требало бацити што даље од центра политике и друш- 
твености. Нека иду међ Чеченце, па ако ce сами упропасте, била 
јеваљда Божја воља! Други гениални песник Русије, Љермонтов, 
успео je заиста да ce y таквом прогонству упропасти, да падне 
y глупом двобоју, стар 28 година, a већ аутор дела оноликог и 
онаквог колико и какво други оставе сазревши и остаревши. 
Стигао je још Љермонтов, млађи од Пушкина, да испева 
елегију на смрт Пушкинову, и да, y стиху, запита: Да ли зна 
убица на кога je дигао руку! Али само четири године после 
погибије Пушкинове, важила je и елегија, и онај стих, и за 
Љерлшнтова самог. Пушкин je остао жив на југу, и одгодио 
своју пропаст за Петроград. У прогонству je написао прве 
свије велике поеме од знатне уметничке вредности, Кавкаског 
роба, Цигане, Бзхчисарајски кладгнац, и започео je радити 
Оњегина. Наравно да je, с друге стране, y оној романтици, играо 
Пушкин и оне улоге свога демона које поезији служе само де- 
лимично. Додуше, стојећи над морел! испевао je једну од нај- 
лепших својих песама мору, тако јаку и непосредну као Ње- 
гошева песма Помпејима, замишљена над Помпејима. Али 
иначе, y бајроновском плашту, играо je Пушкин пуну улогу 
петроградске златне младежи, картао ce, волео жене, јахао 
са готовошћу да скрха врат, тукао ce y двобојима. При свему 
томе некад храбар са витешгвом, a некад, за онај мали свет, 
и са нотом скандала. Непријатељ његов y двобоју пуца, a 
Пушкин једе трешње.

Али сви већи испади Пушкинови, ако ce провере вре- 
менски, иду пред великим радсш и миром. Пушкин je био 
дете свога времена и не срећног васпитања, али, као Петар 
Велик-ц, он je имао мсгћ извршења своје вокације, и преска- 
«ао je из распуштености y мир и задубљеност, y рад једног 
-средњевековног калуђера. Пушкин je над својим делом био 
критичан као Мефисто. Ни 23 године стар, каже за свог 
Кавкаског роба, који му je славе донео : Добри су описи 
краја, и обичаја и живота оног света, али главни јунак не 
ваља; субјективност, далеко од стварности! — Кад ради, Пушкин 
je челичним рукама држао себе и свој предмет, налазио ce y 
својој „хладној инспирацији". Тако je могао остваривати онај 
апсолутни склад између мисли и форме, површине и дубине; 
налазити израз чија тачностнеда изражава, него ствара пред- 
мет; и, што je за Славена песника најтеже, на ивици узвише- 
ног, на ивици страшног, на ивици смешног, не прећи меру за 
једну влас. Стил Пушкинов je чудо. Топал je и питак као 
храна телу, a уједно строг, окован, висок и блнстав као дра- 
гоцеца икона. Пушкин je собом потврдио реч старог латин-



ског писца, ignis idem, тојест, иста ватра; прво дими и гуши,. 
a затим баца чист пламен nyj небеса. Има Пушкин једну по- 
ему, ванредно понесену, Пир за време куге, која je, ако ce 
не варамо, алегорија песничке инспирације, мутљага и заразе, 
и опењене чисте поезије над тим. У поеми су и ови ретци:.

И тако, хвала ти чумо!
Није нам страшка тмина гроба,
He бојимо ce позива твога!
Држ’те пенушаве бокале пуне,
Испијмо дах прекрасне руже 
Па Aiaicap испуњен дахом чуме!

Слава нека je царству чу\.е!

Јер има заноса y борби,
И на ивици бездна мрачног,
У разјареном океану,

У арапскоме урагану,
У чуминоме надихању.

Кад ce Пушкин вратио из прогонства y Петроград, донео 
je са собом неколико певања чувеног романа y стиховима, 
Јевгеније Оњегин. Дело je дакле y првој својој фази изишло 
из романтичног настројења. Пренесенојеу Петроград, y дру- 
штво зрело за критику и сатиру, рађено je дакле даље y на- 
стројењу реалистичоом. Па онда, Пушкин лети опет на испа- 
штање, због слободе мисли, y псковску губернију, на село 
својих родитеља, Михајловско. Отишли су тамо и стихови 
Оњегина, и ту, y малом и оригиналном руском свету добија 
дело треће своје крштење, тоне y читаву енциклопедију детаља 
из народног живота, обичаја и морала. Основна тема романа 
проста je, као све код Пушкина. Прост догађај, који ce једнако 
понавља, и баш зато није никад исти. Татјана, паланачка цурица, 
заљубљује ce y гордог и уображеног Москвича који пати од неке 
европејштине; чак му и пише то, кад друкчије ствар неће да ce 
збуде. Али Оњегин јој даје знати да њих двоје нису пар. Док ce 
деси та мала комедија, и велика неправда, и још неке епизоде уз 
то, мобилисао ce y роману, y форми атмосфере, цео руски свет. 
Читалац je сасвим y даху и мирису Русије, y ткиву оног 
живота на ком ce ето завезао чворић. Ми руским очима од- 
меравамо оног себичног уображенка, и руским знањем знамо 
шта га je таквог родило, родило »пародију«, како tie отша- 
лити шалу Татјана своме идолу. Све полако расте, и природно 
зре, иако Оњегин никако не зна шта ће са животом, и са 
собом, и за шта вреди живети. После дужег времена налази 
Оњегин Татјану на дворском балу. Велика дама; додуше,.



жена старца. Сад je час да ја пишем, мисли Оњегин. Али ce 
превари опет. Татјана сад њега неРе, само са виших висина 
него што он њу није хтео. »Имам намеру остати верна y 

■браку«. To je сав роман. Али кад одзвучи последњи умилан 
стих, ви самиводите две тихе драме натрагу рускиживот, ка про- 
•блемима од којих су те драме настале, да би сад опет оне, драме. 
проблеме новим проблемима обогатиле. И знате све како ће 
бити, јер сте, читајући Пушкина, руским животом живели; 
знате сву пластику и сву мистику тога живота. — Пољски 
песник и патриот. Мицкјевич, казао je за себе поноситу реч • 
»Ја сам милион«. Тојест, ја сам народ. Пушкин je био једно" 
ставнији y стилу, и није говорио о себи драматски. Али У 
своме Оњегину он je збиља милион; сједињење, и узајамн0 
прожимање, једног личног уметника са безличним народни-ч 
причањем, које, и кад ce смеје, жаоку нема, и кад кара, бла- 
гопристојност не нарушава. Оњегин je јединствен сатирични 
еп на свету: са више благости и племенитости нити ce може 
мислити, нити писатн.

Велики, врло оригинални француски писац Проспер 
Мериме био je савременик Пушкинов, и, што je рефе, био je 
читалац Пушкина. Познат je тај уметник тврдог кова, без- 
бројних дарова и огромног знања, који je и наше народне 
песме мисгифицирао, и руски научио, и био сигурно први 
Француз, и задуго једини Француз који y оригиналу чита 
руски. Наравно да je и Пушкин читао Меримеа. И кад je 
спремао своју збирку превода и прерада, Пгсме западних 
Славена, y којој су и преводи из Вукових Песама, послужио 
ce и Меримеовил! делом за превод и прераде, наравно, не 
знајући y оно време да су то мистифициране песме балкан- 
ских Словена. Занимљиво je баш зато сравнити текстове 
Пушкина и Меримеа, и видети како je, чисто no славенском 
инстинкту. Пушкин избацивао редове Меримеа, упрошћавао, 
враћао на вероватноћу и истину Меримеова литерарну варку. 
Чак je, судећи по једном писму, Пушкин слутио да су песме 
Меримеа y прози дело »конструисано«. Проспер Мериме, казао 
je о Пушкину суднајвиши: »Истински гениј«. ОпетМериме, ка- 
зао je о руском језику следеће: »Руски језик je најбогатије европ- 
ски језик. Сажет и јасан, он једноЈМ речју казује низ мисли«.

Још je нешто казао Мериме о Пушкину, али пре тога 
нека буде слободно писцу ових редова да учини једно лично 
саопштење. Била je сад опет прилика да са великом пажњом 
прођем безмало цело Пушкиново дело. Рекох једнога дана 
једном од наших темељних мислилаца ово: »Понекад, усред 
читања стихова, запитам ce: какво je ово чудесно ткиво од 
језика и причања? je ли то проза? je ли то поезија? како су 
те две ствари овде сливене? да ли велика поезија можда и 
мора y себи носити велики прозни еквивалент, дакле суму 

-стварања, па и суму творачког израза y књижевности?« Са-



беседник мој промисли, потражи y себи, и рече, y ванредној 
синтези: Ја сам увек мислио да ce великој поезији не зна 
порекло!" Ова реч, код нас мишљена и изговорена, разна je 
потпуно једној речи Меримеовој, коју сам, неколико дана ка- 
сније, тражећи поменуте контекстове уз Пушкинове Песме 
западних Славена, сасвим случајно нашла, и која гласи: »Код 
Пушкина, поезија ce на чудан начин расцветава, као сама из 
себе, из најтрезвеније прозе!“

Са овом тачком ми смо дошли до најважнијег места 
овога размишљања над Пушкином, до тајне Пушкинове поетске 
величине. Велика поезија нема посебно обележје! није врста 
нечега! не води порекло знано ни од чега! Порекло јој je 
тамо где религиозна филозофија каже да je једно све, и све 
једно. Порекло јој je тамо где je са првом маштом y васе- 
лени настала скаска. Где je са Богом створитељем настала 
скаска о овом нашем свету, y којем смо сви ми поетски де- 
таљ, леп или ружан; и где je са песницима пошао низ скаски 
о Богу створитељу и о његовој скасци. Скаске je било кад 
ни уметности ни наука није било, и биће je ако једног дана 
све науке и знања и уметности малакшу. Схаска je зато вечна 
и свугде присутна, y простом народу и y уметницима, a по- 
рекло јој ce не зна, и гроб јој ce не зна. Данас, например, 
науке необично цветају, али никада биологија, астрономија, 
физика нису више улазиле y поезију и y скаску, но данас. 
Још недавно говорило ce с гордошћу: да je живот то и то, 
материја и процес који ce види y реторти. и скоро ће ce no 
вољи научника и продуковати. Свршено с тим. Данас најмо- 
дернија биологија каже: „Живот je тајна“. A поезија никада 
није престајала да то говори и y хиљадама песама доказује!

Пример за такву поезију y којој je скривено порекло 
најтамније, порекло прве скаске која je била и поезија и проза, 
и проста прича и уметничка структура језика и стиха, штиво 
за сељака и за школовњака — пример за то имамо y пое- 
зији старих Грка, Омира и Теокрита, па, чини нам ce, до 
Александра Пушкина нигде више y таквој једноставности, a 
опет y таквој поетској пластици да од прве речи милину y 
човеку буди. Омир вам прича, као y неком усменом извештају, 
где je копље јунака погодило, куда je прошло и како изашло; 
али ту je скаска о жалости, и вољи богова; и ту je магичиа 
чистота и склад дикције; и дивна научно поетска тачност из- 
раза; и ти изрази казани y ритму који живот гради. Слично 
Теокрит: песму о два брата близанца почиње речма: Један je 
имао десет месеца, a други за једну ноћ мање. Пушкин почиње 
своју велику историјску поему Полшава оваквим речма:

Богат и славан je Кочубеј,
И непрегледна његова поља;



Табуни коња његових пасу,
Пасу слободни, без чувара.

Пушкин нигде нема ни витоперог почетка ни витоперог свр- 
шетка. Лав Толстој читао je до краја живота Пушкинову пе- 
смицу СеЋање, где je изражено свега то како лицејци упла- 
шено беже испред професора стражара, и, кад професор нафе 
чист простор — јер су чаше брзо побацане кроз прозор — 
кахо ce опет враћа радост младости, заједно са руменилом у 
образима. Читао je то Толстој због истине и простоте, због 
јаког чисто лирског заноса, због музике поезије која уз те 
просте речи свира, свира. Наравно, Пушкин има исту грчку 
тачност и простоту, али пун замах поетског духа и пуну 
структуралну леиоту стиха, и y строфама које су тамне, ду- 
боко и смртно тамне. Монолог калуђера Пимена y Борису- 
Годунову спој je скаске, историје, и религиозног пророштва, 
a прост je, и мсућан je речју толико, да би могао бити пое- 
зија и последње људске генерације.

Заиста, демон Пушкинов je био Грк. A ко зна да ли га 
y Скитију ннје пренео онај Африканац Петра Великог, предак 
по матери Пушкина, које вије знао ко су му родитељи, a био 
je оданде где су Александрија и Каиро, од којих су Цезар^ 
па после Наполеон, хтели начинити средиште света и раса, 
престонице духа. Осећате ли лепоту живота, и „тајну живо- 
та?“ Петар Велики граби, не знајући кога, дечка неког с југа^ 
са Средоземног мора. Тај, кад постане Русом, прескаче сина 
и унуке, и праунуку cboaï, Александру, предаје демона. Тако 
ce, кроз Африканца, Пушкин страсно везује за Петра Великогу 
и пише Бронзаног јахача. A та поема, ко зна кога Ре, та- 
лентом, везати за Пушкина! Како je људство диван колективГ 
Ако не увек по друштвеној теорији, a оно по вечном духу 
поезије.

Нажалост, нико не може гениалност своју да употреби- 
y личном и приватном животу. Пушкинов лични живот je 
јадан, осуђен. Ваља рећи истину: и великом кривицом дру- 
штвеног устројства и морала, и кривицом самог Пушкина. 
Пушкин je, y поезији и прози својој, сем уметности дао и 
друштвено историјски материал. Поново и поново je радио 
онај тип пробуфеног и европеизираног Руса, који je био, и 
мучан и смешан, час отпор Русије против Европе, час победа 
површне европејштине над Русијсш. Најсавршеније je дао ту 
фигуру y Оњегину, али, тај je тип, y многим цртама, био и 
он сам. Без свога генија, без оне силе петровске да упркос 
свему изврши своју вокацију, макар и y мање томова него 
што je могао, Пушкин би aihoto личио на Оњегина који убија- 
Ленског y двобоју, помало и на Гаврила Атанасијевића, y 
причи Арапин Петра Великог, којијемного држао до евро-



пејства y спољним облицима. Например, Пушкин, када je већ 
давно и он и цео свет знао да Пушкин говори руски божански, 
почео je писмо своје Петру Чадајеву овако: »Пишем вам фран- 
цуски, европским језиком“. Личио je Пушкин и на кнеза Ве- 
рејског, y причи својој Дубровски, на човека који добре и 
здраве живце и памет трећи и сатарује лудо, Поезију, кад ју 
je радио, узимао je Пушкин до крајности озбиљно и одго- 
ворко, себе сама нијеузимао озбиљно. Волео je лакомислени, 
господски живот Петрограда; правио ce, кад je лшгао, кицош, 
и јунак на карти, на коњу, и над женом; није ронио дубоко 
ни y темеље знања y Русији, ни y Европн, Знао je, дакако, 
кроз гениј свој, оно што други не знају кроз највеће знање, 
али ако je то врло много, и најважније, то није све. С друге 
стране, друштво, руско, презирало je Пушкина зато што још 
y већој мери и пуној мери није неки Оњегин, елегантаан, 
богат, ветропир и дуелист, европскамаска, бајроновски стра- 
далник од сплина •— место да га цени због оног што je Пу- 
шкин имао велико, и y најве^ој могућној мери.

Пушкин, сви знамо, осећао je све оно што je било грех 
друштва над њим. Али ми мислимо да je, од времена на време, 
осећао и оно што сам промаша. Цар Николај учинио би за 
Пушкина више, далеко више, да je Пушкин занемарио таипину 
света, и постао роб поезије место роб живота. Некако гра- 
фолошки ce прати малаксавање и љуљање Пушкинових от- 
порних снага и регулаторних моћи, по песмама које je низао 
са сваким 11-им октобром, о дану састанка и пребројавања 
бивших лицејаца. За Пушкина je то било увек и датум ду- 
ховног обрачуна. Све ниже и тише звучи његова лира y тим 
приликама. На последњем састанку, три и по месеца пре но 
што ће погинути, тврди ce да ce y здравици друговима загрц- 
нуо. Измучен собом, измучен тешкоћама и гадостима живота, 
он je, забележили су савременици пријатељи, желео смрт и 
тражио смрт. Ништа грозније и неправедније, него резигна- 
ција још младог a великог човека! Тако ce велики енглески 
песник Кијтс, сасврш млад човек, уморио од неправде и не- 
милости људи, и измирпо са смрћу, желео je. Ванредно je 
лепо казала ужас такве резигнације његова вереница, y писму 
његовој сестри: »Ништа ми за време његове болести није 
било тако тешко чути, као то да je решен да умре«.

Последња лирска песма Пушкинова, упућена жени, оној 
Наталији која je толико унижења унела y његов живот, na 
и y смрти његовој стоји као она врачарска карта y опери 
Кармен, са које ce чита убиство и крв — та песма почање 
стихом.

Време je, мила моја, срце одмора тражи

a свршава стихом



Давно, уморни роб, решио сам да бежим

To су стихови које може инспирисати само кариера изломљена 
и пре времена смртно сустала. Ушао je био Пушкин свега y 
38-у годину кад je погинуо. После једног страсног,. каприса 
да добије за жену доста млађу од себе лепотицу Наталију 
Гончарову, насгао je страдалан породични живот, иако je 
Пушкин заљубљено волео жену и децу. Лажни сјај и провод 
на двору, дугови, неравна борба са моћним богаташима и 
високим чиновима, a и са хијенама зајмодавцима, и са спорим 
.купцима стихова. Цар Николај — хвала му уосталом за то 
— помагао je тачно no обећању нашу Црну Гору, и нашег 
поету Његоша, a није купио за неко велико имање, или пен- 
сију, или за обоје, кад je Пушкину тако много требало, није 
купио Бориса Годунова, или Оњегина, или оне Скаске које 
вреде Русију. Пушкин ce сатирао y бригама да заложене 
женине бриљанте искупи по сваку цену за дворски бал; y 
бригама за здравље и болест деце; y оригама око похабаног 
одела свог; најзад y бригама литерарним. Малаксавао je 
Пушкин и испуштао из руку себе, али je бодрио оне који су 
од његове снаге живели. Пнсао je жени: »Буди млада, јер си 
Л1лада, и буди царица, јер си лепотица«; па даље, *а док сам 
ја жив, биРе и новаца«.

У судбину Пушкннову задирало je много његово поли' 
тичко настројење, викада довољно стално, мучно истрзано 
између његових либералних идеја које су осуфивале све што 
je водило Руснју, и измефу његова патриотизма који je извирао 
из мисије поета националног који ce слио с духом Русије и 
с исгоријом њеном. Трећи фактор je ту Пушкинова слабост, 
слабост и неспособност веРине великих поета да ce бране од 
зла, да не зависе од таштих ствари. Цар Александар i није 
волео Пушкина, јер je Пушкин, y првој младости својој, 
писао и говорио што je год намислио; сатире на властодршце 
толико циничне да већ више нису биле литература; и сатире 
на оно што je после научио поштовати, као, например, исто- 
рвјски рад Карамзина. Цар Николај 1, са круно.м, са Декаори- 
стима, са Турцима и Пољацима, преузео je и Пушкина. Јака 
личност и добра глава, патриот, уз то лукав, и одличан 
глумац, цар позива Пушкина y аудиенцију, y четири ока, и 
ту ce десило што ce десило. Цар je триумфовао као патриот, 
што je збиља био, и као заштитник уметности, што je вешто 
претставио да je. Пушкин je после тога уживао извесне 
части и слободе, али y кавезу. Није добио дозволу да иде на 
село да ради; није добио помоћ да ради y архиву; није добио 
дозволу да путује y иностранство. Када je, љут због тога, 
тражио да мде на фронт, није му дата ни та дозвола, јер му 
:није било дозвољено ни умрети.



Али и без цзра, полигичко настројење Пушкиново зна- 
чило je процеп већ y њему самом. Он je био позван да по- 
ложи темељ оном што ће полако поетати духовни и уметнички 
суверенитет руског народа. Ta мисија, патриотски бојовна — 
али више мистично y Пушкину него свесно — бацала je 
Пушкина овамо онамо, од Декабриста до приближавања цару. 
Тако je онда било могућно да Пушкин пише песме y којима 
јеакцент политичко-патриотски врло различит. Он пише песму 
Декаористима v Сибиру, и говори о оном што ће их осве- 
тити. И пише, године 1831-е, кад je плануо пољски устанак, 
ii скоро сва Европа скочила на Русију и Николаја I после 
крваво угушеног устанка — пише три ванредне, врело 
патриотске песме, које многи писци сгудија о Пушкину, 
странци наравно y првом реду, зову антипољском и процар- 
ском поезијом, и не лшгу да je сложе са слободоумним. и 
широким духом Пушкина.

Фаталнија од сваке политике била je no Пушкина чувена 
Ањичкова палата, раскошни двор Николаја I. Балови y том 
двору били су бајке. Бити на њима, била je друштвена 
квалификација највишег ранга, дакле питање: бити или не 
бити, за сваког члана елите петроградске. У Пушкину je било 
одувек бојарства и аристократског руског осећања. Он je 
писао Родослов y којем храбро етоји за своје просто грађан- 
ство, али са претцима које руски Летописи бележе као 
историјске личности више од 600 година. Сем тога, вукло je 
Пушкина y двор и y високо друштво оно што ће Русе мучити 
још и сто година касвије: јесам ли Европејац? јесам ли изишао 
из варварства? a ако јесам, дај ми доказе да јесам! И вукло 
je Пушкина y Ањичкову палату и то што je његову жену та 
палата вукла још више но њега. Наталија Пушкина je тамо 
славила нечувене триумфе лепоте и младости. Потпуно je y 
сенку бацала свога мужа, што je важан документ за дух оног 
доба. A тај велики Пушкин je ње ради, да би ce пред њима 
широм отворила врата двора, дао ce начинити камерјункером 
кад му време није, помешао ce y дворским церемонијама са 
младићима од двадесетак година кад je њему било преко 
тридесет.

Госпођа Пушкин je кокеговала Читамо то y разним 
кореспонденцијама оног доба, па и y писмима Пушкина жени. 
Шга je y оно време значило кокетоваги, особито на дворском 
балу, то je данас тешко знати. Зато je тешко ишчитати из 
Пушкинових писама прави тон оваквих његових апострофа 
жени: »Кажеш,- кокетовала си. Добро, ја сам ти то дозволио.« 
Други пут: »Кокетујеш? Па немаш с ким, тамо! Ипак, не 
кокетуј!« Трећи пут: »Не кокетуј с царем! Јер Неко (тојест, 
цар) начини онда харем од сиротих ученица Позоришне 
школе.« Као све y то доба, Позоришна школа била je лична 
<својина царева. A ко зна како су изгледала кокетовања на



балу, кад ce узме да je и бал био лична својина царева. Једно 
позније писмо Пушкиново жени, и оно y вези с Ањкчковом 
палатом, има пасус брижног оца за децу: „Слаба ће бити 
утеха нашој деци од тога што ће им татицу сахранити као 
дворску будалу, и што им je мамица дражесно изгледала на 
Ањичковим баловима!“ Толико и не више писао je Пушкин 
о рани која ce y њему разједала. Шта je y дну себе мислио, 
то je његова ствар, али писао je само оно што je могао с 
достојанством потписати. Углавном je Пушкин остајао ка тој 
висини y свој својој преписци, Учтивост, духовитост, добродушна 
иронија, понекад један скок протеста или срџбе, и онда опет 
мирна строфа због које неће требати црвенети. Средњег 
стаса, набивен и сливен, Пушкин je имао и y руци и y лику 
нешто што не трепери, и не правп узалудан шум, па ма слфт 
била y питању. Тако je пред тешким питањел1: крива или 
недужна за неверство — веровао жени до краја, стојао 
испред ње и примао y себе све стреле интриганата и фарисеја, 
сва прљава анонимна писма доконих великаша — данас ce 
скоро с пуном поузданошРу зна ko je писао и одвратну 
диплому рогатом мужу — и најзад за част и име своје жене, 
и своје, дао и главу. Докле je пак ишла кокетна и лепа 
Наталија и с царем, и нарочито с оним гардијским официрсш 
који ће постати убица Пушкина, то опет само она зна. Али 
било како било, и ма шта ce још y хартијама нашло, одри- 
цаће све неповољно по Наталију крв Александра Пушкина, 
и веровање Александра Пушкина, чија ce више не пориче.

Рањен je Пушкин y трбух и мучио ce два дана при 
свести. Шта je било y тој свести? Вероватно просте мисли и 
речи: на прекрсту живота и смрти, смрт je јача. На устима 
je оно Рутање које CBé y овом свету разуме и опрашта. Али 
ако je миран онај који иде, нису мирни они који још остају 
на земљи и y борбама земаљским. Пушкин умире јуначки, a 
Ањичкова палата ce збунила. Шушкају: шта je ко знао, 
предвидео, можда могао учинити. Касно. Пушкин умирв. А. 
цар Николај, чини нам ce, мења акцент реченице и грми: 
Умире Пушкин! Шта да ce ради? Двобој, господска ствар 
тачо негде на обали Неве, може ce и сакрити. Али слфт ce 
не може сакрити, и леш ce мора сахранити. Речи: слфт 
Пушкина, сахрана Пушкина, стадоше расти и тутњити по 
Ањичковој палати као она копита бронзаног коња на Неви. 
Може неки проклети песник песму написати! Ах, то Ре цен- 
зура угушити. Могу ce писци и духовни радници негде са- 
стати, и пре но што их похватају, нешто учинити. Може неко 
од оних који су Пушкина као душу волели, и као детету му 
.чилости чизили, може кнез Вјаземски може Нашчокин догра- 
бити пиштољ и пролити још неку крв. Може проговорити 
нечија савест. Знате како ce Борис Годунив пред дечком 
сином исповеда, савија као црв, и каже оне страшне речи:



»Тешко оном коме савест није чиста«. Може, најзад, оно што 
je  најстрашније, може улица, народ, нешто наслутити, про- 
будити ce, рикнути неку реч коју ми ваљда и не знамо, али 
која живи y простонародном речнику и y стиховима Пушкина, 
може тај народ на ту једну реч кренути бунт! A знате како 
стоји y Пушкиновој причи КаПетанова kfm: „Да нам не да 
Бог видети руски бунт, који не пита за смисао, и не зна за 
милост."

И зато je цар молио Пушкина да опрости свом убици, 
и Пушкин опростио. И зато je цар свечано обећао издашну 
помоћ удовици и деци. И зато су Пушкиново тело брзо, што 
брже, ставили y саонице са три добра коња, и кроз ледену 
руску ноћ, 27 јануара 1837 по старом календару, понели y 
псковску губернију. Пушкин путује. Најзад, цар му не забра- 
њује да пође y иностранство. Сећате ce дивне песме Пушки- 
■нове Демони '?

Невидљиви месец озарује 
Снежне пахуље y лету.
Мрачно je небо, мрачна ноћ,
По белу пољу саоне моје 
Клизе, хитају, клизе.
Прапорци чине цин цин цин.
A нешто y теби дрхти, дрхти,
Док летиш кроз поља непозната.

'Сахранише ГТушкина опет брзо, и просто, близу оног села 
Михајловског где je Пушкин имао једну велику љубав и 
многе велике инспирације. Круг ce затворио. И хвала Богу 
што Пушкина сахранише као човека, не као дворску будалу. 
Саставио ce велики национални песник са руском земљом 
тако непосредно као његова уметност са народним језиком 
и народном маштом.

Тестамент Пушкинов није бумага. Кратко речено: оставио 
je он Русији свога демона, дух гениалности, који ce јавио, 
например, y правој линији тражећи, код Тургењева, писца 
Ловчевих записа. Мало опширније речено: оставио je Пу- 
шкин жив програм. У том програму стоји: шта je савремен 
руски стих за читање, глумљење, и певање. Стоји узорак за 
руски роман, и за руску причу, y стиховима или y прози, 
како коме треба, узорак Оњегина, КапШеШенове kfiepu, Бјгл~ 
кинових прича, многих великих поема, Стоји узоракза руску 
националну драму y Борису Годунову, где масе народа и 
хероји са истом снагом наступају и важе. Стоји, првипут, 
шта je y руској литератури грациозни хумор, и шта je човекољу- 
биво стрпљење. Сем тога, оставио je Пушкин, без сладуња- 
зости и романтике бескрвне, без политичког опортунизма,



оставио y једној, тако да кажемо, скамењеној инспирацији:: 
љубав за родну земљу и отаџбину.

Совјетска Русија слави данас Пушкина y размерама гран- 
диозним, за нас једва схватљивим. Слави ra са инспирацијом. 
Слави га сигурно са знатним. поправкама на свом ставу према- 
прошлости. Совјетска Русија, која je дала човечну садржину 
појму „народ“, осећа да y Пушкинову појму „народ'1 такође 
има много човечности, и још много снага и смислова за ову 
и за будуће Русије. Јер, не варајмо ce, програме живота 
праве само y појединостима владе и владари. Оно основно, 
идеолошко, што иде као кичма кроз историју једне епохе, то 
праве велики духови, делшни генија мислилаца, a владе и. 
владари, и не знајући, полако то испуњавају. Пушкинов про- 
грам испуњаваће ce y Русији непрестано. Јер je племенит,. 
благ, лековит за онај велики и даровити народ руски, којем, 
пиак, као свима нама Славенима, још треба благости и пле- 
.менитога лека.

ИСИДОРА СЕКУЛИЋ



ГОВОР Ф. М. ДОСТОЈЕВСКОГА 0  ПУШКИНУ

ОДРЖАН, ПРИЛИКОМ ОТКРИВАЊА СПОМЕНИКА A. С. ПУШКИНУ У 
МОСКВИ, НА СВЕЧАНОЈ СЕДНИЦИ ДРУШТВА ПРИЈАТЕЉА РУСКЕ 

КЊИЖЕВНОСТИ — 8 ЈУНА, 1880 ГОДИНЕ.

„Пушкин je искључива, a можда и јединствена манифе- 
стација рускога духа“ — рекао je Гогољ. Ја ћу са своје 
стране додати још: и пророчанска. Заиста, y његовој појави 
има нечег неоспорно пророчанског за све нас Русе. Пушкин 
долази баш y самом почетку нашега правилног самосазнаља, 
које тек што ce појавило и зачело y нашем друштву читав 
један век после Петровских реформи, и његов долазак снажно 
помаже осветљавању еашег тамнога пута једном новом све- 
тлошћу, која даје нове смернице. У том погледу Пушкин je 
пророчанство и путоказ. Ја делим делатност нашега великога 
песника на три периоде. He говорим сада као књижевни кри- 
тичар : дотичући ce Пушкиновог стваралачког рада ја хоћу 
да протумачим моју мисао о његовом пророчанском значају 
за нас и да објасним како ја схватам ту реч. Напоменућу, 
узгред, да по мом мишљењу ипак нема чврстих граница изме- 
ђу појединих периода Пушкинове делатности. Тако, напри- 
мер, ја мислим да почетак Оњегина спада y прву периоду 
песниковога рада, a да je Оњегин завршен y другој периоди, 
пошто je Пушкинвећ нашао своје идеале y својој земљи, пошто 
ихје потпуно схватио и заволео својом видовитом душом, која 
je умела да воли. Често кажу да je Пушкин y првој периоди 
свога рада подражавао европске песнике — Парниа, Андреа 
Шение и друге, a нарочито Бајрона. Нема сумње, европски 
песници утицали су знатно на развитак његовога генија, и тај 
утицај je деловао кроз читав његов живот. Па ипак, чак ни 
најраније Пушкинове поеме нису биле само подражавање, и 
њима ce већ изражавала ванредна самосталност његова ге- 
нија. У подражавањима ce нигде не може наћи толико само- 
сталности патње и толико дубине самосвести, колико их 
je Пушкин дао, на пример, y Циганима — поеми, која по мом 
мишљењу спада читава још y прву периоду његовога ствара- 
лачког рада. A да већ и не говорим о стваралачкој снази и 
замаху, којих не би било толико да je он само подражавао.



У типу Алека, јунаку поеме Цигани, назире ce већ снажна и 
дубока, потпуно руска мисао, која je касније изражена y тако 
хармоничном савршенству y Оњвгину, где ce скоро тај исти 
Алеко јавља, али не више y фантастичној светлости, већ y 
опипљиво-реалном и разумљивом облику. У Алеку Пушкин 
je нашао и генијално оцртао неерећног скитницу који ce по- 
туца по својлј рођеној земљи, онога историског руског па- 
Теника који ce no исгориској неопходности појавио y нашем 
друштву, одвојеном од народа. Он га, наравно, није нашао 
само код Бајрона. Тај тип je веран и без погрешке погођен, 
он je сталан и трајно укорењен y нашој руској земљи. Ти 
руски бескућници-скитнице потуцају ce још и до данас и њи- 
хово скитање, изгледа, неће ce тако скоро свршити. Они, 
истина, не иду данас више y циганске таборе, да y том див- 
л>ем и необичном амбиенту, код Цигана, траже своје светске 
идеале и да ce y наручју природе одмарају од хаотичног и 
апсурдног живота нашега рускога — интелигентнога друштва, 
али зато ударају y социјализам, кога за Алеково врел\е још 
није било, иду са новом вером на другу њиву и раде на њој 
ревносно, верујући — као и Алеко — да ће својим фанта- 
стичним радом постиТи своје смерове и среРу не само за 
себе већ и за читаво човечанство. Јер руској скитници je по- 
требна срећа читавога света, да би ce лшгао смирити : од 
тога он не попушта никако, — разуме ce, док ce ради само 
о теорији. To je увек онај исти руски човек, који ce јавља 
салш y разним епохама. Тај човек, понављам, зачео ce баш 
почетком другога века после велике Петровске рефор.че, y 
нашем интелигентном друштву, отргнутом од народа, од на- 
родне снаге. Алеко, наравно, још не уме да правилно изрази 
своју тугу : код њега je све то још некако апстрактноЈ y њему 
видимо салш чежњу за природом, жалбу на великосветско 
друштво, свесветске тежње, плач заисгином, коју je неко не- 
где изгубио и коју он никако не може да нађе. Има ту .мало 
Жан Жака Русоа. У чему ce састоји та истина, где би ce и y 
чему она могла манифестовати и када je стварно изгубљена, — 
он, разуме ce, не може ни сам да каже, али он пати, пати искрено. 
Јасно je, жена, »дивља жена« како каже један песних, могла 
му je још понајпре пружити наду на спасење од његове пат- 
ње, ii он ce са лакомисленом али страсном вером хвата за 
Земфиру: „Ево, мисли, где je мој спас, ево где je, можда, 
моја срећа, овде y наручју природе, далеко од света, овде 
код људи који немају цивилизације ни закона !“ И шта ce 
испоставља? •— код првог сукоба са условима те дивље при- 
роде он не издржава и прља крвљу своје руке. Несрећнп фан- 
таста не само шго није ваљао за свесветску хармонију, већ 
није био потребан ни Циганима и онига терају — без освете, 
без злобе величанствено и простодушно :



О, остави нас, горди човече 
Дивљаци смо, за закон ми не знамо,
Ми не мучимо и не кажњавамо.

Све je то, разуме ce, фантастично, али ,,горди човек“ 
je реалан и вешто погофен. Пушкин ra je код нас.први по- 
годио, и то треба памтити. He, та генијална поема није по- 
дражавање. У њој ce већ наслућује руско решење проблема, 
„проклетога проблема", y духу народне вере и правде: „Смири 
ce, горди човече, и пре csera скрши своју гордост. Смири ce, 
беспослени човече, и прегни на посао најпре на својој њиви“, 
то je решење по народној правди и по народном разуму. 
„Није истина ван тебе, већ y теби самом; нађи себе y самом 
себи, потчини ce сам себи, загосподари сам собом — и са- 
гледаћеш истину. Ta истина није y стварима, није ван тебе, 
није тамо кегде иза мора, она je пре свега y твом сопственом 
раду на самол1 себи : победиш ли сам себе, смирићеш ce — 
и поста^еш слободан, како никад ниси могао ни замислити, 
започећеш велико дело и ослободићеш и друге, познаћеш 
срећу, јер ће ce живот твој испунити и разумећеш најзад 
народ свој и свету истину његову. Свесветске хармоније нема ни 
код Цигана ни нкгде на другомместу, ако je ти први ниси досто- 
јан, ако си злобан и горд и ако захтеваш да ти ce живот даде 
забадава и не помишљајући да за њега треба платити". To 
решење проблема je y Пушкиновој поеми снажно нагове- 
штеао. Оно je још јасније изражено y Евгенију Оњвгину, 
поеми која није више фантастична већ опипљива, реална, y 
којој je прави руски живот утеловљен са толико стваралачке 
снаге и са толико савршености, као никад пре Пушкина, a 
ваљда ни после њега.

Оњегин долази из Петрограда, — обавезно из Петро- 
града, то je y гшеми било несумњиво неопходно, и Пушкин 
није лшгао пропустити тако крупну реалну црту y биографији 
свога јунака. У почетку поеме он je још напола ђилкош и 
светски човек, још je и сувише мало живео, да би могао 
бити већ разочаран животом. Али га већ и тада почиње по- 
хађати и узнемиравати

Досаде тајне племенити демон.

У забаченој провинцији, y срцу своје домовине, он ce, 
наравно, не осећа код своје куће. Он не зна шта да ради ту, 
изгледа сам себи као гост y својој сопственој кући. Касније, 
погуцајући ce од досаде по својој рођеној земљи и по ино- 
странству, он — као човек неоспорно уман и неоспорно ис- 
крен — осећа да je и y туђини сам себи туђ. Истина, и он 
воли свој завичај, али иема према њему поверења. Слушао 
je он, наравно, и о дома-ћим идеалима, али им не верује. Он



верује само y потпуну немогућност било каквога рада надо- 
маћој њиви, a на све који верују да je такав рад могућ — и 
којих je и онда као и данас било мало — он гледа са ту- 
жн1ш  потсмехом. Лекскога je убио просто из досаде, из неке 
неодређене чежње за нечим, ко зна, можда из чежње за све 
светским идеалом, — то и сувише личи на нас.то је вероватно. 
Татјана je сасвим друкчија: то je чврст тип, који стоји ста- 
билно на свом подножју. Она je дубља од Оњегина, — и на- 
равно — паметнија. Она веЕ самим својим племенитим ин- 
стинктом предосећа где je и y чему je иетина, што ce и по- 
казало y завршетку поеме. Пушкин би, можда, боље урадио, 
да je својој поеми дао Татјанино име, a не Оњегиново, јер 
она je неоспорно главна јунакиња поеме. Она je тип пози- 
тиван, a не негативан, тип позитивне лепоте, она je апотеоза 
руске жене и њој je песник одредио да искаже мисао поеме 
y знаменитој сцени последњег Татјаниног сусрета са Оње- 
гином. Могло бн ce чак рећи да ce y руској уметничкој ли- 
тератури није скоро никада више поновио толико леп пози- 
тиван тип руске жене — изузев, можда, лик Лизе y Турге- 
њевшевсчм Племићском гнезду■ Али Оњегин, вичан да гледа 
са висине, није уопште никако схватио Татјану, када ју je 
првн пут срео y забаченој провинцији, y скромнсш лпку чисте 
невине девојке, која je од самог почетка осетила пред њим 
неку стрепњу. Он није био y стању да y сиротој девојци за- 
пази њену завршеност и савршенство, па je можда њу збиља 
сматрао за „морални ембрион". Она — ембрион, и то још 
после њеног писма Оњегину! Ако je y тој поеми неко ембрион, 
онда je то зацело само он, Оњегин, то je неоспорно. Ta он 
њу уопште није ни могао схватити: зар je он познавао чо- 
вечију душу? Он je апстрактан човек, немирни фантаста кроз 
читав свој живот. Није он њу схватио ни касније, y Петро- 
граду, y лику отмене даме, када je, како каже y свом писму 
Татјани »разул5евао y души сва њена савршенства». To су, 
Јмеђутим, само празне речи: она je прошла кроз његов живо г 
— милш њега, он je није схватио ни оценио: y томе и јесте 
трагедија њиховог романа. 0, да je нешто онда, на селу, код 
првог сусрета с њом, стигао тамо из Енглеске Чајлд-Харолд 
или да ce некако ту обрео сам лорд Бајрон, па видећи њену 
скромну и устрептало-заплашену лепоту, да га je упозорио 
на њу, — о! Оњегин би сместа био поражен и задивљен. Алп, 
то ce није догодило и он, који je тражно свесветску хармо- 
нију, очитао јој je проповед и поступио ипак сасви.м поштено, 
na ce онда, са својим васељенским болом и са рукама окр- 
вављеним y глупој срџби, пустио y скитњу по домовини, не 
запажајући je, и клицао клетву:

Ja пун сам снажног живота и млад, —
A шта да чекам — тугу, чежњу, јад!



Татјана je то схватчла. У бесмртним строфама свога ро- 
мана песник je описао како je otia посетила дом тога човека, 
за њу још увек чудновата и загонетна, да не говорим о умет- 
ничком савршенству, недостижној лепоти и дубини тих строфа. 
Видимо je y његовом кабинету како разгледа његове књиге^ 
ствари, предмете, како ce стара да из њих одгонетне његову 
душу, да реши своју загонетку, па најзад тај «морални ем- 
брион» застаје замишљено, са чудноватим осмехом, наслућу- 
јући решење загонетке и њене усне шапућу тихо:

Да није он пародија тек једна?

Да, она je морала то прошаптати, она je решила заго- 
нетку. Много касније, y Петрограду, када су ce наново срели, 
она га већ потпуно познаје. Неко je, чини ми ce, говорио, да 
je отмени придворни живот нагризао њену душу и да су баш 
њен положај светске даме и нови појмови високога друштва 
били донекле узрок што je одбила Оњегина? Али то није било 
тако. He, то je она иста Тања, она иста префашња Тања са 
села! Раскошни петроградски живот њу није искварио, он je 
напротив утукао, она je скрхана и пати; она мрзи свој по- 
ложај светске даме, a ко о њој друкше мисли тај сасвим не 
разуме оно што je Пушкин хтео да каже. Тако она одлучно 
вели Оњегину:

Ал’ другоме сам дана ја,
И њему увек верна бићу.

То je она рекла баш као руска жена и y томе je њена 
апотеоза. Она проговара истину поеме. О, нећу ја ту да 
кажем ни једне речи о њеним религиским убеђењима, о ње- 
ним погледима на тајну брака — не, то питање нећу ни да 
додирнем. Али y чему je онда објашњење: зар je она зато 
одбила да пође за њим, иако му je сама рекла „ја вас 
љубим“, зар зато што као „руска жена“ није способна на 
одлучан корак, што нема снаге да покида своје окове, што 
нема снаге да жртвује чар почасти, богатства, свога поло- 
жаја y друштву, конвенционалне честитости? He, руска жена 
је смела. Руска жена ће смело поћи за оним y што поверује, 
она je то и доказала. Али, »другоме je дана она, и њему 
увек Еерна биће«. Коме то да буде верна? Којим то обаве- 
зама? Зар томе старцу генералу, ког она ваљда не може да 
воли, јер воли Оњегина, и за кога ce удала само зато што 
ју je »преклињала са сузном молбом мати«, a y увређеној, 
израњављеној њеној души био je само очај, без зрачка наде- 
без зрачка светлости? Да, верна томе генералу, њеном мужу, 
честитом човеку, који je воли, који je поштује, који ce њоме 
поноси. Па нека je »преклињала мати«, али je она, нико



други до она сама, дала свој пристанак, она му ce самај за- 
клела да fee му бити честита жена. Нека ce и удала за њега 
из очајања, али он je сада њен муж и њена невера fee ra 
покрити срамотом и стидом, она fee га убити. A зар може 
човек засновати своју cpefey на несрећи другога? Није cpefea 
само y љубавним насладама, eefe и y узвишеној хармонији 
духа. Међутим, чиме да ce умири дух, ако y прошлости по- 
стоји неки нечастан, свиреп и нечовечан поступак? Да бежи 
само стога што je ту њена cpefea? Али каква то може бити 
cpefea, ако je заснована на несрећи другога? Замислите, 
молим взс, да ви лично изграђујете здање судбине човечан- 
ства y намери да на крају усрећите људе, да им дате најзад 
мир и спокојство. Претставите онда да y ту сврху морате 
неминовно на мукама погубити једно једино човечије биће, 
макар неко не много достојно биће, чак какво биће које y 
неку руку изгледа смешно, не каквог Шекспира, већ просто 
каква честнта старца, мужа неке младе жене y чију љубав 
он слепо верује, иако сасвим не познаје њено срце, коју он 
цени, којом ce поноси, којом je cpefeaH, спокојан. И ето, 
треба, рецимо, само њега осрамотити, обрукати, кињити, па 
fee ce на сузама тога осрамсгћеног старца узвисити ваше 
здање! Бисте ли ви пристали да под тим условом будете гра- 
дитељ тога здања? To вам je питање. И можете лм ви ма и 
један трен дозволити полшсао да би људи за које сте ви то 
здање подизали caivtii пристали да приме од вас cpefey, ако 
je y њене темеље узидана патња тога, рецимо, ништавног али сви- 
репо и неправично кињеног 6nfea, и да би примивши ту 
cpefey остали заувек cpefemi? Реците зар je дшгла Татјана с 
њеном узвишеном душом, с њеним толико напаћенил! cpuejM 
донети другу одлуку? He: чиста руска душа одлучује овако: 
»нека, нек ce сама ја лишим cpefee, нека je моја Hecpefea и 
неизмерно већа од Hecpefee тога старца, нека најзад никад 
нико, па ни тај старац, не види н не оцени моју жртву, ја 
ипак нећу да будем cpefena упропастивши другога.« Ту je 
трагедија, она ce догађа, границу je прекорачити немогуће, 
касно je, и Татјана о-дбија Оњегина. Pefen fee неко: та и Оње- 
гнн je несрећан: једнога je спасла, a другога упропастила! 
Опростите, то je Befe друго питање и можда чак најважније 
питање y поеми. Уосталолр питање: зашто Татјана није пошла 
за Оњегином — има код нас, бар y нашој књижевности, 
своје врсте веома интересантну историју, зато сал\ и био 
тако слободан да ce овако дуго на овом питању за- 
држим. Што je најкарактеристичнпје — морално решење 
тога питања било je код нас дуго подвргавано сумњи. Ме- 
ђутим, ево шта ја мислим: да je Татјана постала чак и сло- 
бодна, да je њен стари муж улфо и она остала удовица, она 
ни онда не би пошла за Оњегином. Треба разумети суштину 
тога карактера. Ta она види ko je он: вечна скитница, видео



одједном жену, коју je раније одбацио, y новом, сјајном, не- 
досежном амбијенту, — та y том амбијенту по свој прилици 
и јесте читава суштина ствари. Тој девојчици, коју je он ра- 
није готово презирао, клања ce сада свет, — тај страшни 
ауторитет за Оњегина, без обзира на све његове свесветске 
чежње, — то je, ето, узрок зашто ce он сада баца к њој, 
cas засењен! Ево мога идеала, кличе он, ево мога спаса, ево 
излаза из мога бола, ја сам ra превидео, a «срећа беше тако 
могућа, тако блиска»! И као раније Алеко за Земфиру, тако 
ce он сада грчевито хвата за Татјану, тражећи y новој ћуд- 
љивој фантазији сва своја решења. Зар Татјана не види то 
y њему, зар га она већ давно није прозрела? Ta она зацело 
зна да он стварно воли само своју нову фантазију, a не њу 
— Татјану, смерну као и раније. Зна она да он њу сматра 
за нешто друго, a не за оно што она збиља јесте, да он њу 
чак и не воли, да он можда уопште никога не воли и није, 
шта више, способан да икога воли, без обзира на то што 
тако тешко пати. Он воли фантазију, та он je и сам фантазија. 
Ако она пође за њим, он ће ce вероватно одмах сутрадан 
разочарати и с потсмехом погледати на свој занос. Он нема 
никаква темеља, он je биљчица коју носи ветар. Док je она 
потпуно друкчија: она и y очајању и y патничкој свести да 
je читав њен живот упропашћен, ипак има нечег чврстог и 
непоколебљивог, на што ce ослања њена душа. To су успо- 
менењенога детињства, сећања на завичај, на тихо забачено 
село, y коме ce започео њен смирени и чисти живот, — то 
je „крст и сен од грања, над гробом њене сироте њање». 0, 
та сећања и слике из прошлости драже су јој сада од свега, 
није јој ни остало ништа до тих слика, које јој и спасавају 
душу од коначног очајања. A то није мало, не, то je доста, 
јер je то читав један темељ, то je нешто непоколебљиво, 
нешто што ce не да срушити. To je додир са завичајем, са 
рофеним народом, са његовом светињом. A шта има он, и ко 
je он? He може ваљда она поћи за њим из самилости, тек 
да ra позабави, да му бар привремено из бескрајног љубаввог 
сажаљења пружи једно привифење среће, знајући унапред 
поуздано да ће он одмах сутра с потсмехом погледати на 
ту своју срећу. Никако, јер има чврстих и дубоких душа, 
које нису y стању да свесно изложе срамоти своју светињу, 
na макар то било и из бескрајног сажаљења. He, Татјана 
није могла поћи за Оњегином.

Ето тако ce y Оњггину, тој својој бесмртној и недо- 
стижној поеми, Пушкин показао као велики народни писац, 
као никада и нико пре њега. Он je једним махом, на најтач- 
нији и највидовитији начин окарактерисао најприснију дубину 
наше битности, нашега вишега друштва, које ce издигло изнад 
народа. Он je окарактерисао тип рускога луталице, који лута 
све до данас и још данас, он je својим генијалним инстинктом



први погодио тај тип са његовом историском. фаталношћу, 
тип који ће имати огроман значај и по нашу будућу судбину, 
па je поред тога типа истакао други тип — позитивне и не- 
оспорне лепоте y лику руске жене као и читав низ позитивно 
дивних руских (типова, које je пронашао y руском народу и 
пре свих других руских писаца изнео пред нас y другим 
својим делима из те периоде. Главна лепота тих типова јесте 
y њиховој истинитости, истинитости неоспорној и опипљивој, 
тако да их нико више не може негирати, они стоје као ис- 
клесани. Нагласићу још једном: не говорим као књижевни 
критичар, те с тога нећу ни да нарочито објашњавам своју 
мисао подробним књижевним аналисањем тих сенијалних дела 
нашега песника. 0  типу рускога инока летописца могла би ce, 
на пример, написати чнтава књига, да би ce истакла важност 
и велики значај тога достојанственог руског лика, ког je Пушкин 
пронашао y земљи руској, ког je он издвојио, моделисао и 
поставио га сада већ заувек пред нас, y његовој неоспорној, 
-смиреној и величанственој лепоти, као сведочанство онога 
моћног духа народног живота, који може да излучује из себе 
ликове такве неоспорне истинитости. Тај тип je дан, он по- 
стоји, он ce не може порицати, не може ce рећи да je изми- 
шљотина, да je само песникова фантазија и идеализација. Ви 
размишљате сами и увиђате: јесте, то je стварност, стварност 
je, дакле, и дух народа који гајестворио, стварност je, дакле, 
•и животна снага тога духа и та снага je голема и бескрајна. 
Код Пушкина ce свуда осећа вера y руски карактер, вера y 
његову духовну снагу, a кад je вера ту, онда je ту и нада, 
велика нада за рускога човека.

У нади добра, нади славе,
Ја напред гледам без бојазни, —

•рекао je сам песник једним другим поводсш, али ce те његове 
речи могу непосредно применити на читав његов национални 
стваралачки рад. Никада ce ни један руски писац ни пре ни 
после њега није тако потпуно и присно сливао са својим на- 
родом као Пушкин, 0 , Јмеђу нашим писцима ми имамо дшого 
познавалаца нашега народа, који су са великим талентолр са 
великом вештином и љубављу писали о народу, међутим, ако 
их упоредимо са Пушкином онда видимо да су сви они, сем 
једног, највише два изузетка међу кајновијил! његовим следбе- 
ницима, — збиља само »господа“ која пишу о народу. Код 
свих њих, па и код оних са највише талента, чак и код оне 
двојице коју сам јкало пре споменуо као изузетке, провири 
каткада одједном нешто надмено, нешто из другог света, 
другог живота, нешто што хоће да подигне народ до себе и 
да га усрећи тим подизањем. Док код Пушкина напротив на- 
лазимо нешто што ce истински сродило са народом, нешто



што код њега долази скоро до неке најпростодушније дирљи- 
вости.

Све те ризнице уметности и уметничке видовитости 
оставио нам je наш велики песник као неки путоказ за 
уметнике који ће после њега доћи, за раднике на истој њиви. 
-Можемо мирно рећи : да није било Пушкина, не би било ни 
талената који су дошли после њега. Свакако, они не би 
избили тако снажно и јасно, без обзира чак на њихове 
велике обдарености, како су могли избити после Пу- 
шкина, већ y наше дане. Али, није ствар тек y самој пое- 
зији, y самом уметничком стварању: да није било Пушкина, 
можда ce не би тако непоколебљиво снажно определила 
наша вера y нашу руску самосталност, наша сада већ свесна 
нада y народне снаге, a затим и вера y будућу самосталну 
мисију нашу y породици европских народа. Тај Пушкинов 
подвиг постаје нал! нарочито јасан, ако заронимо y оно што 
ја зовем трећом периодом његовога уметничкога рада.

Ја још једном понављам : између тих периода нема 
оштрих граница. Тако су ce, на пример, нека дела из те греће 
лериоде могла јавити y самом почетку иесничке делатности 
нашега песника, јер je Пушкин увек био компактан, тако рећи 
делокупан организам, који je y себи носио истовремено све 
своје клице, y самом себи, a није их добијао споља. Спо- 
љашњост je само будила y њему оно што je већ постојало y 
дубини његове душе. Али, тај организам ce развијао и периоде 
тога развитка могу ce стварно запазити и обележити, као и 
нарочити карактер сваке од њих и постепени прелази из једне 
периоде y другу. Тако можемо y трећу периоду убројити ону 
■врсту његових дела y којима су првенствено заблистале све- 
светске идеје, y којима су нашли одјека песнички ликови 
других народа и оваплотили ce њихови генији. Нека од тих 
дела појавила су ce тек после Пушкинове смрти. У тој пе- 
риоди свога рада наш песник претставља скоро једно чудо, 
■нечувено и невиђено пре њега нигде и ни код кога. Европска 
литература je имала заиста оријашке геније — Шекспире, 
Сервантесе, Шилере. Међутим, ко би могао именовати ма и 
једног од тих великих генија који би владао способношћу 
свесветског уживљавања и одјекивања y оноликој мери као 
-Лушкин? Баш ту способност, најглавнију способност наше 
•нације, дели он нарочито са нашим народом и тиме, првен- 
ствено тиме, он и јесте народни песник. Највећи европски пе- 
сници нису никада могли тако снажно изразити генија неког дру- 
гог, можда суседног народа, његов дух, сву прикривену дубину 
тога духа и сву тегобу његова посланства, као штоје то могао 
-да изрази Пушкин. Напротив, обрађујући мотиве из других 
народа, европски песници су им најчешће давали своје на- 
ционалне ознаке и схватили их на свој начин. Тако су, на- 
■пример, чак и Шекспирови Италијани скоро све сами —



Енглези. Од свих светских песника je једини Пушкин био 
способан да ce потпуно поново утелови y другу, туђу национал- 
ност. Погледајмо сцене из ФаусШа, ВиШеза шврдице, про- 
читајмо баладу Био једном сиромах витез. Прочитајмо 
Дон-Ж уана , — и да нема Пушкиновог потписа, ми не бисмо 
никада могли познати да ra није написао Шпанац. Колико 
ли je само дубоких фантастичних ликова y поеми : Гозба за  
време куге! Али ce кроз те фантастичне ликове чује геније 
Енглеске ; она дивна песма о куги јунака поеме, па песма 
Мери са стиховима :

Од гласова наше деце 
Орила ce школа сва —

то су енглеске песме, то je туга британскога генија, његов 
плач, његово мученичко предосећање своје будућности. Сетите- 
се чудноватих стихова:

Путујућ једном долином неком дивљом —

То je скоро буквалан превод првих трију страницаједне 
чудновате, мистичке књиге коју je y прози написао један пра- 
стари енглески верски сектант, — али зар je го само прост 
превод? У тужној и заносној музици тих стихова осећа ce 
сама душа северног протестантизма, енглеског јересиарха,. 
бескрајног мистика са његовим лфачним и необоривим по- 
ривом и необузданошћу мистичког маштања. Читајући те 
чудновате стихове, као да ва.ч ce причуо дух векова рефор- 
мације, вама постаје разумљив онај борбени жар ранога про- 
тестантизма, постаје вам, најзад, разумљива сама историја и 
то не сал10 мислено, већ као да сте ви сами били тамо, као 
да.сте прошли поред оружанога сектантскога логора, певалш 
заједно с њима химне, плакали с њима y њиховсл1 мистичколт 
заносу и заједно с њима веровали y оно y шта су они по- 
веровали. A онда: поред тога религиозкога мистицизма — на; 
другој страни — строфе, опет религиозне, из Корана или 
Подражавања Корану. зар није y њима прави муслиман, зар 
није то ca,\i дух Корана и његов мач, простодушна величина 
вере и њена грозна, крвава снага? A ево и древнога света, 
ево Египатских Hofiu, ево тих земаљских богова, који су 
засел» над својим народом као какви прави богови, који већ 
презиру народнога генија и његове тежње, који не верују 
више y њега, који су ce збиља претворили y усамљене бо- 
гове и избезумили ce y својој отпадничкој самоћи, y својој 
предслфтној чамотињи и тузи, па траже разоноде и заборава 
y фантастичним зверствима и сладострашпу паукове женке 
која прождире мужјака. He, ја одлучно тврдим, нпкада није- 
било песника са толиком свесветском резонанцом, као што 
je то био Пушкин, али није ту ствар само y одјекивању, век



y  њеној невероватној дубини, y новом отеловљењу свога духа y 
дух других народа, отеловљењу скоро савршеном, a зато и 
чудесном, јер ce таква појава није поновила нигде, ни код 
једног песника на читавом свету. Тог има само код Пушкина, 
и y том смислу, понављам, он je појава невиђена и нечувена, 
a no нашем мишљењу и пророчанска, јер... јер ce баш y томе 
најјаче и изразила његова национална руска снага, изразила 
ce баш народност његове поезије, народност y њеном даљем 
развитку, народност наше будућности, која тиња већ и y 
нашој садашњици, изразила ce пророчански. Јер y чему je 
снага духа руске народности, ако не y њеној тежњи ка све- 
светском идеалу, ка свечовечности — као крајњој мети? 
Пошто je постао потпуно народни песник, Пушкин je одмах, 
чим ce дотакао снаге народне, већ предосетио велику будућу 
мисију те снаге. Ето ту je он погафач, ту je он пророк.

Заиста, шта значи за нас Петровска реформа, и не само 
y будуће, већ и y ономе што je већ било, што ce догодило, 
што ce већ очигледно показало? Шта je за нас претстављала 
та реформа? Она није била за нас само прихватање европ- 
ских костима, обичаја, проналазака и европске науке. Загле- 
дајмо дубље како je ствар била, размотримо пажљивије. 
Веома je могуће да je Петар првобитно почео да спроводи 
своју реформу само y том смислу, т.ј. y најужем утилитарном 
смислу; али касније, y даљем развитку своје идеје, Петар ce 
несумњиво покоравао неком унутрашњем нагону који je y 
њему тињао и водио ra y његовом послу ка будућим сврхама, 
које су биле несумњиво замашније од најужег утилитаризма, 
исто тако нируски народ није примио реформу само из пукогути- 
лктаризма веЕ je несумњиво и он својим предосећањем скоро од- 
мах наслутио неки даљи смер, неупоредиво виши од најужег ути- 
литаризма, наслутио га, наравно, опет несвесно — али ипак 
и непосредно и потпуно животно. Ta ми смо ce онда сместа 
бацили на најживотније уједињење, на уједињење свечове- 
чанско. He непријатељски, већ пријатељски, с пуном љубављу, 
примили смо генија туђих нација, свих заједно, не правећи 
никаквих преимућствених разлика, умели смо инстинктом, скоро 
на први поглед, разликовати, уклањати противуречности, оправ- 
давати и мирити неслагања, и тим самим смо већ исказали 
спремност и наклоност нашу, која тек што нам ce и самима 
јавила, спремност на уједињење са свим племенима великога 
Аријевскога рода. Да, мисија руског човека јесте неоспорно 
свеевропска и свесветска. Постати прави Рус, посгати потпуно 
Рус, то можда и значи на крају крајева (ово подвуците) — 
постати брат свију људи, постати дакле свечовек. 0 , све то 
наше славенофилство и западњаштво код нас je само један 
велики неспоразум, иако историски потребан! Правоме Русу 
су Европа и судбина читавога великог Аријевског племена 
исто тако драге као и сама Русија, као и судбина његове



рофене земље, зато што наша судбина и јесте свесветска 
идеја, остварена не мачем већ снагом братства и братске 
тежње наше ка уједињењу свију људи. Ако зажелите да схва- 
тите историју нашу после Петровске реформе, ви ћете наћи 
трагове те мисли, тога — можете рећи — мог сањарења, y 
карактеру наших односа са европским племенима, па чак и y 
нашој државној политици, јер, шта je друго Русија радила за 
та два века y својој политици, ако не служила Европи, 
можда много више него и самој себи? He верујем да je то 
било тако само услед неумешности наших политичара. 0, 
европски народи и не слуте како су нам драги! A касније, 
ја y то верујем, ми ћемо, то јест не ми неге будући Руси, 
сви до једнога ће разумети да бити прави Рус значи баш: 
тежити да ce коначно смире европска неслагања, да ce ре- 
шење европске невоље упути на свечовечанску руску душу, 
која све обухвата и уједињује, да ce y ту душу са братском 
љубављу сместе сва наша браћа и да ce најзад, можда, про- 
збори коначна реч велике опште хармоније, коначне братске 
слоге свих племена npeAia Христовом јеванђељском за- 
кону ! Ја и сувише добро знам да ове моје речи 
могу изгледати усхићене, претеране и фантастичне. Па 
ипак, не жалим што сам их изрекао. To je морало бити 
речено нарочито сада, y овај час нашега славља, y овај час 
када одајемо част нашем великоме генију, који je баш ту 
идеју оваплоћавао снагом своје уметности. УосталоЈ«, та 
мисао je већ и раније више пута исказивана, ја не говоржч 
ништа ново. Главно je, све то може изгледати сувише са- 
мопоуздано : »зар баш нама, нашој сиромашној, грубој 
земљи таква судбина? Зар баш нама да буде предодређено 
да y човечанству прозборимо нову реч?» Зашто не, зар сам 
ја говорио о привредној слази, или о слави л!ача или науке? 
Ја говорим само о братству људи и о томе да je за свесветско 
и свечовечанско братско уједињење руско срце предназна- 
чено, више можда него иједно друго, видим трагове тога y 
нашој историји, код наших даровитих људи, видим их y ве- 
ликом уметничком генију Пушкина. Нека je наша земља сиро- 
машна, али ту сиромашну земљуje Христос »прокрстарио као 
сиромах, благосиљајући је«. Зашто онда да не прихватимо 
његову последњу реч? Па зар ce и он сам није родио y ја- 
слима? Понављам: ми већ лшжемо да укажемо на Пушкина, 
на свесветски и свечовечански значај његовога генија. Ta он 
je могао да y својој души сл^ести туфе геније - као своје рофене. 
У уметности бар, y у,четничком стварању он je неоспорно 
манифестовао свесветске тежње руског духа, a то je већ је- 
дан велик путоказ. Ако je наша мисао фантазија, онда ce бар, 
захвлљујући Пушкину, та фантазија има на шта ослонити. Да 
je живео дуже, он би можда дао бесмртне и велике ликове 
руске душе, којн би већ били разумљивији за нашу европску



'браћу, он би нам их привукао и приближио још више него 
сада, њему би можда пошло за руком да им протумачи сву 
истивитост наши тежњих и они би нас онда разумевали боље 
него данас, почели би да нас наслућују, престали би да гле- 

-дају на нас овако неповерљиво и надмено као штојошданас 
гледају. Да je Пушкин живео дуже, било би можда и међу нама 
мање неспоразума и спорова, него што их данас има. Али 
1Бог je друкчије досудио. Пушкин je умро y пуном напону своје 
снаге и неоспорно однео собом y гроб неку велику тајну. A 
«и ево сада без њега покушавамо да ту тајну решимо.

(Превео др. П. Драговић)

ИЗВОД ИЗ ГОВОРА И. С. ТУРГЕЊЕВА

•ОДРЖАНОГ ПОВОДОМ ОТКРИВАЊА ПУШКИНОВА СГ10МЕНИКА 
У МОСКВИ 7 ЈУНА 1880

Пушкин je био наш први песник-уметник. У песнику, као 
j  потпуном изразу народне суштине, сливају ce два основна 
начела те суштине: пријемчивост и стваралачка саморадња; 
женско и мушко начело, бићу слободан да додам. Међутим 
код нас Руса, који смо доцније од других ушли y круг ев- 
ропске породице, оба та начела носе собом нешто посебно. 
Пријемчивост je код нас двојака: према свом животу, и према 
животу других, западних народа, са свим богатством тога 
живота, a понекад, за нас, и са горким плодовима. Саморадња 
наша истиче такође нарочиту, неравномерну, на махове по- 
летну, и зато и генијалну снагу. Јер ce она мора да бори и 
са туђим компликованостима, и са својим противуречностима. 
Сетите ce, господо, Петра Великог, чија je природа тако 
сродна природи самога Пушкина. Није узалуд песник имао 
према њему осећање љубавног страхопоштовања.

Двојака пријемчивост о којој смо сад говорили, значајно 
je утицала на живот нашега песника. Прво, рођење y старој 
племићској, господској кући; затим васпитање y лицеју y 

.духу страном; па утицај тадашњег друштва прожетог принци- 
пима унесеним споља: Волтер, Бајрон; па велики народни 
рат 1812 године; a после повлачење y унутрашњост Русије, 
понирање y народни живот, y народни говор, и чувена 
старица-дадиља са њеним епским причама. A што ce тиче 
саморадње, она ce y Пушкину пробудила врло рано, и пошто 
je брзо изгубила свој истраживачки неодређени карактер, 
шретворила ce y слободно стварање, Он није имао ни 18



година, кад je Баћушков, пошто je прочитао његову елеги-ју:- 
»Проређује ce јато летећих облака«, ускликнуо: »Злодеј један!. 
Како je само почео да пише!« Баћушков je био y праву: 
тако још нико није писао y Русији.

Пушкин je ствсрио наш песнички, наш књижевни језику 
и ми и наши потомци имамо само да идемо путем који нам. 
je указао његов геније. Ми налазимо y језику, који нам je 
Пушкин створио, све услове за живот: руско стваралаштво, 
и руска способност пријемчивости сложно су ce слили y 
ванреднсж руском језику; сам Пушкин je био изванредан 
руски уметник.

И то баш руски. Цела његова суштина, све одлике- 
његове поезије подударају ce са одликама и са суштином. 
нашега народа. Да не говоримо о мушкој лепоти, снази и 
јасноћи његовог језика — она отворена истина, отсуство 
лажи и фразе, простота, отвореност и честитост осеђања — 
све те лепе црте добрих руских људи y Пушкиновим делима 
не запрепашћују само нас, већ и све оне странце, којиЈча je 
он постао приступачан. Оцене тих странаца могу бити врло 
драгоцене, јер њих не руководи патриотски занос. »Ваша 
поезија« — рекао je једном Мериме, познати француски 
књижевник и обожавалац Пушкина, кога je он без околишења 
назвао највећим песником своје епохе, можда чак и y при- 
суству самог Виктора Ига; — »ваша паезија тражи пре свега 
истину, a лепота долази после сама по себи; док наши 
песници, напротив, иду сасвим супротним путем: они ce труде 
пре свега да постигну ефекат, духовитост, блиставост^ a ако 
им поред свега тога пође за руком да не увреде истину, они: 
ће тад можда и то прихватити као додатак...« Исти тај Мери- 
ме употребљавао je за Пушкина стално познату изрекуг. 
„Proprie communia dicere“, признајући вештину исказивања 
опште познатих ствари на свој нарочити начин, као праву 
суштину поезије, оне поезије y којој ce преплећа идеално са 
реалним. Он je такође упоређивао Пушкина са старим Грцилш, 
по равномерности форме и садржини ликова и предмета, по 
отсуству макаквих тумачења и моралних закључака. Се^ам 
ce, једнолг, кад je прочитао „Анчар“, он je после завршног 
четворостиха прилгетио: »Сваки песник ту ce не би могао- 
уздржати од коментара«. Мериме ce исто тако одушевљавао 
и Пушкиновом способношћу да одмах ступи in medias res, да 
»ухвати бика за рогове«, како то кажу Французи, и указивао 
je на његовог » јон-Жуана«, као на пример таквог лгајсторства.

Да, Пушкин je био централни уметник, човек који je био 
близак самој сржи рускога живота. Тој његовој особини мора 
ce додати и моћна снага нарочитог присвајања туђих облика, 
коју нам и сами странци признају, исгина, под мало снисход- 
љивим именом способности за »асимилацију«. Ta особина



.дала му je, например, могућности да створи y »Шкртом 
вптезу«, монолог под који би ce са гордошћу потписао и сам 
Шекспир. Исто тако зачуђава y песничком темпераменту 
Пушкина и она нарочита мешавина страсти и спокојства, или, 
тачније речено, она објективност његовог дара, y коме ce 
субјективност његове личности испољава само унутарњим 
жаром и врелином.

Пушкин je сам морао да сврши два посла који су y 
другим земљама одвојени столећима: да учврсти језик, и да 
■створи књижевност. Поред тога, над њим je лебдела свирепа 
она судбина која са скоро злурадом упорношћу прогања све 
наше изабранике. Није напунио ни 38 година кад ra je она 
отргла од нас. Немогуће je, без дубоке туге, без неког тајног 
нако беспредметног негодовања читати речи написане y једном 
његовом писму, неколико месеци пред смрт: »Моја ce душа 
раширила; осећам да могу да стварам«. Да стварам, a већ ce 
негде изливао онај глупи метак који je требао да учини крај 
његовом тек расцветаном стваралаштву. Можда ce тада већ 
изливао и онај други куршум, одређен за 'убиСтво другога 
песника, Пушкиновог наследника, Љермонтова, који je започео 
-своје дело познатом песмом, пуном негодовања, поводом 
смрти његовог учитеља... Али нећемо ce заустављати на 
трагичним случајностима, y толико трагичнијим, што су оне 
случајне. Из те таме вратимо ce светлости: вратимо ce на 
Пушкинову поезију.

Овде није место, ни време, да наводимо његова посебна 
дела: други ће то учинити боље од нас. Ограничићемо ce 
примедбом, да нам je Пушкин y својим делима оставио много 
примерака, типова, (још једна несумњива одлика гениалнога 
талента) типова, за све што ће ce после збити y нашој књижив- 
ности. Сетите ce, рецимо, сцене y крчми из »Бориса Годунова«; 
»Летописа села Горожина« ит. д. A ликови као што су Пимен, 
па главне личности »Капетанове кћери«, зар они не служе 
за доказ да je и прошлост живела y Пушкину истим таквим 
животом као и садашњост, као и предосећана будућност.

Пушкина није мимоишла заједничка судбина свих 
књижевника почетника. Он je осетио хладноћу савременика 
према себи. Баратински, који je био позван да среди хартије 
заостале после Пушкинове смрти, смело je ускликнуо y једном 
писму једном паметноме пријатељу; »Можеш ли замислити 
шта ме највише зачуђава код свих тих песника? Обиље мисли! 
Пушкин —• мислилац! Зар ce то могло очекивати?« Али 
Пушкин je то предосећао, То доказује познати сонет »Песнику«, 
јула 1830. за који молим допуштење да га прочитам пред 
вама, премда га, наравно, сваки од вас познаје... Ипак ce не 
можемо одупрети искушењу да украсимо тим песничким 
злаггом наш оскудни прозни говор:



Песниче, не осврЕи ce на љубав народа,
Усхићених похвала проћи ће тренутни шум,.
Чућеш суд глупака и смех гомиле хладне;
Али ти остани чврст, спокојан и тмур.

Ти си цар! живи сам! Путем слободним 
Пођи, куда те вуче твој слободни ум,
Усавршавај плодове својих мисли драгих,
He тражи награде подвизима племенитим.

Оне су y теби. Ти си сам свој највиши суд,
Строжије од свих знаћеш оценити свој труд.
Задовољава ли тебе, уметниче, што много тражиш? 
Задовољава? Тад нека те гомила куди,
И пљује на светилиште где гори твој плам,
И y детињској обести дрма твој олтар.

Пушкинове заслуге за Русију су огромне и достојне- 
народног признања. Он je дао коначну обраду нашем језику, 
који данас по своме богатству, снази, логици и лепоти 
облика признају чак и страни за један међ првима после- 
старо-грчког; он je одговорио типичним примерима, бесмртним. 
звуцима на све појаве рускога живота. Он je, напослетку, 
први побо моћном руком заставу поезије дубоко y руску 
земљу.

ГОВОР В. 0 . КЉУЧЕВСКОГА

ОДРЖАН НА СВЕЧАНОЈ СЕДНИЦИ МОСКОВСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА. 
6 ЈУНА 1880 ГОДИНЕ, ПРИЛИКОМ ОТКРИВАЊА СПОМЕНИКА 

A. С. ПУШКИНУ

Пушкинов значај није ограничен местом које он заузима. 
y историји уметничке литературе, оне литературе коју je он 
сматрао за праву литературу. Он заузима важно место и y 
једној ужој литерарној области. Његов стваралачки рад има 
и социјалну страну, која je исто тако присна свакоме коме 
je присна руска реч. Његова дела су од интереса и за руског 
историчара.

Али ја овде не мие-лим на интересовање које за исторн- 
чара претставља сваки књижевни споменик. У том смислу 
цео Пушкинов стваралачки песнички рад припада нашој, 
историји.



Читава једна генерација стоји између Пушкина и нас, 
Над његовим гробом наслагао ce нов слој појмова и брига, 
које су-биле непознате и туђе његовом времену. Он je био 
сведок тежња и односа од којих смо мн већ далеко одмакли. 
Али уметничка лепота његових дела чини да с љубављу по- 
нављамо и оно с чиме ce више не слажемо, да ce естетски 
дивимо и ономе са чим морално не саосећамо. У стиху, нај- 
савршенијем од свих које смо икада чули, одјекује често оно- 
што за нас претставља друштвену или моралну археологију. 
С тога гледишта, све што je Пушкин написао јесте историј- 
ски докуменат, дуг низ његових дела то je песнички летопис 
његова времена.

И сам Пушкин, већ потпуно историски лик, претставник 
je једног минулог поретка идеја, ма да ми још и данас ишче- 
кујемо остварење неких његових лепих жеља. Ми њега сту- 
дирамо онако како студирамо људе XVIII и XVII века. Ако 
осгавимо на страну његов талент, он je за нас кајизразитији 
лик једне нарочите епохе. И мане његове интересују нас не 
толико као биографска графа колико као историјска. Ми бисмо 
погрешно оцењивали његове савременике, ако бисмо забо- 
равили колико je снаге тај дивни таленат узаман истраћио 
y врсти забава за одрасле. Говорећи речима једнога другог 
песника, Пушкин je више но ико имао жалосно право да 
захвали свом времену

За душе жар, истрошен y пустињи.

Без Пушкина није могуће замислити зпоху двадесетих и 
тридесетих година, као што без његових дела не би било 
могуће написати историју прве половине нашега века. Ma 
како оцењивали Пушкина и значај његове поезије, остаје увек 
значај његов и дела његова за нашу историју.

He можемо га мимоићи y нашој историографији, иако 
он није био историчар ни по струци, ни по унутрашњем по- 
зиву, како би, можда, неки приметили, Боље речено, — он je 
врло мало познавао нашу народну историју, премда не мање 
од већине образованих Руса онога доба. Али он je јаче него 
други осећао тај свој недостатак, и размишљао je много више 
него они, о ономе што je знао. Из његових забележака и 
часописних чланака ми видимо какав je силан утисак на њега 
учинио Карамзинов историски рад, како je пратио савремену 
историску књижевност. Колико je сазревала његова мисао и 
његов таленат, толико je јачала и његова историска радозна- 
лост. Познато je да ce последњих година много бавио народ- 
ном прошлошћу и радио чак и по архивима. Он je често y 
руској прошлости тражио материјал за своје песничко ства- 
рање, из ње je узимао фабуле за нека своја песничка дела.



Али, ја нећу да говорим сада о тим делима. „Борис Годунов“, 
„Полтава“, „Бронзани коњаник“ — читајући та дела ми за- 
борављамо да су то историски предмети, јер естетско дивљење 
оставља и сувише мало места за историско критиковање.

Други значај имао je за Пушкина онај век који му je 
био ближи. Он je одрастао y атмосфери живих предања и 
свежих легенди XVIII века. Људи и догафаји Катаринине епохе 
били су њему ближи него што je он нама. Тамо je он наслу- 
ћивао зачетке појмова, интереса и типова који су му били 
нарочито драги, или које je стално сретао y својој околини 
О тој епохи он je брижљиво сакупљао податке и знао много. 
О њој je могао казати лшого више него што je унео y своје 
забелешке, запажања, анекдоте итд. Понекад, он je појавама 
те епохе давао уметнички облик приповетке или романа. He 
виде ce y том трагови дужег и систематског изучавања, али 
поред брзо постављених мишљења налазе ce ту и запажања 
која би могла чинити част ма коме историчару-научнику. 
Наша историографија није добила ни y погледу тачности ни 
y погледу занимљивости, докле год je на XVIII век гледала 
другојаче но што јеказао Пушкин, 1821 године, y једној својој 
забелешци из Кишењева, Пушкин сам није давао важан значај 
тим својим фрагментаршш, узгред набацаним или недоврше- 
ним стварима. Међутим баш те ствари имају озбиљан значај 
за историографију. Пушкин je био историчар онда када није 
имао намеру да то буде, и када му често није ни полазило 
за руком да буде историчар. „Капетанова ћерка“ написана је 
узгред, за врел!е студија Пугачовљеве епохе; али y њој и.ма 
више исторнје него y „Историји Пугачовљеве буне“, која нам 
изгледа само као неки дуг ксшентар томе роману. Ја желим 
нагласити историски интерес који нас побуђује да читамо и 
пречптавалш слична другостепена Пушкинова дела.

Студија нашега XVIII века много je тежа него студија 
ранијих векова. Главни узрок томе je велика компликованост 
живота. Друштво постаје приметно шареније. Упоредо са со- 
цијзлнсш диференцијацијом y њехму ce повећава и разновр- 
сност културних слбјева, типова. Људи све хчање личе један 
на другога y колико ce више појачава њихова неравноправ- 
ност. И много je теже репродуковати нроцес те моралне ди- 
ференције, него политичке. Од средине века јављају ce при- 
мерци типова који ce међусобно разликују и по карактеру и 
по времену свога порекла. Што ce нде даље, тим je тежа 
њихова класификација. Често смо y недоумици y коју епоху 
да сврстамо поједине од тих типова, којим пореткохм да их 
разместимо по историским витринахма.

Међу њима постоји један тип који представља можда 
најоригиналнију појаву друштвене физиологије. Он ce зачео 
пре 200 година, a живеће вероватно, још дуго после нас.



,гЊему je тешко одредити прост и тачан назив: он ce y разним 
покољењима јављао y ванредно много разиоврсних облика. 
Довољно ће бити да наведемо два имена из његове генеало- 
гије, па да ce види колико je променљив. Први сјајан при- 
мерак тога типа биће да je био администратор и дипломата 
XVII века А. Л. Ордин-Нашчокин. A директан песнички по- 
томак тога историског дејца био je од досадне доколице и 
нерада сатрвени Евгеније Оњегин. Назовимо тај тип компли- 
кованим именом, какав je и сам био. To je руски човек од- 
растао са убеђењем да ce родио као неевропљанин, али да 
мора постати Европљанин. Ево већ 200 година како тај тип 
.доминира над осталима, и y погледу утицаја на наше друштво, 
и као предмет студија за историчаре. Без његове биографије 
осећала би ce празнина y историји нашега друштва за по- 
последња два века. Најважнији духовни, a каткада и поли- 
тички покрети тога доба усредсрефени су око тога типа, a 
често им од њега иде полазни правац.

Поред све привидне променљивости, основне црте тога 
типа остају исте y свим фазама његова развитка. Раз^атра- 
јући их, човек ce не чуди толико што оцеви и деца тако личе 
једни на друге, колико што су међусобно тако различити 
људи — оцеви и деца. Разноликост једнога типа резултира 
из разлнчитих начина решаеања културног питања, које пред- 
ставља суштину. Родио ce неко Рус, и дошао до закључка да 
Рус није Европљанини — како онда да постане Европљанин? 
Прво поколење тога типа било je мишљења да све руско 
треба радити на западно-европски начин. Друго поколење већ 
мислило je да би добро било све руско прерадити y западно- 
европско. Свесни своје неспремности, неки су мислили да са 
■Запада треба зајмиги светлост знања, али без ватре, јер ова 
би могла опећи. Па je онда било време када ce веровало да 
ce та светлост може узети таква каква, само je не треба су- 
вшге примицати очима, да их не спржи. Затим, једни су ми- 
слили да ce може постати Европљанин и ипак остати Рус; 
други, тврдили су да ce при том неминовно мора престати 
■бити-Рус, и да читава тајна европеизације и јесте y томе да 
ce збаци све што je национално. Постојало je, можда и до 
данас постоји једно убеђење, не много оштроумно: ако je 
човечност нашла свој највиши израз y европеизму, треба и- 
мати y себи што мање западно-европскога, да би ce постало 
Европљанином. Што je још занимљивије, то убеђење почели 
су код нас исповедати понајпре Руси са западно-европским 
презименима.

Јасно вам je, поштована господо, да том типу није не- 
достатак ни y упорности ни y зачмалости; он, напротив, има 
и сувише моралне еластичности и духовне покретљивости. A 
то отежава његово историско изучавање и научну класифи- 
жацију његових варијаната. Пушкина je интересовао тај тип,



он je волео неке љегове појаве. Он je и сам био једна вари- 
јанта тога типа, пуна талента, интуиције и сјаја. Он je по~ 
сматрао тај тип y својој околини, и из тих запажаја створио 
je своју епопеју Евгенија Оњегина. Свесно или несвесно, он 
ce и y предањима прошлости са нарочитол1 љубављу задр- 
жавао на појединим варијантама истога типа кроз разне 
епохе. Тиме дакле и помаже знатно историчару y изучавању 
тога занжчљивога типа. У дугом низу завршених и недовр- 
шених скица и приповедакв, као што су: „Арапин Петра Ве- 
лпкога«, »Дубровски«, »Капетанова Рерка« и др. пред читао- 
цем дефилују разноврсне фигуре тога типа, како ce јављале 
y току читавога једног века. Ви Рете ми, нададгсе, допустити, 
да изнесем пред вас један прост хронолошки каталог тих не- 
сумњиво занимљивих физиономија.

Иза свих њих стоји кочоперни Гаврило АтанасијевиР у 
„Арапину Петра Великога«. To je Рус који јенасилуи путем 
указа разврстан y Европљане. Сва његова схватања и симпа- 
тије припадају још старој, неевропскиј Русији, ма да je он 
спрел\ан за нову службу и готов да направи каријеру. To 
још није тип европеизиранога Руса, то je више једна руска 
грплшса европеизације, прва и кисела. Укус нове културе још 
није освојио, али то Ре бити питање краткога врел\ена. Са.м 
Арапин Ибрахил1 остао je, нажалост, недовољно оцртан y 
недовршеној приповетци. Тек по неким цртама Л10же ce наслу- 
ћивати да je од њега требао да изађе један од Петровских 
дејаца, који су hsai добро познати по Нартовима, Непљујевима 
h другима. To су карактери оштри и свирепи, али услед 
недостатка еластичности крти и недуговечни; они су изумирали 
већ y доба Катарине II. Међутим била je веома отпорна » 
жплава друга друштвено-физиолошка варијанта, која je при- 
казана y лицу младога К., Ибрахимовог друга y смислу више 
европеизације y париским салонил1а. To je руски »пети-метр<*> 
XVIII века, велихосветски руски ветрогоња на европски начин, 
»лакрдијаш«, по речима старога кнеза Ликова из „Арапина11, 
нли, како га je назвао Султроков y једној комедијн: „мајмун, 
али не овдашњи11. У „Арапину Петра Великога" он још није 
на свом месту, y невреме ce вратио с ону страну мора, и 
осећа нелагодност, као ласта која je сувише рано долетела. 
Право пролеће наступа за тај тип y женским епохама, за 
доба двеју Ана, двеју Катарина, и једне Јелисавете. За време 
Петра Великога, њему je туђе и нелагодно y кицоЦком каф- 
тану међу запосленим људима који своје радничке блузе 
свлаче само о празницима. Постепено, он Ре постати потре- 
бан и важан човек y празном и доконом свету; међутим је  ̂
хтео не хтео, био пајац.

*) „Pet t-maitre" — млад кицога са претелциозним манирнма.



У »Дубровском«, остарели и пенсионисани петиметр 
Тројекуров долази на село да y доколици ужива y пустим и 
настраним забавама. Млађи Петрови дејци су често имали 
такву децу. Живећи y једном распуштенијем добу, они су 
губили знања и истрајност својих отаца, a задржавали њихове 
прохтеве и укусе. Тројекуров, иако сам незналица и простак, 
ипак ce стара да својој кћери даде модерно васпитање, уз 
прецептора Француза, и да je уда за најмодернијега госпо- 
дичића. Тројекурови воде порекло из доба Јелисавете, цвали 
су y престоници, лудовали по провинцији, за време Катарине II.. 
Али их има још и за владавина обеју Ана. To су минија- 
турне провинциске пародије престоничких љубимаца, које je  
сјајно окарактерисао гроф Н. Пањин, именом »људи с на- 
ступима«. »Кад погледаш y њега, y Тројекурова,« — каже 
месни црквени појац — „страва и ужас! леђа ти ce просто 
некако сама сагибају, сама ce повијају«... У приповетци 
»Дубровски« Пушкин je нарочпто вешто оцртао кнеза Вереј- 
скога, достојног зета Тројекурова, To je прави претставник 
Катаринине епохе; цвет који je израстао на земљишту закона 
о правима племства и заливен капљама ресе волтеријанске 
просвећености. Кнез Верејски je можда најранији примерак 
нове варијанте нашега типа, која ce веома брзо развила. 
Сличним људима ce пуни високо руско друштво, од владавине 
Катарине па на овамо. Они су и иностранству расипали 
богате родитељске и дедовске резерве живаца и звечеће 
готовине, па су ce затим враћоли y Русију да ce лече и да 
ce раздужују. Кнез Верејски живео je тамо преко мора, a 
када ce вратио y Русију да умре, узалудно je покушавао 
да оживи истрошену снагу каприсима спахијског изобиља и 
младошћу Тројекуровљеве ћерке, девојке која ce расцвала y 
сеоској слободи. У ствари, он je само једно финије редиго- 
вано издање Тројекурова: његово европеизирано варварство 
прешло je из оштрог и пустог Тројекуровског облика y 
један облик тих и меланхоличан; али и то не под хумани- 
зирајућим утицајем Монтескјеа или Волтера, већ просто с 
тога што je таст још понео собом на село из Петрограда 
мишиРе и живце, док их зет из Париза није. Отуда „непре- 
ккдна“ досада кнеза Верејскога, која после њега постаје 
обавезна особина даљих варијаната тога типа.

Дубровски отац веома je интересантна личност по својој 
литерариој судбини. To je омиљена некомична фигура наше 
комедије XVIII века, њен Правдин, њен Стародум, и већ 
како су ce сви редом звали. Мефутим, та фигура није никако 
могла бити успешно израфена. Узрок je томе био што je 
комедија Катаринине епохе хтела да њоме претстави човека 
сгарога, петровскога кова, a за Катаринино доба тај ce ков 
већ губио.



ГТушкин je оцртао ту фигуру тек овлаш, са две-три 
црте, па ипак je код њега она испала живља и истинскија 
него y комедијама XVIII века. Дубровски сив, то je други пол 
века, и уједно његова негација. У њему ce већ запажају црте 
меког, племенитог, романтички протестујућег и горко прева- 
реног од судбине александровца, члана Савеза Среће. Између 
разних других ликова XVIII века, Пушкин није могао не запазити 
нгдоношче- Запазио га je и дао са више беспристрасности и вер- 
ности него Фонвизин. Фонвинзинов Митрофан прелазиу карика- 
туру, y комичну анекдоту. Међутим, y историској стварности, не- 
доношче није ни карикатура ни анекдота, већ најпростија и 
најсвакидашњија појава, која чак није лишена извесних 
доста похвалних особина. To je најобичнији, нормални руски 
племиР просечнога калибра.

Више племство налазило je уточишта y гарди, која je y 
XVIII веку имала своју историју, узгред буди речено више 
бучну него плодну. Скромнија je дакако била судбина нашпх 
Митрофана. Они су y знању напредовали помало, за Петра I 
са сузама, за Катарине II с досадом. Они нису стварали владе, 
али су несумњиво створили нашу иојничку историју XVIII 
века. To су пешадиски армиски официри, и y том својству 
они су прокрчили славни друм од Кунерсдорфа до Римника 
и до Нове. Они су, заједно са руским војницима, ка својим 
раменима извукли драгоцене ловорике Миниха, Румјанцевих 
и Суворових. Пушкин je обрађивао две врсте недоношчета, 
или, правилније, два момента његове историје. Један ce јавља y 
лику Петра Андрејевића Грињева, Пугачовљевог пријатеља по 
невољи, a другиу наивном белетристи и летописцу села Горожи- 
на,у Ивану Петровићу Бјелкину, човеку који припадавећ Х1Хве- 
ку, дакле je „најновијег доба Митрофан“. Према обојици Пушкин 
ce односи са симпатијом. Није пуки случај да ce и Капетанова 
ћерка — Марија Миронова — одлучила за добродушнога ар- 
миског офнцира Грињева, одбацивши познаваоца француске 
књижевности, духовитог гардисту Швабрина. Исторнчар XVIII 
века мора такође одобрити и Пушкинове симпатије и избор 
Марије Миронове.

To je Пушкинова збирка уметничко-историских портрета, 
који сви претстављају један тип y његовим варијаитама. 
Њихов низ ce завршава песниковим савремеником, Оњеги- 
ном. Овај јунак, иако je нарочите врсте, он je ипак род сво- 
јим претходницима: и Тројекуров, и Верејски, и Митрофанн 
свих варијанти, све су то његови днректни или побочни преци. 
Оњегин je лице исто толико историско колико песничко. Сви 
смо ми читали дела и мемоаре људи који су ишчекивали об- 
нову Русије после ратова за ослобођење Европе. СећајуРи 
ce тога што смо читали, ми знамо шта су били Оњегини 
послу 1815 године. Пушкинова поема нам описује шта су



лостали после 1825 године. To су Чацки*), али вел умор- 
ни да говоре, разбијених нада, и зато са вечним ocefca- 
њем досаде. Касније их видимо код Љермонтова, како пате од 
досаде y Кавкаским планинама, док су други, y то исто време, 
патили такође, али не само од досаде — с оне стране Урал- 
ских планина.

Тако код Пушкина налазимо, за периоду до преко 100' 
година, доста потпун и везан летогшс нашега друштва y ли- 
ковима. У време када јеПушкин те портрете радио, маса ме~ 
моара из XVIII и почетка XIX века налазила ce још y помр- 
чини. Данас ce они појављују на светлост. Читајући их, ми 
ce само морамо дивити тачности Пушкинових запажања. Ми 
y њима изближе упознајемо људе онога доба. Али, сви ти 
људи су нама y ствари познате фигуре. »Гле Гаврила Атана- 
сијевића!« кличемо ми прелиставајући те мемоаре. „А ево и. 
Тројекурова, и кнеза Верејског!11 итд. све до Оњегина. Пу- 
шкин није мемоариста, нити je историчар. Али, за историчара 
je драгоцено откри^ће када између себе и мемоаристе наиђе 
на уметника. У томе je Пушкинов значај, бар главни и нај* 
ближи значај за нашу историографију.

(Превод: Др. П. Драгоадћа)

* ј  Познато лице из драме Грибоједова, Нсиоља због Памепии



ПУШКИНОВО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА СРПСТВО

Однос генијалног песника према Српству није био ни 
површан ни прост. Већ сам избор тема и наслов њего- 
вих дела (КЋери Карађорђа, Црни Ђорђе, Кнез Милош, 
-Бонапарт и Црногорци, као и превод српских народ- 
них песама) показује да je он знао, био упућен y српски 
жнвот и иеторију, — али то би било мало. Овде ce може 
говорити не само о дилетантском интересовању за српску 
културу, које je било y моди баш за време Пушкина, него и 
о томе да je његова пажња према југословенском свету била 
активна и свесна проистичући из појма о сродности духа, 
прошлости, вере, крви и језика.

Где, када и како почиње клица Пушкинове симпатије 
према Србнји, њеној судбини, јунацжма и народном жнвоту? 
Које су околности утицале да ce y осетљивој песниковој души 
пробуди — и то не случајно — ивтересовање за један мали 
народ на Балкану, који je тек извојевао прве основе слободе? 
To je било 20-их година, y Бесарабији, y Кишињеву и Хо- 
тину, где ce песник налазио y прогонству. Крај 1819нпочетак 
1820 год. обележен je на Западу револуционарним врењеЈМ. Могу- 
he je да je и прогонство Пушкпново било диктовано жељом владе 
да ce спречи политичко узбуђење y Русији. Јануара 1820 год. 
■букнула je војничка побуна y Шпанији, усташи су одржали 
пуку победу. Јуна исте године били су немири y Паризу, доц- 
није y Португалији. У Кишињеву ce Пушкин упознао с уче- 
сницима грчког устанка, међу осталњча и с браћом Ипсиланти. 
Уопште политичка атмосфера je била пуна електрицитета. С 
напрегнутом пажњом пратио je Пушкин борбу револуционар- 
них елемената против реакционарних влада. У исто време, y 
књижевном домену, он потпада под утицај Бајрона. Централно 
место y лшслима и осећањима заузела je поносита снажна лич- 
ност завађена са друштвом, које je огрезло y блату сићушних ин- 
тереса и страсти. Све необично и борбено, y чему ce огледала 
јака воља и романтични замах, привлачило je y то доба пе- 
■сникову пажњу. У таквим околностима сасвим je природно 
што ce Пушкин заинтересовао херојском борбом Срба за 
слободу, јер je y Бесарабији нашао живе успол1ене и одјеке 
тек прохујалих тпх борби. У то доба пада и његово познан-



■ство с људима који су y Бесарабији живели као српски еми- 
гранти и којима je раније био на челу сам Карађорфе, чија je 
лородица живелау Хотину. Српско je име било чувено и уважено, 
■а Пушкин je y романтичарском свом одушевљеШу слушао y тој 
средини појединости о српском војевању са Турцима. To je 
учинило да ce y њега прошири песнички душевни хоризонт, 
и да ce y његовој поезији јаве први тонови словенске теме. 
— Први резултат тога правца била je песма КЋери Кара~ 
ђорђа, написана 1820, a штампана 1826 год.

Бавећи ce на Југу Пушкин je почео добијати прве утиске 
h појмове о српској народној поезији. Казује ce како je јед- 
«ом приликом у. кући Србина Словића y Измаилу једна до- 
•маћинова рођака издиктовала Пушкину неку српску народну 
•песму, па су после тражили ко Ре песнику протумачити неке 
речи и изразе које он није разумевао a које му Српкиња 
није знала објаснити, јер je осим српског језика знала још 
само италијански.

Г. С.В. Штејн прикупио je у Р у с к о м  A р х и в у, врло мар- 
љиво и исцрпно, грађу која указује и карактерише изворе и 
елементе из којих су ce формирала сазнања, симпатије и оба- 
вештења руског песника о југословенству. Тек најновија ис- 
траживања руских научника бацају праву светлост на ово 
питање и допуштају да ce оно расправља не само докумен- 
товано него и са сасвим новога гледишта. Ми смо y стању 
да употпунимо податке г. С. Штејна свежим материјалом који 
лружа данашња обилна литература о Пушкину.

Треба реРи да ce Пушкин одавна и постепено спремао 
да ce позабави словенским темама. — Херојска борба Срба 
,с Турцима, која ce водила више од десет година (1804 — 1815), 
.доласци Карађорђа (1816) и Вука Караџића (1819) y Петро- 
трад нису могли проћи неопажени од Пушкина. Доцније, 
y  изгнанству на југу Русије y Кишињеву, Пушкин ce че- 
сто виђао са српским емигрантима, војводама из Карађор- 
1;евог устанка, код свог непосредног шефа генерала И. П. 
Инзова, који ce старао о бугарским колонистима, a такође и 
•код И. П. Липрандија. Ево што о томе саопштава овај по- 
следњи: »Пушкин ce код мене често сретао са српским вој- 
водама који су ce били настанили y Кишињеву: ВулиРем, Не- 
надовићем, Живковићем, са два брата Македонца и др., који 
су ми достављали материјал. He сећам ce, али као да je Пу- 
шкин узимао неке белешке од мене... Од поменутих војвода 
-он je сакупљао песме и често их преда мном питао шта значе 
поједине речи, ради превода. Кратко време бавио ce ту Стој- 
•ковиР, професор Харковског универзитета, и он je био Србин. 
С Пушкином ce видео једно двапут, али му ce није свидео«.

У наведеном цитату пажњу заслужују две тачке. Прво 
je тврђење И. П. Липрандија да ce Пушкин још 1820—21 ro-



дине интересовао за српску народну поезију и сакупљао je.. 
Друго, врло интересантан je податак о интуитивном осећању 
антипатије Пушкина према Стојковићу, који ce доцније жалосно- 
прославио присвајањем превода Новог Завета на српски 
језик који je дао Вук Караџић, и кварењем тога превода. 
Интересантно je да ce и превод Стојковжћев нашао y Пушки- 
новој библиотеци.

Ту на југу Русије, приче о Црном Ђорђу инспири- 
сале су Пушкина за песму Кћери КарађорШ  y којој 
je лик српеког вожда окарактерисан нешто мелодрамски: 
херојски са великим нагињањем бајронизму. Како И. П. 
Липранди тврди, Пушкин je само по чувењу знао о Ка- 
рађорђевој кћери, a с њом ce лично није познавао и зато 
та прва песма Пушкинова написана о српској теми нема. 
истинску историску подлогу. Тражили смо да сазнамо да ли 
je Пушкин лично познавао коју од Карађорђевих кћери, али 
je највероватније да их песник лично никад није видео, него 
je за њих знао само по причању других.

Допушта ce претпоставка да ce баш на југу Русије 
Пушкин први пут упознао са збирком српских народнпх 
песама Вука Караџића a такође и са Србијанком Симе Милу- 
тиновића, на шта, уосталом, указује М. Шрепел y својој 
студији Пушкин и Хрватска књижевност-

С интересовањем Пушкина за Словенство и словенску 
поезију требало би исто тако довести y везу, до данас мало 
познату али несумњиву чињеницу познанства Пушкиновог са 
славистом A. X. Вестоковим, кога je Пушкин ценио као 
истраживача Слова о полку Игореву. Овде ћемо приметити и то 
да je Пушкин једном иступио као супарник Востокова на том 
пољу, кад je после њега превео почетак српске епске песме 
Тужна песма плгмените Хасанагинице■ Из свега овога 
што je речено није тешко закључити да je Пушкин још 
y млађим годинама био на путу да ce упозна са словенском 
поезијом и са словенсшм светом. Тако je читање зборника 
псеудо-народних дела словенске поезије који je саставио- 
Проспер Мериме, послужило само као један потстрек више 
Пушкину да оствари своју давнашњу намеру давши прилог y 
ризницу словенске поезије.

Судећи по томе — пише Г. С. Штејн, — што ce y Пушки- 
новој библиотеци налазио В. Караџића Речник српског језика, 
може ce претпоставити да je Пушкин приступао, или je био 
намеран да приступи учењу српског језика. — Није искључено 
да je y намери да упозна српски језик песник имао међу 
књигама своје библиотеке Нови Завету преводу проф. А. Стој- 
ковића.

Овај важан моменат y излагању r. С. Штејна можемо 
сада допунити новим податцима из књиге шталшане y Москви



1935 год. y којој ce измефу осталога расправља питање које 
je све језике учио Пушкин.*) — Књига почиње читавим 
низом текстова који су уствари служили песнику као вежбе 
при изучавању страних језика. Као што констатује уредник 
овога одељка, Т. Зенгер, — »задивљује обиље језика које je, 
y већем или мањем степену, додиривао (касалсч) Пушкин«. И 
онда набраја те језике: француски, стари француски, итали- 
јански, шпански, енглески, немачки, стари грчки, латински, 
древни руски, црквено-словенски, с р п с к и, пољски, украјин- 
ски, древни хебрејски, арапски, турски -— свега шеснаест 
језика“. Овај детаљ не оставља више места претпоставкама, 
него можемо сматрати као утврфено да ce Пушкин бавио 
проучавањем српског језика.

Да би допунио домаће изворе за проучавање Српства, 
песник je набавио познате стране писце који су писали о Ср- 
бији: чувено дело опата Фортиса и Путовање по Србији, 
Ота Пирха (Reise in Serbien im Spâtfierbst 1829. Von Oto v. 
Рксћ, Berlin, 1830). (Интересантно je подвући, додаје г. Штејн, 
да je Пушкин, који je иначе заузимао непријатељски став 
према немачком језику, савладао y овом случају своју ан- 
типатију и ради упознавања са тадашњом Србијом искори- 
стио немачки извор).

Из српске историје y Пушкиновој библиотеци je нађено 
само једно дело: Живот и подвизи кнеза Милоша Обрено- 
eufia, Врховног Вожда и Предводника народа српасог (Пе- 
троград, 1825 г.). У овој књизи налазе ce грагови Пушкино- 
вог читања, како то примећује Б. Модзалевски**), y виду два 
комадића хартије стављена између појединих страна. Веома 
je вероватно да je ова књига пружила песнику мотив и графу 
за његову оригиналну »српску« песму Војвода Милош. Сем 
тога y Пушкиновој библиотеци ce налазе четири дела која 
ce односе непосредно на историју српске књижевности. На 
првом месту ваља истакнути, наравно, Вукову збирку српских 
народних песама. Сада, на дан стогодишњице Пушкинове смрти, 
поново имамо непобитних доказа колико je он знао и ценио 
српске народне песме. Ове године нађен je y Русији и штам- 
пан y најновијем издању Пушкинових дела још један одло- 
мак српског народног епа. To je песма: Коњ ce срди на го~ 
сподара, из Вукове збирке; наводимо њен оригинал и Пуш- 
кинов превод:

*) Pykom riyuikuna. Несобраннне и неопубликованнне тексти. 
Подготовили к печати М, ЦчвловскиИ, Л. Модзалевскии, Т. Зенгер. Изд. 
Академиа, Москва, 1935, стр. 926

**) Б, Модзалевскијј: Бџблиотека Пуииацш. Петрјаград, 1916.



Ој девојко душо моја.
Јеси л’ вид’ла коња мога? 
Нит сам глала, ни видела; 
Синоћ сам му звеку чула: 
Седлом бије y јаворје,
A копитом y мраморје; 
Коњиц ти ce расрдио,
Што ти љубиш две девојке: 
Оливеру и Тодору;
Оливера сина роди,
A Тодора сузе рони.

He вид^ла-ли дћвица 
Конн (Tbi) моего?
’A видала, витнзб 
Конн твоего.
Куда, красна д^вица, 
Мои конб проб^жалл,? 
Тво8 конб проб^жалЂ 
На Дунаи р^ку.
Б ^ж а твои конб,
Теба проклиналЂ,
Тебн проклиналт,.

Из овог ce поређења види колико ce je Пушкин удаљио 
од оригинала, — ваљда зато што му ce учинио сувише далек 
од карактера руске народне песме. Познати пушкиниста Н. 
Лернер подвлачи да je Пушкин желео да своме раду да пот- 
пуно руско обележје, да ra изведе из српског епа, и да je 
због тога додао „Дунав-реку“, која претставља врло чест а- 
трибут народне руске песме, затимје додао епитет „красна“ 
девојка.*) Без обзира на књижевну вредност ове мале пре- 
раде, она нас занима као још један доказ Пушкиновог актив- 
ног интересовања за српску народну књижевност.

Широко искоришћавање ове књиге од стране Пушкина 
сматра ce данас као доказано. Међутим, занимљиво je да ce 
y овом случају Пушкин није задовољио само српским изво- 
ром, већ je искористио y свом проучавању и два нел1ачка: 
збирку првог преводиоца српских народних песама на немач- 
ки језик чувене Терезе Робинсон Талви и књигу П. Гецеа 
Serbiscfie Volhlieder. Најзад четврта књига посвеРена српској 
поезији јесте зборник П. Меримеа La Gusla.

1826 г. Пушкин je био ослобођен прогонства, али je 
своја сазнања и интересовања за српство и српски живот по- 
нео са собом y души, те ce овим српсвчш темама враРао три- 
десетих година обилатије. Тако je 1833 г. написао две песме,- 
једна je о трагичној погибији Карађорђева оца, a друга о Ми- 
лошу Обреновићу. Најјача je међу њима прва, она je y више 
махова превођена, али српски препеви нису могли да ce при- 
ближе јачини оригинала. Пушкин je слушао о строгости Ка- 
рађорђевој од људи који су то знали живо причати, јер су 
били Вождови другови и сарадници. Од њихјечуо и оно што 
су они знали о погибији Карађорђева оца, па je no том 
сазнању п испевао песму са истим насловом. Она je, углав- 
ном, из истог извора из кога je црпао и Сима МилутиновиР 
за своје певање y Србијанци■ Стих Пушкинов je лапидаран

*) Једна ГТушкинова ирерада сриске народне иесме, белешка д-ра 
А. Погодина y Срп, књиж. гласнику, 1 окт. 1936 г.



и пун класичне простоте. Јасно je да je Пушкин према раз- 
личитим верзијама радио y литерарном погледу самостално. 
За тринаест година које растављају ове две песме од оне 
прве намењене Карађорђевој кћери, Пушкин je y познавању 
и српске и руске. народне поезије уопштезнатно иапредовасс 
Тиме ce тумачи и облик ових двеју песама, близак форми и 
тону народног певања.

До скоро je био непознат један концепт друге песме о 
односу Карађорђа и Милоша, који je нафен y хартијама Пу- 
шкиновим. Одломак je, како je утврфено, писан 1836 год., a то 
значи да je интересовање за српске теме и људе пратило 
Пушкина кроз цео његов уметнички живот. Ево тих, до сада 
иепознатих редака који доказују колико je привлачила писца 
Бориса Годунова трагична фигура Великог Вожда:

Осердилсн Георгии Петрович,
Засверкали nepHbie очи,
Нахмурилисв чернв1е брови —
Чанко Вуич грамоту пишет 
Георгиго, своему побратиму:
„Берегисн, Чернвга Георгии,
Над тобои подвшаетсн туча —
Лготвш враг извести тебл хочег,
Недруг хитрвга, Милош Обренович, —
Он в Хотин подослал...
Чанка младшего.. -1)

Песме западних Словена појавиле су ce 1835 год. y 
часопису Б и б л и о т е к а  з а  ч и т а њ е .  — У почетку npo- 
шлог столећа сви су ce најбољи европски писци заносилп 
лепотом народне поезије, којој je Хердер још раније отво- 
рио врата европске књижевности. Пушкин није могао да 
остане равнодушан према чарима народних песама и као 
велики Словен он проучава и преводи народни епос и 
лирику Срба и Чеха. Мефу Пушкиновим преводима има 
седамнаест песама, од којих je само једна са чешког. 
Из Меримеове збирке Пушкин je узео свега 11 песама, 
од којих je четири препевао вештачким ретмом, са ри- 
мом, a додао им je две песме из Вукове збирке, две je 
написао сам из историје Србије y духу народних песама 
(О Црном Ђорђу и Војвода /Иилош) и једну легенду (Јаниш 
КраљевиЋ). У напоменама наводи да je »ову прекрасну песму 
узео из збирке Вука Караџића*. Три највеће туге и Бог 
ником дужан не остаје привукле су његову пажњу и на њих 
je пао избор да уђу y руску књижевност. Прва je песма, каже

1) A. С. П у шк и н .  С о ч и н е н и л ,  Ленинград, 1936, стр. 897—898.



г. М. Шрепел,1) једна од најлепших лирских песама, те će и 
данас радо пева по Далмацији. Кухач je y својој збирци при- 
општио пет напева из оних крајева. Пушкин je дао изврстан 
превод, променио ју je тек y почетку тако да употребљава 
апострофу тамо где извор прича о славују. Друга je 
песма још познатија, »гфави бисер епско-лирске народне 
поезије«. Пушкин je преводи доста тачно y изворном размеру, 
тек, као уметник, уклања еувишна понављања, a понеко место 
жели да изрази сликовитије. Песме О Црном Ђорђу и Војвода 
Милош  показују да je Пушкин схватао значај и међусобне 
односе учесника првог и другог уставка и био заинтересован 
трагичном судбином српског народа и моћним фигурама ње- 
гових претставника Карађорђа и Милоша. Г. М. Шрепел мисли 
да je прва од ових песама написана под утицајем Србијанке 
С. Милутиновића. Пошто нема нигде података да je Пушкину 
било познато ово дело, тврђење г. Шрепела можемо примити 
са резервом само као вероватну претпоставку. Узгред можемо 
рећи да допуштамо подударност гумачења Пушкиновог и Ми- 
лутинозићевог. Велики руски песник y више случајева доказао 
je изванредан дар уживљавања y дух различитих историјских 
момената, те би и овде он могао мислити као Србин Милу- 
тиновић. Ево како брани своју тезу г. М. Шрепел: Ањенков 
y своме делу Грађа за бисграфију Пушкина држи да je 
Пушкин сам ову песму (о Карађорфу) измислио, али ко по- 
знаје Милутиновићеву Србијанку, лако he разабрати да je 
Пушкин певао по Србијанци\ није додуше преводио него je 
само препевао, али ce утицај јасно разабира. У првој песми 
говори о томе како je Карађорђе убио свога оца и како ra 
je мајка за то назвала »црним«. A то нам приповеда сасвим 
једнако и Милутиновић, само што мајка сина нешто касније 
назове »црним«. И друге су песме постале под утицајем Ми- 
лутиновићевилр наил\е мотив о гусларима нашао je Пушкин 
y МилутиновиЕевој Дици слијепаца, где ce прича како je сле- 
пац Филип Вишњнћ замолио војводу Луку да даде слепцжча 
оружје па he навалити на Турке, a после слепаца нека на- 
вале и окати.« — Ми не можемо делити категоричност Шре- 
пелових тврђења и више смо склони веровању да je тај књи- 
жевни утицај можда дошао до Пушкина посредним путем 
преко његових пријатеља Срба y Кишињеву и Хотину, који 
су могли да њему као песнику причају верзије о главним 
личности.ма устанка y поетској интерпретацији ондашњег 
барда С. Милутиновића.

Песме западних Словена, као што je познато, изазвале 
су y своје време сензацију захваљујући мистификацији коју 
je извео Проспер Мериме. Год. 1827 y Паризу je изашла мала 
књижица под насловом: La Quzla, ou choix de poésies illy
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riques recueillies dans la Dalmatie итд. ihen састављач, Проспер 
Мериме, нагласивши y предговору своје темељно знање језика 
илирских Словена, њихових певача гуслара, — и испричавши 
биографију једнога од њих, Маглановића, дао je прозни npe- 
вод 29 његових песама. Сумњајући y њихову аутентич- 
ност, Пушкин je, као што смо видели, узео из те збирке 
свега једанаест. Кад je хтео да их штампа, он ce преко свог 
пријатеља Соболевског обратио Просперу Меримеу с мол- 
бом да му објасни, на чему je основао »изобрТтеше стран- 
Hbixi> сихђ nfeceHb«. У своме одговору, који je Пушкин шгам- 
пао уз Песме западних Словена, Мериме je тврдио да ce je 
руководио при састављању своје La Guzla само једном брошу- 
ром француског консула y Бањој Луцп, ?;оји je знао српски 
исто толико колико и сам Мериме, и једним поглављем из 
италијанске књиге опата Фортиса, Путовање по Далмацији 
(1774). To исто он je поновио и y другом издању LaGusla (1840). 
Уствари, Мериме je више мистифицирао публику y другол\ 
издању него y првом, јер je још y раном детињству провео 
неколико година y Далмацији, где je његсв отац служио код 
маршала Мармона, a и кад je састављао La Gustla, он je имао 
више извора и књига него што je уверавао 1835 и 1840 год. 
У сваком случају Песме западних Словена биле су за Пушкина 
један стваралачки потстрек y правцу његових старих симпа- 
тија према Српству; њихов преводилац je и y избору мотива 
и y самосталној обради њиховој показао изванредно песничко 
осешање и разумевање духа словенске поезије, која je y to 
доба тек почела да добија признање и глас y европским ли- 
терарним круговима. Сад можемо позитивно тврдити да Пу- 
шкин није црпао своја обавештења о Словенству из Мери- 
меових дела. Имајући пред собом првокласне изворе и најбоље 
учитеље, Пушкин je y својим словенским студијама, y том 
погледу био изнад Меримеа.

Пушкин никад није био лично, физички, a и тешко би 
то могао бити, y Милошевој Србији; Све ce ограничило на 
кљишке всзе. Писац Евгенија Оњегина није познавао нову 
српску књижевност т. зв. „прелазног доба“ и није имао шта 
да тражи y сувопарним покушајима ондашњих песника. Али 
je осетио вредност и заволео истинско благо српске народне 
песме. Он њу назива »прекрасном«.

ПЕТАР МИТРОПАН


