
„Дечћо y Христа на Бозкић“.
— Једна божпћна прича —

У светској књижевности божићне приче чине на- 
рочиту категорију, врло овдиљену, и пуну красних 
ствари, Има тих прича дужих, као што су. на пример 
Дцкеноове, и краћих; и y многима духови, авети, и 
натприродна бића уопште, играју велику улогу. Ме- 
ђу божићним причама, кратка прича Достојевскога, 
Чији је наслов rope испмсан, иде међу најлепше. 
Скоро све главне особине које карактеришу лепо 
уметничко дело, и основни начици којима ое постцжу 
уметнички ефекти, могу ое наћи y њој као y мини- 
атури: значајва и поетска тема, јачина нарочитог 
осећагћа које je писац хтео да пробуди ,у н.ама, 
фини квалитет тога осећањ-а, које пзисац подиже y 
једном тренутку до узвишенога; тачна психологија 
и најситнијих радња; лепо одржана логика међу при- 
родним и натприродним; ефект изненађеша на нај- 
важнијем месту y причи; a као уметнички начини: 
на првом месту, обилат и вешто учињен избор зна- 
чајних појединости, запим контраст, градација, и 
неки суптилнији стилистички ефекти причања, који 
би ce могли показати само опицирнијом анализом.

Одмах од првих реченица писац удара тачну 
ноту пуну осећања; свака реч y њима значајна je.

„Један још врло малешни дечко, од шест ro- 
дина или још мање, пробудио ce y јутру y влажном 
и хладном подруму. Био je обучен y неку дугу хаљи- 
ницу и дрхтао je. Дах му je излазио из уста као 
бела дара; ц дечко седећи y свом углу^ и чвкајућц



да му ce пробуди мати, забављао ce дувајући хо- 
тимице пару из уста и гледајући како из уста из- 
леће. Али je био гладан, јако гладан. Већ неколико 
пута од јутрос он je прилазио ногарима на којима 
je, на танкој дасци, са некаквим свежњзм под 
главом место јастука, лежала његова болесна мати.”

(Значајне појединости, пробране y циљу да по- 
кажу јад и беду места, и положај и стан>е малога 
паћеника, нижу ce постепено и збијено, и анализа 
која хоће да ce сачува од опширне теорије може 
само да пробрано ређа пишчеве појединости, чију 
ће прикладност и јачину сваки читалац сам осетити).

Како ce дечкова мати ту нашла? „По свој 
прилици, бејаше дошла са својим дететом из стра- 
нога града, и ту ce одједном разболела” ; ту y том 
подруму, y једној од оних подземних јазбина y ко- 
јима сиромаси великих градова — на срамоту поли- 
тичара којима je поверено старање о благостању 
њихових народа — проводе своје дане и ноћи, заи- 
ста „на дну” , заиста као „бивши људи” , rope од жи- 
вотиња. Остали „становници” овога подрума били 
су ce разишли, јер je био празнични дан, — осим 
једнога који je „већ двадесет и чедири сата лежао 
мртав пијан” , и једне бабе од осамдеоет година, 
болесне ревматизма, која je сад овдз умирала 
усамљена, ,,стењући, мрмљајући, и грдећи дечка, та- 
ко да ce он већ почзо бојати да приђ.е ближе њеном 
углу.”

Сати су продазцли; дечко je нашао воде и на- 
пио ce, али коре хлеба није нашао; остављен сам 
себи и својој малој глави, он ce почео плашити 
мрака; одавно je било пало вече; — по деоети пут 
рнџриђе својој мамг! дајепробуди. „Опипавши њено 
лице, зачудио ce што ce она нцкако не миче^гг urrq 
je тако хладна, као зид” . — „Зато што je овде тако 
хладно” , помисли он; и тако остаде неко кратко 
време, задржавши несвесно руку на рдмену покој- 
ничином, и затим духну на своје прсте да их загреје; 
пд <знда едједадпут потрдживши и надидавши нз



постељи своју поцепану капицу, полако, пипајући 
no мраку, изиђе из подрума... „Он би још и раније 
био изишао, али ce непрестано бојао великога пса 
који je rope на степеницама урлао цео дан.”

Дете ое одједном из мрака нашло на улици 
престонице. „Боже! какав град! Никад он још не 
беше видео ништа слично.”  Тамо одакле је он до- 
шао, тамо je ноћу тако црна помрчина, с једним фе- 
њеромзацелуипразну улицу; цео свет закључан код 
куће, и само читаве гомиле паса, „стотине и тисуће 
паса” , урлају и лају no целу ноћ. Али je зато тамо 
било топло и давали су му да једе, a  овде — о 
Боже! кад би само могао што добити да поједе! 
И каква хука и тутњава, и светлост, и људи, и 
коњи, и кола, и мраз, мраз! „Смрзнута пара иде са 
уморних коња, из њихових врелих ноздрва; кроз 
трошан снег потковице звоне по камењу, и сви ce 
тако гурају, и, о Боже! тажо би нешто јео, ма какав 
залогај, и прсти одједном почињу тако да боле!”

Ове диспаратне и као испретуране појединости 
описа вароши и дечкових разбијених сеноација на- 
мерно су тако слободно измешанз. Руски писци, 
предајући ce своме инстинкту, налазе стилистичке 
ефекте које западни писци, са својом строгом корек- 
цијом стила, не нађу или избегавају. Међутим, једно- 
временост догађаја, као овде, — или на другим мести- 
ма код Достојевског, или као y Толстојевом опису 
војске која y нереду бежи преко моста y Рату ц 
Миру, — једновременост догађаја не може оз др)ч<- 
чије боље представити.

Достојевски, с непрекидном пажњом за реа- 
листичку или психолошку тачност свих појединости, 
наставља дечкове доживљај-е, степенујући цх, и 
представљајућц их непрестано онако како су дечку 
морале изгледати... „Ето опет једна улица, — ох како 
je широка! Овде ће га сигурно прегазити; како сви 
вичу, трче, возе ce... — A  шта je ово сад!?...”  Дете 
je спазило велико окно прозорско, a за окном собу, 
a y соби дрво до тавана: божићну јелку, са пуно 
рврћнца, здатнцх хдртија и јабукд, ц цо њој свуда



лучице, мали коњићи, и по соби трче деца, чиста, 
лепо обучена, смеју ce и играју, и једу и пију не- 
што. „И  свирке има, лепо ce чује кроз прозор.” 
Гледа дечко, диви ce, па ce чак и смеје, a прсти га 
боле и на ножицама, и ручице су му сасвим поцр- 
венеле, и већ више не могу да ce савију, и боле га 
кад њима мрда. И дечко ce одједанпут сети да 
га прсти јако, јако боле, и он ce заплака и отрча 
даље. „И гле, опет виде кроз други прозор собу, 
и ту опет Јеле, a no столовима колачи — свакојаки: 
од бадема, црвени, жути — ti ту за столом четири 
богате госпође, па ко им приђе оне му дају колаче, 
и врата ce отварају сваки час, и с улице улазе мно- 
га господа.”

Сирото, гладно дете ce прикраде вратима, па 
их одједном отвори, и уђе. Али — ,,Ох, како на 
њега повикаше и стадоше да му дају знаке! Једна 
госпођа приђе му брзо и метну му y руку копејку, 
и сама му отвори врата са улице. Како ce био 
уплашио! A  копејка му испаде из руке, звечећи 
по степеницама, јер није могао да савије своје цр- 
вене прстиће и да je задржи.”  Он утече, и „пође 
брзо, брзо, a не зна куда; хтео je опет да ce за- 
плаче, али je био поплашен, и он трчи, трчи дал>е, 
и дува y своје ручице” ; и тешко и жао je било 
његовом малом срцу, јер ce осетио тако сам и пун 
страха...

Какав je наставак и какав крај Достојевски 
нашао овој ноћној одисеји малога дечка? С истом 
тачношћу и богатством тужних појединости, зби- 
јено нагомиланих као досад, Достојевски прича да- 
ље тутчарање малога мученика, „Ш та je сад опет 
овоР' Велики осветљен излог; пред излогом много 
света, a y излогу чудо: три лутке какве дечко још 
није видео, лутке које свирају, и машу главом y 
такту, и отварају уста. ,,Говоре, говоре заиста, 
само ce иза стакла не може да чује” , мисли деч- 
ко, и онако смрзнут гледа дивећи ce, „и хтео 
би плакатц, али су лутке тдко сг^ешне, смешне” .,.



И тада наједном — јер такав je свет! и они rope, 
и они доле, — тада му ce учини као да га je неко 
позади тргнуо за капут: „један велики рђав дечко 
стајао je поред н>ега, и наједанпут ra je лупио no 
глави, оборио му капу, и ударио га одоздо ногом. 
Мали дечко ce сруши на земљу, људи повикаше, a 
он, престрављен, скочи, и стане бежати, бежати, и 
одједном утрча, ни сам није знао куда, испод неке 
капије, y неко туђе двориште...”

Крај приче je — и no инвенцији, и по строгој 
психолошкој истинитости својих појединости (по- 
знато je дејство смрзавања на човечја чула), и по 
свом светлом природно-натприродном завршетку, — 
раван досадашњем, или бољи.

Преплашено дете, утрчавши y туђе двориште, 
шћућурило ce иза неке гомиле дрва: „Ту ме неће 
наћи, a и мрак je...”

„И онда одједанпут, али сасвим одједанпут, 
он ce поче осећати тако пријатно: његове мале ру- 
ке и ноге престале су да га боле, и н>ему je било 
топло, тако топло као поред пећи; сад уздрхта 
целим телом: ах, он je y пола био заспао! Како 
je лепо ту заспати! „Поседећу овде, па ћу опет 
отићи да видим лутке” , помисли дечко, насмешив- 
ши ce, сећајући их ce: „баш као да су живе!” ... И 
одједном му ce причуло као да мајка над њим 
певуши. „Мама, ја спавам; о, како je ту лепо за- 
спати!

— Хајде к мени на Божић, мали! — прошапта 
одједном над њим неки тихи глас.

„Он помисли да je то још једнако његова мама, 
али не, није била она; ко га je то позвао? Он не 
може да види, али ce неко нагнуо над нуега, загр- 
лио га y мраку, a он му пружио руку,... кад од- 
једном, — о каква светлост! о каква „јелка” ! He, 
то и није јела, он таквога дрвећа још никада није 
видео! Где je то он сада: све блиста, све сија, a 
унаоколо све саме лучице — али ne, то су неки 
мали мушкарци и девојчице; само су сви тако свет-
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ли, сјајни; сви ce они окрећу око њега, лете, сви 
га љубе, узимају га, носе са собом, и он сам лети, 
и види да га мама гледа и да ce смеје на њега пуна 
радости...

— Ko сте ви, децо? Ko сте ви, девојчице? — 
пита их он смејући ce и љубећи их.

— „Ово je Христов Божић,”  — одговарају му 
они. „Код Христа на данашњи дан, има увек „јел- 
ка” за малешну дечицу која тамо немају своје 
јелке” ... И он дознаде да су ти мушкарци и девојчи- 
це сви били као и он, деца, — нека замрзла као и 
он, друга случајно угушена, трећа умрла на праз- 
ним грудима св-оје мајке, четврта заражена y ва- 
гонима треће класе...; и сва су она сада ту; сва су, 
сва, као анђели, y Христа; a Он сам je посреди њих, 
и шири своје руке према њима, и благосиља их и 
њихове мајке... A  мајке гледају и плачу; a деда 
долећу. к њима, љубе их, и моле их да не плачу, 
јер им je овде тако лепо и добро...”

„А  доле, y јутру, послуга je нашла малешни 
леш малога дечка, који ce ту иза гомиле дрва био 
склонио и смрзнуо” .

Била би „увреда за разум”  читалаца кад би 
човек хтео да истиче понаособ сваку од горњих 
појединости којима je писац развио своју тему и 
њене огранке, и изразито и м-оћно представио један 
дан — први и последњи — самом себ« остављеног 
живота дечковог: излоге пуне колача, кад je дечко 
гладан, лепо обучену децу y топлој соби кад je он 
y поцепавој хаљиници на мразу улице; дочек y 
дућану и копејку с којом га истерују и коју његова 
мала смрзнута рука не може да задржи, и так-о 
даље; и најзад, цели светли свршетак тамне и мучне 
судбине детиње. Све су те ствари тако 'јасне; и 
довољно je само свесно читати, па осетити сву ја- 
чину и сву вештину пишчеву. Само две или три 
ствари, држим, треба посебно поменути; и то 
су ове:

Прва je чист, миран, дуб-око искрен тон при- 
чања Достојевскога, без и најмање примесе сен-



тименталног тремола, од којега нису увек слобод- 
ни ни Дикенс ни Доде. Тај тон je овде велика сти- 
листичка врлина.

Друта je ствар избор малог дечка, немоћног, 
бесп-омоћн-ог детета, као паћеника и жртве рђавог 
друштвеног уређења. Одрастао човек брани ce, и 
трпи друкчије. Сви догађаји испричани y причи чи- 
нили би несравшено мањи утисак, да су ce десилн 
одраслом човеку.

Трећа je призивање, увођење Христа y причу. 
He знам како je y делима невештих и недаровитих 
уметника, али y свима друпима која су ми позната, 
од наивних средњевековних драма до слика Удео- 
вих и илустрација Франца Скарбине, појава Хри- 
стова буди најчистије тоном и најузвишеније умет- 
ничко осећање. Чудесно престане бити наивно. У 
једној средњевековној драми француској нека же- 
на je поклонила своје најлепше одело сиротињ1и, 
и, кад je прва недељ.а дошла, ниј-е имала y чему 
да оде y цркву; тада je њ-еној кући дошао сам Хри- 
стос да за њу саму одслужи службу. У  Скарбининој 
илустрацији Христос y дугој хаљини иде сам за 
сиротињским сандуком једн-ог радничког детета, к,ао 
што y причи Достојевскога долази да води дечка 
на умору себи на Божић. У  сва три случаја утисак 
je такав да ce чини да „тон-ови из ПарсисЏала пра- 
те његову појаву” , као што каже Макс Кох о 
Крецеровом роману, за који je Скарбина израдио 
илустрације. И морално и осећајно, Христос о- 
стаје и остаће занавек вајвиша фигура и углед ко- 
ји су доступни и дати духу човека; и зацело оа 
бар једном y години, на данашњи дан Његовог Ро- 
ђења, можемо сетчти Нзега и нуегове науке.


