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ДЕО ПРВИ

ГЛАВА ПРВА

I

Не могавши да се савладам, седох да напишем ову историју сво-
јих првих корака у животу, иако сам могао проћи и без тога... Јед-
но знам поуздано: никад нећу сести да пишем своју аутобиографи-
ју, па макар живео и сто година. Мора човек бити баш бедно у себе 
заљубљен, па да без стида пише сам о себи. Ипак се правдам тиме 
што не пишем из истих разлога због којих пишу сви, то јест због 
читалачке похвале. Што сам изненада решио да напишем од речи 
до речи све што се са мном догодило од прошле године, то сам учи-
нио по унутрашњој потреби: толико сам потресен свим оним што 
се десило. Записаћу само догађаје, избегавајући колико је год мо-
гуће све што је споредно, а нарочито књижевне украсе; књижев-
ник пише тридесет година, и на крају крајева опет не зна зашто је 
писао толико. Ја нисам књижевник, нити хоћу да будем књижев-
ник, и сматрао бих да је неприлично и ружно да износим унутра-
шњост своје душе и леп опис својих осећања на њихову књижевну 
пијацу. Међутим, нажалост, предосећам да, како ми изгледа, није 
могуће потпуно проћи без описивања осећања и без размишља-
ња (можда чак и отрцаних размишљања): толико разорно делује на 
човека књижевни рад, чак и кад пише само за себе. Размишљања 
ће можда бити и врло отрцаних, јер је могуће да оно што човек сам 
цени, нема никакве вредности за друге. Али све то на страну. По-
ред свега тога, ево ипак предговора! Више у том правцу неће бити 
речи. На посао! Мада ништа није теже него прићи ма ком послу 

– можда чак и сваком послу.
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II

Почињем, то јест, хтео бих да почнем своје белешке деветнаестим 
септембром прошле године, то јест баш од онога дана кад сам први 
пут срео...

Али објаснити кога сам срео, овако, пре него што ико ишта зна, 
било би глупо; чак, мислим, и овај тон је глуп: иако сам себи дао реч 
да избегавам књижевне украсе, ја већ на првој страни падам у те 
украсе. Сем тога, за такво писање изгледа да је мало да човек једи-
но жели да тако пише. Примећујем и то да ми се чини да се ни на јед-
ном европском језику не пише тако тешко као што се пише на ру-
ском. Прочитао сам сад ово што сам малочас написао, и видим да 
сам много паметнији од онога што је написано. Откуда то да је у па-
метна човека оно што је рекао, много глупље него оно што је остало у 
њему? То сам не једанпут приметио за себе и у својим усменим одно-
сима с људима у току целе последње године, и то ме је много мучило.

Иако хоћу да отпочнем деветнаестим септембром, ипак ћу рећи 
коју реч о томе: ко сам, где сам био до тада и, наравно, о томе шта је 
отприлике могло бити у мојој глави тога јутра на дан деветнаесто-
га септембра, како би све било разумљивије читаоцу, а може бити и 
мени самом.

III

Ја сам свршен гимназијалац, и сад ми је двадесет и прва година. По-
родично ми је име Долгоруки, а законски ми је отац Макар Ивано-
вич Долгоруки, бивши слуга у спахије Версилова. На тај начин сам 
ја законито дете, иако сам у ствари ванбрачни син, и моје порекло 
не подлеже никаквој сумњи. Ствар је текла овако: пре двадесет и две 
године племић Версилов (тај који је мој отац), у својој двадесет петој 
години, посетио је своје имање у Тулској губернији. Ја замишљам да 
је он у то доба био још прилично безличан човек. Занимљиво је да 
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тај човек који ме је толико задивио још од мога детињства и имао то-
лико велик утицај на образовање целе моје душе, и чак, можда, још 
за дуго времена заразио целу моју будућност – да тај човек чак и сад 
у много чему остаје за мене савршено загонетан. Али о томе касни-
је. То се не да брзо испричати. И без тога биће овим човеком испу-
њен цео мој бележник.

Он је баш у то доба, то јест у двадесет петој години живота, остао 
удовац. Жена му је била из вишега света, али не баш богата, из по-
родице Фанариотових, и имао је с њом сина и кћер. Подаци које ја 
имам о тој његовој супрузи која га је тако рано оставила, прилич-
но су оскудни и губе се у мом материјалу, као што је и много штошта 
из личнога живота Версилова мени остало непознато, јер до те мере 
је он увек био са мном горд, надут, затворен и немаран, поред свега 
тога што је, у извесним тренуцима, преда мном био понизан, свагда 
на моје велико изненађење. Ипак помињем унапред, да је он у свом 
животу протраћио три, и то чак доста крупна иметка, око неких че-
тири стотине хиљада рубаља, а можда и више. Сада, разуме се, у њега 
нема ни копејке.

Он је тада дошао у село, сам Бог зна зашто, бар ми је тако касније 
рекао. Његова мала деца нису била код њега, по обичају, него у род-
бини; он је тако целога живота поступао са својом децом, законитом 
и незаконитом. Спахијских слугу на овом имању било је прилично 
много; међу њима био је и баштован Макар Иванович Долгоруки. 
Бележим овде једанпут заувек: ретко се ко могао толико љутити на 
своје презиме као што сам то чинио ја у току целога свога живота. То 
је, на крају крајева, било глупо, али тако је било. Кад год сам ступао 
где било у школу или се сусретао с људима којима сам по свом узра-
сту био обавезан да одговорим, једном речи, сваки учитељ, настав-
ник, надзорник, поп, сви одреда, запитавши ме како ми је презиме, 
и чувши да се зовем Долгоруки, неизоставно су налазили за потреб-
но да додају:

– Кнез Долгоруки?
И увек сам морао свима тим беспосленим људима да објашњавам:
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– Не, само Долгоруки1.
Ово само почело је, најзад, да ме доводи до лудила. Истичем овде 

као феномен да се не сећам ниједног изузетка: сви су питали тако. 
По некима је то, очигледно, било сасвим непотребно; ја и не знам 
кога би им ђавола, ма коме од њих, то и било потребно. Али ипак су 
сви питали, сви до једнога. Чувши да сам ја само Долгоруки, онај који 
је запитао, обично ме је одмерио тупим и глупоравнодушним погле-
дом, који је посведочио да ни он сам не зна зашто ми је поставио пи-
тање, и одлазио је даље. Школски другови испитивали су ме најувре-
дљивије. Како ђаци испитују свога новога друга? Изгубљени и збу-
њени новајлија је првога дана ступања у школу (у коју било) општа 
жртва; издају му се наредбе, задиркују га, поступају с њим као са слу-
гом. Изненада стане какав здрав и угојен дечак пред своју жртву и 
посматра је неколико тренутака дугим, строгим и надменим погле-
дом. Новајлија стоји пред њим ћутећи, гледа га попреко ако није ку-
кавица, и чека шта ће бити.

– Како се зовеш?
– Долгоруки.
– Кнез Долгоруки?
– Не, само Долгоруки.
– А, само! Магарче!
И он има право: ништа није глупље него звати се Долгоруки, а не 

бити кнез. Ову глупост носим на себи без своје кривице. Касније, кад 
сам већ почео да се врло љутим, ја сам на питање:

– Јеси ли кнез? – увек одговарао:
– Не, ја сам син спахијскога слуге, бившега роба.
Затим, кад сам се већ у највећем степену озлоједио, ја сам на пита-

ње, јесте ли кнез, често одговарао:
– Не, само Долгоруки, ванбрачни син бившега спахије, господи-

на Версилова.
То сам измислио већ у шестом разреду гимназије, и мада сам се 

1 Долгоруки, стара руска кнежевска породица, чији су чланови у току историје заузи-
мали високе положаје у државаној управи и војсци. (Прим. прев.)
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ускоро несумњиво уверио да је то глупо, ипак нисам одмах престао 
са овом глупошћу. Сећам се да је један учитељ – уосталом, он је једи-
ни и био – нашао да сам „испуњен осветљивом и грађанском идејом”. 
Уопште, овај мој испад примали су са недоумицом која ме је вређала. 
Најзад ми један друг, један врло бистар дечак и с којим сам ретко кад 
разговарао, рече са озбиљним лицем, али мало гледајући у страну:

– Таква осећања чине вам, најзад, част, и без сумње имате разло-
га да се поносите; али ја се на вашем месту ипак не бих врло хвалио 
да сам ванбрачно дете, а ви, баш као да прослављате свој имендан!

Од тога доба престао сам да се хвалим да сам ванбрачно дете.
Понављам, врло је тешко писати јасно; ево, исписао сам целе три 

странице о томе како сам се целога живота љутио због свога прези-
мена, а читалац је, међутим, сигурно већ закључио да се ја љутим 
зато што нисам кнез, него само Долгоруки. Објашњавати још један-
пут и правдати се, било би за мене понижење.

IV

Дакле, међу послугом које је било много, и сем Макара Ивановича, 
била је и једна девојка, и била је тек навршила осамнаест година кад 
се педесетогодишњи Макар Долгоруки изненада решио да се њом 
ожени. Бракови спахијске послуге, као што је познато, у време роп-
ства закључивали су се са дозволом господара, а неки пут и право по 
њиховом наређењу. На имању се тада налазила „теткица”; то јест, она 
мени није тетка, него је била спахиница, али не знам зашто, сви су је 
целога живота звали „теткицом”, не само мојом, него уопште, па и у 
самој породици Версилова, с којом она није била ни у каквом срод-
ству. То је Татјана Павловна Пруткова. У то доба она је имала у ис-
тој губернији и у истом срезу још тридесет и пет својих робова. Она 
није управљала имањем Версилова (око пет стотина робова), него је 
као сусед водила над њим надзор, и тај надзор, како сам слушао, није 
ничим изостајао иза надзора каквога школованог управника имања. 
Уосталом, мени није стало до њенога знања: ја само хоћу да кажем, 
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без сваке намере да ласкам и да се улагујем, да је ова Татјана Павлов-
на једно благородно и чак оригинално створење.

И ето баш она не само да није спречила супружничке склоности 
суморнога Макара Долгоруког (кажу да је тада био суморан), него, 
напротив, она га је из неког разлога и храбрила! Софија Андрејев-
на (та осамнаестогодишња слушкиња, то јест моја мајка) била је већ 
неколико година сироче; њен покојни отац, који је веома уважавао 
Макара Долгорукога и био му због нечега благодаран, такође спа-
хијски слуга, шест година пре тога, умирући, на самртној постељи, 
кажу чак на четврт сата пре последњега даха, тако да би се по невољи 
могло узети и као бунило, да он већ и без тога као роб није био прав-
но неспособан – дозвао је Макара Долгоруког и пред целом спахиј-
ском послугом и пред присутним свештеником, завештао му је гла-
сно своју кћер: „Однегуј је и ожени се њоме.” То су сви чули. Што се 
тиче Макара Ивановича, не знам како се он касније оженио, то јест 
да ли са задовољством или само испуњавајући обавезу. Вероватни-
је је да је био потпуно равнодушан. Он није био неки начитан чо-
век или писмен (мада је знао целу црквену службу и нарочито жити-
ја неких светаца напамет, али више по слушању); он није био, тако да 
кажем, сељачка мудрица, него је био само отворене природе, некада 
чак дрзак; говорио је с амбицијом, имао одлучна мишљења и, уза све 
то, „живео је часно”, како се он сам чудно изражавао – ето какав jе он 
био у то време. На крају крајева он је придобио опште уважење, али, 
кажу, био је свима несносан. Друга је ствар кад је изишао из послу-
ге: тада га нису друкчије помињали него као светитеља и многотрп-
ника. То знам тачно.

Што се тиче карактера моје мајке, њу је до осамнаесте године Та-
тјана Павловна држала поред себе без обзира на настојање управни-
ка имања да је пошаље у Москву на учење, и дала јој нешто васпита-
ња, то јест научила је да шије, кроји, да се понаша као девојка, и чак 
да мало чита. Моја мајка никад није научила да пише потпуно. У ње-
ним очима овај брак с Макаром Ивановичем већ је одавно био свр-
шена ствар, и све што се тада с њом догађало, она је налазила да је од-
лично и најбоље што може бити; на венчање је ишла је најспокојније, 
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колико је то могуће у таквим случајевима, тако да ју је и сама Татјана 
Павловна тада назвала робом. Све ово о тадашњем карактеру моје 
мајке слушао сам од саме Татјане Павловне. Версилов је дошао у село 
тачно пола године после ове свадбе.

V

Морам да кажем да никад нисам могао да сазнам и да се довољно до-
сетим како је почело између њега и моје мајке. Потпуно сам спре-
ман да верујем да, као што ме је уверавао он сам прошле године са за-
румењеним лицем, без обзира на то што је све то рекао са најнеуси-
љенијим и „најдуховитијим” изразом на лицу – да у свему томе није 
било никаквога романа, и да се све догодило тако. Верујем да је тако, 
и ова руска реч тако је дивна, па ипак сам свагда хтео да сазнам по-
водом чега се то могло догодити. Ја сам мрзео и мрзећу целога свога 
живота све те гадости. Стога с моје стране ту нема никакве бестидне 
радозналости. Примећујем да своју мајку све до прошле године го-
тово нимало нисам познавао; још од детињства су ме дали другим 
људима, да не бих сметао Версилову, о чему ће касније бити речи – 
и због тога никако не могу себи да представим какво је у то доба мо-
гло бити њено лице. Ако није била баш лепа, чиме је могла да придо-
бије таквога човека као што је био тадашњи Версилов? Ово питање 
важно је за мене због тога што се у њему са изванредно занимљиве 
стране оцртава овај човек. Ето због чега ја испитујем, а не из развра-
та. Он сам, овај суморни и затворени човек, кад је видео да то може 
избећи, рекао ми је са оном својом љупком простодушношћу коју је, 
ђаво га знао откуда, имао (као да ју је вадио из џепа) – да је он тада 
био сасвим „глуп млад пас”, и не баш сентименталан, него тако, само 
што је прочитао Антона Горемику2 и Полињку Саксову,3 два књижев-
на дела која су имала огроман цивилизацијски утицај на тадашње 

2 Антон Горемика – приповетка Д. В. Григоровича. (Прим. прев.)
3 Приповетка А. В. Дружињина. (Прим. прев.)
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омладинско поколење. Он је још додао да је услед читања Антона Го-
ремике можда и дошао у село тада – и то је на изванредно озбиљан на-
чин додао. У ком је облику, дакле, могао ступити у везу с мојом мај-
ком овај „глупи млад пас”?

Овог тренутка сам помислио: кад бих имао једног јединог чита-
оца, да би се он сигурно искидао од смеха што сам толико смешан и 
неискусан, и ето у својој глупој невиности хоћу да расуђујем и реша-
вам о нечему што не разумем. Да, одиста, ја то још не разумем, мада 
то признајем не из гордости, јер знам до кога је степена глупо толи-
ко неискуство једнога клипана коме је двадесет година; само, ја ћу 
рећи томе господину да он сам ништа не разуме, и то ћу му и доказа-
ти. Истина, у жене се ништа не разумем, а и нећу да разумем, јер сам 
се зарекао да целога живота нећу за њих да знам. Али ипак знам поу-
здано да има жена које могу да заведу својом лепотом или чиме било, 
на један поглед; а друге жене потребно је пола године проучавати 
пре него што се сазна шта има у њима: и да човек проучи такву жену 
и да се у њу заљуби мало је да је само види и мало је да буде само го-
тов на све, него је потребно, поврх свега, да има и неког талента. У то 
сам уверен мада ништа не знам и, ако није тако, онда би требало све 
жене свести на степен простих домаћих животиња, и само их у том 
облику држати код себе; може бити да би то врло радо многи хтели.

Знам из неколико извора поуздано да моја мајка није била лепо-
тица, мада нисам видео њен портрет из тога доба који негде постоји. 
Према томе, није се могло догодити да се у њу ко заљуби на први по-
глед. Ради просте разоноде, Версилов је могао изабрати другу, а та-
ква је тамо била, и то још неудата, Анфиса Константиновна Сапо-
шкова, собарица. А човеку који је дошао с Антоном Горемиком, било 
би врло зазорно пред самим собом да разруши на основу спахијско-
га права светост брака макар и свога слуге, зато што је, понављам, о 
томе Антону Горемики он недавно, још пре неколико месеци, то јест 
после двадесет година говорио изванредно озбиљно. А Антону су 
само коња одвели, а овде жену! Догодило се, значи, нешто нарочито, 
због чега је M-lle Сапошкова и изгубила (по мом мишљењу, добила). 

Ја сам му прошле године више пута кад је било могуће с њим 
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разговарати (зато што није увек било могуће с њим разговарати), 
прилазио са свима овим питањима, и запазио сам да се он, без обзи-
ра на своје светско понашање и на растојање од двадесет година, не-
како необично устезао. Али ја сам наваљивао. Најзад, са оним изра-
зом одвратности који је он не једанпут себи допустио према мени, 
он је, сећам се, наједанпут промрмљао некако чудно: да је моја мајка 
била једно од оних незаштићених створења у која се човек не заљу-
бљује – напротив, нимало и нипошто – него их изненада због нече-
га сажаљева, ваљда због њихове кроткости, шта ли, и уосталом ко зна 
зашто. То никад никоме није познато, али је сажаљеваш дуже време-
на; сажаљеваш је и најзад се привежеш. „Једном речи, драги мој, неки 
пут се догоди да се и не одвежеш.” Ето шта ми је рекао; а ако је тако 
уистину било, онда нипошто не могу сматрати да је тада био „глуп 
млад пас”, како се он сам издаје за то доба. Ово ми је и било потребно.

Уосталом, он је тада узео да ме уверава да га је моја мајка заволела 
из „понизности”: још је требало да каже „по ропском праву”! Слагао 
је зато што је то било „шик”! Слагао је против савести, против части 
и племенитости!

Све ово, најзад, навео сам у неку руку као у похвалу своје мајке, 
међутим, већ сам раније рекао да о њој из тога доба уопште ништа не 
знам. Напротив, ја знам сву тврдоћу средине и бедних појмова у ко-
јима је она одрасла и касније остала целога живота.

Па ипак, несрећа се догодила. Овде је потребна исправка: улетев-
ши међу облаке, заборавио сам на факт који би, напротив, било по-
требно истаћи пре свега, а то је: њих двоје су почели управо са не-
срећом. (Надам се да се читалац неће до те мере претварати да од-
мах не схвати шта сам хтео да кажем.) Једном речи, почели су онако 
као што је обичај у племића, без обзира на то што није вођено рачу-
на о М-llе Сапошковој. Али овде морам устати у своју одбрану, и од-
мах изјавити да себи не противречим ничим. Јер о чему би, Боже мој, 
могао говорити у то време такав човек као што је Версилов, с таквим 
створом као што је била моја мати, чак и у случају најнеизбежније 
љубави? Слушао сам од развратних људи да врло често човек, кад се 
састаје са женом, почиње савршено ћутке, што је, дабогме, врхунац 
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чудовишности и гадости; међутим, Версилов, све да је и хтео, не би 
могао, изгледа, друкчије почети с мојом мајком. Није ваљда требало 
да отпочне објашњавањем Полињке Саксове? А уз то, њима нимало 
није било стало до руске литературе; напротив, по његовим речима 
(он је то једанпут опширније испричао), они су се крили по ћошко-
вима, чекали једно друго по степеницама, одскакивали као лопте са 
ужареним лицем кад ко прође, и „тиранин-спахија” дрхтао је пред 
последњом слушкињом поред свог спахијског права. Али све да је и 
почело по племићком обичају, а испало је да није тако, но да јесте, у 
суштини ништа не може да се објасни. Чак је замршеније. Већ сама 
мера до које се развила њихова љубав, представља загонетку, зато 
што је први услов таквих људи као што је Версилов, да одмах одгур-
ну чим су постигли циљ. То се, међутим, није догодило. Грешити са 
лепушкастом и ветрењастом слушкињом (моја мати није била ветре-
њаста) развратном „младом псу” (а они су сви били развратни, сви до 
једнога – и прогресисти и конзервативци) – не само да је било могу-
ће, него је то било и неминовно, нарочито кад се узме у обзир његово 
романтично стање као младога удовца и његова беспосленост. Али 
да је заволи за цео живот, ипак је сувише. Не јемчим да ју је он волео, 
али да ју је вукао за собом целога живота – то је истина.

Ја сам својој мајци постављао многа питања, али једно најважни-
је, примећујем, нисам смео да јој поставим отворено, поред свега 
што сам се с њом толико зближио прошле године, и што се, уз то, као 
какво грубо и неблагодарно псето које сматра да су му они одговорни, 
нисам пред њом нимало устручавао. То је ово питање: како је то она, 
она сама, која је већ пола године била у браку, и још придављена свим 
појмовима о светињи брака, придављена као слаба мува, она која је 
уважавала свог Макара Ивановича као каквог бога, како је она мо-
гла за једва две недеље да стигне до таквога греха? Међутим, моја мај-
ка, није била развратна жена! Напротив, тврдим сада заувек, да је те-
шко и замислити чистију душу од ње, кроз цео њен живот. Једино се 
може објаснити тиме да је она згрешила при непотпуној свести, али 
не у смислу као што данас уверавају адвокати за своје убице и лопо-
ве, него под оним силним утиском који, кад је жртва простодушна, 
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загосподари њоме фатално и трагично. Ко зна, можда је она заволе-
ла до смрти... крој његова одела, париски раздељак косе, његов фран-
цуски изговор нарочито француског језика од кога она није схватала 
ниједан глас, или романсу коју је отпевао за клавиром, заволела не-
што што никад није видела ни чула (а он је био врло леп), и тада за-
једно заволела, до лудила, и све његово, са кројем и романсама. Слу-
шао сам да се то некад догађало са девојкама које су служиле на спа-
хијским дворовима у доба спахијскога права, и то још са најчасни-
јима. Ја то разумем, и само подлац може хтети да то објашњава само 
ропством и „понизношћу”! На тај начин је, дакле, овај младић ипак 
имао у себи толико праве и заводничке снаге да је могао привући 
биће које је до тада било тако чисто и, што је главно, биће тако са-
вршено различито од њега, савршено из другога света и из друге зе-
мље, и то на такву отворену пропаст? Да је то била пропаст, то је и 
моја мати, надам се, схватала целога живота; само што онда кад је у 
њу ишла, о пропасти није уопште мислила; али тако је увек код тих 

„незаштићених”: знају да је пропаст, па опет иду.
Згрешивши одмах су се покајали. Он ми је духовито причао да је 

ридао у загрљају Макара Ивановича, кога је нарочито позвао због 
овога догађаја у кабинет, а она – она је у том тренутку лежала у зано-
су, негде у свом слушкињском вајату...

VI

Али доста о питањима и саблажњивим појединостима! Откупивши 
моју мајку од Макара Ивановича, Версилов је ускоро отпутовао, и од 
тада ју је, као што сам већ забележио раније, вукао са собом готово 
свуда, сем кад би се одвојио на дуже време; тада ју је већином оста-
вљао бризи теткичиној, то јест Татјани Павловној Прутковој која је 
увек однекуд у таквим случајевима искрсавала. Живели су и у Мо-
скви, живели су по разним другим селима и градовима, чак и у ино-
странству и, најзад, у Петрограду. O свему томе касније или, можда, 
није ни потребно. Рећи ћу само да сам се годину дана после Макара 


