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I

Пролећни сјајан дан нагињао је вечери, мали ружи-
части облаци уздизали су се високо на ведром небу и 
чинили се као да не промичу, већ као да тону у саму 
дубину небесног плаветнила.

Пред отвореним прозором лепе куће, у једној 
од крајњих улица губернијске вароши О. (то је било 
1842. године) седеле су две жене: једна од педесет го-
дина, друга већ старица од седамдесет година. Прва 
се звала Марија Димитријевна Каљићина. Њен муж, 
бивши губернијски прокуратор, чувен радник у своје 
време, човек жустар и одлучан, једак и упоран, умро 
је пре десет година. Био је то изврсно васпитан чо-
век, студирао је на универзитету; али, рођен у си-
ротињи, рано је схватио потребу да прокрчи себи 
пута и да стекне новца. Марија Димитријевна (као 
девојка Пјостова), која је још у детињству изгубила 
родитеље, проживела је неколико година у Москви, 
у институту, по повратку отуда настанила се са те-
тком и старијим братом педесет врста1 далеко од О, 
у свом родном селу Покровском. Убрзо, брат се са 
службом пресели у Петроград држећи и сестру и те-

1 Врста: мера за дужину, 1066 метара.
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тку у мучном положају, док их његова напрасна смрт 
не ослободи његове тираније. Марија Димитријев-
на наследи Покровско; али, не остаде дуго у њему. 
Друге године по својој удаји за Каљићина, који за не-
колико дана освоји њено срце, Покровско беше про-
мењено за друго имање, које је давало много више 
прихода, али беше неугледно и без летњиковца. У 
исто време Каљићин купи кућу у вароши О, где се 
пресели са женом и стално настани. Кућа је имала 
велику башту, која је једним крајем допирала у поље 
ван вароши.

– Тако – одлучи Каљићин, велики непријатељ 
сеоске тишине – немамо потребе да идемо у село.

Марија Димитријевна више пута је зажaлила 
у души за својим лепим Покровским са веселом ре-
чицом, широким ливадама и зеленим шумама; али, 
она се ни у чемu није прoтивила мужу и поштовala 
је његов ум и познавање света. Када он, после пет-
наестогодишњег брака, умре, оставивши сина и две 
кћери, Марија Димитријевна беше већ толико нави-
кла на своју кућу и варошки живот, да сама, не хтеде 
да иде из О. 

Марија Димитријевна уживала је у младости 
глас симпатичне плавојке; чак и у педесетој години 
црте њене не беху изгубиле љупкост, мада јој лице 
беше мало надувено и отегнуто. Била је више осе-
тљива него добра и до зрелих година беше сачува-
ла институтске навике; била је размажена, лако се 
љутила, па је чак и плакала када би се њене навике 
обарале; зато је била врло пријатна и љубазна, када 
се угађало њеним жељама и када јој се није противу-
речило. Њена кућа спадала је у најпријатније куће 
у вароши. Имала је веома лепо имање, не толико 
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наслеђено, колико стечено од њеног мужа. Обе кће-
ри живеле су са њом, а син се васпитавао у једном од 
најбољих државних завода у Петрограду.

Старица, која је седела са Маријом Димитријев-
ном крај прозора, била је она иста тетка, сестра 
њеног оца, са којом је она некад провела неколико 
усамљених година у Покровском. Звала се Марта Ти-
мофејевна Пјостова. Била је на гласу као особењак, 
била је независна, говорила је свима истину у очи, у 
највећој оскудици држала се као да је имала хиљаде. 
Она није волела Каљићина, и чим се њена братаница 
удаде за њега, уклони се у своје сеоце, где проживе 
пуних десет година у сеоској чађавој собици. Марија 
Димитријевна прибојавала се ње. Црне косе и живих 
очију чак и у старости, омалена, са шиљастим носом, 
Марта Тимофејевна ишла је брзо и држала се право, 
говорила је брзо и разговетно, танким и звучним гла-
сом. Увек је носила белу капу и белу блузу.

– Шта, ти је? – упита она наједанпут Марију 
Димитријевну – Што уздишеш, драга моја?

– Тек онако – рече ова – Како су дивни облаци!
– Па, жалиш њих, шта ли?
Марија Димитријевна не одговори ништа.
– Што ли то још нема Гедеоновског? – рече 

Марта Тимофејевна, хитро мичући иглама. (Плела је 
велики вунен шал.) – Уздисао би заједно са тобом 
или би лагао штогод.

– Како сте увек строги према њему! Сергије 
Петровић је поштен човек.

– Поштен! – понови старица прекорно.
– И како је био одан мом покојноме мужу – 

рече Марија Димитријевна – још и сад не може без 
узбуђења да говори о њему.
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– Како да не, па он га је из блата извукао – про-
гунђа Марта Тимофејевна, и игле у њеним рукама 
још брже заиграше – Изгледа тако преподобан – 
поче она опет – глава му сва седа, а чим уста отвори, 
он слаже или начини сплетку. И то ми је државни 
саветник! И још од свештеничке породице!

– Ко је без греха, теткице? Збиља, он има ту 
слабост. Сергије Петровић, додуше, није богзна како 
васпитан човек, не говори француски; али, признаће-
те, пријатан је.

– Дабогме, јер ти непрестано лиже руке. Каква 
штета што не говори француски! И сама нисам јака у 
француском „дијалекту“. За њега би боље било да не 
говори никако: да не лаже. Ево га, баш као поручен; 
ми о вуку, а вук на врата – додаде Марта Тимофејев-
на, погледавши на улицу – Погледај само како гега 
твој пријатни човек. Како је дугачак, права рода!

Марија Димитријевна поправи своје увојке. 
Марта Тимофејевна погледа је смешећи се.

– Шта је то у тебе, драга моја, седа коса? Оте-
рај своју Палашку... Што боље не пази.

– Ви увек, теткице... – промрмља јетко Марија 
Димитријевпа и поче добовати прстима по наслону 
столице.

– Сергије Петровић Гедеоновски! – крикну ру-
мено слушче у козачком оделу и стаде на врата.
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II

Уђе човек високог раста, у чистом црном капуту, 
кратким чакширама, сивим рукавицама од јеленске 
коже и двема вратним марамама – једном црном 
одозго и другом белом одоздо. Све на њему дисало 
је пристојношћу и учтивошћу, почињући од уљудног 
лица и глатко зачешљаних залисака до ципела без 
потпетица и шкрипута. Он се прво поклони домаћи-
ци, потом Марти Тимофејевној и, полако скинувши 
рукавице, приђе руци Марије Димитријевне. Пољу-
бивши је са поштовањем и двапут узастопце, он седе, 
не журећи се, у наслоњачу и уз осмех, тарући врхове 
прстију, рече:

– Како је Елизавета Михаиловна?
– Здрава је – одговори Марија Димитријевна 

– у башти је.
– А Јелена Михаиловна?
– И Леночка је у башти. Има ли чега новог?
– Како да нема, како да нема – одговори гост, 

лагано скупљајући и развлачећи усне – Хм...! Ево 
новости која ће вас много изненадити: дошао је Фјо-
дор Ивановић Лаврецки.

– Феђа? – узвикну Маша Тимофејевна – Да то 
није каква измишљотина, драги мој?
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– Ах, не, ја сам их својим очима видео.
– То још није доказ.
– Веома су се поправили – настави Гедеонов-

ски, правећи се као да не чује примедбе Марте Тимо-
фејевне – раскрупњали се, лице им се заруменело.

– Поправио се! – рече испрекидано Марија Ди-
митријевна – Чудновато!

– Јест – одговори Гедеоновски – други на ње-
говоме месту стидео би се да се појави међу светом.

– А зашто? – прекиде га Марта Тимофејевна – 
Каква је то глупост? Човек се вратио у домовину, шта 
бисте ви хтели? И, што је главно, он није ништа крив.

– Муж је увек крив, госпођо, слободан сам да 
вам калем, када се жена лоше влада.

– То ти, брајко, говориш зато што ниси ожењен.
Гедеоновски се усиљено насмеја.
– Опростите што сам тако радознао – рече он 

после краћег ћутања – коме је намењен тај лепи шал?
Марта Тимофејевна брзо га погледа.
– Ономе – одговори она – који никада не спле-

ткари, који није лукав и који никада не лаже, ако, то 
јест, има таквог човека на свету. Ја добро познајем 
Феђу, он је крив само зато што је мазио жену. Оже-
нио се из љубави, а из тих бракова из љубави никад 
ништа ваљано не изађе – додаде старица, погле-
дајући узгред у Марију Димитријевну и устајући – А 
сада, брајко мој, оговарај кога хоћеш, макар и мене. 
– И Марта Тимофејевна изађе.

– Ето, увек је таква – рече Марија Димитријев-
на, пратећи тетку очима – увек!

– Године! Шта да се ради! – примети Гедеонов-
ски – Ето, оне кажу: „Ономе који није лукав.“ А ко 
сад није лукав? Сад је век такав. Један мој пријатељ, 
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веома поштен човек и уз то на великом положају, 
каже: „Сада се чак и кокошка лукаво приближава 
зрну, непрестано мерка како ће да подвали.“ Али, 
када гледам вас, госпођо, ја видим да ви заиста имате 
анђеоску нарав; молим вас, дајте ми своју белу ручицу.

Марија Димитријевна осмехну се лако и пру-
жи Гедеоновском своју пуну ручицу са одвојеним 
палчићем. Он спусти своје усне на њу, а она примаче 
своју наслоњачу и, лако нагнувши се, упита полу-
гласно:

– Дакле, видели сте га? Збиља, он је здрав, весео?
– Весео, него – одговори Гедеоновски шапатом.
– А да ли знате где му је сада жена?
– У последње време била је у Паризу; сада 

чујем да је у Италији.
– Феђин је положај доиста страшан; не знам 

како ће га поднети. Свакоме се дешавају сличне не-
среће; али, његова се разнела, може се рећи, по целој 
Европи.

Гедеоновски уздахну.
– Јест, јест, збиља, причају да је она имала веза 

са глумцима, са певачима и још са ким не. Изгубила 
је сваки стид...

– Веома, веома ми је жао – рече Марија Дими-
тријевна – Своји смо, ви знате, Сергије Петровићу, 
он ми пада неки унук.

– Дабогме; дабогме. Како не бих знао све што 
се тиче ваше породице, молим вас?

– Шта мислите, да ли ће доћи?
– Надам се; уосталом, они се, како чујем, спре-

мају да иду у село.
Марија Димитријевна подиже очи к небу.
– О, Сергије Петровићу, Сергије Петровићу, 



12

када помислим како ми жене треба да будемо обаз-
риве.

– Има разлике између жене и жене, Марија Ди-
митријевна. Нажалост, има и таквих несталних нара-
ви... А и године; ипак, то правило не важи од малена. 
(Сергије Петровић извади из џепа коцкасти плав ру-
бац и поче да га развија). Има и таквих жена, разу-
ме се. (Сергије Петровић принесе угао рупца својим 
очима). Али, уопште говорећи, када се размисли, то 
јест... У вароши је ужасна прашина – заврши он.

– Maman, maman!2 – узвикну, утрчавши у 
собу, лепушкаста девојчица од једанаест година – 
ено нам Владимира Николајевића на коњу!

Марија Димитријевна устаде; Сергије Петро-
вић такође устаде и поклони се.

– Клањам се, Јелена Михаиловна – рече он, и 
склонивши се у угао, из учтивости, поче да усекњује 
свој дугачак и правилан нос.

– Како дивног коња има! – настави девојчица 
– Сада је био на малој капији и рекао мени и Лизи да 
ће дођи до веранде.

Зачу се топот копита; стасит коњаник на ле-
пом, алатастом коњу појави се на улици и застаде 
испред отвореног прозора.

2 Мама, мама.
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III

– Добар дан, Марија Димитријевна! – узвикну 
звучним и пријатним гласом коњаник – Како вам се 
свиђа моја нова куповина?

Марија Димитријевна приђе прозору.
– Добар дан, Waldemar! Ах, какав диван коњ! 

Од кога сте га купили?
– Од ремонтера... Скупо га је платио, лопов један.
– Како се зове?
– Роланд... Глупо име, променићу га... Eh bien, 

eh bien, mon garçon...3 Како је немиран.
Коњ је фркао, ударао ногама и махао гривом, 

обливеном пеном.
– Леночка, помилујте га, не бојте се...
Девојчица пружи руку кроз прозор; али, Ро-

ланд се пропе и одскочи у страну. Коњаник се не збу-
ни, притеже узде коњу, удари га корбачем по врату 
и, не обзирући се на његово одупирање, притера га 
опет уз прозор.

– Prenez garde, prenez garde!4 – понављала је 
Марија Димитријевна.

3 Добро, добро, дечко мој.
4 Чувајте се, чувајте се!
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– Леночка, помилујте га – рече коњаник – ја 
не дам да буде ћудљив.

Девојчица опет пружи руку и бојажљиво се до-
таче уздрхталих ноздрва Роландових, који се непрес-
тано трзао и цимао узде.

– Браво! – узвикну Марија Димитријевна – а 
сада сјашите и уђите к нама.

Коњаник хитро обрну коња, удари га мамузама 
и, прешавши лаким галопом улицу, уђе у двориште. 
Мало доцније, он утрча, машући корбачем, кроз вра-
та од предсобља у собу за примање; у исто време, на 
прагу других врата указа се стасита, висока, црноко-
са девојка од деветнаест година – старија кћи Марије 
Димитријевне, Лиза.
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IV

Младић, са којим тек што смо упознали читаоце, 
звао се Владимир Николајевић Паншин. Био је на 
служби у Петрограду као чиновник за поверљиве 
послове у министарству унутрашњих дела. У варош 
О. дошао је државним послом и био стављен на рас-
полагање губернатору, генералу Зоненбергу, коме је 
био некакав далек рођак. Паншинов отац, коњички 
капетан у пензији, познати картарош, човек умиља-
тих очију, увела лица и усана које су нервозно дрхта-
ле, страћио је цео свој живот међу аристократијом, 
похађао је енглеске клубове обеју престоница и био 
на гласу као окретан, не баш поуздан, али пријатан 
и искрен човек. Ипак, крај све своје умешности, он 
се скоро увек налазио на ивици сиромаштва и оста-
вио је своме јединцу мало и разорено имање. Зато се 
на свој начин бринуо о његовом васпитању: Влади-
мир Николајевић француски је говорио изврсно, ен-
глески добро, немачки лоше. То је у реду: добро вас-
питан човек стиди се да добро говори немачки; али, 
да се уметне понека немачка реч у неким најчешће 
забавним случајевима допушта се: c‘est même très 
chic,5 како кажу петроградски Парижани. Влади-
5 Штавише, то је модерно.
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мир Николајевић умео је још од петнаесте године да 
без забуне уђе у који му драго салон, да се пријатно 
проведе у њему и да се на време удаљи. Паншинов 
отац створио је своме сину многе везе. Мешајући 
карте између два робера или после срећно добијеног 
„великог шлема“, он није пропуштао прилику, а да 
не спомене „Валођу“ пред каквом значајном лично-
шћу, љубитељем трговачких игара. Владимир Ни-
колајевић, пак, за време бављења на универзитету, 
одакле је изашао као дипломирани студент, упозна 
се са неким чувеним младим људима и поче да по-
хађа најбоље куће. Свуда су га радо примали; био је 
веома леп, слободан, занимљив, увек здрав и на све 
готов: где је требало, снисходљив; где се могло, др-
зак, одличан друг, un charmant garçon.6 Пред њим 
се отварала обећана земља. Паншин је брзо разумео 
тајну светске науке; са истинитим уважавањем умео 
је да проникне у њене законе; умео је да се са полу-
подругљивом озбиљношћу занима глупостима и да 
показује како све што је озбиљно сматра за бесмис-
лицу; играо је одлично, одевао се по енглеској моди. 
За кратко време прочу се као један од најљубазнијих 
и најокретнијих младића у Петрограду. Паншин је 
доиста био веома умешан, нимало гори од оца; био је 
такође и веома даровит. Све му је полазило за руком: 
лепо је певао, живо је цртаю, писао је песме, играо је 
веома успешно на позорници. Био је тек у двадесето-
смој години, а већ је био камерјункер7 и имао веома 
привилегован положај. Паншин је чврсто веровао у 
себе, у свој ум, у своје оштроумље; ишао је напред 
смело и весело, пуним махом; живот му је текао као 

6 Красан младић.
7 Дворски племић.
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по маслу. Био је навикао да се допада свима старима 
и младима и уображавао је да познаје људе, нарочи-
то жене: добро је познавао њихове обичне слабости. 
Као човек близак уметности осећао је у себи и оду-
шевљење, и неки занос, и усхићење, и због тога је 
допуштао себи одступање од правила: пио је, правио 
познанства са лицима која нису припадала великом 
свету; уопште, држао се слободно и просто; али, у 
души је био хладан и лукав и, за време најбурније 
пијанке, његове умне кестењасте очи непрестано су 
вребале и посматрале; тај смео, тај слободан младић 
никад није могао да се заборави и занесе сасвим. 
Њему у прилог треба рећи да се никада није хвалио 
својим победама. У кућу Марије Димитријевне ушао 
је одмах по доласку у О. и убрзо је освојио све. Ма-
рија Димитријевна волела га је изнад свих.

Паншин се љубазно поклони свима који су 
били у соби, рукова се са Маријом Димитријевном 
и Лизаветом Михаиловном, потапка лако по рамену 
Гедеоновског и, окренувши се на потпетицама, ухва-
ти Леночку за главу, па је пољуби у чело.

– Зар се не бојите да јашете тако опака коња? 
– упита га Марија Димитријевна.

– Забога, он је тако миран; али, ево, да вам ка-
жем чега се ја бојим: бојим се да играм преферанс са 
Сергијем Петровићем; јуче код Бељењициних очеру-
пао ме је сасвим.

Гедеоновски се насмеја пискавим и услужним 
смехом: он се улагивао младом одличном чиновнику 
из Петрограда, губернаторовом љубимцу. У својим 
разговорима са Маријом Димитријевном често је 
истицао необичне подобности Паншинове. Ето, раз-
мишљао је он, како да се не похвали? Тај младић 
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успева и у вишој сфери живота, и служи пример-
но, и није нимало горд. Уосталом, Паншина су и у 
Петрограду сматрали за вредна чиновника: он је 
имао пуне руке посла. Ипак, о њему је говорио ша-
лећи се, као што и доликује светском човеку, који 
не придаје особитог значаја своме послу; али, био је 
жива ватра. Старешине воле такве чиновнике; сам 
он није сумњао да ће с временом, ако зажели, бити 
министар.

– Кажете да сам вас тукао – рече Гедеоновски 
– а ко ми је прошле недеље дигао на картама двана-
ест рубаља? Па још...

– Зликовче, зликовче – прекиде га Паншин са 
пријатном, али мало и презривом немарношћу, па, не 
обраћајући више пажње на њега, приђе Лизи.

– Нисам могао да нађем овде увертиру од Обе-
рона – рече он – Бељењицина се хвали како има све 
музичке класике, а у ствари нема ништа друго до 
полке и валцере; али, ја сам већ писао у Москву, и 
кроз недељу дана ви ћете имати ту увертиру. Збиља 
– настави он – јуче сам компоновао нову романсу; 
речи су такође моје. Ако хоћете, могу вам је отпева-
ти? Не знам колико вреди; Бељењицина налази да је 
прекрасна; али, њене речи мало значе, желео бих да 
чујем ваше мишљење. Уосталом, мислим, боље ће 
бити да оставимо за доцније...

– А башто за доцније? – умеша се Марија Ди-
митријевна – Зашто не сад?

– Пристајем – рече Паншин уз некакав сладак 
осмех, који се код њега јављао и ишчезавао у истом 
тренутку. Он помаче коленом столицу, седе за кла-
вир и, ударивши неколико акорда, запева, јасно од-
вајајући речи, ову романсу:
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Међу облацима високо горе
Блед месец тихо разгања мрак,
И увис морске подиже вале
Кроз густу таму блеђани зрак.

Душа је моја ко ово море.
Ти над њом трептиш, месече блед,
У тузи миљу подижеш горе
Са мирног мора таласа ред.

И пуни сласти теби се стреме,
Код тебе траже љубави рај,
Но, залуд – ти си мирна и хладна,
Као месеца блеђани сјај.

Другу строфу отпева Паншин са нарочитом ја-
чином и изразом; у бурној пратњи осећало се прели-
вање таласа. После речи: „Нo, залуд...“ он одахну ла-
гано, обори очи и спусти глас morendo. Кад заврши, 
Лиза похвали мотив. Марија Димитријевна рече: 
„Дивно!“. Гедеоновски узвикну чак: „Заносно! И пе-
сма и музика подједнако су заносне!“ Лепочка са де-
тињским пијететом гледаше у певача. Једном речју, 
свима се веома допаде производ младог дилетанта; 
али, пред вратима собе за примање, у предсобљу, 
стајаше постарији човек, који тек што беше дошао, 
коме, судећи по изразу његова отромбољена лица и 
дизању рамена, Паншинова романса, мада прекрас-
на, не причињаваше задовољства. Очекнувши мало 
и обрисавши прашину са ципела дебелим џепним 
рупцем, тај човек изненада скупи очи, суморно сте-
же усне, саже своја и без тога погурена леђа и лагано 
уђе у собу за примање.
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– А! Добар дан, Христифоре Фјодорићу! – уз-
викну пре свих Паншин и брзо скочи са столице – 
Нисам ни слутио да сте ту, иначе се не бих ни за што 
на свету усудио да певам своју романсу. Знам да не 
волите лаку музику.

– Ја не чуо – рече лошим руским језиком чо-
век који беше ушао и, клањајући се свима, застаде 
збуњено насред собе.

– Мејсе Лем, ви сте дошли да одржите час 
Лизи? – рече Марија Димитријевна.

– Не, не, Лисафет Михаиловна, него Јелен 
Михаиловна.

– А! Па... лепо. Леночка, иди горе са господи-
ном Лемом.

Старац поуми да пође за девојчицом; али, Пан-
шин га задржа.

– Останите после часа, Христифоре Фјодорићу 
– рече он – ја и Лизавета Михаиловна свираћемо Бе-
товенову сонату у четири руке.

Старац промуца нешто за себе, а Паншин на-
стави немачки, лоше изговарајући речи:

– Лизавета Михаиловна показала ми је ду-
ховну кантату, коју је добила од вас; дивно! Мисли-
те, ја не умем да ценим озбиљну музику, напротив: 
она је понеки пут досадна; али, зато веома корисна.

Марија Димитријевна замоли Паншина да по-
нови романсу; но, он рече да не жели да вређа слух 
ученога Немца и предложи Лизи да свирају Бето-
венову сонату. Тада Марија Димитријевна устаде и 
предложи Гедеоновском да прошетају по башти.

– Хтела бих – рече она – још да поразговарам и 
да се посаветујем са вама о нашем јадном Феђи.

Гедеоновски се осмехну, поклони, узе међу два 
прста свој шешир са уредно намештеним рукавица-
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ма на једном његовом крају и изађе са Маријом Ди-
митријевном. У соби остадоше Паншин и Лиза. Она 
нађе и отвори сонату; обоје, ћутећи, седоше за кла-
вир. Са горњег спрата допирали су слаби звуци ска-
ла, које су свирали несигурни Леночкини прстићи.




