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Тијана Мајсторовић IV7 



Посао Ане Григорјевне 

Добила је понуду за посао од свог професора стенографије: 

„А код кога је тај стенографски посао?, заинтересовах се. 

Код писца Достојевског. Сад ради на новом роману и намерава 
да га пише уз помоћ стенографа. Достојевски мисли да ће роман 
имати око седам штампаних табака великог формата и за цео 
посао нуди педесет рубаља. 

Пристадох без размишљања. Име Достојевског ми је било познато 
још из детињства; он је био омиљени писац мога оца. И сама сам 
се одушевљавала његовим делима и плакала читајући Записе 
мртвог дома. Мисао о томе да ћу се не само упознати с великим 
писцем, него му и помагати у раду , необично ме је узбудила и 
обрадовала.“ 



Опис куће Достојевског 

„Кућа је била велика, с мноштвом малих станова у којима су 
живели трговци и занатлије. Одмах ме је подсетила на кућу 
из романа Злочин и казна у којој је становао јунак романа, 
Раскољников. Стан број 13 налазио се на другом спрату. 
Зазвонила сам. Одмах ми је отворила постарија служавка, 
која је преко рамена имала пребачену зелену карирану 
мараму. Како сам недавно читала Злочин и казну, нехотице 
сам помислила да је та марама можда прототип оне мараме 
која је имала тако велику улогу и породици Мармеладових.“ 



Први сусрет с Достојевским 

„Достојевски ми се на први поглед учинио прилично стар. 
Али чим би проговорио, постајао би млађи, и помислила сам 
да нема више од тридесет пет, тридесет седам година. Био је 
средњег раста и држао се веома право. Светлокестењаста, 
помало чак рићкаста коса била је обилно намазана 
бриљантином и брижљиво зачешљана. Али оно што ме је 
највише изненадило биле су његове различите очи: једно – 
смеђе, а у другом је зеница била раширена тако да се дужица 
није ни примећивала. Та разнобојност очију давала је 
погледу Достојевског загонетан израз.“ 



Фјодор Михаилович о смртној казни 

„Сећам се, говорио је, како сам стајао на Семјоновском полигону 
међу осуђеним друговима. Видевши припреме, знао сам да ми 
преостаје још свега пет минута живота. Али тих пет минута 
изгледаху ми као године, као десетине година, толико ми је, 
чинило ми се, преостајало дуго да живим! Већ су нам навукли 
мртвачке кошуље и разврстали нас по тројицу. Ја сам био осми, у 
трећем реду. Прву тројицу везаше уз стубове. За два-три минута 
оба реда била би стрељана и тада би ред дошао на нас. Како сам 
желео да живим, Господе Боже мој! Како ми је драг изгледао 
живот, колико бих доброг, лепог могао да учиним! Сетио сам се 
целе своје прошлости, не најбоље проживљене, и тако сам 
пожелео да све поново окушам и да живим дуго, дуго...“ 



Фјодор Михаилович о помиловању 

„Одједном се зачу сигнал за повлачење, и ја живнух. Моје 
другове одрешише од стубова, доведоше натраг и прочиташе 
нам нову пресуду. Мене су осудили на четири године 
робијашког рада. Други такав срећан дан нећу имати. Ходао 
сам по својој тамници у Алексејевој тврђави и стално певао, 
гласно певао, толико сам се радовао поклоњеном животу!“ 



Усамљеност Достојевског 

„Прича Фјодора Михаиловича стравично је деловала на мене; 
језа ме је ухватила. Али још сам више била изненађена што је 
он тако отворен са мном, готово девојчицом, коју је тог дана 
видео први пут у животу. Тај наизглед затворен и строг човек 
причао ми је о свом прошлом животу с таквим 
подробностима, тако искрено и простодушно, да сам се и 
нехотице зачудила. Тек касније, упознавши његове 
породичне прилике, схватила сам узрок те поверљивости и 
отворености: у то време Фјодор Михаилович био је потпуно 
сам и окружен непријатељски настројеним лицима. Осећао је 
неодољиву потребу да своје мисли подели с људима у којима 
би наслућивао добар и пажљив однос према њему.“ 



„Први пут у животу видела сам човека паметног, доброг али 
несрећног, као од свих напуштеног, и у мом срцу пробудише 
се дубоко саосећање и жалост...“ 



Живот Фјодора Михаиловича у беди 

„После смрти свог старијег брата Михаила, Фјодор Михаилович 
примио је на себе све дугове часописа Време, који је издавао 
његов брат. Дугови су били у меницама и повериоци су често 
узнемиравали Фјодора Михаиловича, претећи да ће пописати 
његову имовину, а њега самог бацити у дужнички затвор. У то 
време се то могло учинити. Неодложних дугова било је неке три 
хиљаде. Фјодор Михаилович је свуда тражио новац, али без много 
успеха. Кад се сви покушаји да умири повериоце показаше 
безуспешним, и кад Фјодор Михаилович беше већ доведен до 
очајања, неочекивано му дође Ф. Т. Стеловски и понуди да за три 
хиљаде откупи од њега право на издавање његових целокупних 
дела у три књиге. Осим тога, Фјодор Михаилович је био обавезан 
да за ту исту суму напише нов роман.“ ( Коцкара) 



Живот Фјодора Михаиловича у беди 

„ - Зар ти данас ниси дошао у бунди? 

-  Не, одговори Фјодор Михаилович сметено, у јесењем капуту. 

-  Каква неопрезност! Па зашто ниси у бунди?  

-  Рекли су ми да ће данас отоплити. 

На моје инсистирање он најзад и признаде: 

- Бунду више и немам... 

- Како немаш? Нису је ваљда украли? 

- Не, нису украли, него сам морао да је однесем у залагаоницу.“ 



Живот Фјодора Михаиловича у беди 

„Од свега је пак увредљивије било то што је због бескрајних дугова 
Фјодор Михаилович морао да жури с радом. Није имао ни 
времена ни могућности да дотерује своја дела, и то је за њега била 
највећа несрећа. Критичари су Фјодора Михаиловича често 
прекоревали због неуспеле форме његових романа, због тога што 
се у једном роману сједињује њих неколико, што су догађаји 
међусобно нагомилани и што много шта остаје незавршено. 
Строги критичари вероватно нису знали у каквим је условима 
Фјодор Михаилович морао да пише. (...) Колико пута сам касније 
видела искрено очајање Фјодора Михаиловича када би увидео да 
је покварио идеју која му је била толико драга и више нема 
могућности да грешку исправи.“ 



Фјодор Михаилович о својим колегама 

„Њекрасова је Фјодор Михаилович сматрао пријатељем из 
младости и високо је ценио његов песнички дар. Мајкова је 
волео не само као даровитог песника него као и веома 
паметног и дивног човека. О Тургењеву се изјашњавао као о 
таленту првог реда. Жалио је само што је Тургењев, због 
дуготрајног боравка у иностранству, почео слабије да схвата 
Русију и Русе.“ 



Иван Тургењев Аполон Мајков Николај Њекрасов 



Фјодор Михаилович о срећи 

„Све приче Фјодора Михаиловича биле су тако тужне да ја 
једнога дана не издржах и упитах:  

- А зашто се, Фјодоре Михаиловичу, сећате све самих 
несрећа? Боље испричајте како сте били срећни. 

-  Срећан? Али среће у мене још није било, барем не оне среће 
о каквој сам  стално сањао. Ја је чекам. Неки дан сам писао 
свом пријатељу, барону Врангелу, да, без обзира на све 
невоље које сам доживео, још увек сањам о томе да почнем 
нов, срећан живот.“ 



Сан као добро предсказање 

„Видите ову шкрињу од палисандрова дрвета? То је поклон 
од мог сибирског пријатеља Чокана Валиханова, и веома ми 
је драга. У њој чувам своје рукописе, писма и ствари које су 
ми драге успомене. И ето, видим ја у сну да седим пред том 
шкрињом и разгледам папире. Одједном међу њима нешто 
блесну, нека светла звездица. Претурам папире, а звездица се 
час појављује, час нестаје. Заинтересовах се: почех полако да 
претурам папире и међу њима пронађох сићушан брилијант, 
али јарке и светлуцаве боје.“ 



Фјодор Михаилович о својим 
осећањима према Ани Григорјевној 

„Кад сам осетио шта ти за мене значиш, обузело ме је 
очајање, и намера да се тобом оженим учинила ми се као 
чисто безумље! Замисли само колико смо нас двоје 
различити једно од другог. Колика је само разлика у 
годинама! Јер ја сам готово старац, а ти малтене дете. Ја 
патим од неизлечиве болести, мрачан сам, раздражљив; а ти 
си здрава, бодра и пуна животне радости. Ја сам готово 
преживео свој век, и у моме животу било је много несреће. Ти 
си, међутим, увек живела лепо и цео живот је пред тобом. 
Најзад, ја сам сиромашан и оптерећен дуговима. Шта може 
да се очекује при свој тој неједнакости?“ 



Фјодор Михаилович о својим 
осећањима према Ани Григорјевној 

„Дуго сам се колебао како да поступим. Старији, ружни човек 
који проси младу девојку и бива одбијен може да испадне 
смешан, а ја нисам хтео да будем смешан у твојим очима. Јер 
шта да си ми одговорила да волиш другог? Твоје одбијање би 
нас удаљило и наши пријатељски односи постали би 
незамисливи. Ја бих изгубио у теби пријатеља, једину особу 
која се за последње две године према мени тако срдачно 
односила. Понављам, ја сам духовно толико усамљен да би за 
мене било превише тешко лишити се твога пријатељства и 
помоћи.“ 



Утицај љубави Ане Григорјевне на 
живот Фјодора Михаиловича 

Исповест Фјодора Михаиловича пред смрт: 

„Неким мистериозним начином примања свега од мене као 
да је чисто и добро, Ана Григорјевна је очистила моју душу и 
тело (...) Ја сам грешан према својој жени која ми је пружила 
четрнаест година утехе и среће. Двоје мртве деце нисам ни 
ожалио са њом, бежао сам за рулет или у књиге. Ово двоје 
анђела које ми је подарила и који су успели да преживе 
упркос мојој осуђености на несрећу и патњу, највећа су радост 
мог живота.“ 
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