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ДРА ГА НА БО ШКО ВИЋ

„ГОР СКИ ЦАР” СВЕ ТО ЛИ КА РАН КО ВИ ЋА:  
СТУ ДИ ЈА О ЗЛО ЧИН ЦУ

По след ње де це ни је XIX ве ка се у исто ри ји срп ске књи жев
но сти нај че шће об је ди њу ју на зи вом срп ски ре а ли зам. Сва ка ко, 
ова стил ска фор ма ци ја је обе ле же на до ми на ци јом про зе, чи ји је 
ини ци јал ни им пулс да ла ми сао Све то за ра Мар ко ви ћа за до је на 
иде ја ма ру ске по зи ти ви стич ке иде је. Овај пе ри од књи жев но у мет
нич ког ства ра ла штва из не дрио је не ке од ан то ло гиј ских оства ре
ња, ка ко на на ци о нал ном, та ко и на свет ском ни воу, и у мно го ме 
до при нео ус по ста вља њу не ких књи жев них вр ста. Та ко ђе, за ре
ла тив но крат ко вре ме, срп ска про за је про шла кроз број не и раз
гра на те ступ ње ве раз во ја и уна пре ђе ња, не са мо на пла ну фор ме 
и је зич костил ског из ра за, већ, мо жда нај зна чај ни је, у ода би ру и 
трет ма ну те ма и ли ко ва.

Иа ко се у исто ри ји и те о ри ји књи жев но сти нај ви ше по кла
ња ла па жња раз во ју срп ске при по вет ке, у овом пе ри о ду ка рак те
ри стич на је и ево лу ци ја срп ског ро ма на. До ду ше, не у то ли ком 
ра спо ну и оби му као при по вет ка, али си гур но до вољ но зна чај на 
да по ме ри гра ни це до та да шње књи жев не тра ди ци је и да их знат
но уна пре ди. Оп ште је ме сто да срп ска књи жев ност упра во у овој 
епо хи до би ја и свој пр ви ре а ли стич ки (дру штве ни) ро ман, по ре
чи ма Ду ша на Ива ни ћа.1 Осло њен у мно го ме на про се де Ми ло
ва на Ви да ко ви ћа, Ја ков Иг ња то вић пи ше ро ма не у ду ху но вих 
те жњи и схва та ња, али још увек ни је у пот пу но сти из бе гао ути цај 
ро ман ти чар ске тра ди ци је. Срп ски ро ман ће се, да кле, у дру гој 
по ло ви ни XIX ве ка кре та ти у два до ми нант на прав ца: са јед не 
стра не, ро ман лич но сти или ка рак те ра ко ји ће ус по ста ви ти Ја ков 

1 Ду шан Ива нић, Срп ски ре а ли зам, оде љак „Ро ман”, Но ви Сад 1996, 99–122.
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Иг ња то вић са сво јим ро ма ном Три де сет го ди на из жи во та Ми-
ла на На ран џи ћа у две књи ге (1860. и 1863), чи ја је фа бу ла че сто 
„ро ман ти чар ски си же ти ра на”, да се по слу жи мо ква ли фи ка ти вом 
Ду ша на Ива ни ћа. На овом тра гу, Си мо Ма та вуљ ће раз ви ти свог 
Уско ка (1902), а не што ра ни је и Јан ко Ве се ли но вић сво је за вр ше не 
ро ма не Се љан ка (1893) и Хај дук Стан ко (1896). Та ко ђе, и оста ли 
Иг ња то ви ће ви ро ма ни спа да ју у ову ка те го ри ју, а пре све га, Ва са 
Ре шпект (1875) и Ве чи ти мла до же ња (1878). Та ко ова гра на срп
ског ре а ли стич ког ро ма на ни је у пот пу но сти оства ри ла це ло вит 
и пот пун обим ро ма неск ног за хва та, али је до не ла и по мак у од
но су на прет ход ну тра ди ци ју. Пре све га, на пла ну ли ко ва, срп ски 
ро ман до би ја глав ног ју на ка ко јег ни јег ла ко у пот пу но сти од ре ди
ти у ди хо то ми ји до бра и зла. Та ко ђе, ова ква де ла на ја вљу ју рас кол 
из ме ђу по је дин ца и дру штва (де лом ба шти ње но на ро ман ти чар ској 
тра ди ци ји), чи ја ће про бле ма ти ка би ти јед на од глав них књи жев
них пре о ку па ци ја мо дер не књи жев но сти. 

Дру га стру ја срп ског ре а ли стич ког ро ма на је пре све га кри
тич ки ори јен ти са на књи жев ност у скла ду са про грам ским на че ли
ма ре а ли стич ке док три не. Ово је гра на са ти рич ноху мо ри стич них 
ро ма на чи је су нај ви ше до ме те бес по го вор но оства ри ли Си мо 
Ма та вуљ и Сте ван Сре мац сво јим ре мекде ли ма. 

Та ко ђе, као пот пу но ори ги нал ну и ау тох то ну по ја ву у овом 
пе ри о ду тре ба на по ме ну ти и ро ма неск но ства ра ла штво Ла за ра Ко
мар чи ћа, чи ји књи жев ни рад из ла зи из гра ни ца те ма и мо ти ва ове 
две по ме ну те стру је и на ја вљу је мо дер не оп сер ва ци је срп ског ро
ман си је ра. Ов де се пре све га ми сли на ње гов ро ман Је дан ра зо рен 
ум (1893), а тре ба на по ме ну ти и ње гов рад из обла сти на уч не фан
та сти ке Јед на уга ше на зве зда (1902). Ипак, књи жев ноумет нич ко 
ства ра ла штво ово пи сца, у ства ри нај плод ни јег ро ма но пи сца срп
ског ре а ли зма, тек тре ба да по ста не пред мет де таљ ни јег про у ча ва
ња и до би је за слу же но ме сто у лан цу срп ске исто ри је књи жев но сти. 

На са мом кра ју раз вој ног лу ка срп ског ре а ли стич ког ро ма на 
на ла зи се Све то лик Ран ко вић (1863–1899), чи ји ро ман пред ста вља 
сво је вр сну су бли ма ци ју прет ход но по ми ња них, глав них стру ја ња. 
Мно ги ис тра жи ва чи се сла жу у чи ње ни ци да, иа ко вре мен ски 
при па да стил ској фор ма ци ји ре а ли зма, овај пи сац сво јим опу сом 
на ја вљу је мо дер ни сен зи би ли тет у књи жев но сти. Пре драг Па ла
ве стра га увр шта ва у сво ју Исто ри ју мо дер не књи жев но сти,2 
обра зла жу ћи да је „ње го ва про за би ла из ну тра за хва ће на не ми
ри ма и на по ни ма но вог ин ди ви ду а ли зма”.3 Та ко ђе, Сло бо дан ка 

2 Пре драг Па ла ве стра, Исто ри ја мо дер не књи жев но сти, Бе о град 1986.
3 Нав. де ло, 92.
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Пе ко вић об ја шња ва да се мо дер ност Ран ко ви ће ве про зе ре флек
ту је и у те ми – ба вље ње пи та њем ду ше. „Ја ке лич но сти до би ја ју 
при мат над за пле том, лич но по ста је објек тив кроз ко ји се ви ди 
оп ште.”4 Она до дат но на гла ша ва, им пли ци ра ју ћи Ран ко ви ћа као 
прет ход ни цу мо дер ном срп ском ро ма ну, да је „отво рио ши ри пут 
ка пси хо ло шком про ду бљи ва њу про бле ма лич но сти”.5 Да ље, у 
сво јим ис тра жи ва њи ма мо дер не срп ске про зе, Ра до ван Вуч ко вић 
та ко ђе до ла зи до за кључ ка о из у зет ном до при но су Ран ко ви ће вих 
ро ма на и да су у њи ма „нај ја сни је до шла до из ра жа ја но ва схва та ња 
чо ве ко ве лич но сти ко ја се ло ми у су да ру са жи во том, на тра ги чан 
на чин се до ка зу је у про це су жи вље ња и обе сна жу је јед но стра не 
ка те го ри је до бра и зла. Из дра ма тич них ко ли зи ја из ме ђу ју на ка и 
те ствар но сти, Ран ко вић је ус пео де лом да из ву че од го ва ра ју ће 
књи жев не ефек те и да оства ри ком по зи ци о на ре ше ња што су из
ла зи ла из ван нео ро ман ти чар ског сте ре о ти па.”6 

Да ље, по ред но ви не у ода би ру те ма ти ке, Ран ко ви ћев ро ман је 
до нео и но во, пе си ми стич ко осе ћа ње, до тад ати пич но у од но су на 
Иг ња то ви ће ве или Ве се ли но ви ће ве ро ма не, при по вет ке Ла зе Ла
за ре ви ћа или Ми ло ва на Гли ши ћа. Овај фе но мен је нај бо ље об ја
снио Дра ги ша Жив ко вић обра зла жу ћи дез ин те гра ци ју ре а ли зма 
у по след њој де це ни ји XIX ве ка, ка да је ујед но и ства рао Све то лик 
Ран ко вић.

Кра јем ве ка ре а ли стич ка при по вет ка и ро ман до жи вља ва ју 
бит ну про ме ну: иде а ли за ци ја се ла се на гло гу би, али не то ли ко као 
по сле ди ца дру штве нокри тич ког од но са пре ма ствар но сти ко ли ко 
као из раз и знак јед ног пе си ми стич ког осе ћа ња све та и чо ве ка као 
не моћ ног би ћа ко јим упра вља ју не са мо дру штве не си ле не го и 
там ни на го ни ње го ве кр ви и мрач ни сло је ви ње го ве ду ше. Им пре
си о ни стич ке иде је о су бјек тив ном рас по ло же њу, о та јан стве ним 
за го нет ка ма ко је се скри ва ју иза по јав не ствар но сти, о ира ци о нал
ним си ла ма и сим бо ли стич ким слут ња ма при сут не су не са мо у 
по е зи ји не го и у про зи.7

Да кле, но ве те ме ко ји ма се ба ви у сво јим ро ма ни ма до но се и 
но во осе ћа ње у све ту књи жев ног де ла. Сход но то ме, и тех ни ке 
ком по но ва ња и при ка зи ва ња тих но вих те ма и осе ћа ња су за срп ски 

4 Сло бо дан ка Пе ко вић, Срп ска про за по чет ком два де се тог ве ка, Бе о град 
1997, 46.

5 Нав. де ло, 71.
6 Ра до мир Вуч ко вић, Мо дер на срп ска про за, Бе о град 1990, 156.
7 Дра ги ша Жив ко вић, „Дез ин те гра ци ја ре а ли зма у срп ској књи жев но сти 

с кра ја XIX ве ка”, у: Европ ски окви ри срп ске књи жев но сти, књ. III, Бе о град 
1982, 184. 
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ро ман би ле но ве. Оп ште је ме сто да је упра во Све то лик Ран ко вић 
за чет ник срп ског пси хо ло шког ро ма на и пр ви ко ји је по ку шао да 
тех ни ком уну тра шњег мо но ло га и до жи вље ног го во ра пру жи увид 
у свест сво јих ли ко ва. Та ко ђе, са фор мал ног ста но ви шта, Ду шан 
Ива нић твр ди да се „тек са Ран ко ви ћем до би ја за тво ре на ком по
зи ци ја, ком пакт на фа бу ла и ди на мич на тач ка гле ди шта”, од но сно 
да ро ман ви ше ни је раз ви је на при по вет ка или низ анег до та упле
те них око цен трал не фа бу лар не ни ти, већ да се ко нач но оса мо ста
љу ју „по ступ ци раз ви ја ња ро ма неск не фа бу ла ци је.”8 

У за кључ ку ових увод них раз ма тра ња и крат ког пре гле да 
срп ског ре а ли стич ког ро ма на, еви дент но је да ро ман Све то ли ка 
Ран ко ви ћа пред ста вља нај ви ши до мет овог жан ра, али и да сво јим 
ино ва ци ја ма – те ма окре ну та при ка зу уну тра шњег ста ња глав ног 
ли ка, пе си ми стич ко осе ћа ње све та тран спо но ва но у де лу и но ве 
ро ма неск не тех ни ке при по ве да ња (на ро чи то уну тра шњи мо но лог) 
– свр ста ва ју ње го во ства ра ла штво у по е ти ку мо дер не срп ске књи
жев но сти.

На кра ју, циљ овог ис тра жи ва ња је да се на при ме ру ње го вог 
пр вог ро ма на Гор ски цар (1897) при ка жу још не ке осо бе но сти 
ње го вог књи жев но у мет нич ког сти ла ко је ан ти ципи ра ју мо дер ну 
књи жев ност и ука жу на не ка од мо гу ћих ис хо ди шта или па ра лелâ.

*

Ње га је смрт оста ви ла у XIX ве ку, 
ма да му је де ло при па да ло но вом сто ле ћу.

Пре драг Па ла ве стра9

Оп ште је по зна то да је Све то лик Ран ко вић био ва тре ни ру-
со фил и да су му нај ви ши узо ри би ли ру ски ре а ли сти.10 Ме ђу кон
крет ним име ни ма по ми њу се, пре ма све до че њи ма Ран ко ви ће вих 
са вре ме ни ка, нај че шће Тол стој, Го гољ, Гон ча ров и Сал ти ковШче
дрин. Ме ђу тим, је ди но је Ду шан Ива нић у овом кон тек сту спо ме
нуо и До сто јев ског, али без де таљ ни је ана ли зе или ус по ред бе.

На и ме, лу цид ност Ран ко ви ће вог ро ма на и је сте у чи ње ни ци 
да је ње гов глав ни лик у ро ма ну Гор ски цар ујед но и зло чи нац, 
од но сно с оне стра не за ко на. Ива нић је при ме тио да се Све то лик 
Ран ко вић у сво јим ро ма ни ма ба вио „круп ним дру штве ним те ма
ма”, али, иа ко је ис тра жи ва чи ма по зна то да се овај пи сац при ли ком 

8 Ду шан Ива нић, Срп ски ре а ли зам, 100.
9 Нав. де ло, 92.
10 Ве ли бор Гли го рић, Срп ски ре а ли сти, Бе о град 1965, 180; Пре драг Па

ла ве стра, нав. де ло, 93.
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ства ра ња овог ро ма на у мно го ме осла њао на из ве шта је Пе ре То до
ро ви ћа са ча чан ског су ђе ња ко је је по сле об је ди нио у књи зи Хај ду-
чи ја, ниг де ни је на гла ше но да је то је дин ствен слу чај у до та да шњој 
књи жев ној тра ди ци ји. Тре ба на по ме ну ти да Хај дук Стан ко Јан ка 
Ве се ли но ви ћа и Ускок Си ме Ма та ву ља при па да ју те мат ски овом 
ни зу ро ма на, па и Ла за ре ви ће ва при по вет ка У до бри час хај ду ци, 
али је вред ност Ран ко ви ће вог у то ме што је ро ман пи сан без ро ман
ти чар ских и сен ти мен та ли стич ких (раз)ре ше ња, по ни ру ћи ду бо ко 
у ход ни ке људ ске (зло чи нач ке) све сти и са гле да ва ју ћи про блем не 
са мо са пси хо ло шког, већ и со ци јал ног аспек та. Због све га на ве
де ног, Јо ван Скер лић је ока рак те ри сао Гор ског ца ра као је дан од 
нај бо љих ро ма на срп ске но ви је књи жев но сти.

Та ко ђе, тре ба на по ме ну ти да овом ро ма ну прет хо ди и при по
вет ка „По те ра”, об ја вље на две го ди не ра ни је, у ко јој је при ка зан исти 
про блем, али из дру гог угла – из ви зу ре уче сни ка по те ре на хај ду ке. 
Да кле, Ран ко вић је при по вет ком и ро ма ном објек тив но при ка зао 
про блем из оба угла при пад ни ка дру штва, без ви со ко пар них мо ра
ли стич ких (ау тор ских) ко мен та ра, оста вља ју ћи, по пут До сто јев
ског, чи та о цу да про су ди о те жи ни из бо ра и јед не и дру ге стра не.

Про бле ма ти ка мла ди ћа ко ји се ода је хај ду чи ји и мо ти ви ко ји 
га на то на го не во де по ре кло из Ран ко ви ће вог жи во та. Хај ду чи ја 
је та да у Ср би ји би ла че ста дру штве на по ја ва, али је Све то лик Ран
ко вић и лич но осе тио ње не по губ не и су ро ве по сле ди це. На и ме, 
Ве ли бор Гли го рић11 пре но си да су хај ду ци 1886. го ди не упа ли у 
ку ћу Све то ли ко вог оца, по па Па вла Ран ко ви ћа, и у осу је ће ном по
ку ша ју по ха ре уби ли до ма ћи на. Све то лик се та да за де сио у оче вој 
ку ћи, јер је са по ро ди цом до шао из Ки је ва на лет њи рас пуст. По
ро дич на тра ге ди ја је сва ка ко обе ле жи ла ње го ву ду шу за на век. 

Ме ђу тим, бо го слов по обра зо ва њу и из све ште нич ке по ро ди це, 
Ран ко вић у свом ро ма ну кроз лик Ђу ри це не при ка зу је хај ду ка 
као крв ни ка, као око ре лог, бес кру пу ло зног зло чин ца, ни ти пи ше 
о ње му за сле пљен лич ном осве том или пак бе сом, већ са ин те ре
со ва њем за људ ску ду шу, мо ти ве и окол но сти ко је до во де до људ
ског па да. При ка зу је га као људ ско би ће од кр ви и ме са, у свим 
стра хо ви ма, на да њи ма, ма шта њи ма, па и љу бав ним за но си ма. 
Иа ко нео че ки ва но, с об зи ром на Ран ко ви ће ву по ро дич ну тра ге
ди ју, у Ђу ри чи ној суд би ни и раз ви ја њу ње го вог ли ка осе ћа се 
од ре ђе ни сте пен ем па ти је – ка ко при по ве дач ке, та ко и чи та лач ке. 
Сто га је књи жев на кри ти ка про пу сти ла да при ме ти да се у овом 
ро ма ну оства ру је срп ски не га тив ни ју нак, она ко ка ко га је у сво
јој чу ве ној сту ди ји де фи ни сао Ни ко ла Ми ло ше вић.

11 Нав. де ло, 177–178.
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Ње го ва (пи шче ва – прим. Д. Б.) основ на по бу да је би ла да 
умет нич ки ево ци ра тра ге ди ју оног осе ћа ња не мо ћи ко је се раз ви
ја у окви ру по је ди нач них ин тро верт них пси хо ло шких струк ту ра 
у из ра зи то не по вољ ним со ци јал ним и дру гим окол но сти ма.12 

На и ме, ова атри бу ци ја ју на ка је та ко ђе одр жи ва уко ли ко се 
при ме ни и на Ран ко ви ће вог Ђу ри цу. Ам би ва лен тан став та да шњег 
срп ског на ро да о хај ду ци ма – де лом сма тра ни пре ступ ни ци ма, 
де лом љу ди ко ји су ули ва ли по што ва ње и иза зи ва ли ди вље ње, а 
око ко јих су се пле ле мно ге ле ген де, огле да се и у Ран ко ви ће вој 
оп сер ва ци ји. Ђу ри цу мно ги го не и же ле да при ве ду прав ди, мно ги 
га се пла ше, а не ки му се пак ди ве, за ве ту ју му се на вер ност и при
ја тељ ство. Као и код До сто јев ског, и код Ран ко ви ће вог ли ка по
сто ји не ка „из у зет на енер ги ја, ко ја нас им пре си о ни ра она ко ка ко 
нас у ствар но сти им пре си о ни ра све оно што јед ном из у зет ном 
ви тал но шћу пре ва зи ла зи обич не људ ске мо гућ но сти.”13 На рав но, 
иа ко на пи сан и об ја вљен три де це ни је по сле чу ве ног ро ма на До
сто јев ског, Ран ко ви ћев Гор ски цар ни је у то ли кој ме ри фи ло зоф ски 
сло жен и мо тив ски ком плек сан, ни ти са истим идеј ним за вр шет
ком,14 али сва ка ко пред ста вља зна ча јан до при нос ус по ста вља њу 
но вог мо де ла ро ма на у срп ској књи жев но сти.15 

Иа ко за са да не по сто ји до ку мен то ва ни по да так, из све га на
ве де ног мо гу ће је да је Ран ко вић чи тао До сто јев ског са чи јим ро
ма ном Зло чин и ка зна ње гов пр ве нац у мно го ме ко ре спон ди ра. 
Ран ко ви ћев ро ман је пр ви срп ски ро ман ко ји се до и ста ба ви про
бле ма ти ком дру штве не па то ло ги је, од но сно де ли квент ним по на
ша њем, у све о бу хват ном оби му и у це ло куп ној ге не зи раз во ја 
зло чин ца. Пи шу ћи по во дом сто го ди шњи це од ро ђе ња Све то ли ка 
Ран ко ви ћа, Ди ми три је Ву че нов ис ти че да, иа ко је пи сац да вао ак це
нат пси хо ло шкој ком по нен ти, ни је из бе гао и удео со ци јал ног.16 
Ме ђу тим, све сно или не, Ран ко вић је у ро ман уткао оно што је и 
да ље пи та ње са вре ме не кри ми но ло ги је: ко ли ки је удео пси хо ло
шког, а ко ли ки со ци јал ног у ства ра њу лич но сти де лин квен та? 

12 Ни ко ла Ми ло ше вић, Не га тив ни ју нак, Бе о град 1990, 127.
13 Нав. де ло, 113.
14 Ни ко ла Ми ло ше вић на во ди да „ка зна ко ја су сти же Рас кољ ни ко ва ни је 

за кон ска ка зна, већ уну тра шња санк ци ја” (99). То у Ран ко ви ће вом ро ма ну ни је 
слу чај, о че му ће би ти ре чи да ље у ра ду.

15 Ју на ци ро ма на дру гих пи са ца из тог пе ри о да су углав ном пу сто ло ви, 
ва га бун де или џе сте ри – ша љив џи је, спа да ла, код ко јих не до ла зи до сна жни јих 
пси хо ло шких и мо рал них пре ви ра ња. Мо жда је ме ђу њи ма нај бли жи Ђу ри ци 
Иг ња то ви ћев Ва са Ре шпект.

16 Ди ми три је Ву че нов, „Ран ко ви ћев до при нос раз вит ку срп ске про зе”, 
у: Књи жев ност и је зик, год. X, бр. 1, Бе о град 1963, 1–16. 
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Са вре ме на ис тра жи ва ња о фак то ри ма лич но сти де лин квен та сла
жу се да су по ред со ци јал них, објек тив них фак то ра бит ни и они 
уну тра шњи, су бјек тив ноен до ге ни, и да јед ни ни су до вољ ни за 
пот пу но об ја шње ње овог фе но ме на.17 Оно што сва ка ко пред ста вља 
пра ви по ду хват у срп ској књи жев но сти је це ло куп на ге не за Ђу
ри чи ног па да.

На са мом по чет ку ро ма на, Ђу ри ца је опи сан као „ста си та и 
рет ка по ја ва”,18 али му то „не до не се ува же ња и угле да ме ђу мом
ци ма, као што би то био ред у обич ним при ли ка ма” (19, све на во де 
под ву кла Д. Б). Из ова квог со ци јал ног од ба ци ва ња, у Ђу ри ци се 
ја вља осе ћај ин фе ри ор но сти, од но сно ком плекс ни же вред но сти 
као и код Рас кољ ни ко ва: „да га сви они мр зе са мо за то што је си
ро мах” (17). Та ко ђе, чи ње ни ца да је из по ро ди це ко ја је на ло шем 
гла су, ума њу је Ђу ри чи не пре ди спо зи ци је да се без стиг ме ин те
гри ше у дру штво, што Ран ко вић су ге ри ше на по чет ку ро ма на у 
епи зо ди са кр сто но ша ма. Ме ђу тим, да ље, у опи су Ђу ри чи них 
очи ју, Ран ко вић от кри ва чи та о цу да се иза „не из мер не пи то мо сти 
и бла го сти” и „бо ле ћи ве до бро ћуд но сти” кри је „лу ка во и под му кло 
ср це” и „да Ђу ри ца не ће ићи обич ним тра гом свих се о ских мо ма ка, 
већ је ње гов пут одво јио од оста лих” (19). У до дат ку, опис ње го вог 
ли ца, а на ро чи то ви ли це, от кри ва по дво је ност лич но сти.19 

Са свим овим пре ди спо зи ци ја ма, Ђу ри ца је лак плен за пре
ве ја ног стар ца Ву ју, за ког Ве ли бор Гли го рић твр ди да пред ста вља 
у ства ри про то тип Не дељ ка Иг ња то ви ћа из То до ро ви ће вих за пи са 
са су ђе ња хај ду ци ма у Чач ку.20 Ако је и по ку шао да се со ци ја ли зу је, 
на кон што је пао у Ву ји не кан џе, Ђу ри ца по ста је из гна ник из дру
штва. Ву јо је од и грао ме фи сто фел ску уло гу при че му се Ђу ри ца 
„про дао” за ма те ри јал ну ко рист: „на но га ма му бе ху но ви цр ве ни 
опан ци, а у тор би, ко ја је ју трос ви си ла пра зна, сад бе ше до бар 
гру мен со ли и бут не пе че не сви ње ти не” (28). Да кле, у овом тре
нут ку ево ци ра се ем па ти ја чи та о ца, јер се као кри вац до жи вља ва 
Ву јо ко ји про ми шље но зло у по тре бља ва Ђу ри чи ну не ма шти ну. И 
за ни мљи во, у овим пр вим по гла вљи ма ро ма на, не ма уну тра шњег 
мо но ло га, већ са мо тех ни ка до жи вље ног го во ра. Ран ко вић пре ла
зи у свест ју на ка тек кад се он осве до чио као пре ступ ник, од но сно 
кад по чи ње да осе ћа пр ве по сле ди це свог из бо ра – у епи зо ди ка да 

17 Ви ди ви ше: Ми ло Бо шко вић, Кри ми но ло ги ја, Но ви Сад 2013, 97.
18 Сви на во ди пре ма: Све то лик Ран ко вић, Гор ски цар, Бе о град 1963.
19 За ни мљи ва је чи ње ни ца да је ита ли јан ски ле кар Че за ре Лом бро зо 

(1836–1909), при ста ли ца тзв. ан тро по ло шке шко ле, упра во ова ко атри бу и рао 
де лин квент не лич но сти на осно ву кон сти ту ци о них обе леж ја: пре све га, об лик 
гла ве, чу дан из раз очи ју и ис ту ре на ви ли ца и ја го дич не ко сти. Ми ло Бо шко вић, 
Кри ми но ло ги ја, 35–36 (ф. 18).

20 Нав. де ло, 184.
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пи сар, кмет и пан ду ри на ђу опљач ка ни плен на Ђу ри чи ном има њу: 
„ње му за дрх та ше усни це, а пре ко ли ца му пре ђе, као не ка сен ка од 
обла ка, не ка ла ка, нео сет на дрх та ви ца, не ки осо бит из раз ве ли ко га 
ду шев но га не ми ра. ’Ухва ти ше... то је о н о, сад се по чи ње..., ро би ја 
или го ра...’” (30). 

Да кле, за раз ли ку од До сто јев ског, не ма мо увид у то ка ко је 
Ран ко ви ћев лик до шао до из бо ра да ис ко ра чи из мо рал них окви ра 
дру штва. А упра во у то ме је пу но ћа и ком плек сност Рас кољ ни ко ва 
у од но су на Ђу ри цу. 

Ђу ри чин су но врат је по чео. Ње гов страх да бу де ухва ћен у 
зло де лу, па за тим у за тво ру страх од не из ве сно сти и ка зне га је у 
пот пу но сти па ра ли сао. Ран ко вић при ка зу је Ђу ри чи на ко ле ба ња, 
осли ка ва ју ћи у ства ри ко ли ко је зло чин не при ро дан људ ској ду ши. 
„Са мо зна јед но: да је мо гао уна пред осе ти ти све ово што је да нас 
пре жи вео и што сад осе ћа – не би се ни ка да од лу чио на та кав ко рак.” 
(41). Ме ђу тим, јед ном по кре ну та ла ви на до га ђа ја не ми нов но га 
во ди све ви ше у про паст, по пут тра гич ке кри ви це. Ву јин ути цај 
је исто то ли ко јак ко ли ко и страх од бе де,21 па се Ђу ри ца од лу чу је 
на бек ство из за тво ра. 

Ипак, страх по ста је ње гов стал ни са пут ник и Ђу ри ца ви ше 
ли чи на звер ку на ко ју се ди гла хај ка, не го на мла ди ћа у пу ној сна
зи. И у овим тре ну ци ма, он је опр хван пр о ти ву реч но сти ма бо ре ћи 
се са јед не стра не са стра хом, а са дру ге да са чу ва при себ ност и 
хра брост. По сле та кве аку стич не сли ке бе жа ња, Ран ко вић у кон тра
сту при ка зу је раз го вор де во ја ка ко је се ди ве „гор ском ца ру”. Та
ко ђе, као ан ти те за Ђу ри чи ном не срећ ном уде су у свет од мет ни ка, 
Ран ко вић сме шта опис Пан тов ца – твр до кор ног, пла хо ви тог и кр во
лоч ног зло чин ца ко ји не пре за ни од че га. 

Ва жан мо ме нат у раз во ју рад ње је пр ви на пад у ко јем је Ђу ри ца 
уче ство вао, а у ком се не слав но по ка зао. У иш че ки ва њу ме хан џи је 
ког ће опљач ка ти, Ђу ри ца је раз ми шљао: „Не ка ква су мор на те жи
на, не ка кав из не над ни бол на и ђе му на ср це, од ко га му за дрх та 
це ло те ло, а пред очи ма се ухва ти, на и ђе не ка ма гла, од ко је се 
ни шта не ви ди око се бе... У гла ви му на сту пи не ко бол но бу ни ло, 
за нос... не ви ди ни шта и не ми сли...” (62). Ран ко вић је и ов де на 
тра гу До сто јев ског, при ка зу ју ћи свест чо ве ка у тре нут ку зло чи на 
као бо лест, бу ни ло, од но сно из ме ње но ста ње ума, али и бор бу обич
ног чо ве ка ко ји осе ћа у ду би ни ду ше да то што чи ни ни је ис прав
но, те се ње го во це ло би ће бу ни, опи ре и ва ра га.

Ђу ри ца успе ва да по ми ри ове уну тра шње ан ти по де, тек кад 
сво ју од мет ну тост и са мо во љу ста ви у слу жбу ис пра вља ња со ци

21 А бе да је по рок, ка ко је пи сао До сто јев ски. 
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јал не не прав де у епи зо ди са кме том ко ји је пре це нио ште ту јед не 
се ља ко ве кр ма че. „По ђе му не ка љу ти на уз гру ди, а пред очи ма 
му опет за и гра она зло коб на из ма гли ца” (69).

Охра брен стра хо по што ва њем ме ђу се ља ни ма и успе хом код 
Стан ке, Ђу ри ца ће се убр зо на ћи ли цем у ли це са но вим ужа си ма 
при ли ком по ха ре га здаЂор ђе ве ку ће, где ће при су ство ва ти уби
ству до ма ћи на од стра не Пан тов ца, али и по ги би је јед ног од хај
ду ка из дру жи не. Ипак, Ђу ри ца ће по ка за ти чо веч ност спре чив ши 
Пан тов ца да уби је де те. 

На кон те шког зло чи на ко јем је при су ство вао, Ђу ри ца још 
увек тра жи на чи на да се обез бе ди за бу дућ ност, јер се као про тив
те жа оства ру је у љу ба ви са Стан ком. У овом тре нут ку он још увек 
ма шта да ће оства ри ти сре ћу у жи во ту, али су све ње го ве на де 
из бле де ле на кон не у спе шних по ку ша ја да узај ми ве ћу сво ту нов ца. 
По но во се ма те ри јал на оску ди ца ис пре чи ла ње го вим ци ље ви ма. 
На чин да то пре ва зи ђе је но ви зло чин из ко ри сто љу бља. 

Са са мо по у зда њем и су је том ко је су ра сле у ње му, ин тен зи ви
ра ла се и осор ност зло чи на, и та ман ка да би се осе тио ја ким, ре ал
ност хај дуч ког по зи ва би га са тре ском спу сти ла на зе мљу – по те ра 
их је ско ро сти гла, са мо што је овог пу та са њи ма бе жа ла и Стан
ка. Сле де ћи сту пањ у ње го вом па ду је нај те жи зло чин – уби ство 
стар ца Ни ко ле. 

„’От куд ја ово идем?... Шта ово би?... А јест, у б и о  с а м  ч о 
в е к а!...’ И при тој ми сли сте же му се ср це и охла ди, а на ду шу му 
па де не ки те жак те рет, не ки ве ли ки бол, не ко не појм љи во осе ћа ње, 
ко је је ли чи ло и на ка ја ње, и на жа лост, и на страх од не че га што 
се не ви ди и не раз у ме. Не ко но во, до сад успа ва но осе ћа ње у ње му 
про бу ди се и ста де да га гри зе, да же же као зуб ни бол... Он иђа ше 
узве ре на по гле да, стра шљи во упра вље на у по мра чи ну, отво ре них, 
осу ше них и вре лих уса на, она ко као што бо ле сник у вру ћи ци ска
че с по сте ље и бе жи од ку ће.” (154)

Од овог тре нут ка, сва Ђу ри чи на ма шта ња и на де у бо ље су тра 
пре ста ју, и он пред о се ћа крај. У овом мо мен ту не ста је и при по ве
дач ке ем па ти је што се огле да у ско ро на ту ра ли стич ким при ка зи ма 
ноћ них те ре вен ки по бе о град ским крч ма ма и опи ја ња у Но ви чи ној 
ку ћи. Де ка ден ци ја ње го вог ка рак те ра се огле да и у ни по да шта ва
њу Стан ке ко ја ће га због то га про ка за ти вла сти ма и то ску по 
пла ти ти соп стве ним жи во том. 

За раз ли ку од Рас кољ ни ко ва, ка ко је већ прет ход но на по ме
ну то, Ђу ри цу је сти гла од ма зда дру штва, тј. „за кон ска ка зна”, јер 
се лик Стан ке у мно го ме раз ли ку је од Со ње Мар ме ла до ве. Стан ка 
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је ати пи чан жен ски лик, што је та ко ђе Ран ко ви ће ва но ви на, јер 
она пред ста вља од луч ну и са мо вољ ну мла ду же ну ко ја, све сна 
ри зи ка, пра ти Ђу ри цу на ње го вом пу ту по це ну да и са ма бу де 
од ба че на од стра не дру штва. Њен ка рак тер до би ја зна чај но ме сто 
у рас пле ту ро ма на јер је упра во она до ве ла вла сти до Ђу ри чи ног 
скро ви шта у на сту пу афек та – „ишла је као у бу ни лу, у вру ћи ци” 
(214). Та ко ђе, она је је ди ни лик по ред Ђу ри це за ког ће Ран ко вић 
та ко ђе ко ри сти ти уну тра шњи мо но лог не би ли при ка зао уну тра
шњу мо ти ва ци ју ње них по сту па ка и ток ми сли. Да кле, уме сто да 
Ђу ри цу из ве де на пра ви пут, она га је из да ла.

Оно што је та ко ђе но ви на Ран ко ви ће вог по ступ ка, а то је сво
је вр сна пре де сти ни ра ност, ин ту и тив ност ли ко ва ко ји осе ћа ју ка да 
им се при бли жа ва крај. Дра га на Ву ки ће вић је та кав Ран ко ви ћев 
по сту пак на зва ла ну ми но зна мо ти ва ци ја,22 а Сло бо дан ка Пе ко вић 
не ми нов ном суд би ном. И Ђу ри ца и Стан ка у си ту а ци ја ма ег зи
стен ци јал не угро же но сти осе ћа ју „о н о”, не што не у хва тљи во и 
не схва тљи во што пре ва зи ла зи по и ма ње људ ског ра ци ја, пред ста
вља фа тум ко ји упра вља људ ским суд би на ма. Иа ко су му не ки кри
ти ча ри упра во због ово га за ме ра ли, Ран ко вић је овим пре те ча Бо
ри са ву Стан ко ви ћу ко ји ће на сли чан на чин при ка зи ва ти и Соф ку: 
кад на сту пи „оно ње но”. 

У са гле да ва њу зло чи нач ких мо ти ва, Ран ко вић не ће пре не
брег ну ти ни ути цај на сле ђа, при лич но мо дер не те о ри је у кри ми
но ло ги ји: „Има ло је не што у с а м о м е  њ е м у  што га је ву кло 
на ту ста зу, а то је осе ћао у се би ра ни је” (198).

Да ље, ан ти под зло чи ну и код Ран ко ви ћа је, као код До сто јев
ског, оли че но у хри шћан ском прин ци пу пра вед но сти и по ка ја ња, 
али оте ло тво ре но не у ли ку же не, већ све ште ни ка. На са мом по чет
ку ро ма на, упра во ће све ште ник по ку ша ти да Ђу ри цу ин те гри ше 
у дру штво та ко што ће хте ти да баш ње му ука же част да но си крст 
о кр сто но ша ма, али му кнез то не ће до зво ли ти. На то ће све ште
ник: „И баш ра ди то га и ве лим... не ка се де те по пра ви...” (14). У два 
на вра та ће Ран ко вић, и сам бо го слов, при ка за ти су срет Ђу ри це и 
ста рог по пе, при ко ји ма је хај дук сме ран и по ко ран, цр ве ни се због 
сво јих гре хо ва и тра жи уте хе и са ве та. Поп по ку ша ва да га вра ти 
на пра ви пут: „Је ди ни ти је пут, син ко, да се вра тиш ме ђу по ште
не љу де – ро би ја. Кроз њу се мо жеш вра ти ти сло бо дан.” (130). Ме
ђу тим, у скла ду са пе си ми стич ком ви зи јом све та Све то ли ка Ран
ко ви ћа, Ђу ри ца не ће „по не ти свој крст” већ ће за вр ши ти у ра ци, 
стра дав ши од кур шу ма стре љач ког во да.

22 Дра га на Ву кићевић, „Гор ски цар Све то ли ка Ран ко ви ћа”, у: Огле ди о 
срп ском ре а ли зму, Кра ље во 2003, 138–157.
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Да кле, Ран ко ви ћев ро ман пред ста вља је дин стве ну по ја ву у 
до та да шњој ро ма неск ној тра ди ци ји из не ко ли ко раз ло га: пр ви 
пси хо ло шки ро ман са но вом тех ни ком уну тра шњег мо но ло га, али 
и са ак ту ел ном те ма ти ком зло чи нач ке све сти – до тад нео бра ђе не 
у срп ској књи жев но сти (а ве ро ват но на тра гу лек ти ре ро ма на До
сто јев ског Зло чин и ка зна); по дроб на и све о бу хват на, не при стра сна 
оп сер ва ци ја зло чи нач ког ума са под јед на ким пси хо ло шким и со
ци јал ним фак то ри ма де лин квен те лич но сти; уво ђе ње сна жног и 
са мо вољ ног жен ског ли ка; пе си ми стич ко, фа тум ско осе ћа ње све
та у ко јем је тра гич на људ ска суд би на, на жа лост, не из бе жна. 

Син те ти шу ћи прет ход не им пул се срп ских ро ма но пи са ца и 
ис ку ства ру ске лек ти ре, уткав ши сво је лич не тра ге ди је и пре о ку
па ци је, ху ма не и хри шћан ске ста во ве, али и ем па ти ју пре ма људ
ском па ду, Ран ко вић је сво јим пр вен цем сва ка ко отво рио но во 
по гла вље срп ског ро ма на. 




