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ЖЕ ЛИ ДРАГ НИК ЧЕ ВИЋ

ЗА О БИ ЛА ЗНИ ПУТ РО ДИ О НА  
РО МА НО ВИ ЧА

Дав но је ре че но: кад год се усу ди мо да фор му ли ше мо и кон
крет но раз ма тра мо тзв. иде је Фјо до ра Ми хај ло ви ча До сто јев ског, 
су о ча ва мо се са ше ма ти змом и не из бе жним упро шћа ва њи ма. Он 
сâм је по не кад био ве о ма рас по ло жен да из ла же сво је иде је (као 
на при мер у пи сму Кат ко ву иде ју још не на пи са ног ро ма на) – али 
јед на је ствар ра чу ни ца на бр зи аванс, а са свим дру га – не што не
из ре че но, што се не мо же ана ли тич ки из дво ји ти из бо го на дах ну тог 
ру ко пи са. Ка ко у том не про це њи вом бла гу од ме ри ти шта од го ва
ра ле по ти на ших пра вил них фор му ла, да би се мо гло при ме ни ти 
на оно што да нас сма тра мо ак ту ел ним? У сва ком слу ча ју, то ће пре 
би ти на ше иде је – по сле чи та ња До сто јев ског. Ма да и у то ме има 
не ке до бре ак ту ел но сти: у чи та лач ком ис ку ству ра ђа се уве ре ње 
да нас Фјо дор Ми хај ло вич ни кад не оста вља са ме. 

При том, го во ре ћи „До сто јев ски” ми нај че шће има мо у ви ду 
не тог чо ве ка, не го не што са свим дру го. На при мер, ме ди јум. Или 
не ка кво уче ње. Или си стем ко ји обра зу ју текст и су ма ње го вих ин
тер пре та ци ја. Или не ки „етар” (енер ги ју, „ко смич ке стру не”), ко ји 
све то – пи сца, текст и чи та о ца – љу бав но по ве зу је. Као што гово
ре ћи о Хри сту јед ни има ју у ви ду лу та ју ћег про по вед ни ка, чо ве ка 
из На за ре та, а дру ги – Бо га. 

* * *

По не ким са вре ме ним ту ма чи ма (ме ђу ко ји ма не сум њи во пред
ња чи Та тја на Ка сат ки на), Зло чин и ка зна је ро ман о то ме ка ко чо век 
у се би про на ла зи Хри ста. За До сто јев ског, као што зна мо, нај ви ши 
раз вој лич но сти под ра зу ме ва пре ра ста ње его и стич ког ста ња (мада 
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је и оно не из бе жна ета па људ ског раз во ја) и до сти за ње спо соб но
сти, и чак стра сне же ље: по све ти ти се бе сви ма, „до бро вољ но поћи 
за све на крст, на ло ма чу” – то јест по ста ти Христ, про си ја ти Хри
стом. Сва со ци јал на пи та ња ре ша ва ју се на фун да мен та лан на чин: 
„ако смо сви у Хри сту” (фра за ко ја се мно го пу та по на вља у руко
пи си ма Де мо на). Ја сна је, да кле, ње го ва иде ја о пу ту чо ве ка и чо ве
чан ства као кре та њу пре ма Хри сту, пре ма Цар ству Бож јем „у ва ма” 
и „ме ђу ва ма” („ме ђу ва ма” – као по сле ди ца „у ва ма”). Он ка же: 
„Ако смо бра ћа, би ће и брат ство”. Ка ко то из гле да у ро ма ну?

У Зло чи ну и ка зни, сма тра Ка сат ки на, До сто јев ски у цен тар 
па жње ста вља два на чи на људ ског по сто ја ња, оли че на у са мом 
Рас кољ ни ко ву. Као пр во, то је пред ста ва о жи во ту као отво ре ном 
си сте му, ко ји се стал но до пу ња ва ми ло шћу и бла го да ћу спо ља, и 
о чо ве ку као про вод ни ку те бла го да ти, Хри сту све та, од го вор ном 
за тај свет, ко ји га хра ни из сво је нео скуд не ру ке (као ре зул тат пот
пу но ре а ли зо ва ног прин ци па са мо пре да но сти). 

И дру го, ту је пред ста ва о жи во ту као о за тво ре ном си сте му: 
да би не ко не што до био, не ко дру ги оба ве зно мо ра да из гу би. У 
та квом си сте му ства ри др жи под кон тро лом са мо чо век; он пре ра
спо ре ђу је до бра и сре ћу, он ре ша ва ко тре ба да жи ви а ко да уми ре.

Пр во је да то Рас кољ ни ко ву; он осе ћа сво ју од го вор ност за све 
што се око ње га де ша ва, и сво ју ду жност да по сто је ће из ме ни. Се
ти те се: иа ко у крај њој оску ди ци, он стал но раз да је но вац сви ма 
око се бе. И сва ки пут се код ње га нео че ки ва но на ђе баш оно ли ко 
ко ли ко је по треб но, што је у тек сту ро ма на ја сно на гла ше но: „Чуј те 
– ре че Рас кољ ни ков – ево (он за че пр ка по џе пу и из ва ди два де сет 
ко пеј ки; на ђо ше се)”.

Дру го сту па на сце ну он да кад „пу ном сна гом” про ра ди људ
ски ра зум, ко ји утвр ђу је да „за све” има ма ло, ско ро ни шта – чак 
ни за бли жње не ма до вољ но, и да је је ди ни на чин – оте ти од дру
го га. То је осе ћа ње све та као ме ста ве чи тог не до стат ка и не ма шти
не, ме ста су ро ве бор бе за ре сур се, ко ји су ра ди кал но огра ни че ни. 
То је упра во оно осе ћа ње ко је је хтео да из ме ни Исус сво јим чу дом 
умно жа ва ња хле бо ва, чу дом ко је нам ка же: ако си ти спре ман да 
де лиш, би ће све га до вољ но за све.

Рас кољ ни ков је, да кле, Хри стос ро ма неск ног све та (као и 
сва ки чо век, по До сто јев ском, у обла сти свог по сто ја ња). Мо же се 
то по ка за ти и на дру ги на чин. У по след њој фра зи по тре сног пи сма 
Рас кољ ни ко вље ве мај ке, на са мом по чет ку ро ма на, ла ко је пре по
зна ти ре чи Бо го ро ди це: „Мо лиш ли се ти Бо гу, Ро ђа, као ра ни је, 
и ве ру јеш ли у ми лост Твор ца и Спа си те ља на шег? У ср цу стре пим 
да не ма и код те бе нај но ви јег по мод ног без вер ја. Ако је та ко, он да 
се ја за те бе мо лим. Се ти се, ми ли, ка ко си још у де тињ ству, док ти 
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је отац био жив, на мо јим ко ле ни ма те пао сво је мо ли тве и ка ко смо 
та да сви би ли срећ ни!” 

Ро ди он Ро ма но вич, да кле, има тај све ти за да так, то по сла ње, 
ко је од ре ђу је пр ви на чин ње го вог жи во та – и тај за да так се, на жа
лост, ра ди кал но тран сфор ми ше он да кад на сце ну сту пи про ра чун. 
Оста је осе ћај од го вор но сти и са у че шћа – ме ња ју се са мо сред ства 
ко ји ма мо же мо из ме ни ти си ту а ци ју. Уме сто са мо жр тво ва ња по ја
вљу је се иде ја жр тво ва ња дру гих – за оп шту ко рист – и упра во то 
је тра гич на Рас кољ ни ко вље ва те о ри ја. Она на ста је баш он да кад 
– под ана ли тич ким над зо ром ра зу ма – бле ди и иш че за ва не по сред
ни осе ћај жи во та и не по сред но да те исти не. Те о ри ја се по ја вљу је 
као же ља да се по стиг не исти ре зул тат (ис це ље ње све та) без са мо
жр тво ва ња и са мо пре да но сти, пре ба ци ва њем бре ме на жр тве са 
се бе на дру го га.

Рас кољ ни ков, на рав но, ни је пот пу но сам. И две хе ро и не Зло
чи на и ка зне жи ве са гла сно пр вом прин ци пу – ка да чо век у пот пу
но сти при но си се бе за жр тву дру ги ма, ни шта не оче ку ју ћи и не 
тра же ћи ни шта за уз врат. Со ња и Ли за ве та. Ли за ве та јед но став но 
сви ма да је оно што тра же: и те ло, и жи вот – и сва ко днев ни труд. 
Рас кољ ни ко ву да је жи вот, ћут ке, без кри ка – а и ко шу љу му је, како 
ће се ис по ста ви ти, јед ном баш она за кр пи ла. Крот ка и не срећ на 
Ли за ве та ова пло ћу је пу но ћу са мо пре да но сти; по Со њи ним ре чи
ма, „она ће Бо га ви де ти”. А Со ња у се би још ви ди остат ке его и зма 
– баш то она има у ви ду кад ка же: „Ја сам ве ли ка, ве ли ка гре шни ца”. 
Она свој грех от кри ва Рас кољ ни ко ву, кад он по ку ша ва да је на те
ра да „раз ми сли”, да пре ђе на по ље „ра ци о нал ног”, опо ми њу ћи је 
и чак ну де ћи не ка кав али би (он јој ка же: „Ка та ри на Ива нов на 
са мо што вас ни је ту кла...”). Тај њен ве ли ки грех је – од би ла је мол
бу Ка та ри не Ива нов не, ко ја је од ње тра жи ла јеф ти ни око врат ник. 
Со њин грех је, да кле, у то ме што још по сто је ства ри ко је мо гу од 
ње от кло ни ти ра дост са мо пре да но сти.

Ве о ма је ка рак те ри стич но да До сто јев ски по ка зу је ка ко је ве
ли ка, за и ста кр сна жр тва чо ве ку по не кад при сту пач ни ја и „лак ша” 
не го сит не сва ко днев не жр тве. Со ња, ко ја је се бе већ про да ла за 
хра ну и гре ја ње за де цу, Со ња „ушед шая в ше стом ча су и вер нув
шаяся в девятом” – чи ме До сто јев ски ди рект но ука зу је да се у 
ње ној жр тви по но во ја вља жр тва Хри сто ва – Ка та ри ни Ива нов ној 
на но си бол због сит ни це, али и са ма чи та вим би ћем осе ћа бол 
дру го га, за то што је тај дру ги за њу пре стао да бу де дру ги. „Ми 
смо јед но, ми жи ви мо за јед но” – Со ња за Рас кољ ни ко ва фор му ли ше 
истин ски прин цип чо ве ко вог по сто ја ња. И то „за јед но” – ни је по
чет но из два ја ње лич но сти из го ми ле и ма се, не го сло бод ни по вра
так лич но сти, ко ја се пот пу но раз ви ла и са мо спо зна ла, ка сви ма; 
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сви ма да ру ју ћи три јум фал ни осе ћај чо ве ка у ње го вој по тен ци јал
ној ве ли чи ни, за до би јен лич ним стра да њем. 

Ни је ни ма ло слу чај но да ро би ја ши Со њу до жи вља ва ју и при
хва та ју као Бо го ро ди цу – или, у сва ком слу ча ју, као ико ну Бо го
ро ди це: „Не раз ре ши во му је би ло још јед но пи та ње: за што су сви 
они та ко за во ле ли Со њу? Она им се ни је ула ги ва ла; сре та ли су је 
рет ко, са мо по не кад на ра до ви ма, кад би до ла зи ла да на тре ну так 
ви ди Рас кољ ни ко ва. Но вац им ни је да ва ла, не ке по себ не услу ге 
им ни је чи ни ла. Са мо је јед ном, за Бо жић, до не ла по клон чи та вом 
за тво ру: пи ро шке и пе ре це. Али, ма лопо ма ло, ро би ја ши и Со ња 
се збли жи ше: она им је пи са ла пи сма за род би ну и но си ла их на 
по шту. Њи хо ви ро ђа ци, кад би до ла зи ли у град, код Со ње су оста
вља ли ства ри за њих, чак и но вац. Њи хо ве же не и љу бав ни це 
зна ле су је и код ње до ла зи ле. И кад би се она по ја ви ла да на ра ду 
оби ђе Рас кољ ни ко ва, или кад би се сре ла с гру пом ро би ја ша ко ји 
иду на рад, сви би ски да ли ка пе и по здра вља ли: ’Ма ту шка, Софија 
Се мјо нов на, ти си на ша мај чи ца, бла га и ми ло сти ва!’ – го во ри ли 
су гру би ро би ја ши том ма ле ном, мр ша вом ство ре њу. Во ле ли су 
чак и њен ход, освр та ли се за њом да ви де ка ко хо да, и хва ли ли је, 
хва ли ли је чак и за то што је та ко ма ла, чак ви ше ни су ни зна ли због 
че га су је хва ли ли. Њој су чак до ла зи ли и да се ле че.”

* * *

Зло чин и ка зна је ро ман о ра до сти и бо ли чо ве ко вог од ра ста ња 
– до гра ни ца ко је су му за да не, то јест ро ман о обо же њу чо ве ко вом. 
„Хри шћан ство је до каз да се у чо ве ка мо же усе ли ти Бог. То је нај
ви ша иде ја и нај ве ћа сла ва чо ве ко ва” – пи ше До сто јев ски. А главни 
при зив, упу ћен Рас кољ ни ко ву, до ла зи од Пор фи ри ја Пе тро ви ча: 
„По ста ни те сун це, па ће вас сви угле да ти. Сун це пре све га тре ба 
да бу де сун це”. Ла ко је то ре ћи, на рав но, али ов де, у ства ри, по сто
је два ју на ка. Пр ви је Рас кољ ни ков, а дру ги – Сви дри гај лов. Упра во 
њи хо вим очи ма ми ви ди мо све што се у ро ма ну до га ђа. Ин те ре сант
но је и да се та ко пред на ма ука зу ју два пот пу но раз ли чи та гра да: 
кроз Рас кољ ни ко ва ми до жи вља ва мо за гу шљи ви град, спа љен сун
цем, кроз Сви дри гај ло ва – та ман, об ли вен во дом. Та ко пи сац до 
на ше све сти до но си иде ју да су и спо ља шње окол но сти оно што 
ми са ми фор ми ра мо, уну тар на шег соп стве ног са зна ња. (Рас кољ
ни ко ву и Сви дри гај лов и Пор фи ри је Пе тро вич са ве ту ју: „Ва ма је 
пре све га ва здух по тре бан”, јер се он осе ћа као Ла зар под ка ме ном, 
у за гу шљи вој ат мос фе ри гро зних ми ри са, у во њу пив ни ца, кре ча 
и за па ре увек и сву да – и у гла ви, и у со ба ма, и на ули ци.)
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При том, оба ју на ка по ве за на су ме ђу соб но не чим нео че вид ним, 
али вр ло бит ним. У јед ном од ди ја ло га са Ро ди о ном Ро ма но ви чем 
Сви дри гај лов му се обра ћа ре чи ма: „Та зар ни сам ре као да ме ђу 
на ма по сто ји не ка ква до дир на тач ка, а?” Пре то га, да ви ди мо по 
че му се то Сви дри гај лов и Ро ди он Ро ма но вич раз ли ку ју. Очи глед
но је, иа ко па ра док сал но: Рас кољ ни ков је чо век ко ји је пред на шим 
очи ма из вр шио зло чин – и био спа сен. На шао је свој пут до пре
о бра жа ја. Сви дри гај лов је чо век ко ји се пред на шим очи ма од ре као 
мо гућ но сти да из вр ши зло чин – и по ги нуо. Са мо у би ство је у хри
шћан ству нај бе зна де жни ја смрт. Па ипак, ако па жљи во пра ти мо 
текст и лик ко ји се ту ука зу је, мо же мо про на ћи и дру гу сли ку. Већ 
смо ви де ли ка ко се у ду би ни уби це Рас кољ ни ко ва оцр та ва Христ, 
а у ду би ни Со ње – Бо го ро ди ца. До сто јев ски нам увек пре до ча ва 
чо ве ка не по вр шно, у ње го вим тре нут ним окол но сти ма, већ у бес
ко нач ној ду би ни ње го вог истин ског при зва ња. (У Зло чи ну и ка зни 
по сто ји са мо је дан ју нак ко ји оста је пли так по соп стве ној же љи 
– то је Лу жин – чак и ње го во пре зи ме то су ге ри ше. Он је пот пу но 
усред сре ђен на се бе, на сво је „ја”. А „ја” за До сто јев ског ни је са мо 
круг за тво рен од спо ља шњег све та – „ја” је са мо по вр ши на тог 
кру га. Чо век усред сре ђен на сво је „ја”, по До сто јев ском, ли ша ва 
се не са мо при сту па спо ља шњем, за тва ра ју ћи се од све та, не го се 
ли ша ва при сту па и свом уну тра шњем – то јест ли ку Бож јем у 
се би.)

Он да, ка кав је лик тај Сви дри гај лов? Ре кло би се, лик та ко зва
ног „блуд ни ка до бро тво ра”, при су тан на мно штву ико на Стра шног 
су да. По пре да њу, био је то ве о ма бо гат чо век, жи вео је у јед ном 
грч ком гра ду. Мно го је по ма гао дру гим љу ди ма, цр ква ма и ма на
сти ри ма, али је при том био блуд ник. По сле ње го ве смр ти ма на стир
ски мо на си, ко ји ма је чи нио до бро, мо ли ли су се да би са зна ли 
ње го ву по смрт ну суд би ну. Игу ма ну се при снио сле де ћи сан: сто ји 
њи хов до бро твор, при ко ван за стуб из ме ђу па кла и ра ја, та ко да 
мо же ви де ти и јед но и дру го, али ни та мо ни ова мо не мо же да уђе. 
Због сво јих до бро чин ста ва не мо же до спе ти у па као. Ни шта га 
ни је са го ре ва ло из ну тра, ни за вист, ни по длост, ни же ља да оти ма. 
Али и рај му је та ко ђе не до сту пан, за то што је сво јом блуд ном же
љом уни штио спо соб ност чи стог со зер ца ња ле по те, чи стог, не ко
ри сто љу би вог од но са пре ма ле по ти. Он ни је спо со бан да при ми 
ле по ту као вред ност, као услов истин ског, ау тен тич ног кон так та. 
Још го ре, са ма рај ска ле по та по ста је за ње га из вор па кле не ва тре. 
До сто јев ски у ру ко пи си ма го во ри да Сви дри гај ло ва уз бу ђу је чи сти 
Ду њин лик; упра во та чи сто та ње га је рас па љи ва ла. Блуд ник до
бро твор – то је онај у ко ме се па као бу ди са мо и ис кљу чи во со зер
ца њем ра ја. 
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Се ћа те ли се ка ко Сви дри гај лов Рас кољ ни ко ву при ча о Ду њи? 
То је вр ло ин те ре сант но. „Ав до тја Ро ма нов на је чед на стра шно, 
не чу ве но и не ви ђе но. (Упам ти те, ја вам то о ва шој се стри го во рим 
као чи ње ни цу. Она је чед на чак мо жда до бо ле сти, уз сав свој ја ки 
ум, и то ће јој на шко ди ти.)” Дру гим ре чи ма – за ње га је чед ност 
оно што нам сме та да жи ви мо и ра ду је мо се жи во ту. С ње го ве 
тач ке гле ди шта, то је бо лест ко ја на но си ште ту и Ду њи и ње му 
са мом. (Уз гред, он за то у тзв. сце ни на си ља по ку ша ва да јој ство
ри усло ве под ко ји ма би му се мо гла пре да ти, не осе ћа ју ћи при том 
ни ка кву кри ви цу. И он то уна пред, за о би ла зно, об ја шња ва Рас кољ
ни ко ву, при ча ју ћи му о са бла жњи ва њу Мар фе, „го спо ђе до бро
твор ке”.)

За ни мљи во је да Сви дри гај лов уо чи смр ти свим сво јим по
ступ ци ма по ку ша ва да за шти ти свет око се бе од мо рал ног рас па да. 
Он да је но вац Со њеч ки да не би мо ра ла да се ба ви про сти ту ци јом 
и да би мо гла пра ти ти Рас кољ ни ко ва у Си бир. Сву де цу Мар ме
ла до ва збри ња ва и оста вља им но вац, да По љеч ка не би кре ну ла 
Со њи ном стран пу ти цом. Сво јој ше сна е сто го ди шњој не ве сти, коју 
су му фак тич ки про да ли, оста вља огро ман ми раз, да би спре чио 
не ку бу ду ћу про да ју. До сто јев ски нам пре ци зно оцр та ва при зор 
блуд ни ка до бро тво ра, да би нам укло нио сва ку сум њу у по гле ду 
Сви дри гај ло вље вог по смрт ног пу та. Кре ћу ћи на сво је по след ње 
пу то ва ње, он стал но ми сли да тре ба „по ћи ди рект но” на Пе тров
ски (час врт, час остр во), где је др ве ће, и жбу ње, и тај жбун, „ко ји 
ће се об ру ши ти на ње га ми ли о ни ма мла зе ва”. А Пе тар је кљу чар 
ра ја, та ко да је рај и ов де отво ре но на зна чен. Али Сви дри гај лов 
ипак скре ће на ле во, пре ма по жар ној ку ли. У ро ма неск ном си сте му 
уло га те ку ле је са свим ја сна – сје ди ња ва ње ва тре и во де, исто оно 
из Сви дри гај ло вље ве пред ста ве о „веч но сти као ба њи с па у ко ви ма 
у угло ви ма”, ме сту где се та ко ђе сје ди њу ју ва тра и во да. Сви дри
гај лов ла га но при ла зи баш оној суд би ни ко ју је се би пред ви део. 
Пред њим од не куд ис кр са ва је вреј ски „Ахи лес” – исто вре ме но 
Ју деј и Хе лен, ко га Сви дри гај лов на зи ва бра том – онај ко ји му ка же 
да „ов де ни је ме сто”. Сви дри гај лов мо же из вр ши ти са мо у би ство, 
али га Го спод не ће пу сти ти у па као.

Мо гло би се ре ћи да за Рас кољ ни ко вом и Сви дри гај ло вом то
ком це лог ро ма на иде Бог – као што је отац тр чао у сну о ко њи ћу 
за ма ле ним Ро ди о ном, ко ји је по ку ша вао да за ве де ред и пра вед ност 
по свом раз у ме ва њу, а он да и да се осве ти за смрт ко њи ћа, да ка зни 
уби цу. И Сви дри гај ло ва, ко ји се од ре као свих ње го вих при зи ва, 
Бог успе ва да за шти ти од па кла, да га за кло ни од ње го вог по след
њег не пра вил ног из бо ра.
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* * *

Чи тав ро ман је у ства ри при ча о по гре шним из бо ри ма глав
них ју на ка, али упра во ти по гре шни из бо ри на не ки на чин Бо гу 
пру жа ју шан су. Они су нај ве ће ис ку ше ње. Је дан до га ђај у том сми
слу мо жда на ди ла зи све дру ге, ма да га мно ги чи та о ци и не при ме
ћу ју. Кад се у Рас кољ ни ко ву ја вља „не ка кво пред о дре ђе ње ње го ве 
суд би не”? По сле сна о ко њи ћу Рас кољ ни ков се бу ди са оштрим 
осе ћа њем не мо гућ но сти да оства ри пла ни ра но. „У ду ши му по ста
де ла ко и спо кој но” – и он про из но си мо ли тву: „Го спо де, по ка жи 
ми мој пут, а ја се од ри чем те про кле те... ма ште мо је”. И он да се 
до га ђа не што чуд но. Умо ран, Рас кољ ни ков иде ку ћи, али због не
че га не иде уо би ча је ним нај кра ћим пу тем, не го за о би ла зи, пре ко 
Сен ске пи ја це, ку да уоп ште ни је мо рао да иде. „Ни је то би ло ве
ли ко за о би ла же ње, али је сте очи то и са свим бес по треб но”. И баш 
ту он чу је раз го вор Ли за ве те са тр гов ци ма, ко ји ма она обе ћа ва да ће 
до ћи су тра, око се дам са ти – и та ко ће Рас кољ ни ков тач но са зна ти 
да ће ста ри ца у то до ба би ти код ку ће са ма. Оно што је слу чај но 
чуо он схва та као ка зну – не ста ри ци, не го се би! „Уђе у стан као 
да је на смрт осу ђен.”

Упра во за вре ме тог су ви шног и не по треб ног за о би ла же ња 
де си ло се не што што је пот пу но уни шти ло ње го ву „во љу и сло
бо ду ра су ђи ва ња”. То су ви шно за о би ла же ње за не ко ли ко ми ну та 
је по ста ло раз лог су ви шног и не по треб ног пре о кре та у ње го вом 
жи во ту, ко ји ће се про тег ну ти на де вет го ди на; у маг но ве њу уни
ште на во ља до ве шће га до де ве то го ди шњег гу бит ка сло бо де. 

Ту чуд ну епи зо ду још чуд ни јом чи не ре чи Пор фи ри ја Пе тро
ви ча у ње го вом по след њем раз ја шње њу са Ро ди о ном Ро ма но ви чем: 
„Вас је Бог, мо жда, баш ту и че као.” Ето где се у нај пу ни јем ви ду 
ја вља сло же ни про блем сло бо де у Зло чи ну и ка зни. Рас кољ ни ко ву 
је већ да то оно што ле жи у те ме љу пре о бра жа ја – осе ћај соп стве не 
од го вор но сти за чи тав свет. Он је у ду би ни сво јој већ Хри стос – и 
за о би ла же ње ко је он чи ни да би се пре о бра жај де сио у том сми слу 
је ап со лут но су ви шно. Али код ње га је, с дру ге стра не, већ фор ми
ра на те о ри ја, плод упла ше ног и не ве ру ју ћег ра су ђи ва ња; пра те ћи 
њу, на ње ном те ме љу гра де ћи свој жи вот ни пут, он ће се пре о бра
ти ти у би ће мно го ужа сни је од Лу жи на. И за то се ње му по сле 
мо ли тве пред ла же не пут – не го из бор пу та: од ре ћи се од сво је 
„про кле те... ма ште”, ко ју ће он ка сни је, по сле оства ри ва ња, на зва ти 
„про ма ша јем” – то јест гре хом. Али – од ре ћи се не под при ну дом, 
не го све сно и са мо стал но. Или – из гу бив ши сво ју сло бо ду, на чи
ни ти тај пот пу но су ви шни и не по треб ни ис ко рак, пре жи ве ти у 
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пот пу но сти и ду бин ски све по сле ди це ужа сног ре ше ња да се као 
жр тва при не се дру ги, а не он сâм. 

Учи нив ши по гре шан из бор, Рас кољ ни ков се од ри че сво је 
сло бо де. Он до слов но по чи ње да жи ви у ме ха ни зо ва ном све ту, као 
да је кра јич ком оде ће за пао у то чак огром не ма ши не, ко ја га ву че 
ко зна где. По чи нив ши зло чин, сво је вољ но ода брав ши да по сту пи 
она ко ка ко дик ти ра ју окол но сти, Рас кољ ни ков сâм ра ђа чи тав низ 
узроч нопо сле дич них ве за. По ста је њи хов роб, из гу бив ши мо гућ
ност да де лу је по соп стве ној во љи. Ње гов жи вот по ста је ме ха нич ки. 
(Због то га је и осе ћај вре ме на и про сто ра у ро ма ну ве о ма му тан. 
Све око Рас кољ ни ко ва је уна ка же но ње го вим соп стве ним по гре
шним из бо ром: и град, и ва здух, и во да, и бо је...)

А што се ти че Пор фи ри ја Пе тро ви ча, он је крај ње ин те ре сан
тан баш с об зи ром на сво ју бли скост ау то ру. За ни мљи во је већ и 
ње го во име, ко је се при бли жно мо же пре ве сти као „цр ве ни ка мен”. 
Ту се мо же мо при се ти ти ана ло ги је са сред њо ве ков ном ал хе ми јом 
– по сто ја ло је уче ње да је цр ве ни ка мен баш онај зна ме ни ти ка мен 
фи ло зо фа, ко ји се по ја вљу је као ре зул тат ал хе миј ских на по ра. Он 
по ле ген ди до ди ром ис це љу је чо ве ка и при ро ду, да ру је им веч ни 
жи вот и из о би ље. Фи ло зоф ски ка мен – то и је сте лич ност на ви шем 
сте пе ну свог раз во ја, о ко јој та ко про ниц љи во го во ри До сто јев ски, 
лич ност ко ја је до се гла ап со лут ну са мо пре да ност, да би и сви 
дру ги по ста ли та кви. 

У ро ма ну Пор фи ри је Пе тро вич се бе на зи ва „до вр ше ним” чо
ве ком. Да би из гра дио тај лик, До сто јев ски мај стор ски ко ри сти реч 
ко ја по вр шно зву чи као не ки при го вор (до вр шен – онај ко ји се 
ви ше не раз ви ја, ко ји је за мро), а у ду би ни се от кри ва дру ги, по
зи ти ван сми сао, зна чењ ски ве о ма обо га ћен. Пор фи ри је је до вр шен 
чо век у сми слу ис хо ђе ња на ви ши сте пен раз во ја лич но сти, ко ји 
од са да не тра жи ни шта за се бе, не го се тру ди да по мог не дру го ме. 
Упра во за то је ње му би ло су ђе но да по мог не Рас кољ ни ко ву да стиг
не до свог пре о бра жа ја.

У јед ном раз го во ру с Ро ди о ном Ро ма но ви чем Пор фи ри је по
чи ње да ко ко да че. То, на рав но, ни је слу чај но, јер код До сто јев ског 
ни шта ни је слу чај но. Пор фи ри је се но си с Рас кољ ни ко вом као ко
ко шка с ја је том. Ја је је сим бол ра ђа ња но вог жи во та. Пор фи ри је 
Ро ди о ну по сте пе но от кри ва но ви жи вот, под сти че га на про ме ну 
ума – ме та но ју – на по ка ја ње ко је за и ста ра ди кал но ме ња чо ве ков 
жи вот. При том, До сто јев ски не дво сми сле но по ка зу је да је га рант 
пра вил ног од ви ја ња тог про це са – Го спод Бог. Упра во деј ство више 
си ле не при мет но ре гу ли ше тај про цес, за др жа ва ју ћи га у по треб
ним гра ни ца ма.
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У јед ном тре нут ку Пор фи ри је од лу чу је да убр за чи тав про цес, 
по чи ње да при ти ска Рас кољ ни ко ва, из ну ђу ју ћи при зна ње. Рас
кољ ни ков, ме ђу тим, још ни је са зрео, још ни је спре ман за истин ско 
и са мо стал но по ка ја ње. Баш та да у ислед нич ку со бу упа да мо лер 
Ми кол ка и ви че: „Ја сам уби ца!” За Рас кољ ни ко ва је то спас од не
о сми шље ног, из ну ђе ног при зна ња, ко је би му на не ло не по пра вљи
ву ште ту, а Пор фи ри је се за у ста вља и кон цен три ше на не срећ ног 
Ми кол ку, оста вља ју ћи Рас кољ ни ко ва да „са зре ва”. А кад је Ро ди он 
Ро ма но вич већ спре ман, кад ви ше не мо же а да се не по ка је, Пор
фи ри је га до во ди до кра ја, до ко нач не тран сфор ма ци је. Цр ве ни 
ка мен пре о бра жа ва ме тал у зла то, за то што је сва ки дру ги ме тал 
у ства ри по вре ђе но, бо ле сно, не до вр ше но зла то. У том сми слу 
мо же мо ре ћи да Пор фи ри је Пе тро вич на сту па у име До сто јев ског. 
Он ства ра она квог Рас кољ ни ко ва ка квог је за ми слио сâм Фјо дор 
Ми хај ло вич.

На кра ју, под се ти мо се да је До сто јев ски чо век ко ји је че ти ри 
го ди не чи тао јед ну књи гу. Же на де ка бри сте Фон ви зи на пре са мог 
од ла ска на ро би ју по кло ни ла му је Је ван ђе ље. За што је то ва жно? 
Шта нам то го во ри о ру ском ге ни ју? Хри шћан ство на из ве стан на
чин је сте „сла ба” ре ли ги ја: „окре ни дру ги образ”, „љу би не при ја
те ља сво га”, „раз дај сву имо ви ну”. Уме сто да до ка же да је у пра ву, 
раз го не ћи Ри мља не, Исус Хри стос до бро вољ но при хва та му че
нич ку смрт (што му су на род ни ци до да нас ни су опро сти ли). Би ти 
хри шћа нин – то је ду го вре ме на зна чи ло ис па сти из со ци јал ног 
кон тек ста, осу ди ти се бе на не у спех, „лу зер ство”, и ве ро ват но смрт. 
Па и у на ше вре ме то под ра зу ме ва од ри ца ње од мно гих жи вот них 
за до вољ ста ва. И ето, баш та „сла ба” ре ли ги ја – „не од ово га све та” 
– осво ји ла је пла не ту и тра је ви ше од две хи ља де го ди на. Ка ко је 
то мо гу ће? А Фјо дор Ми хај ло вич? Мно ги ма не ра зу мљив, а они ма 
ко ји ма је ра зу мљив че сто те жак и ду бо ко стран, или драг, бес ко
нач но драг – али „ни је од ово га све та”. Нер во зан, др зак, бо ле стан, 
са мно гим сла бо сти ма, пи шу ћи увек у жур би – не то ли ко за но вац, 
ко ли ко за по вра так сле де ћег ду га. Не из бле ди ви и не до сти жни ауто
ри тет. За ду шу. Не од ово га све та.




