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ВОЛФ ШМИД

МЕН ТАЛ НИ ДО ГА ЂАЈ 
У РО МА НУ „ЗЛО ЧИН И КА ЗНА”1

1. Мен тал ни до га ђај

При по ве да ње се у са вре ме ној на ра то ло ги ји обич но сма тра 
из ра жа ва њем не ка кве про ме не ста ња. Би тан део при по ве да не при че 
је сте свест са мих ју на ка. Од кра ја 18. ве ка у европ ској књи жев но сти 
од лу чу ју ће про ме не ста ња има ле су мен тал ни ка рак тер, на и ме 
би ле су то упра во про ме не у све сти при ка зи ва них фи гу ра.

Од по чет ка 19. ве ка еви ден тан је по мак са мих до га ђа ја из спо
ља шњег у уну тра шњи свет. По зи ва ју ћи се на Ар ту ра Шо пен ха у е ра, 
То мас Ман у свом ра ду „Умет ност ро ма на” (1939) ова кав раз вој 
од ре ђу је пој мом „ин тер на ли за ци ја” (Ve rin ner lic hung):

„Што је ро ман вред ни ји и ква ли тет ни ји, тим ви ше из ра жа ва 
уну тра шњи а не спо ља шњи жи вот (...) Умет ност се са сто ји у то ме 
да се, са што ма ње спо ља шње при си ле, уну тра шњи свет до ве де у 
што ин тен зив ни је кре та ње, јер је упра во оно уну тра шње истин ски 
обје кат на шег ин те ре со ва ња. За да так пи сца ни је да при по ве да о 
круп ним де ша ва њи ма, већ да сит на де ша ва ња учи ни за ни мљи ви ма”.2

Ман у ин тер на ли за ци ји ви ди „тај ну на ра ти ва” ко ја се са сто ји у 
то ме да се „учи ни ин те ре сант ним оно, што би за пра во мо гло да бу де 
до сад но”: „Прин цип ин тер на ли за ци је по чи ва на по и гра ва њу за го
нет ком: за што, гу бе ћи дах, слу ша мо не што са мо по се би бе зна чај но, 
у пот пу но сти за не ма рив ши укус сна жног, дра стич ног де ша ва ња”.3

1 Овај рад пред ста вља скра ће ни пре вод јед ног по гла вља из књи ге: Schmid 
W. Men ta le Ere ig nis se. Von der ro ma nischen Re na is san ce bis zur rus sischen Post
mo der ne. Ber lin; Bo ston: de Gruyter, 2017, 2019.

2 Scho pen ha u er A. Pa rer ga et Pa ra li po me na [1851]; ци ти ра но пре ма: Mann 
Th. Ge sam mel te Wer ke in 13 Bänden. Frank furt a.M., 1990. Bd. X, 356.

3 Ibid. 357.
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Од по чет ка 19. ве ка спо ља шња ак тив ност по ста је по ве за на са 
ма ње или ви ше по дроб но при ка за ним уну тра шњим про це си ма. 
У свој ству до ка за свог за па жа ња, Шо пен ха у ер се по зи ва на аван
ту ри стич ке ро ма не Вал те ра Ско та:

„Чак и у ро ма ни ма Вал те ра Ско та уну тра шњи жи вот увек 
има при мат над спо ља шњим, ко ји пре те жно слу жи за по кре та ње 
уну тра шњег: са мо у ло шим ро ма ни ма спо ља шњи жи вот по сто ји 
ра ди се бе са мог”.4

Уза јам на по ве за ност из ме ђу рад ње и све сти по ста је основ ни 
прин цип но ве умет но сти при по ве да ња, а уза јам на мо ти ви са ност 
ова два чи ни о ца – за да так за ау то ре ко ји те же ве ро до стој но сти 
при по ве да них при ча.

2. Мо ти ва ци ја уби ства

У на ра то ло ги ји се ко ри сте две ка те го ри је по мо ћу ко јих се 
од ре ђу је по ве за ност при ка за не рад ње и је дин ство де ла што је при
ка зу је: мо ти ва ци ја и мо ти ви са ност. Мо ти ва ци ја се од но си на 
ју на ка и ње го ве по бу де, ње го ву пси хич ку и емо ци о нал ну ак тив ност. 
Она се ис по ља ва у узро ци ма ко ји на во де ју на ка да чи ни или не 
чи ни од ре ђе не по ступ ке. О мо ти ви са но сти пак мо же мо го во ри ти 
кад има мо у ви ду ства ра лач ку ак тив ност ау то ра, ко ји те жи убе дљи
во сти и умет нич ком је дин ству свог де ла. На рав но, мо ти ви са ност 
рад ње де ла мо же да по тре бу је и од ре ђе ну мо ти ва ци ју при ка зи ва
них ли ко ва. Па ипак, ове две ка те го ри је – мо ти ва ци ја и мо ти ви
са ност – се не по ду да ра ју. У ро ма ну Зло чин и ка зна мо ти ва ци ја 
Рас кољ ни ко ва да уби је ба бу зе ле на ши цу игра цен трал ну уло гу у 
мо ти ви са но сти рад ње ро ма на. Ау тор у про це су ства ра ња, у по тра
зи за убе дљи вом мо ти ви са но шћу са мог де ла, при да је ју на ку раз
ли чи те мо ти ва ци је за уби ство, па и сам Рас кољ ни ков има знат них 
по те шко ћа при ли ком при зна ва ња сво јих истин ских по бу да пред 
Со њом Мар ме ла до вом. Убе дљи ва мо ти ви са ност ро ма на за сни ва 
се на ис прав ној кон струк ци ји мо ти ва ци је ју на ка. Мо ти ви са ност 
мо же би ти ка ко узроч нопо сле дич на та ко и умет нич ка. Огра ни
чи ће мо се упра во на ова два ти па из ши ро ког ди ја па зо на мо гу ћих 
ис по ља ва ња мо ти ви са но сти.5

Под ра зу ме ва се да је и До сто јев ски имао соп стве ну мо ти ва ци
ју за ства ра ње та квог ро ма на. Али она не пред ста вља пред мет на шег 
раз ми шља ња. По сле су спен зи је за бра не го во ра о ау то ру, ме ђу тим, 

4 Ibid. 356.
5 Ви де ти по дроб ни је Schmid W. Nar ra ti ve Mo ti vi e rung. Von der ro ma nischen 

Re na is san ce bis zur rus sischen Post mo der ne. Ber lin; Bo ston: de Gruyter, 2020.
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раз го вор о мо ти ва ци ји ау то ра по ста је по све ле ги ти ман. Шта је 
мо гло убе ди ти До сто јев ског да оп ту жи свог ју на ка за ко нач но 
ода бра ну мо ти ва ци ју и са мим тим да си жеу ро ма на при пи ше ону 
мо ти ви са ност ко ја га од ли ку је у ко нач ној вер зи ји? Ово бе сум ње 
за ни мљи во пи та ње во ди нас, ме ђу тим, ду бо ко у уну тра шњи свет 
ре ал ног ау то ра у вре ме на стан ка ро ма на. Мо гу ће га је ре ши ти 
је ди но уз по моћ пси хо ло шких спе ку ла ци ја, ко је ће мо овом при
ли ком оста ви ти по стра ни.

Why did Ras kol ni kov kill? The mo ti va tion is ex tre mely mud ded. 
(„За што је Рас кољ ни ков убио? Мо ти ва ци ја је нео бич но за пе тља на”). 
Та ко је ми слио Вла ди мир На бо ков6, тај оштри и не пра вед ни кри
ти чар До сто јев ског, а по себ но ње го вог пр вог ро ма на. Пи та ње је на 
ме сту, али је На бо ко вљев од го вор од већ јед но ста ван (мо гу ће због 
ње го ве за ви дљи ве на стро је но сти). Мо ти ва ци ја ни је „за пе тља на”, 
ка ко сма тра На бо ков, ко ји за це ло и не те жи да се истин ски ра за бе
ре у основ ном про се деу, већ мно го стра на и сло же на, сло же на баш 
ко ли ко и свест ко ју нам До сто јев ски при ка зу је, у ко јој се про тиву
реч ни им пул си на ла зе у спо ру је дан с дру гим.

На по чет ку ро ма на, уо чи при ка зи ва ња са мог уби ства, ау тор 
раз ви ја се ри ју епи зо да, ко је прет по ста вља ју мо гу ће мо ти ве ју на ка, 
али их не учвр шћу ју. На ра тор се од ри че би ло ка квих смер ни ца, 
ко ји од мо гу ћих мо ти ва би мо гао би ти во де ћи, па чак ни у уну тра
шњем мо но ло гу Рас кољ ни ко ва ни је од мах ја сно ко ји од по ме ну тих 
им пул са га за и ста под сти че на де ло ва ње.

Пр вог од укуп но пет на ест да на при ка за них у ро ма ну Рас кољ
ни ков по се ћу је зе ле на ши цу да „из вр ши про бу сво је за ми сли” (10).7 
У по врат ку иде као пи јан и, оп хр ван ми сли ма, свра ћа у крч му. 
Та мо сре ће Се мјо на Мар ме ла до ва, оро ну лог чи нов ни ка огре злог 
у ал ко хо лу, ко ји му се по ве ра ва о по ро ди ци и ћер ци Со њи, ко ја се 
ба ви про сти ту ци јом не би ли пре хра ни ла по ро ди цу, ко ју пи ја нац 
не мо же сам да из др жа ва. От пра тив ши ку ћи Мар ме ла до ва, Рас кољ
ни ков та мо оста вља свој по след њи но вац. Су срет са Мар ме ла до
вом и пат ња ње го ве по ро ди це ис ти чу со ци јал ноху ма ни стич ку 
мо ти ва ци ју уби ства бо га те зе ле на ши це.

Сли чан слу чај де вој ке ко ја се жр ву је за дру ге на ла зи се у пи
сму мај ке Рас кољ ни ко ва. Она са оп шта ва да је Рас кољ ни ко вље ва 
се стра Ду ња, због уз не ми ра ва ња од стра не по сло дав ца Сви дри гај
ло ва, при ну ђе на да на пу сти ме сто гу вер нан те и да се уда за бо га
тог чи нов ни ка Пе тра Лу жи на. Ра чу ни ца се сво ди на то да ве за са 

6 Na bo kov V. Lec tu res on Rus sian Li te ra tu re. New York: Har vest, 1981. P. 75.
7 Сви ци та ти из Зло чи на и ка зне да ју се пре ма из да њу: Фјо дор До сто јев ски, 

Зло чин и ка зна, Рад, Бе о град, 1967, на во ђе њем бро ја стра ни це у за гра ди. Пре вео: 
Ми ло сав Ба бо вић.
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бо га тим чо ве ком, ко ји је пре ма об зир ном ма те ри ном опи су „по ма ло 
тму ран и као уо бра жен”, „јер је, из гле да ма ло су је тан” (42), мо же 
да по пра ви ма те ри јал ни по ло жај по ро ди це, да би Ро ђа мо гао да 
на ста ви шко ло ва ње. Ро ди он је ре вол ти ран се стри ном жр твом и 
ка те го рич но је од би ја.8 У свом ду гач ком уну тра шњем мо но ло гу 
(48–53) он се обра ћа мај ци и се стри пу тем ем фа тич ких апо стро фа: 
„Не, ма ми це, и Ду ња, не ће те ме пре ва ри ти!...” (48). Рас кољ ни ков 
об ја шња ва за ми шље ним адре са ти ма да Ду њу не оче ку је дру го до 
суд би на Со ње Мар ме ла до ве. За ми шље но обра ћа ње мај ци и се стри 
пре тва ра се у ди ја ло ги зо ва ни уну тра шњи мо но лог, у ко ме Рас
кољ ни ков за да је се би са мо кри тич на пи та ња у сар ка стич ном то ну.9

Мај чи но пи смо и ова ква Рас кољ ни ко вље ва ре ак ци ја, чи не 
по пра вља ње ма те ри јал ног по ло жа ја оси ро ма ше не по ро ди це и спа
са ва ње Ду ње од не во ље ног чо ве ка – мо гу ћим мо ти вом уби ства. 

Очи глед на Со њи на не сре ћа и бу ду ћа Ду њи на не сре ћа по ста ју 
још стра шни је за Рас кољ ни ко ва по сле епи зо де су сре та са пи ја ном, 
не мар но об у че ном де вој ком ко ју че ка му ште ри ја. Рас кољ ни ков је 
по тре сен оним што је ви део. До сто јев ски ов де чи ни све што мо же, 
да би чи та лац при пи сао Рас кољ ни ко ву ху ма ни стич ке мо ти ве.

На пу ту до ста на, из мо жден и уснуо у жбу њу, Рас кољ ни ков 
са ња сан о ко би ли ци ко ју уби ја пи ја ни вла сник, из пу ке обес ти и 
же ље за уби ја њем. У сну је Рас кољ ни ков ма ли де чак, ко ји гр ли 
гла ву мр твог ко ња и љу би жи во ти њу у очи и гу би цу. Сан пре до
ча ва ју на ку шта зна чи уби ти жи во, на па ће но би ће. Рас кољ ни ков 
се бу ди у ужа су:

„Бо же! – уз вик ну – је ли мо гу ће, је ли мо гу ће да ћу ја узе ти 
се ки ру и уда ри ти је по гла ви, раз мр ска ти јој ло ба њу... (...) та ја знам 
да то не ћу из др жа ти, па што сам он да до сад му чио са мог се бе? Још 
ју че, ју че, кад сам ишао да из ве дем ону... про бу, ја сам пот пу но схва
тио да не ћу из др жа ти... (...) Та још ју че, кад сам се спу штао ни за 
сте пе ни це, и ре као да је то по дло, гад но, ни ско... од са ме по ми сли 

8 Од ба ци ва ње жр тве по том сре ће мо код Ива на Ка ра ма зо ва, ко ји вра ћа 
Твор цу ула зни цу у ко нач ну свет ску хар мо ни ју, за ко ју пат ње не ви не де це слу же 
као „ђу бри во”. Као и Иван Ка ра ма зов, Рас кољ ни ков од би ја да при хва ти сре ћу, 
осно ва ну на пат њи дру гих љу ди. Ива но ва ар гу мен та ци ја (ПСС, XIV, 223–224) 
бу квал но од го ва ра оним мо ти ви ма ко је До сто јев ски у свом чу ве ном го во ру при
ли ком от кри ва ња спо ме ни ка Пу шки ну у Мо скви (8. ју на 1880. г.) при пи су је 
ко нач ном Та тја ни ном од ри ца њу од Оње ги на (ПСС, XXVI, 142), уп. Шмид В. 
„Братья Ка ра ма зовы” – на дрыв ав то ра, или ро ман о двух кон цах // Шмид В. 
Прозакакпоэзия. Пушкин–Достоевский–Чехов–авангард. СПб: Ина пресс, 
1998. 185–186.

9 Ми ха ил Бах тин ци ти ра овај мо но лог као при мер по ја ве ко ју он на зи ва 
„уну тра шња ди ја ло ги за ци ја” (Бах тин М. М. ПроблемытворчестваДостоевского 
// Бах тин М. М. Со бра ние со чи не ний. Т. 2. М.: Рус ские сло ва ри. С. 138–139; его же. 
ПроблемыпоэтикиДостоевского. Изд. 4ое. М.: Со вет ская Рос сия. С. 276–277).
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на ја ви ме ни се сму чи ло и ужас ме об у зео... Не, ја то не ћу из др жа
ти, не ћу из др жа ти! Не ка, не ка чак ни не ма ни ка квих сум њи у свим 
тим прет по став ка ма, не ка је баш све то што сам од лу чио овог по
след њег ме се ца ја сно као дан, исти ни то као арит ме ти ка, Го спо де, 
ипак се не ћу мо ћи од лу чи ти! Ја то не ћу из др жа ти, не ћу из др жа ти!... 
За што сам све до са да!...” (69, кур зив у ори ги нал ном тек сту).

У Рас кољ ни ко ву се бо ре два по ри ва, ра ци о нал на од лу ка за сно
ва на на чи стој ра чу ни ци и „арит ме ти ци”, с јед не стра не, и ужас од 
ње ног кон крет ног из вр ше ња, с дру ге. У сну је Рас кољ ни ков, за це ло, 
пре по знао сам се бе, и то као кр во жед ног и по хлеп ног зло чин ца.

Осим „арит ме ти ке”, ко ја обе ћа ва фи нан сиј ски спас и етич ко 
спа се ње мла дих же на, Рас кољ ни ков се, из гле да, ру ко во дио и са свим 
дру гом вр стом мо ти ва ци је. Мо же мо је на зва ти мит ском. Рас кољ
ни ков је у по след ње вре ме, на и ме, био су је ве ран. „И у це лој овој 
ства ри био је склон да ви ди не што са свим нео бич но, та јан стве но, 
као до каз за по сто ја ње из ве сних на ро чи тих ути ца ја и по ду дар но
сти” (72). Фа тум се, из гле да, уме шао и кад је чуо ка ко не по зна ти 
сту дент у ка фа ни при ча о не кој зе ле на ши ци, ње го вој зе ле на ши ци. 

„Већ са мо то учи ни ло се Рас кољ ни ко ву не ка ко чуд но ва то: он 
ово га тре нут ка иде оту да, а ов де баш о њој го во ре. На рав но, то је 
са мо слу чај ност, али, ето, он не мо же да се отре се јед ног ве о ма 
не о бич ног ути ска, а ов де баш као да му не ко иде на ру ку. Сту дент 
од јед ном по че да при ча свом дру гу раз не по је ди но сти о Аљо ни 
Ива нов ној” (73).

Ка да сту дент у ша ли из ја вљу је да би мо гао уби ти и опљач ка
ти ову про кле ту ста ри цу без ика кве гри же са ве сти, Рас кољ ни ков 
уз дрх та. „Ка ко је то би ло чуд но ва то!” (74)

Он при ма ове ре чи као на го ве штај суд би не. Ка да сту дент 
пред ста вља сво ју „арит ме ти ку” гу би та ка и ко ри сти, он не хо ти це 
ста вља у пр ви план со ци јал ноути ли тар ни мо тив уби ства, ко ји се 
у пот пу но сти сла же са Рас кољ ни ко вље вом бри гом о Со њи и Ду њи.

„Да је чо век уби је и узме њен но вац, па да се ка сни је по мо ћу 
тог нов ца по све ти слу же њу чи та вом чо ве чан ству и оп штој ства ри. 
Шта ти ми слиш, зар се не би по сле тај је дан си ћу шни зло чин за гла
дио хи ља да ма до брих де ла? За је дан жи вот – хи ља ду дру гих жи
во та, спа се них од тру ле жи и рас па да ња. Јед на смрт у за ме ну за сто 
жи во та, па то је, бра те, чи ста арит ме ти ка! А уо ста лом, шта зна чи 
на оп штим те ра зи ја ма жи вот те јек ти ча ве, глу пе и зле ба бе?” (75).

Ова ап стракт на иде ја, ко ја сту ден та, ка ко твр ди, у крај њој 
ли ни ји за ни ма са мо „због пра вед но сти”, и ко ју он, раз у ме се, не 
на ме ра ва да ре а ли зу је, про из во ди ду бок ути сак на Рас кољ ни ко ва. 
Ње го ве ми сли о не ка квој „пред о дре ђе но сти и на ред би” фор му ли
са не су у сло бод ном управ ном го во ру:
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„Али за што да чу је та кав раз го вор и та кве ми сли баш сад кад 
су се у ње го вој соп стве ној гла ви за че ле... баш та кве исте ми сли? 
И за што баш сад, тек што је иза шао од ба бе и по нео кли цу сво је 
ми сли, да на ба са на раз го вор о ба би?” (75, кур зив у ори ги на лу).

За Рас кољ ни ко ва је со ци јал ноути ли тар ни ар гу мент сту ден
та о арит ме ти ци ште те и ко ри сти на суд бин ски на чин по ве зан са 
со ци јал ном и етич ком суд би ном Со ње и Ду ње, и са ути ском о вла
сти тој фа тал ној пред о дре ђе но сти за уби ство. 

У ве зи са чуд ном по ду дар но шћу, да не по зна ти сту дент из го
ва ра упра во оно што је већ за о ку пи ло Рас кољ ни ко вље ве ми сли, 
мо гу ће је прет по ста ви ти да сту дент и ни је истин ско би ће, већ хи
ме ра, про јек ци ја оно га што Рас кољ ни ков у ду би ни ду ше осе ћа. 

Уну тра шњи кон фликт до во ди до рас ко ла по сту па ка и ми сли, 
што сиг на ли ше и са мо име ју на ка. У мо мен ту ка да се ру ка већ 
ма ша ору ђа за из вр ше ње де ла, гла ва још ни је спрем на за ње га, шта
ви ше, она га с га ђе њем од би ја. О то ме све до чи сво је вр сно об ја шње
ње при по ве да ча да Рас кољ ни ков вр ши те ме љи те при пре ме за уби
ство и да је у свој ству ору ђа иза брао се ки ру, док је све још ве о ма 
да ле ко од ре а ли за ци је.

„И кад би се чак не кад и де си ло да већ све до по след ње сит
ни це пре тре се и ко нач но од лу чи, и кад већ ви ше не би оста ло ни
ка квих сум њи, он би се и та да, из гле да, од ре као све га, као бе сми
сли це, чу до ви шно сти и не мо гућ но сти” (79).

Ни је ја сан пер спек тив ни ста тус ових ре чи. Да ли је то још 
увек при по ве да ње о све сти ју на ка у мо де лу сло бод ног ау тор ског 
при по ве да ња, или је пер спек ти ва већ пре шла на пер со нал ни пол 
и оства ру је се у сло бод ном управ ном го во ру? Та кво ко ле ба ње тач
ке гле ди шта из ме ђу при по вед ног и пер со нал ног по ла од ли ку је 
чи тав текст овог ро ма на.

Кон фликт из ме ђу ру ке и гла ве за пра во пред ста вља бор бу 
из ме ђу два гла са уну тар Рас кољ ни ко вље ве све сти. Је дан глас, са
вест, с га ђе њем се про ти ви ми сли, дру ги глас, ра зум, ру ко во ди се 
„арит ме ти ком” и пот чи ња ва ме ха нич кој си ли на вод не суд бин ске 
пред о дре ђе но сти. Ак тив ни глас под сти че на ак ци ју, док глас са
ве сти исту ак ци ју од ла же и, ма ка ко па ра док сал но зву ча ло, све 
ма ње ве ру је у сво је ко нач не од лу ке, усме ре не про тив де фи ни тив
них по те за ру ком.10

10 Са дру гом ка рак те ро ло шком мо ти ва ци јом и на дру гом ин те лек ту ал ном 
ни воу, До сто јев ски ов де опет гра ди рас кол све сти, ко ји је ин сце ни ран у Двој ни ку. 
Рас кол све сти по ја вљу је се и у ди ја ло гу Ива на Ка ра ма зо ва са Смер дја ко вом – у 
ди ја ло гу ко ји је Бах тин ана ли зи рао као вр ху нац умет но сти ди ја ло га код До сто
јев ског: јед ним од два сво ја уну тра шња гла са Иван од би ја да при ста не на оце
у би ство, док дру гим гла сом сиг на ли зу је да уби ство мо же да се де си про тив ње
го ве во ље (Бах тин М. М. Про блемы твор че ства До сто ев ско го. С. 163–166).
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Рас кољ ни ков пред са мим со бом на зи ва сво ју по се ту ста ри ци 
„про бом”, „не озбиљ но, не го она ко”.

„...и од мах ни је из др жао, пљу нуо је на све и по бе гао бе сан на 
са мо га се бе. А, ме ђу тим, чо век би ре као да је он сву ана ли зу, у 
сми слу мо рал ног ре ше ња пи та ња, већ до вр шио; ње го ва се ка зу и
сти ка из о штри ла као бри тва, и већ сам у се би ни је на ла зио све сних 
про ти вра зло га” (80).

По тра га за ар гу мен та ци јом про тив из вр ше ња де ла још је уве
ли ко би ла у то ку, кад се де си ло по зи ва ње на суд бин ску си лу, ко ја 
га при мо ра ва да пре ду зме из вр ше ње са мо га де ла. 

„По след њи дан, ко ји је из не на да на сту пио и све од јед ном 
ре шио, де ло вао је на ње га ско ро са свим фи зич ки: баш као да га је 
не ко узео за ру ку и по ву као за со бом, нео до љи во, сле по, не при род
ном си лом, без по го во ра. Исто као да му је скут од оде ла за пао у 
то чак ма ши не ко ја га је по че ла увла чи ти у се бе” (80).

Ка да за ми сао, нај зад, до ла зи до оства ре ња, Рас кољ ни ков ви ди 
се бе као ору ђе Про ви ђе ња. Ко ри сти се кон струк ци ја ко ја алу ди ра 
на суд би ну – „и кад је куц нуо час, све се де си ло не она ко као што 
је за ми шљао, већ не ка ко из не на да, чак ско ро нео че ки ва но” (81). 
Као да ни је уби јао он, већ суд би на. Она му је по ну ди ла и се ки ру 
ко ја је, по сле нео че ки ва ног при су ства слу шки ње, ко ја га је оме ла 
да узме се ки ру из ку хи ње, бле сну ла у со би ци вра та ра. По ру ској 
по сло ви ци: „Кад не по ма же бог, по ма же ђа во” (82), зло чи нац је, 
осе тив ши охра бре ње, ис ко ри стио срећ ну ко ин ци ден ци ју.

Две сто ти нак стра ни ца на кон то га, не где око сре ди не ро ма на, 
по ја вљу је се са свим но ва мо ти ва ци ја, у об ли ку члан ка ко ји је Рас
кољ ни ков на пи сао по ла го ди не ра ни је и ко ји је пу бли ко ван без 
ње го вог зна ња.11 Ислед ник Пор фи ри је Пе тро вич био је про чи тао 
тај чла нак под на сло вом „О зло чи ну” и пре ко уред ни ка ча со пи са, 
тра гом ини ци ја ла ко ји ма је био пот пи сан, до спео до Рас кољ ни ко
ва. У том члан ку је Рас кољ ни ков из у ча вао пси хо ло шко ста ње зло
чин ца то ком из вр ше ња зло чи на.12 Пор фи ри ја Пе тро ви ча, ме ђу тим, 
ма ње ин те ре су је „ори ги нал на” те за о то ме да акт из вр ше ња зло
чи на увек пра ти бо лест – што се и по твр ђу је у Рас кољ ни ко вље вом 
слу ча ју – а ви ше ми сао о то ме да на све ту по сто је „нео бич ни” 

11 Мо тив пи са ња трак та та опет ука зу је на Ива на Ка ра ма зо ва, ко ји из ла же 
сво ја фи ло зоф ска и прав на гле ди шта у че ти ри тек ста, од ко јих је нај у пе ча тљи
ви ја „По е ма о Ве ли ком Ин кви зи то ру”. 

12 То од го ва ра опи су си жеа ко ји је До сто јев ски по слао из да ва чу ли ста 
Русскийвестник сеп тем бра 1865. го ди не. Ро ман, за ко ји се још пред ви ђао на ра тор 
у пр вом ли цу, био је по све ћен „пси хо ло шком из ве шта ва њу о уби ству” (ви де ти: 
Бе лов С. Ро ман Ф. М. Достоевского„Преступлениеинаказание”. Л., 1979. С. 
11–13).
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љу ди, ко ји има ју пу но пра во да чи не сва ко ја ке зло чи не, као да за 
њих за кон и ни је пи сан.13

Рас кољ ни ков од мах уо ча ва зам ку ко ју му је при пре мио Пор
фи ри је Пе тро вич, и при хва та иза зов, осме ху ју ћи се гру бом и на
мер ном из вр та њу сво је иде је. Да је ње го ва ар гу мен та ци ја би ла 
та ква, цен зу ра не би про пу сти ла трак тат. Он је са мо „про стона про
сто алу ди рао” да нео бич ни љу ди има ју пра во да пре ко ра че пре ко 
из ве сних пре пре ка, али са мо у слу ча ју да то зах те ва оства ре ње 
њи хо ве иде је, спа со но сне за це ло чо ве чан ство. Ка да Ке пле ро ви и 
Њут но ви про на ла сци ни на ка кав дру ги на чин не би мо гли по ста
ти по зна ти љу ди ма, сем ако би се жр тво вао жи вот јед ног чо ве ка, 
де се ти не или сто ти не љу ди ко ји би сме та ли том про на ла ску, Њутн 
би он да имао пра во, и чак би био ду жан да укло ни тих де сет или 
сто љу ди, и на тај на чин об ја ви чо ве чан ству сво ја от кри ћа. (Се ти
мо се „арит ме ти ке” сту ден та у крч ми, ко ји је исто оправ да вао смрт 
зе ле на ши це хи ља да ма спа се них жи во та.) Осим то га, Рас кољ ни ков 
у члан ку раз ви ја иде ју да су за ко но дав ци и упра вља чи чо ве чан
ства, по чев од на ста ри јих па пре ко Ли кур га, Со ло на, Му ха ме да, 
На по ле о на итд. – без из у зет ка би ли зло чин ци. До но се ћи но ви за кон, 
са мим тим су га зи ли ста ри, ко ји се по што вао као све ти ња, и ни су 
се за у ста вља ли ни пред кр вљу, ако им је крв, по не кад и са свим 
не ви на, мо гла по мо ћи. Из ово га сле ди за кљу чак да сви љу ди, ко ји 
ма кар ма ло из ла зе из ко ло те чи не, и пре ра ста ју оп шти ни во, мора ју 
по сво јој при ро ди би ти зло чин ци. Та иде ја, на ста вља Рас кољ ни ков, 
уоп ште ни је но ва и би ла је већ хи ља ду пу та пу бли ко ва на. Ње му 
је ста ло до глав не ми сли. Она се са сто ји у то ме да се љу ди де ле на 
две ка те го ри је: „на ни жу (на обич не) та ко ре ћи на ма те ри јал ко ји 
слу жи је ди но за ра ђа ње се би слич них; и на љу де у пра вом сми слу 
ре чи, то јест оне ко ји има ју дар или та ле нат да у сво јој сре ди ни 
ка жу но ву реч” (282).

Ова те о ри ја „нат чо ве ка”, ка ко ју је по том фор му ли сао Ни че, 
и је сте основ на Рас кољ ни ко вље ва мо ти ва ци ја. Он је иде о лог и 
жи ви сво ју иде ју. За че та је не ко ли ко ме се ци ра ни је, и Рас кољ ни ков 
се че сто по зи ва на њу а да је ја сно не фор му ли ше. Чи та лац тек 
са да, на сре ди ни ро ма на, са зна је ка ква је то иде ја на ко ју је ју нак 
ви ше пу та алу ди рао, и ко ја га је, за пра во, на ве ла на уби ство. Ни 
дру ги мо ти ви ко је нам ау тор су ге ри ше ни су, ме ђу тим, су спен до

13 Тим по во дом К. Баршт је из нео две те зе: 1) са др жи на де ла не по ду да ра 
се са те мом о два ти па љу ди, ко ја се раз ма тра у раз го во ру са ислед ни ком; 2) те ма 
из бо ра пра вил ног жи вот ног пу та, фак тич ки раз ма тра на у де лу, на ла зи се под ути
ца јем де ла пе тер бур шког пу бли ци сте и кри ти ча ра Вик то ра Бу ре њи на (Баршт К. 
Фи ло соф ское эссе В. П. БуренинакакпретекстстатьиРодионаРаскольникова
вромане„Преступлениеинаказание”).
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ва ни, већ сво јим ху ма ни стич ком са др жи ном ко ри сте ју на ку за 
при кри ва ње сво је основ не иде о ло шке мо ти ва ци је.14 Рас кољ ни ков, 
осим то га, мо ра да се др жи суд бо но сног сми сла сво га на у ма, по што 
је из уста сту ден та у крч ми, баш ка да се вра ћао са „про бе” од зе
ле на ши це, чуо не дво сми сле ну фор му ла ци ју те сво је иде је.15

Из ла жу ћи сво ју те о ри ју, Рас кољ ни ков већ, да ка ко, схва та да 
не при па да ка те го ри ји „нео бич них” љу ди. Ње го ва бо лест му до
ка зу је да за о ста је од са мо про гла ше не су пер и ор но сти и да је са вест 
ја ча од те о ри је.

При о ри тет са ве сти над те о ри јом – то је цен трал на иде о ло ге ма 
До сто јев ског, ко ја се већ у ње го вом пр вом ро ма ну по ка зу је са свом 
оче вид но шћу. Ка сни је, у Бра ћи Ка ра ма зо ви ма, ова иде о ло ге ма је 
при ка за на у сло же ни јем об ли ку, код Ива на Ка ра ма зо ва, ко ји ули
ва по лу и ди о ту Смер дја ко ву иде ју оце у би ства а по том, због му ка 
са ве сти, и сам про па да.

14 То ком пи са ња ро ма на мо ти ва ци ја ју на ка под врг ну та је из ве сним про
ме на ма. У пр вом по ја шња ва њу за из да ва ча Ми ха и ла Кат ко ва уби ство је би ло 
за сно ва но на „чи стој арит ме ти ци”. Си ро ма шни сту дент ре ша ва да уби је и опљач
ка „глу пу, глу ву, бо ле сну и грам зи ву ста ри цу”, и то да би спа сао се бе, сво ју 
се стру и мај ку, и да по сле све га по ста не „ча стан чо век, све стан сво јих ду жно сти 
пред др жа вом”, по што се зло чин на при ро дан на чин „оправ да ва”, под усло вом 
да се уби ство ста ри це, ко ја ни са ма не зна за што жи ви на све ту, и ко ја би ио на ко 
умр ла на кон ме сец да на, мо гло да се на зо ве зло чи ном (310–311). У дру гој верзи
ји, ко ју До сто јев ски по чи ње да са ста вља, ба цив ши у ва тру ра ни је кон цеп те (уп. 
пи смо од 18. 2. 1886, ПСС, т. 27, с. 150), по ја вљу је се фи лан троп ски мо тив: „Ја 
до би јам власт, сти чем моћ (...) не ра ди зла, већ да бих до нео сре ћу”. Рас кољ ни
ков се мо ли: „Го спо де, ако је то грех – на пад на сле пу, глу ву, ни ко ме по треб ну 
ста ри цу (...) окри ви ме, сам се би сам су дио стро го, без снис хо дљи во сти...” (Бе лов 
С. В. Ро ман Достоевского„Преступленеинаказание”:Комментарий. Л.: Про
свещение, 1979. С. 18). Тек се у тре ћој фа зи фор му ли ше иде ја „нео бич ног чо ве ка”, 
и по де ла љу ди на „го спо да ре” и „ва ши”.

15 Ме ђу че ти ри узро ка Рас кољ ни ко вље вог зло чи на, ХорстЈур ген Ге рик 
по ми ње и сле де ће: 1) „по бу на про тив вла сти нов ца, оте ло вље не у ли ку на ка зне 
зе ле на ши це” и 2) „по тму ла ра дост због зла као та квог, скри ве ног иза обич них 
ра ци о нал них из го во ра, ко је по сти же сво је ђа вол ске ци ље ве под ма ском хи по те
тич ких им пе ра ти ва” (Ге ригк Х.Ю. ЛитературноемастерствоДостоевского
вразвитии.От„ЗаписокизМертвогодома”до„БратьевКарамазовых”. СПб.: 
Изд. Пу шкин ско го До ма, Не сторИс то рия, 2016. С. 61). Оба об ја шње ња су не у бе
дљи ва. Рас кољ ни ков уоп ште ни је кри ти чар ка пи та ли зма. Ге рик је склон со цио
ло шким об ја шње њи ма, од ко јих се ипак дис тан ци ра сле де ћим ка лам бу ром: 
„Успе шно прак ти ко ва но зе ле на штво уби стве но је за ње го ву жр тву баш као и 
Рас кољ ни ко вље ва се ки ра за зе ле на ши цу” (Ibi dem. С. 77). То да про та го ни ста 
же ли зло ра ди са мог зла од но си се на Смер дја ко ва, па клен ски ве штог уби цу из 
Бра ће Ка ра ма зо ва, а не на Рас кољ ни ко ва. Смер дја ков обра ћа па жњу на нај сит
ни је де та ље у сво јим уби стве ним пла но ви ма и де лу је хлад но крв но и про ми
шље но. Во ђен иде јом, Рас кољ ни ков се не бри не о де та љи ма, не те жи со ци јал ном 
ре ван ши зму, ни ти злу по се би; он по ку ша ва да спро ве де сво ју иде ју. То је срчи ка 
ње го вог зло чи на. Мо ти ва ци је ко је пред ла же ау тор од го ва ра ју дру штве ним по
гле ди ма и књи жев ним услов но сти ма, и би ле су ве о ма ра зу мљи ве оно вре ме ној 
пу бли ци.
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3. Тач ка гле ди шта и при ка зи ва ње све сти

Зло чин и ка зна – то је пр ви ру ски пси хо ло шки ро ман (ако не 
ра чу на мо не ве ли ког Двој ни ка). Ни у јед ном дру гом де лу ру ске књи
жев но сти рад ња ни је та ко ду бо ко уро ње на у свест ју на ка као у овом 
пр вом ве ли ком ро ма ну До сто јев ског. Пер со нал но по и ма ње спо ља
шњег све та Х.Ј. Ге рик опи сао је на сле де ћи на чин: „До сто јев ски 
гра ди спољ ни свет као про јек ци ју Рас кољ ни ко вље вог уну тра шњег 
све та”.16 Ова кон ста та ци ја не тре ба да нас до ве де до за кључ ка да се 
ов де ра ди о ти пу ро ма на, ко ји Франц Штан цел (1979) на зи ва „персо
нал ни ро ман”.17 При по ве дач ки еле ме нат је ов де пре ви ше јак. Мно
ги ис тра жи ва чи то об ја шња ва ју ти ме да је До сто јев ски пр во бит но 
пла ни рао при су ство ди је ге тич ког на ра то ра (у пр вом ли цу), уби це, 
ко ји пи ше сво ју ис по вест у ви ду днев ни ка (ПСС, т. VII, стр. 312–316). 
По ла зи ти од пре о ста лих тра го ва ра ни је за ми сли, на рав но, ни је по
хвал но за пи сца, по го то во та квог ко ји, ка ко по ка зу ју са чу ва не бе ле
жни це, по дроб но про ми шља пи та ња пер спек ти ве и при по вед не 
си ту а ци је, и са свим је све стан њи хо вог де ло ва ња на чи та о це.

У пр вој ски ци за из да ва ча „Ру ског ве сни ка”, где је ро ман по
том об ја вљи ван у на став ци ма, ау тор опи су је из глед и ком пе тен
ци је свог прет по ста вље ног на ра то ра на сле де ћи на чин: „У свим 
овим по гла вљи ма (ко ја су већ би ла на пи са на) он (то јест при по ве
дач) тре ба да пи ше, го во ри и пред ста вља се чи та о цу као да је 
ма ло по ме рио све шћу” (т. VII, с. 315).

Пре ла зак на не ди је ге тич ког на ра то ра (при по ве да ча у тре ћем 
ли цу) по стао је нео п хо дан и за то што уби ца не би мо гао сам да 
при ка же сво ју свест та ко по у зда но као објек тив ни при по ве дач. 
Осим то га, зна ње и се ћа ње ди је ге тич ког на ра то ра су при род но 
огра ни че ни, а До сто јев ски је увек во дио ра чу на о ве ро до стој ној 
мо ти ви са но сти. Он ни ка да ни је пи сао у ста њу ле ген дар ног ди вљег 

16 По ме ну то де ло, с. 56. При по вед ни свет ро ма на уро њен је та ко ду бо ко 
у хо ри зонт Рас кољ ни ко ва, да Ге рик (по ме ну то де ло, с. 81–92) об ја шња ва рад њу 
ро ма на, по чев од то бо жњег (!) Рас кољ ни ко вље вог бу ђе ња не по сред но пред сам 
чин, као ње гов сан. Сви до га ђа ји у ро ма ну су пот чи ње ни – по Ге ри ку – по ступ ку 
„де ле ги ра ног фан та зи ра ња” (по ме ну то де ло, с. 81). Рас кољ ни ко вљев сан, ко ји 
је ау тор из ми слио за ње га, има нар ци стич ки ка рак тер, по што чи тав свет, од но
сно све ва жне про та го ни сте ро ма на, укљу чу ју ћи и ислед ни ка, тај сан при мо ра ва 
да по се те Рас кољ ни ко вље ву уску та ван ску со би цу, пу тем че ти ри ус пи ња ња 
сте пе ни штем, ско ро до са мог кро ва. Ори ги нал на Ге ри ко ва хи по те за осла ња се 
на одр жив ар гу мент, али се су о ча ва са те шко ћа ма. Та кви фе но ме ни, као су срет 
са не по зна тим сту ден том ко ји гла сно из го ва ра нај скро ви ти је Рас кољ ни ко вље ве 
ми сли, чи не ћи се иза сла ни ком суд би не, де лу ју као про јек ци ја ју на ко вих ми сли. 
Не до ста ју би ло ка кве на тук ни це да је у пи та њу сан. По сто ји још је дан кон тра
ар гу мент: Ге ри ко во чи та ње не од го ва ра ин ту и ци ји чи та ла ца – а то је ар гу мент 
ко ји је те шко опо врг ну ти. До сто јев ски ни је пи сао за те о ре ти ча ре књи жев но сти.

17 Stan zel Franz К. The o rie des Erzählens. Göttingen, Van den ho eck, 1979.
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или све тог за но са. Ње го ве бе ле жни це за ро ман Мла дић по твр ђу ју 
ка ко је пом но про ми шљао аспек те при по вед не тех ни ке, све вре ме 
про ве ра ва ју ћи сво ја ре ше ња, уко ли ко ре зул та ти ње го ве кри тич ке 
ана ли зе ни су би ли за до во ља ва ју ћи. При по вест ди је ге тич ког на
ра то ра са др жи мно го број не сиг на ле не пот пу но сти ње го вог зна ња 
и се ћа ња, као и не до ста так же ље да се ка же све: „Да ље не ћу да 
го во рим. Јед но је ди но осе ћа ње – лу ди ло” (т. VII, с. 313).

У штам па ној вер зи ји за да так опи са ста ња ју на ко вог ума пре
ла зи на не ди је ге тич ког на ра то ра, ко га је ау тор у сво јим све ска ма 
на звао „не ви дљи вим али све зна ју ћим ство ре њем”. Овај на ра тор 
се по ја вљу је на сва ком ко ра ку са сво јим соп стве ним по ја шње њи
ма, оце на ма и ко мен та ри ма. Ту су и крат ки ме та ко мен та ри – као 
ми ни мал ни при по вед ни про до ри. На ра тор, ме ђу тим, во ли да уоп
шта ва. По го то во у пр вим де ло ви ма ро ма на склон је про стра ним 
ко мен та ри ма, по пут оног о пи ја ни ца ма и њи хо вом бр бља њу, док 
при пре ма по ја ву Мар ме ла до ва. Та кви ко мен та ри, ко ји осве тља ва ју 
на ра то ра и ње го во че сто ин фе ри ор но раз ми шља ње, има ју у ро ма
ни ма До сто јев ског не рет ко ко мич не ефек те и ре лак си ра ју рас по
ло же ње уну тар мрач ног кон тек ста.18

На рав но, у ро ма ну ве ли ку уло гу игра ју кла сич ни по ступ ци 
при ка зи ва ња све сти: управ ни уну тра шњи го вор и управ ни уну тра
шњи мо но лог. Па ипак, не тре ба пот це њи ва ти зна чај на ра то ро ве 
ин фор ма ци је о уну тра шњем жи во ту ју на ка. Че сто та кву ин фор ма
ци ју отва ра па саж чи ји сми сао или са же так се по том са оп шта ва 
у управ ном уну тра шњем или сло бод ном управ ном го во ру. Не рет ко 
се ва жни ду шев ни по кре ти или мо ти ва ци је по сту па ка ју на ка из ра
жа ва ју у на ра то ри јал ном са оп ште њу или у ин ди рект ном при ка зу.

У ро ма ну ве ли ки зна чај има ју ин ди циј ски и сим бо лич ки при
ка зи ду шев них кре та ња. Сви по ступ ци, го вор и ми сли ју на ка, 
укљу чу ју ћи и сно ве, по ста ју зна ко ви ти.19 

За рад при ка за уну тра шњег све та сво јих ју на ка До сто јев ски 
ко ри сти по сту пак ко ји ће раз ви ја ти и у сво јим ка сни јим ро ма ни ма: 
ого ља ва ње тај них мо ти ва и на ме ра ју на ка у ко му ни ка ци ји са дру
гих фи гу ра ма, и то у ди ја ло шком, управ ном, го во ру. Та кве „де ма
ски ра ју ће” фи гу ре ни су оба ве зно при ја тељ ски на стро је не пре ма 
ју на ку ко јег ка рак те ри шу, и ни су оба ве зно по зи тив не. Ис ка зи ва ње 
ау тор ске исти не пре ко тих не га тив них ли ко ва оми ље ни је по сту пак 
До сто јев ског, при ме њен још у фи ло зоф ским па са жи ма За пи са из 

18 Ви де ти, на при мер, Шмид В. Един ство раз но на пра вленных впе ча тле ния 
вос приятия. Рас сказыва ние и рас сказыва е мое в „Братьях Ка ра ма зовых” // Ac ta 
Lit te ra ria Aca de mi ae Scientiаrum Hun ga ri cae. T. 24 (1982). S. 57–63.

19 Ви де ти: Shaw J. T. Ras kol ’ni kov’s Dre ams // Sla vic and East Eu ro pean 
Jo ur nal. 17. 1973. P. 131–145.
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под зе мља. У Зло чи ну и ка зни „де ма ски ра ју ћу” уло гу игра про ниц
љи ви али крај ње не сим па тич ни ислед ник Пор фи ри је Пе тро вич и 
амо рал ни ци ник Сви дри гај лов. То „уна кр сно де ма ски ра ње” је дан 
је од раз ло га ве ли ке уло ге ди ја ло га у ро ма ни ма До сто јев ског. 

Рас кољ ни ков ни је је ди на фи гу ра у чи ју свест на ра тор има 
увид, и ко ја је при ка за на „из ну тра” – што је код До сто јев ског увек 
знак из ве сне из у зет но сти. Тим ста ту сом је снаб де вен Рас кољ ни
ко вљев при ја тељ а по том и Ду њин ве ре ник, Ра зу ми хин, Рас кољ
ни ко вље ва мај ка, Пул хе ри ја Алек сан дров на и Со ња Мар ме ла до ва, 
као и не га тив не фи гу ре, Сви дри гај лов и Лу жин.

Уо чи уби ства, у ко ме је ру ка би ла бр жа од гла ве, али још и 
ви ше по сле уби ства, Рас кољ ни ков за па да у те шко ду шев но ста ње, 
до жи вља ва на па де бо ле сти, све до ви ше днев ног гу бље ња све сти. 
То је, ба рем пре ма за ми сли ау то ра, пси хо фи зич ка ма ни фе ста ци ја 
не чи сте са ве сти. У дру гом де лу ро ма на ау тор има те жак за да так 
да из ра зи про мен љи ва ста ња све сти свог ју на ка, по дроб но и са 
од го ва ра ју ћим де та љи ма, не умек ша ва ју ћи при том су ви ше на
прег ну тост рад ње. То му ни је у пот пу но сти ус пе ло. Бр за сме на 
пси хо фи зич ких ста ња, са свим сво јим дра ма ти змом, де лу је по ма
ло за мор но. У сле де ћим ро ма ни ма, при ка зу ју ћи ду шев не дра ме 
сво јих ју на ка ко је му чи са вест, До сто јев ски по сту па оба зри ви је, 
што се ви ди, на при мер, у при ка зу рас по ло же ња Ива на Ка ра ма
зо ва по сле уби ства оца. 

У дру гом де лу Зло чи на и ка зне при ка зи ва ње уну тра шњег ста
ња оства ру је се по мо ћу на ра то ри јал ног са оп ште ња. Ево при ме ра 
те тех ни ке, ко ји до дат но по ка зу је скло ност на ра то ра ка крај но сти ма:

„Иза шао је сав дрх те ћи од не ка квог по мам ног, хи сте рич ног 
осе ћа ња, у ко ме је исто вре ме но био и де лић не из др жљи ве на сла де 
– али ипак мр зо во љан и стра шно умо ран. Ли це му је би ло ис кри
вље но као по сле не ког на сту па. Умор је бр зо ра стао. Сна га му се 
бу ди ла и ра сла од је дан пут од пр вог под сти ца ја, од пр вог раз дра
жљи вог осе ћа ња, али је исто та ко бр зо и опа да ла, упо ре до са сла
бље њем осе ћа ња” (182).

4. Пре лом

Пре лом од зло чи на ка ка ја њу од ви ја се пре ко мно го број них 
ма лих ко ра ка и не без вра ћа ња у про шлост. За пра во, пре лом се де
ша ва већ у то ку уби ства, ко је Рас кољ ни ков из вр ша ва та ко не про
ми шље но да нас на во ди на по ми сао да уби ца сам те жи свом раз от
кри ва њу. За ста ње Рас кољ ни ко вље ве све сти у дру гом де лу ро ма на, 
у ко ме је опи са но ње го во рас по ло же ње по сле учи ње ног де лик та, 
ка рак те ри стич не су на пр ви по глед су прот не тен ден ци је.
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С јед не стра не, Рас кољ ни ков је об у зет са мо по сма тра њем, и 
чу ди се сво јој не мар но сти пре ма тра го ви ма оста вље ним по сле 
зло чи на. Вра ћа се у сво ју со би цу и, за бо ра вив ши да за тво ри вра
та, у ка пу ту и ше ши ру сва љу је се на ди ван. Сле де ћег ју тра гро зни
ча во пре гле да сва ки део сво је оде ће, тра же ћи тра го ве кр ви, и стал но 
по на вља пре гле да ње, не ве ру ју ћи се би. Од јед ном спо зна је да су му 
укра де не ства ри још увек у џе по ви ма, и са кри ва их у ру пу ис под 
та пе та. 

„’Нек ми се све скло ни с очи ју, и нов ча ник та ко ђе!’ – ра до сно 
је раз ми шљао устав ши и ту по гле да ју ћи у угао, у ру пу ко ја се сад 
још ви ше пот кло бу чи ла. Од јед ном сав уз дрх та од стра ха. ’Бо же 
мој’, – ша пу тао је у оча ја њу, – ’шта је ово ме ни? Па зар је то скри
ве но? Зар се та ко кри је?’” (100).

Од јед ном се се тио пе тље ис под па зу ха ка пу та, на ко јој је но
сио се ки ру. Му чи га гу би так пам ће ња и схва та ња. „Шта, зар је 
мо гу ће да већ по чи ње, зар је мо гу ће да већ на сту па од ма зда?” (101).

Рас кољ ни ков се рас по лу ћу је на два „ја”, јед но ко је из вр ша ва 
де ла, и дру го „ја”, ко је по сма тра и ра су ђу је. Дру го „ја” мо же чак 
и да се под сме ва пр вом, ма да из ну ђе но и гор ко. Упла шен од по зи ва 
у по ли ци ју, Рас кољ ни ков је ско ро клек нуо на ко ле на, да се мо ли 
бо гу, али се на сме јао, „не мо ли тви, не го са мом се би” (102). Хо ће 
да на ву че ча ра пу, али схва та да је мо жда кр ва ва, па је ски да с ноге 
и опет обла чи, по што не ма дру гу пре о бу ку. „До ду ше, смех од мах 
сме њу је оча ја ње” (104).

На сто је ћи да при кри је тра го ве сво га зло де ла, све вре ме се 
вра ћа на ми сао да се ја ви у по ли ци ју. У при јем ној кан це ла ри ји, 
ку да су га по зва ли по са свим дру гој, не ва жној ства ри, об у зи ма га 
по тре ба да све при зна:

„Чуд но ва та му ми сао од јед ном па де на па мет: да при ђе Ни
ко ди му Фо ми чу и да му ис при ча све шта је ју че учи нио, све до 
по след ње сит ни це, за тим да по ђе за јед но с њим у свој стан, да му 
по ка же ства ри у ћо шку, у ру пи. Осе ћа ње по тре бе да то учи ни било 
је та ко ја ко да већ уста де с ме ста да та ко и ура ди. ’Ка ко би би ло 
да про ми слим ма кар тре ну так?’ си ну му у па ме ти. ’Не, бо ље је 
без ика квог раз ми шља ња, да ски нем бри гу с вра та!’” (115).

По тре ба да при зна спо па да га по дру ги пут у крч ми. Он пра ви 
алу зи је у раз го во ру са За ме то вом, и у за ви је ној фор ми ука зу је чак и 
на ме сто где су скри ве не ства ри. Ње гов са бе сед ник га сма тра лу дим.

Оба по ри ва, ла ко ми сле но по сту па ње са тра го ви ма зло чи на и 
при зна ње исти не, има ју за јед нич ку осно ву – же љу да се осло бо ди 
ужа сног по ступ ка. А рав но ду шност пре ма опљач ка ном по ка зу је да 
Рас кољ ни ков ни је био за ин те ре со ван ни за бо га ће ње, ни за оства
ре ње со ци јал нофи лан троп ских пла но ва.
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На кон зло чи на, Рас кољ ни ко ва об у зи ма осе ћај од врат но сти, 
ужа са, гне ва пре ма све му што ви ди. И пре ма бли ским при ја те љи
ма се од но си од бој но. Они то при пи су ју ста њу ње го вог здра вља, 
сме на ма гро зни це и не све сти. Ипак, основ но Рас кољ ни ко вље во 
ста ње је сте бес. Бес пре ма че му? Оче вид но не пре ма „ста њу ства ри 
где вла да зе ле на штво, без из гле да на про ме ну” ка ко при ме ћу је 
ХорстЈур ген Ге рик (2013, с. 84). Ге рик у овом слу ча ју при бе га ва 
мо ти ва ци ји, ко ју је ау тор по ну дио про гре сив ном чи та о цу то га вре
ме на. До сто јев ски је у зе ле на ши ци при ка зао обје кат на си ља ко ји је 
за та да нај по пу лар ни ји со ци јал ни уто пи зам био нај при хва тљи ви ји.

Рас кољ ни ко вљев бес је усме рен про тив са мо га се бе. И то из 
два раз ло га. С јед не стра не, он се љу ти на се бе што се спу стио до 
та ко ни ског, одур ног по ступ ка, чи је га не по сред не фи зич ке по сле
ди це – про би је на ло ба ња у ло кви кр ви – ис пу ња ва ју ужа сом и 
од врат но шћу. С дру ге стра не, он не мо же се би да опро сти што је 
ис пао не до ра стао овом по ступ ку и ни је мо гао хлад но крв но, као 
„нео би чан” чо век, да оста не рав но ду шан пре ма уко ри ма са ве сти.20 
Он схва та да, убив ши, ни је ус пео да пре сту пи ону гра ни цу ко ју 
је же лео да пре сту пи. 

„’Ба ба је глу пост! (...) Ба ба је, мо жда, и по гре шка; али ни је у 
пи та њу она – ба ба је би ла са мо бо лест... ја сам же лео да што пре 
пре ко ра чим... ни сам ја убио чо ве ка – убио сам на че ло! На че ло сам 
убио – али ни сам пре ко ра чио, остао сам на овој стра ни... Је ди но 
сам то умео: да уби јем! Али из гле да да чак ни то ни сам умео... (...) 
Ех, ја сам са мо јед на есте тич ка ваш и ни шта ви ше’ до да де он из
не на да и за сме ја се као лу дак” (297).

Сле де ћа ва ри ја ци ја, да та кроз уну тра шњи мо но лог ва ши, не 
са др жи пу ко са мо оп ту жи ва ње, већ ју нак и ужи ва – пу тем сво је 
вир ту о зне ре то ри ке чо ве ка из под зе мља – у ма зо хи стич ком са мо
ра зот кри ва њу.

„’Да, ја сам оди ста ваш’ – на ста ви он, злу ра до се хва та ју ћи 
за ту ми сао, че пр ка ју ћи по њој, игра ју ћи се и за ба вља ју ћи се њо ме, 
’пре све га за то што са да раз ми шљам о то ме да сам ваш; дру го, 
за то што сам цео ме сец да на уз не ми ра вао пре бла гу про ми сао по
зивaјући се за све до ка: да ја, зна чи, то не чи ним због свог те ла и 
на сла де, већ има ју ћи у ви ду ве ли чан ствен и леп циљ – хаха! Тре
ће, за то што сам дао реч да ћу при из вр ше њу уби ства па зи ти што 
ви ше на пра вич ност, на те жи ну и ме ру, и на ра чу ни цу: од свих 

20 Овај мо тив до бро раз у ме амо рал ни Сви дри гај лов, ко ји об ја шња ва Ав до тји 
Ро ма нов ној, са свој стве ним му ци ни змом, мо ти ве ње ног бра та: „Он је, из гле да, 
уо бра зио да је и он ге ни ја лан чо век, то јест био је у то не ко вре ме уве рен. Мно го 
се му чио и сад се му чи од по ми сли да је знао ство ри ти те о ри ју, али да без об зир
но пре ђе пре ко свог зло чи на, ни је имао сна ге; зна чи, ни је ге ни ја лан чо век. Е, а 
то је већ по ни же ње за ам би ци о зног мла дог чо ве ка, на ро чи то у на ше вре ме...” (532).
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ва ши ју иза брао сам нај не ко ри сни ју, и кад је уби јем, за ре као сам 
се да ћу узе ти тач но оно ли ко ко ли ко ми је по треб но за пр ви ко рак, 
ни ви ше ни ма ње (оста ло би, зна чи, оти шло на ма на стир, по те ста
мен ту – хахаха?)... И нај зад, ваш сам и за то”, до да де он шкр гу ћу ћи 
зу би ма, ’што сам ја лич но мо жда још по га ни ји и гад ни ји не го та 
уби је на ваш, и уна пред сам пред о се ћао да ћу то ре ћи се би по што 
уби јем! Зар се са ова квом стра хо том ма шта мо же упо ре ди ти! О, 
ба нал но сти! О, по дло сти!’” (297, кур зив у ори ги на лу). 

У овом са мо ра зот кри ва њу, ко је – по пут мно гих ис по ве сти и 
са мо би че ва ња ју на ка До сто јев ског – има цр те та шти не и са мо до пад
но сти, ју нак се спу шта од „нео бич ног чо ве ка” до нај о гав ни је бе стије.

Вр ху нац ро ма на чи ни игра мач ке и ми ша из ме ђу Рас кољ ни
ко ва и Пор фи ри ја Пе тро ви ча. Ислед ник на слу ћу је исти ну, али не ма 
до ка за. Он на сто ји да уло ви Рас кољ ни ко ва на пси хо ло шком те ре ну. 
Али Рас кољ ни ков зна: Пор фи ри је Пе тро вич не рас по ла же чи ње ни
ца ма, узда се у пси хо ло ги ју, а она има „два кра ја” (376).21 И успе ва 
да ма ње или ви ше успе шно од го во ри на иза зи вач ке на па де сво га 
про тив ни ка.22 Ја сно је да ду ел са ислед ни ком не ре зул ти ра исти
ном, не до во ди до пре о кре та у Рас кољ ни ко ву, ма да му Пор фи ри је 
Пе тро вич сво јим пи та њи ма на но си удар це, као „уши цом се ки ре 
по те ме ну” ка ко је сам на звао са слу ша ва ње у кан це ла ри ји по лици
је. Ис пи ти ва ње има па ра док са лан учи нак: до во ди Рас кољ ни ко ва 
до бе са и на во ди га, ма да је пр во имао на ме ру да све при зна, до 
скри ва ња исти не. Ту до ла зи до из ра жа ја убе ђе ње До сто јев ског, 
ко је је из ра зио и у Бра ћи Ка ра ма зо ви ма, да ла ич ко суд ство (не по
сред но по сле ре фор ме Алек сан дра Дру гог, 1864. го ди не) не мо же 
да обез бе ди три јумф пра вич но сти.

5. При зна ње и „пре по род”

У свом при зна њу кри ви це пред про сти тут ком Со њом Мар
ме ла до вом, што је био му чан про цес за њих обо је, Рас кољ ни ков 

21 Рас про стра ње ни мо тив у Бра ћи Ка ра ма зо ви ма, ко ји се ма ни фе сту је у ра
зним ва ри јан та ма: адво кат де фи ни ше пси хо ло ги ју као „па ли цу са два кра ја” (т. 
XIV, с. 154), ту жи лац ко ри сти из раз „дру га стра на ме да ље” (т. XV, с. 129), на ра тор 
ка рак те ри ше пу стињ ске стар це као „дво се кло се чи во” (т. XIV, с. 27). Основ ну мисао 
Ива но вог трак та та о цр кве ном пра ву, ко је су по др жа ва ли и цркве ни љу ди и ате и сти, 
ум ни ма на стир ски би бли о те кар на зи ва „иде јом са два кра ја” (т. XIV, с. 56).

22 Ука жи мо на ма ли ме та по ет ски ис пад ау то ра. Пор фи ри је Пе тро вич опи
су је по сао ислед ни ка као „сво је вр сну сло бод ну умет ност” и сма тра „ду бо ко ми
сле ну пси хо ло шку ис тра гу” не ко ри сном, уко ли ко је она „по фор ми” од већ ску
че на. Ис тра га ко ју ислед ник при ме њу је у слу ча ју са Рас кољ ни ко вом пред ста вља 
„ого ља ва ње по ступ ка”, ка ко су то по том на зва ли ру ски фор ма ли сти, и оста је 
уне ко ли ко дво стру ка. У Бра ћи Ка ра ма зо ви ма и ту жи лац и бра ни лац ко ри сте 
по јам „ро ман” не би ли дис кре ди то ва ли ме тод про тив ни ка. 
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из но си на вод не узро ке сво га по ступ ка у ви ше на вра та. При то ме 
по на вља зам ке ко је је ау тор на ме нио чи та о цу. Пр во об ја шње ње 
гла си ова ко: па да, убио је, „да опљач ка” (445). Со њу љу ти овај не
у бе дљи ви од го вор, и прет по ста вља да је био гла дан и да је хтео да 
по мог не мај ци. Не, по ри че он, да је убио због гла ди, са да би треба
ло да је сре ћан. У свом дру гом об ја шње њу из но си јој сво ју на по ле
 он ску иде ју: „Ја сам хтео да по ста нем На по ле он, и за то сам убио” 
(447). По сле по нов ног де ман ти ја („Све је то глу пост, ско ро са мо 
бр бља ње!” (448), он уво ди у игру и на па ће ну мај ку, и по ни же ну 
се стру, чи ји жи вот је же лео да олак ша. Ни то об ја шње ње не уве ра
ва Со њу. Та да он из но си са свим ци ни чу ва ри јан ту: „Не, Со ња, то 
ни је тач но (...). Бо ље за ми сли да сам ја са мо љу бив, за ви дан, зао, од
вра тан, осве то љу бив... па, мо жда и склон лу ди лу” (450). Ви дев ши 
да скеп са ње го ве слу ша тељ ке не спла шња ва, Рас кољ ни ков за па да 
у „не ко мрач но ус хи ће ње” и, као у бу ни лу, из но си пра ве мо ти ве 
зло чи на:

„Ни сам ја убио за то да мај ци по мог нем – глу по сти! Ни ти за то 
да по ста нем до бро твор чо ве чан ства по што до би јем сред ства и 
власт. Глу по сти! Ја сам про сто – убио; убио због се бе, са мо због 
се бе (...) Ме ни ни је но вац био по тре бан кад сам убио; ни је ми то ли
ко био по тре бан но вац ко ли ко не што дру го (...) Ме ни је та да тре
ба ло да до знам, и то да до знам што пре, да ли сам ја ваш као и сви 
или сам чо век? Имам ли сна ге да пре ко ра чим нор ме или не мам? 
Смем ли се усу ди ти да узмем или не смем? Је сам ли ни штав но 
ство ре ње или имам пра во” (452, кур зив у ори ги на лу).

Шта на во ди Рас кољ ни ко ва да се ис по ве ди Со њи, да јој пред
ло жи за јед нич ки жи вот? Ни је при ву чен ње ним жен ским ча ри ма. 
У пр вим ути сци ма о мла дој же ни, при ли ком ра ни јих су сре та, 
еро ти ка не ма при мет ну уло гу. Тек ка сни је ње на са о се ћај ност иза
зи ва код ње га сна жну, до та да не по зна ту емо ци ју, ко ја га об у зи ма 
и опле ме њу је.

За вре ме пр вог су сре та са Со њом Рас кољ ни ков је схва тио шта 
за њу зна чи но во за вет на при ча о Ла за ре вом вас кр сну ћу, на че му 
по том и сам уз бу ђе но ис тра ја ва. Схва тио је да на тај на чин она 
от кри ва сво ју ду шу пред њим, и да же ли да му чи та из ове књи ге, 
„иа ко је она ту го ва ла и стра шно се не че га бо ја ла при сту па ју ћи чи
та њу” (352). Он ви ди у њој не то ли ко же ну ко ли ко му че ни цу, ка ко 
му ју је пред ста вио и њен отац. И то што па да ни чи це пред њу, и 
љу би јој но гу, он прав да чи ње ни цом да се ни је по кло нио њој, већ 
све ко ли кој пат њи чо ве ко вој. Же ли да на ста ве за јед но, по што су 
„за јед но про кле ти” (355). Спа ја их то што су за јед но пре шли гра
ни цу: „Зар ти ни си то исто учи ни ла? Ти си исто та ко пре ко ра чи ла... 
има ла си сна ге да пре ко ра чиш” (355).
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Пут од при зна ња пред Со њом до пред сто је ћег „вас кр сну ћа” 
и „пре по ро да” би ће дуг и ви ју гав. Ње гов раз вој ка по ка ја њу и иску
пље њу успо ра ва се мно го број ним ре ци ди ви ма и по нов ним са мо
о прав да њи ма. Ње гов од го вор се стри, ко ја га те ши ре чи ма да је, 
по ла зе ћи на стра да ње, већ упо ла опрао свој зло чин, гла си:

„Зло чин? Ка кав зло чин? (...) Зар то што сам убио гад ну ште
то чи ну, ваш, ба бузе ле на ши цу, са свим не по треб ну, ко ја је си ро
ти њи пи ла крв, њу уби ти зна чи за слу жи ти опро штај за сто ти ну 
гре хо ва – зар је то зло чин? Не ми слим ја о ње му ни ти га ми слим 
пра ти” (400).

Пред се стром он из но ва за у зи ма по зу „до бро чи ни те ља чо ве
чан ства” и кри ви се бе са мо због соп стве не не ве шти не и „не да ро
ви то сти”. Од по ка ја ња је да ље не го ика да. Осве шћу је се тек кад 
му се по глед срет не са Ду њи ним очи ма, у ко ји ма пре по зна је не
из ре ци ву пат њу ко ју је иза звао. Свест о том уз врат ном са о се ћа њу 
из но ва га во ди Со њи. Оно што га го ни на при зна ње пред по ли ци
јом ни је то ли ко ње го ва хри шћан ска ве ра или кр стић ко ји му је 
по кло ни ла, ко ли ко ње на са ми ло сна љу бав. То мо ра се би да при зна 
– ма кар и у ци нич ном об ли ку, ка ко се ви ди из ње го вог уну ра шњег 
мо но ло га: 

„Па за што сам, због че га сам до ла зио к њој? Ре као сам јој – 
по слом; а ка квим по слом? Ни ка ка вог по сла ни је би ло. Да јој ка жем 
да идем? Па шта он да? Мно го ми је то тре ба ло! Мо жда ја њу во лим? 
А не, не! Ето, оте рао сам је сад као псе то. Или су ми, у ства ри, 
ње ни кр сто ви би ли по треб ни! О, ка ко сам ни ско пао! Не, ме ни су 
би ле по треб не ње не су зе, ме ни је би ло по треб но да ви дим њен 
страх, да гле дам ка ко јој се ср це сте же и ки да! Би ло ми је по треб
но да се ма кар за не што ухва тим, да од го дим, да по гле дам жи во 
ство ре ње! И ја сам смео да се то ли ко уздам у се бе, да та ко ви со ко 
ми слим о се би – бед ник је дан, ни шта ви ло, по длац, по длац!” (568, 
кур зив у ори ги на лу).

Пре не го што је „по шао” и пре дао се по ли ци ји, он од ла зи на 
Сен ску пи ја цу, да при зна „пред све том”, да учи ни оно што је од 
ње га зах те ва ла Со ња. Им пулс ко ји во ди Рас кољ ни ко ва ка овом 
нео че ки ва ном по ступ ку, ко ји за пра во озна ча ва пре лом у ње го вом 
раз во ју, при ка зан је на ра то ри јал но:

„И то ли ко га је већ би ла уту кла без из ла зна ту га и не мир це лог 
овог вре ме на, а на ро чи то по след њих ча со ва, да са же ђу за ро ни у 
мо гућ ност овог но вог, пу ног осе ћа ња. Оно га об у зе из не на да, као 
не ка кав на ступ: пла ну у ду ши као вар ни ца, и од јед ном га огањ 
об у зе све га. Све у ње му од јед ном омек ша и су зе га об ли ше. Ка ко 
је ста јао, та ко је и пао на зе мљу...” (369).
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Пој мо ви ма „огањ” и „вар ни ца” До сто јев ски се оду жу је сред
њо ве ков ном ми стич ком из ра зу хри шћан ских осе ћа ња.

Ма да Рас кољ ни ков ов де пре ла зи гра ни цу из ме ђу ин те лек ту
ал ног ви со ко мер ја и јав ног по ни же ња, у скла ду са иде јом сво га 
ау то ра, са вр ше но рав но ду шно и, по пут му че ни ка у хри сто ло шкој 
по зи, из др жа ва под смех од стра не окол ног на ро да, он још ни је 
до шао до кра ја свог пу та.

По сле при ка зи ва ња са слу ша ња, са мог про це са су ђе ња и из ри
ца ња за слу же не ка зне, ви ди мо га у епи ло гу кроз го ди ну и по да на, 
на си бир ској ро би ји. Чи ни се да се вра тио на пре ђа шње ста но ви
ште, за тво рио у се бе, огра дио од сво јих са пат ни ка, чак и од Со ње, 
ко ја га је пра ти ла и пре ма ко јој се по на шао при лич но не дру же љу
би во. Он се раз бо лео од „ра ње ног по но са”, не сма тра да је крив, 
жа ле ћи је ди но због „обич ног не у спе ха – што се сва ко ме мо же де
си ти”. Сти део се што „по не кој пре су ди сле пе суд би не (...) мо ра да 
се сми ри и по ко ри пред бе сми сли цом не ка кве пре су де” (586). Не 
при зна је свој зло чин и пи та се да ли је ње го ва иде ја би ла глу пља 
од дру гих иде ја и те о ри ја ко је по сто је на све ту. Ако се су ди не при
стра сно, та ње го ва иде ја и ни је та ко чуд на. У очи ма Рас кољ ни ко ва 
ње гов зло чин се са сто ји у то ме што ни је из др жао већ је до бро вољ
но све при знао. „Ето шта је он је ди но сма трао сво јим зло чи ном: 
са мо то што ни је из др жао до кра ја и што се сам при ја вио вла сти ма 
и при знао кри ви цу” (588).

Му чи ла га је по ми сао за што се та да, сто је ћи над ре ком, ни је 
убио. У та раз ми шља ња про ди ре и на ра тор, ко ји је све до са да 
го во рио у име свог ју на ка у сло бод ном управ ном го во ру. Са да пак 
на ра тор име ну је ра ни је не фор му ли са ну слут њу ју на ка: да је сто
је ћи над ре ком ве ро ват но сам на слу ћи вао да се у ње го вим уве ре
њи ма кри је ду бо ка лаж.

„Ни је схва тао да је то на слу ћи ва ње мо гло би ти ве сник бу ду ће 
пре крет ни це у ње го вом жи во ту, бу ду ћег ње го вог вас кр се ња, буду
ћег но вог по гле да на жи вот” (588).

По мо ћу на ра то ри јал ног име но ва ња оно га што ју нак не раз у
ме, у текст ро ма на ула зи кључ ни по јам – „вас кр се ње”.

И опет је Со ња та ко ја по ка зу је ју на ку пут. Па ипак, ни је њено 
„ра ди кал но хру шћан ство” оно што спа са ва Рас кољ ни ко ва, ка ко 
сма тра ве ћи на ре ли ги о зних ту ма ча. Рас кољ ни ко вље во ср це проже
ла је не у ни шти ва во ља за жи во том и не по ко ле бљи ва вер ност Соњи:

„Хте ли су да го во ре али ни су мо гли. Очи су им би ле пу не 
су за. Обо је су би ли бле ди и мр ша ви; али на тим бле дим и бо ле шљи
вим ли ци ма већ је си ја ла зо ра об но вље не бу дућ но сти, пот пу ног 
вас кр се ња у но ви жи вот. Њих је вас кр сла љу бав; ср це јед но га но
си ло је у се би не ис црп не из во ре жи во та за ср це дру го га” (593).
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Обра ти мо па жњу на то да у овом ши ро ко пер со нал но пер спек
ти ви са ном ро ма ну „зо ра об но вље не бу дућ но сти” ни је за ру де ла у 
све сти ју на ка, већ у ау то ри тар ној ре чи на ра то ра.

Епи лог се за вр ша ва на ја вом „но ве по ве сти” – по ве сти „по ступ
ног об на вља ња чо ве ко вог”, по ве сти ње го вог „по ступ ног пре по ро да” 
(594). Овом на ја вом исто рија до га ђај но сти у књи жев но сти до сти же 
свој вр ху нац. 

Пре ве ла с руског
Дра ги ња Ра ма дан ски




