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Е С Е Ј И

МИ ЛО САВ БА БО ВИЋ

УТИЦАЈРОМАНАДОСТОЈЕВСКОГ
НАСТВАРАЛАШТВОФРАНЦАКАФКЕ,

АЛБЕРАКАМИЈАИМИХАИЛАЛАЛИЋА1

СА ЖЕ ТАК: Текст пред ста вља пре вод са ру ског је зи ка ака де
ми ка Ми ло са ва Ба бо ви ћа у ко јем је дат пре глед ути ца ја кла сич не 
ру ске књи жев но сти на за пад ну кул ту ру у дру гој по ло ви ни XIX ве ка. 
Глав на пре о ку па ци ја ау то ра овог тек ста у ве ли кој ме ри је сте на 
ко ји на чин се вред ност ру ске књи жев но сти осли ка ва ла у де ли ма 
пи са ца ван ње них ма тич них гра ни ца. Бу ду ћи да се те жи све ве ћем 
ма ски ра њу овог упли ва, овај рад, на из ве стан на чин, пред ста вља 
до при нос ре ал ном са гле да ва њу свет ског ути ца ја ру ске ли те ра ту ре 
и кул ту ре.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Фјо дор М. До сто јев ски, Франц Каф ка, Ал бер 
Ка ми, Ми ха и ло Ла лић, ру ска књи жев ност2

На ста ја ње и раз ви ја ње књи жев них пра ва ца и умет нич ких 
ме то да раз ма тра се на свет ском ни воу. На тај на чин, на ци о нал на 
књи жев ност су сре ће се и укљу чу је у оп ште књи жев не про це се, 
де фи ни шу ћи сво ју уло гу у тим про це си ма, као и вред ност свог 
умет нич ког до стиг ну ћа.

Ме ђу тим, ме ђу на род ну ко му ни ка ци ју кул ту ра ка рак те ри ше 
из ра зи та не у рав но те же ност, чи ји је ја сан при мер од нос ру ске и 
европ ске књи жев но сти. Кри ти чар Па вел Ањен ков, ко ји је жи вео 
у Не мач кој, Фран цу ској, Швај цар ској и Ита ли ји, од лич но је по зна
вао књи жев ност по ме ну тих на ро да. Ва си лиј Бот кин је пи сао о Хоф
ма ну, Жорж Санд, о фи ло зо фи ји Хе ге ла, Ше лин гу, Фу реу и Ка беу. 

1 Из вор: Рус ский язык за ру бе жом, Но. 1/94, стр. 96–102.
2 Са же так и кључ не ре чи пи са ла Лу на Гра дин шћак.
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Алек сан дар Дру жи нин је ру ског чи та о ца упо зна вао са ро ма ни ма 
Ф. Ско та, Ди кен са, са Шек спи ро вим дра ма ма. Стан кје вич, Гра нов
ски, Тур ге њев, ко ји су се шко ло ва ли на Бер лин ском уни вер зи те ту, 
чи та ли су ре мекде ла Ши ле ра, Хај неа. А обр ну то, ка да је че тр де
се тих го ди на XIX ве ка Бал зак бо ра вио у Ки је ву, он ни је ни шта 
знао о ства ра ла штву Пу шки на, Љер мон то ва, Го го ља, и мла дог До
сто јев ског. Про дор ру ске ли те ра ту ре на за пад по чео је кра јем се дам
де се тих го ди на, ка да су би ли об ја вље ни фран цу ски пре вод Ра та 
и ми ра (1879) и не мач ки пре вод Зло чи на и ка зне (1881).

Н. А. Мо ти ле вој с пра вом на по ми ње да је „ис ти ца ње ру ске 
књи жев но сти у пр ви план свет ског ли те рар ног про це са” до га ђај 
од од ви ше ве ли ког зна ча ја да би био мо ти ви сан слу чај ним раз ло
зи ма или до бром во љом од ре ђе них по је ди на ца, би ло да се ра ди о 
М. Во ги јеу или И. Тур ге ње ву. За пра во, ру ска књи жев ност је сте кла 
свој углед у Евро пи, а ка сни је у Аме ри ци, за хва љу ју ћи ства ра ла
штву сво јих ге ни ја, у пр вом ре ду До сто јев ског, Тол сто ја и Че хо ва. 
Ње на драж је вр ло ве ро ват но утвр ди ла и чи ње ни ца да је ова лите
ра ту ра на шла сво је обо жа ва о це ме ђу ве ли ким пи сци ма За па да, 
ко ји су, упр кос њи ма свој стве ној су је ти, пра вич но оце ни ли зна чај 
ње не те ма ти ке и екс пре си ју умет нич ког ова пло ће ња иде ја. Та ко је, 
на при мер, Про спер Ме ри ме пи сао: „Име Ива на Тур ге ње ва да нас 
је из у зет но по пу лар но у Фран цу ској; сва ко ње го во де ло оче ку је 
се са та квим не стр пље њем и чи та се с та квим за до вољ ством у 
Па ри зу као и у Пе тер бур гу”. Ка да је Мо па сан про чи тао „Смрт 
Ива на Или ча”, он је у на ле ту оду ше вље ња из ја вио да сва ње го ва 
де ла не вре де ко ли ко јед на Тол сто је ва при ча.

Обе ле жа ва ју ћи сто го ди шњи цу Го го ље вог ро ђе ња, ен гле ски 
пи сци Гол свор ди и Гар нет из ја ви ће да их ру ска књи жев ност нај
ви ше уз бу ђу је по пи та њу људ ско сти: 

Овај осе ћај је тим пре осе ћај истин ског брат ства, ко је ује дињу
је це ло раз је ди ње но чо ве чан ство. Са та квим осо би на ма, ру ска књи
жев ност је по ста ла ба кља ко ја је јар ко оба сја ва ла и нај там ни ји ку так 
на ци о нал ног жи во та. Али све тлост ове ба кље раз ли ла се да ле ко 
из ван гра ни ца Ру си је, те је оба сја ла це лу Евро пу. 

Гол свор ди је јед ном из ја вио: „Ка да би ме пи та ли ко ји ро ман 
сма трам нај бо љим у свет ској ли те ра ту ри, ја бих без ко ле ба ња одго
во рио – Рат и мир”. А у пред го во ру ен гле ском из да њу Ане Ка ре њи
не је на пи сао: „Ру си ја у та квим им по зант ним де ли ма, као што је Рат 
и мир и Ана Ка ре њи на, је сте Ру си ја про шлог вре ме на, ко ја је да нас 
раз ру ше на и не ће би ти об но вље на. И ка ко смо срећ ни што су сачу
ва на два та ко ве ли ка плат на, ко ја су осли ка ла од ла зе ћу епо ху”.
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Књи га Ро ме на Ро ла на о Тол сто ју по чи ње ре чи ма ус хи ће ња: 

Ве ли ка ду ша Ру си је, пла мен ко ји је за све тлио по чет ком овог 
ве ка, би ла је за љу де мог по ко ле ња нај ве дри ја ра дост, ко ја је оба сја
ва ла на шу мла дост. Без об зи ра на то да ли су иде је Тол сто ја ориги
нал не или не, та кав мо ћан глас ни ка да се ни је разлéгао Евро пом.

Фа сци ни ран нат про сеч ним та лен том Че хо ва, Бер нард Шо је 
ре као: „Ка да сам про чи тао дра ме Че хо ва, по же лео сам да све сво
је дра ме спа лим.”

Као што је по зна то, култ До сто јев ског као нај ве ћег ро ма но пи
сца свет ске ли те ра ту ре утвр дио се, пре све га, у Не мач кој, а то ме 
су умно го ме до при не ли члан ци То ма са Ма на и Ште фа на Цвај га. 
У пред го во ру књи зи А. Ели јас бер га Ру ска књи жев ност у пор тре
ти ма Т. Ман је пи сао:

Ево, пред на ма про ла зе они, хе ро ји ове књи жев но сти, но си о ци 
ру ске ми сли, све до јед но га бор ци и за штит ни ци ду ше, му че ни ци 
ве ли ке од го вор но сти пред иде јом чо веч но сти. Да ли је мо гу ће пре
ли ста ва ти ове стра ни це дру га чи је не го са стра хо по што ва њем. До
да ћу: и са вр ло лич ном и ин тим ном по тре се но шћу.

Ови ре до ви, ко ји зву че као ис по вест, до при но се раз у ме ва њу 
због че га је То мас Ман на чи нио чу де сну син таг му „све та ру ска 
ли те ра ту ра”.

Нај ва жни ји по да так о рас про стра њи ва њу ру ске књи жев но сти 
у Евро пи пред ста вља сре ди на осам де се тих го ди на XIX ве ка ка да 
су би ле об ја вље не три зна чај не књи ге: Ру ски ро ман Мел хи о ра Во
ги јеа (1886), Исто ри ја ру ске књи жев но сти А. Рај нхол да (1886) и 
Ру си ја. По гле ди и раз ми шља ња Ге ор га Бран де са (1887). Из о ста вља
ју ћи се кун дар не ин фор ма ци је о ру ском ро ма ну, Во ги је је ис та као 
у пр ви план но ви ну ре а ли зма, умет ност и сна гу мо ра ла ру ских 
кла си ка. С осе ћа јем гор чи не је Во ги је за кљу чио да се цен тар свет
ске књи жев но сти из Фран цу ске пре ме стио у Ру си ју: „Ру ко во де ће 
иде је, ко је су пре о бра зи ле Евро пу, ви ше не про из и ла зе из фран
цу ске ду ше... На ша је књи жев ност због сво јих гре ша ка из гу би ла 
над моћ у ин те лек ту ал ном све ту.”

Ге орг Бран дес у свом ка пи тал ном де лу Глав ни то ко ви европ ске 
књи жев но сти ни је укљу чио ру ску књи жев ност, очи глед но из незна
ња, али је ту сво ју гре шку ис пра вио у по ме ну тој књи зи о Ру си ји. 
Исти на, зна ње о ру ској кул ту ри у то вре ме у Дан ској би ло је то ли
ко ма ло да се пре во ди лац Тур ге ње ва, Ме лер, ни је слу жио ње го вим 
де ли ма у ори ги на лу, већ је ко ри стио пре во де на не мач ком је зи ку.
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Под ути ца јем про це не Во ги јеа у Ита ли ји се по ја ви ла књи га 
То ма зеа Кар ле ти ја Са вре ме на Ру си ја (1894). Ње го во ми шље ње о 
ру ском кри тич ком ре а ли зму очи глед но по ле ми ше са глав ним те
за ма Бран де са: „Ру ска ре а ли стич ка шко ла – пи сао је Кар ле ти – по 
мо ме убе ђе њу, сто ји из над свих ре а ли стич ких шко ла у књи жев но
сти на шег сто ле ћа”. До слич ног за кључ ка до шао је и Гол свор ди у 
члан ку Рус и Ен глез упу ће ног Ру си ма: „Про за ва ших ве ли ка на – нај
моћ ни ја је и нај жи во твор ни ја стру ја у мо ру са вре ме не књи жев но
сти, стру ја моћ ни ја, усу ђу јем се ре ћи, од би ло ко је од оних ко је 
Бран дес пра ти у свом мо ну мен тал ном де лу.”

Осам де се тих го ди на XIX ве ка ру ска књи жев ност је по ста ла 
пред мет ши ре па жње и у Шпа ни ји. Пе рес Гаљ дос, нај зна чај ни ји пред
став ник кри тич ког ре а ли зма, био је упо знат са ру ским ро ма ном 
пре ко фран цу ских пре во да. Го ди не 1887. по ја ви ла се књи га Еми
ли је Пар до Ба сан Ре во лу ци ја и ро ман у Ру си ји, ко ја је ду го вре ме
на би ла нај ши ри пре глед ру ске ли те ра ту ре на шпан ском је зи ку. 
За хва љу ју ћи тој књи зи, као и пре во ди ма ру ских кла си ка на шпан
ски је зик, ру ска књи жев ност по че ла је да про ди ре у кул тур ни жи вот 
др жа ва Ла тин ске Аме ри ке, где је ме ђу ло кал ним пи сци ма на шла 
сво је по што ва о це и след бе ни ке. О то ме све до чи књи га во де ћег пи
сца А. Ка сти ње ро са Ду ша Ру си је (1923), ко ји се, као и мно ги пи сци 
Евро пе, ди вио ства ра ла штву ру ских ро ма но пи са ца.

Ула зак ру ске књи жев но сти у САД по чео је се дам де се тих го
ди на про шло га сто ле ћа. Пр во зна чај но де ло, из да то у Аме ри ци, 
би ло је Оче ви и де ца у пре во ду Ју џи на Скај ле ра (1868). А већ сре
ди ном осам де се тих го ди на Д. Кир кленд свој чла нак о Тол сто ју на
сло вио је сен за ци о нал но – Тол стој и про дор ру ског ро ма на. Ви ли јам 
Фелпс у књи зи Есе ји о ру ским ро ма но пи сци ма (1911) сма тра ру ски 
ро ман „гла сом ди ва про бу ђе ног из сна”. Лео Ви нер, по зна ти пре
во ди лац Тол сто ја и за чет ник си сте мат ског на уч ног из у ча ва ња ру ске 
књи жев но сти у САД, про гла сио је ру ске кла си ке до стој ним це лог 
чо ве чан ства: „Они су учи ли од За па да, са да су они по ста ли ње гов 
учи тељ...”

Ру ска кла сич на књи жев ност XX ве ка уне ла је у свет ком плекс 
дру штве них и етич ко фи ло зоф ских пи та ња и про бле ма, ко ји се у 
све ту раз ли чи то пер ци пи ра ју, од са гла сно сти са њи хо вим ту ма че
њи ма до су прот ста вља ња и по ле ми ке са њи ма. Но, не ги ра ње зна
че ња ових пи та ња и од вра ћа ње од нео п ход но сти за по ста вља ње 
истих, не мо гу ће је. Упр кос тен ден ци ја ма не мач ког ост фор шун га3, 

3 Не мач ки из раз ко ји да ти ра из XVI II ве ка и озна ча ва про у ча ва ње под руч
ја ис точ но од је згра не мач ког го вор ног под руч ја. У сво јој осно ви, Ост фор шунг 
је прет по ста вљао да су Нем ци и Не мач ка су пер и ор ни ји од По ља ка и Пољ ске, 
и на сто јао је да до ка же ову те зу. Иде ја не мач ке су пер и ор но сти и пру ски сте ре
о ти пи о По ља ци ма би ла су основ на уве ре ња овог ли ниј ског ис тра жи ва ња.
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чи ји су пред став ни ци на сто ја ли да ума ње зна чај ру ске кул ту ре, 
као и ни за слич них ре а ли зо ва них про је ка та, фи нан си ра них из 
Рок фе ле ро вих фон да ци ја и кор по ра ци је Кар не ги, у са вре ме ној 
књи жев ној кри ти ци утвр ђе но је ми шље ње да се ро ман XX ве ка 
раз ви јао под по кро ви тељ ством До сто јев ског. До вољ но је спо ме
ну ти име на нај и стак ну ти јих пред став ни ка про зног жан ра – Т. 
Ман, А. Жид, М. Пруст, Ф. Каф ка, А. Ка ми, Л. Ле о нов, Ж. П. Сар тр 
– ко ји су при зна ва ли ути цај До сто јев ског на њи хо во ства ра ла штво.

Са ста вљач збор ни ка Ег зи стен ци ја ли зам од До сто јев ског до 
Сар тра (1957) Вал тер Ка уф ман сма тра да, не са мо са вре ме ни ро
ман не го и фи ло зоф ски то ко ви ег зи стен ци ја ли зма про из и ла зе из 
ства ра ла штва До сто јев ског и Тол сто ја. „Сма трам” – пи ше Ка уф ман 
– „да из све га то га на пи са ног, пр ви део За пи са из под зе мља је сте 
нај бо љи увод у ег зи стен ци ја ли зам; у ње му су са је дин стве ном 
сна гом и ис тан ча но шћу из ву че ни све те си ту а ци је ко је на ла зи мо, 
чи та ју ћи ег зи стен ци ја ли сте од Кјер ке го ра до Сар тра и Ка ми ја”. 
Ханс Мер гоф, та ко ђе, по твр ђу је да „ег зи стен ци ја ли стич ки по крет 
у са вре ме ној ми сли раз ма тра при чу Смрт Ива на Иљи ча као фи ло
зоф ски до ку мент”.

Још је Ана тол Франс при ме тио да су по зај ми це од До сто јев
ског не бро је не, на ро чи то код ро ма но пи са ца. До каз ова квој при мед
би мо гу би ти Про цес Фран ца Каф ке и Стра нац Ал бе ра Ка ми ја, 
два нај и стак ну ти ја пред став ни ка европ ског ро ма на XX ве ка.

Не из бе жна ве за ност Каф ке за До сто јев ског от кри ва се на ско
ро свим ни во и ма струк ту ре ње го вог ро ма на. Пре све га, ње гов ју нак 
Јо зеф К., са њар и лич ност, ко ја па ти од ма ни је го ње ња. Осим то га, 
свет Про це са чи не ма ли љу ди, ко ји код Каф ки ног ју на ка иза зи ва ју 
ми сли по пут: „Ка ко би ти љу ди тре ба ло да се осе ћа ју по ни же но!” 
Свет ро ма на по де љен је на жр тве и џе ла те. Пр вог пер со ни фи ку је 
сам глав ни ју нак, тр го вац Блок и оста ли; дру ге – ин сти ту ци ја су да. 
Суд и адво ка ти но ми нал но ра де по за ко ну, али се о за ко ну ка же: 
„За кон не обез бе ђу је за шти ту окри вље ног, он је са мо до пу шта”. 
Пот пу но је при род но при се ти ти се ре пли ке ка пе та на Сне ги ри је ва, 
ко ји од го ва ра на пи та ње Аљо ши, због че га ни је под нео жал бу суду 
про тив Ми тје. Ју нак Каф ке из гор ког ис ку ства фра пант но за кљу
чу је: „Да кле, не ма ни јед ног осло бо ђе ња! [...] Је дан крв ник мо гао 
би да за ме ни ин сти ту ци ју су да у пот пу но сти!”

Фи гу ра тив но, про стор Про це са у пот пу но сти од го ва ра ен те
ри је ру код До сто јев ског: по друм, пот кро вље, за кри вље не сте пени
це, ни ски пла фо ни и сву да не из бе жна сте шње ност. Ате ље сли ка
ра Ти то ре ли ја је бу квал но пре сли ка ни из глед Рас кољ ни ко ве со бе: 
„Ни ко ме не би па ло на па мет да на зо ве ту псе ћу ку ћи цу ате ље ом. 
Ви ше од два ко ра ка до ле и по пре ко ни је би ло мо гу ће на пра ви ти”. 



797

При опи су ста на оп ту же ног тр гов ца Бло ка чи та лац ће за па зи ти 
успе шно над ме та ње са До сто јев ским: 

Јо зеф К. је с пра га спа зио со би чак с ни ским пла фо ном, без 
про зо ра, у пот пу но сти ис пу ње ног кре ве том. На зи ду код уз гла вља 
мо гла се ви де ти ни ша, у ко јој је по ста вље на све ћа, ма сти о ни ца и 
фа сци кла са па пи ри ма. 

Ни је ис кљу че на ни ка те дра све ште ни ка, по зва ног да оправ да 
„Бож ји мир”, бу ду ћи да је „ка ме ни лук про по ве да о ни це био нео бич
но ни зак, ка ко се ни чо век сред њег ра ста не би мо гао ис пра ви ти 
већ би мо рао би ти са гнут. Све је би ло уде ше но та ко ка ко би би ло 
муч но за ис по ве да о ни ка”.

Ко мен та ри при по ве да ча по твр ђу ју сим бо ли ку функ ци је про
стран ства: ста но ви ју на ка, са ја сно там ни чар ским зна ко ви ма, отво
ре но по ка зу ју не а де кват ност жи вот не сре ди не пре ма су штин ским 
по тре ба ма људ ске при ро де!

Каф ка је у ро ма ну ко ри стио низ за пле та из Зло чи на и ка зне. 
Ње го вог ју на ка, Јо зе фа К., оп ту жио је не по знат суд, али га ни је 
ухап сио, то јест по на вља се так ти ка Пор фи ри ја Пе тро ви ча у одно
су пре ма Рас кољ ни ко ву. Осим то га, Јо зеф К. у тре нут ку опа сно сти 
осе ти ин фе ри ор ност и не си гур ност ра зу ма, што се ви ди из при зна
ња: „Да ли за и ста та ко ма ло мо гу да се осло ним на свој ра зум?”. У 
си ту а ци ја ма ко је зах те ва ју од луч но по сту па ње, у ју на ка се увла чи 
сум ња, баш као и у Рас кољ ни ко ва у со би Аљо не Ива нов не: „Упра
во ка да је тре ба ло ску пи ти сву сна гу и учи ни ти нео п ход ни ко рак, 
у Јо зе фу су по че ле сум ње, ко је су па ра ли са ле ње го ву буд ност, 
сум ње, ко је до са да ни је ра за зна вао.

Кроз ре чи тр гов ца Бло ка ау тор екс пли цит но про гла ша ва 
огра ни че ност ра зу ма: „Ви мо ра те има ти у ви ду” – го во ри он Јозе
фу – „да је у суд ској кри ви ци ра зум не до во љан [...] и чо век тра жи 
уто чи ште у су је вер ју”; он по на вља две ре пли ке ју на ка из За пи са 
из под зе мља: 

Ја сам до вољ но обра зо ван да бих био су је ве ран, али опет то 
је сам. Ра зум је, го спо до, до бра ствар, то је нео спор но, али је ра зум 
са мо ра зум и он за до во ља ва са мо ра ци о нал не по тре бе чо ве ка, а 
во ља је ис по ља ва ње чи та вог жи во та...

Сле де ћи До сто јев ског, Каф ка ра зу му су прот ста вља „хте ње” и 
ин ту и ци ју. Од ла зе ћи на пр во ис пи ти ва ње, Јо зеф К. ни је знао у ко
јој ули ци се на ла зи згра да су да, но ипак „ми слио је да већ из да ле ка 
пре по зна је дом по не ком зна ку, за ко ји ни је знао да ка же ода кле му” 
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и за хва љу ју ћи ин ту и ци ји без гре шке про на шао не са мо згра ду него 
и са лу у ко јој за се да суд. Ова сце на у су шти ни по на вља за плет из 
Иди о та у ко јој Ми шкин по га ђа дом Ро го жи на.

На фи ло зоф ској рав ни струк ту ре Про це са Каф ка по ста вља 
кон стант на пи та ња у ту ма че њи ма ро ма на До сто јев ског. С јед не 
стра не, пи та ње сло бо де као нео п ход ног усло ва за чо ве ко во би ће 
и обр ну то, пи та ње бре ме на од ко јег се чо век до бро вољ но од ри че. На 
пи та ње Јо зе фа „Ви не же ли те да бу де те сло бод ни?”, же на од го ва ра: 
„Не! [...] не, не, шта Вам је то ушло у гла ву! То би за ме не зна чи ло 
по ги би ју!”. Ци ти ра ју ћи ре пли ку не пи сме не же не, ау тор ка сни је гра
ди фи ло зо фе му: „Че сто је бо ље би ти у око ви ма, не го на сло бо ди!”.

Сви го ре на ве де ни по да ци опи су ју каф ки јан ску кон цеп ци ју 
људ ске при ро де, за сно ва ну на ам би ва лент но сти, ко ју је Цвајг при
клад но из ра зио: „До сто јев ски је увек и да и не, кон траст до ве ден 
до крај њих гра ни ца!”. Прин цип ам би ва лент но сти Каф ка при мењу
је и у мо де лу при по ве да ња, кон крет но у чи ње ни ци да се иза про
зе до га ђа ја кри ста ли ше сим бо ли ка суд би не чо ве ка, ро ђе њем већ 
осу ђе ног на смрт, из че га про ис ти че са мо о се ћа ње ап сур да ег зи
стен ци је. До те фи ло зоф ске кон цеп ци је су ра ни је до шли и ју на ци 
За пи са из под зе мља и Ипо лит Те рен тјев.

Ал бер Ка ми је из вр шио син те зу у ту ма че њу про бле ма ап сур
да: из фи ло зоф ског аспек та – у Ми ту о Си зи фу, а из књи жев ног 
аспек та – у ро ма ну Стра нац и дра ми Ка ли гу ла. „Ми смо сви осу
ђе ни на смрт”, те ши све ште ник Мер со. Том све шћу усло вље не су 
основ не пре ми се ау то ро вог по гле да на свет: смрт чи ни жи вот бе
сми сле ним; свет је ап сур дан, ја сам стра нац у том све ту; сви зна ју 
да не вре ди жи ве ти. На кон та квог по гле да на свет са вр ше но је ја сно 
за што ро ман Стра нац, за пра во, и за по чи ње и за вр ша ва смр ћу.

За раз ли ку од Каф ке, код Ка ми ја се ути цај До сто јев ског ма
ни фе сту је у дру га чи јој ва ри јан ти – у спо ру са ве ли ким ро ма но
пи сцем. Као пр во, то је при мет но у по ста вља њу те о ди це је под знак 
пи та ња. Мер со се при се ћа: „Ма ма ни ка да ни је ми сли ла о Бо гу”. 
Чак је и сво ју рав но ду шност ка пи та њу по сто ја ња Бо га у ди ја ло гу 
са све ште ни ком Мер со ом ис ка зао на увре дљив на чин: „Не же лим 
да гу бим вре ме на Бо га!”. Ки ри лов До сто јев ског је, на про тив, при
знао: „Ја цео свој жи вот ми слим о јед ном; ме не је Бог цео мој жи вот 
му чио”. Мер со ни је ате и ста већ про сто не ве ру ју ћи. Ки ри лов је 
ате и ста, али за ње га ате и зам ни је пр вен стве но ре ли ги о зно пи та ње 
већ етич ко фи ло зоф ска кон цеп ци ја, ко ја од ре ђу је ме сто чо ве ка, 
ка ко у исто ри ји, та ко и у ко смо су.

Дру га спор на тач ка је иде о ло шка. Код До сто јев ског, сви глав ни 
ју на ци су љу ди, ко ји су оп сед ну ти од ре ђе ним иде ја ма: Вал ков ски, 
Рас кољ ни ков, Ми шкин, Ша тов, Иван Ка ра ма зов, а на ро чи то Кири
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лов, о ко јем је Вер хо вен ски с пра вом ре као: „Ки ри ло ва је по је ла 
иде ја!”. Код Мер соа не ма иде ја, због то га се у Стран цу иде о ло ги
ја не по ја вљу је ни као сво ја ни као ту ђа. То што је му чи ло ју на ке 
До сто јев ског, код Ка ми ја је из но ва из гу би ло моћ ути ца ја на по је
дин ца. Рав но ду шност Мер соа пре ма иде о ло ги ји не мо же се об ја
сни ти дру штве ним по ло жа јем Фран цу ске у Евро пи у го ди на ма 
ка да је пи сан ро ман, за то што се то од и гра ва на кон Шпан ске ре
во лу ци је и уо чи Дру гог свет ског ра та. Услед то га, из аспек та дру
штве не исто ри је, Мер со по сто ји у не ка квом ве штач ком ва ку у му. 
Све је то би ло по треб но Ка ми ју за кон фрон та ци ју из ме ђу Мер соа 
и Рас кољ ни ко ва. Мер со уби ја на осно ву лич ног рас по ло же ња и слу
чај них окол но сти. На гла сак је на слу ча ју, бу ду ћи да је слу чај про
мо ви сан као знак оп ште ре ла тив но сти би ћа, што је би тан прин цип 
фи ло зо фи је ап сур да.

Ме ђу тим, у фа бу ли ро ма на на ла зе се чи ње ни це, су прот ста вље
не ау тор ској тен ден ци ји. Чо век ко јег је убио Мер со је Ал жи рац. 
Он је очи то рад ник („Ње го во рад но оде ло гре ја ло је сун це”). Се
стра овог Ал жир ца је про сти тут ка. Ре ал но сти су ге ри шу да Ка ми 
ни је имао пра во да иг но ри ше чи ње ни це о ра сној не тр пе љи во сти 
и мр жњу по ро бље них Ара па пре ма Фран цу зи ма. Уби ство је, зна
чи, ипак има ло мо тив, сто га се спор с До сто јев ским за вр шио не
у спе шно за Ка ми ја.

Зна чај но ра зи ла же ње ју на ка Ка ми ја и До сто јев ског је и у од
но су пре ма Хри сту. Ка да је све ште ник по ка зао Мер соу рас пе ће, 
ње му су „му ве сме та ле да се усред сре ди” и да по слу ша го вор о 
сим бо ли ци кр ста. Рас пе ће и му ве су на мер но по ста вље ни је дан 
до дру гог, на го ве шта ва ју ћи ти ме да је ван ђел ску исти ну мо же за
глу ши ти зу ја ње му ва! А за Ки ри ло ва „це ла пла не та, са сви ме на 
њој, без Хри ста, са мо је лу ди ло”. Ве ли чан ствен и шар ман тан је 
Хри стов лик и у по е ми ате и сте Ива на Ка ра ма зо ва.

Шта од вра ћа Мер соа од Хри ста? Пре све га, по зна та мак си ма 
„чо век не жи ви са мо од хле ба”. На кра ју кра је ва, Мер со је при мер 
„жи во та са зем ним хле бом”. Вр ло му је ла ко да се уса гла си са Ин
кви зи то ром да не ма ни чег по треб ни јег од хле ба, а и при хва та се и 
ма ла сре ћа, на ме ње на сла бом и ни ском би ћу. Дру ги раз лог је им пли
ци тан по зив Је ван ђе ља на под виг у име не ви ђе ног чу да на зе мљи, 
јер Мер со не же ли ни ка кав те рет или жр тву. Свој крај њи его и зам 
он при кри ва од ба ци ва њем ди ја ло га о Хри сту и из ра зом „уби ја ти 
му ве Би бли јом”. Тре ба ло би ре ћи да ни у јед ном ро ма ну До сто јев
ског не ма та кве де гра да ци је Хри сто вих иде ја. Чак и Рас кољ ни ков 
на кра ју при хва та Со њин крст ко јег се Мер со од ри че. Чак и Ин кви
зи тор при пи су је Хри сту ду би ну про ник ну ћа у при ро ду чо ве ка, 
ко ји не при ста је да ви ди сми сао жи во та у зем ном хле бу; „и ако не 
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зна за шта жи ви, чо век не ће при ста ти да жи ви [...] иа ко би био окру
жен са мим хле бо ви ма”.

Вер хо вен ски за ме ра Ки ри ло ву: „Ви при ча те као да Вам је све 
све јед но”. У ра зним си жеј ним си ту а ци ја ма Мер со, та ко ђе, по на вља 
ту фра зу, али је при мет на су штин ска раз ли ка из ме ђу та два „све
јед но”. Као пр во, код Мер соа не ма осе ћа ја ко лек ти ви те та: у људ ском 
окру же њу он ви ди са мо се бе, сво је фи зич ке по тре бе, не и сво је 
оба ве зе. На при клад но пи та ње Ма ри је да ли ће се оже ни ти са њом 
или не, он од го ва ра: „Све јед но ми је”. Упра во за то што му је би ло 
„све јед но”, на зах тев Ре мо на да на пи ше увре дљи во пи смо Ма вар
ки он то и чи ни. Са истом том мо ти ва ци јом при стао је да он бу де 
све док Ре мо ну, иа ко ни је знао да ли га је Ма вар ка увре ди ла. Да кле, 
фра за „све јед но ми је” из ра жа ва рав но ду шност Мер соа пре ма ду
жно сти, рав но ду шност пре ма ча сти и пра вед но сти, и што је нај ва
жни је од све га, из ра жа ва јед на че ње ме ђу свим по ја ва ма, од ба цу
ју ћи хи је рар хи ју вред но сти. На чин раз ми шља ња и по сту па ња у 
пот пу но сти су уса гла ше ни са фи ло зо фи јом ап сур да: ако је све 
бе сми сле но, све је екви ва лент но у сво јој бе сми сле но сти. Из та кве 
пре ми се сле ди ло гич ки за кљу чак: „Сал ма нов пас вре ди ко ли ко и 
ње го ва же на!”.

Мер со о ва дез о ри јен та ци ја у етич ким нор ма ма из ра же на је и 
у цен трал ном до га ђа ју ро ма на. Он се ис пр ва ни је са гла сио са на
ме ром Ре мо на да уби је Ал жир ца: „Он ти ни је ни шта ре као. Би ло би 
од врат но ако би га без по во да упу цао.” Но, и дру ги пред лог Ре мо
на био је не при хва тљив („Ја ћу вик ну ти на ње га, па кад ми од го
во ри, од ра ди ћу то”), при че му се у Мер соу ни је по ја ви ло ни ка кво 
су прот ста вља ње, на про тив, он је то прих ба тио. Не мо же се об ја сни
ти ло гич ки крај њи по сту пак ју на ка: пр во је отрг нуо ре вол вер од 
Ре мо на ка ко би спре чио уби ство, а по том он сам тим ре вол ве ром 
уби ја! Ње гов се по сту пак већ ква ли фи ку је као „не мо ти ви са ни зло
чин”. Мер со је на су ду за сме јао пу бли ку од го во ром ту жи о цу да се 
„све де си ло због вре ли не”, што је и ње му са мом по ста ло сме шно. 
Сме шно, а не стра шно, не срам но! Ка ква мо рал на оту пе лост. Ками 
је же лео да ње гов Мер со из вр ши зло чин без иде је Рас кољ ни ко ва, 
без стра сти Ро го жи на, без по ли тич ке мо ти ви са но сти Вер хо вен ског, 
зло чин, услед ко јег је ју нак по ка зао нај ни жу вр сту са мо во ље, коју 
је с не го до ва њем од био и ве ли ко ду шни Ки ри лов. Уме сто ју на ка 
из у зет не ин те ли ген ци је и во ље, ко ји су сво јом ши ри ном и сло же
но шћу пла ши ли Ми тју Ка ра ма зо ва, уме сто иде о ло шких и стра стве
них љу ди, Ка ми је за ју на ка иза брао обич ног Мер соа и ство рио 
тип про сеч ног. Ин те ли ген ци ја је су прот ста вље на ге ни јал но сти, 
ду ху – те ло, ме та фи зи ци – ем пи риј ско, а иде а лу ху ма ни зма – ин
ди ви ду а ли зам; тра га њи ма и жр тва ма у име сре ће бу дућ но сти – 
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апо ло ги ја хе до ни зма у са да шњо сти; ди ја лек тич ком за ко ну – слу
чај ност; вла сти ве ли ке иде је – без и деј ност. А Вик тор Иго је на пи
сао: „Не ма ни чег моћ ни јег на све ту од иде је до ко је је до шло са мо 
вре ме.” Сту дент Мер со би мо гао да зна ову ми сао за ви чај ног пи сца. 
Сту ден ти у де лу До сто јев ског обич но су обра зо ва ни и та лен то ва
ни, оп сед ну ти не ком за вет ном ми сли, пи шу фи ло зоф ске трак та те: 
Рас кољ ни ков „О зло чи ну”, Ипо лит Те рен тјев „Мо је нео п ход но об ја
шње ње”, Иван Ка ра ма зов по е му „Ве ли ки ин кви зи тор”. Сви они су 
до шли до но вих иде ја и мо гу из ре ћи све ту „но ву реч”. Мер со је 
пи сао у име Ре мо на пи смо про сти тут ки. Јук ста по зи ци ја де ла, чак 
и у жан ров ском аспек ту, од ре ђу је ин те лек ту ал ни ни во и хо ри зон те 
упо ре ђе них ли ко ва.

Не при род ност фи ло зо фи је ап сур да скри ва у сво јој осно ви да 
она свет пер це пи ра из аспек та смр ти, он да ка да је свет – ње го ве 
вр ли не и ма не – нео п ход но раз ма тра ти и оце њи ва ти из аспек та 
жи во та. На кра ју кра је ва, љу ди се ра ђа ју за рад жи во та, а не за рад 
смр ти. Са зна ње о не из бе жно сти смр ти би ло је увек ин хе рент но уму 
чо ве ка кроз исто ри ју, али оно му ни је сме та ло да опе ва у умет но сти 
ле по ту све та, ни ти га је то обес хра бри ва ло пред ли цем исто ри је. 
Ни ка да чо век не ће при хва ти ти из јед на ча ва ње ве ли ког и ма лог. И 
увек ће ве ли ко у ње му бу ди ти ја ча осе ћа ња, а ма ло ће до би ја ти 
оно ли ко ко ли ко му сле ду је – ма ло. Си стем вред но сти ба зи ра се, не 
на „илу зи ји ра зум но сти” већ на спо соб но сти ума да про це ни да 
ди ја мант ни је би сер на огр ли ца, иа ко и она мо же да бу де украс.

Ми ха и ло Ла лић, је дан од нај да ро ви ти јих пи са ца срп ске књи
жев но сти XX ве ка, при па да по ко ле њу ју го сло вен ске ин те ли ген
ци је, ко је је усво ји ло марк си стич ки по глед на свет. У сфе ри идео
ло ги је, умет но сти, књи жев не кри ти ке, за то по ко ле ње нор ма исти не, 
про кла мо ва не у Со вјет ском Са ве зу и ко је су би ле усва ја не без кри
тич ке дис тан це. Ка ко је ве ћи на со вјет ских кри ти ча ра, по зи ва ју ћи 
се на Ле њи на, ци ти ра ла син таг му „ар ха ич ни До сто јев ски”, ја сно 
је за што ју го сло вен ска на пред на ин те ли ген ци ја ни је са мо пот цењи
ва ла не го и не до вољ но во ле ла ства ра ла штво До сто јев ског. Ла лић, 
на рав но, не пред ста вља из у зе так у сво јој ге не ра ци ји. На про тив, 
ње гов од нос пре ма ства ра ла штву До сто јев ског пре тр пео је два не
до стат ка: од су ство све сти о то ме да је До сто јев ски не у по ре ди во 
убе дљи ви ји и из ра жај ни ји у свом ре вол ту про тив жи вот них за ла, 
не го што је то слу чај у кри ти ци те о ри је ру ских ре во лу ци о нар них 
де мо кра та и у по че так ре во лу ци је уоп ште. Осим то га, Ла лић или 
ни је до шао до за кључ ка или ни је имао сме ло сти да при зна да је 
кон цеп ци ја људ ске при ро де код До стојвс ког при хва тљи ви ја од оне 
марк си стич ке, ко ја лич ност раз ма тра углав ном у со ци о ло шким 
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ко ор ди на та ма. За хва љу ју ћи то ме што се илу зи је раз ве ја ва ју, а 
чи ње ни це оста ју, ше зде се тих го ди на Ла лић је пре и спи тао сво је 
раз у ме ва ње ства ра ла штва До сто јев ског, о че му све до че од је ци 
„до сто јев шти не” у ње го вом ро ма ну Ле леј ска го ра. По ку шај мо да 
од го нет не мо у че му се из ра жа ва ути цај фи ло зо фи је и по е ти ке 
До сто јев ског на Ла ли ћа.

До сто јев ски је ре во лу ци ју раз ма трао у те о ри ји. За Ла ли ћа, 
ре во лу ци ја је би ла исто риј ски до га ђај у ко јем је и сам уче ство вао, 
и, по том, она по ста је те ма свих ње го вих де ла. Као умет ник он ни је 
мо гао за о би ћи етич ко пи та ње пра ва на про ли ва ње кр ви у име иде
је. Убе ђен у из да ју Вуч ка Ма сни ка, Ла до Та јо вић је од лу чио да га 
уби је. Ме ђу тим, у дра ма тич ној сце ни су сре та са њим, у ју на ку се 
ја вља раз дор из ме ђу на ме ре и де ла: „Имам ли ја пра ва на то?”, 
пи та се он. Не за бо рав на ди ле ма и ста ње ду ха Рас кољ ни ко ва! При
мет но је још јед но по кла па ње: по сле смр ти Ма сни ка код Та јо ви ћа 
се не по ја вљу је ка ја ње.

Код До сто јев ског, су шти на чо ве ка ис по ља ва се у ње го вом од
но су пре ма хле бу и сло бо ди. Ла лић је унео ко рек ци ју: од нос пре
ма хле бу и иде а лу – не знат на ко рек ци ја, бу ду ћи да из бор иде а ла 
прет по ста вља сло бо ду из бо ра. Још ва жни ја је сле де ћа слич ност: 
за До сто јев ским, и Ла лић је пред ви део да ре во лу ци ја не ће ис пу
ни ти оче ки ва ни про грам због не пре мо сти ве пре пре ке – ин ди ви
ду а ли зма чо ве ка. Опо ни ра ју ћи Та јо ви ћу, ђа во твр ди: „Уза луд на је 
тво ја на да за ко ре ни тим про ме на ма, јер се ни шта не ме ња да би 
по ста ло дру га чи је од оно га што је већ би ло”.

Са за да ним пи та њем ло гич но је по ве за на ау то ро ва кон цеп
ци ја чо ве ко ве при ро де. У ко нач ном из да њу Ле леј ске го ре Ла лић је 
на пу стио схе ма ти зам ап со лут не усло вље но сти лич но сти дру штве
ним по рет ком; ње гов ју нак по ста је све тан мо ћи вла сти би о ло шких 
и ко смич ких за ко на, за хва љу ју ћи ко јој до ла зи до ње го вог за о кре та 
од иде о ло шке ин док три на ци је ка ан тро по ло ги ји. На пи та ње чи ме 
је мо ти ви сан та кав из бор пу та ју на ка, Ла лић је од го во рио: „Моћ 
иде о ло ги је је при вре ме на, би о ло ги ја је пак веч на”. Обе чи ње ни це 
им пли цит но су об но вље не у знак се ћа ња на Ра зу ми хи нов го вор 
про тив ста во ва ре во лу ци о нар них де мо кра та:

При ро да ни је узе та у об зир, она је про те ра на, при ро да не ра
чу на на [...] Фа лан стер је го тов, но при ро да за фа лан стер још ни је 
спрем на, жи во та хо ће, жи вот ни про цес још ни је за вр шен.

Глав ни опо нент Та јо ви ћа је ђа во што са мо по се би под се ћа на 
ко шмар Ива на Ка ра ма зо ва. Ла ли ћев ђа во, сва ка ко, ни је по на вља ње 
ју на ка Ге теа и До сто јев ског, ме ђу тим, он по ле ми ше са Ла дом о 
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про кле тим пи та њи ма. Пре све га, ђа во оспо ра ва ра ци о на ли стич ку 
кон цеп ци ју чо ве ка фи ло зоф ском кон ста та ци јом: „Чо век ни је са мо 
оно што је оп ши ве но ко жом”. Ђа во оспо ра ва те о ри ју о ли не ар ном 
исто риј ском про гре су те зом о веч ном кру же њу, са гла сно са ко смич
ким за ко ни ма. Он по на вља Та јо ви ћу: „Не по ма же гво зде на дик
та ту ра про ле те ри ја та”, за то што, ме ња ју ћи кон цеп ци ју дру штве ног 
си сте ма, ре во лу ци о на ри не ће мо ћи ме ња ти и сво ју при ро ду, ко ја 
под ле же ан тро по ло шким за ко ни ма. Че сто се сти че ути сак да је 
Ла лић бли жи Ин кви зи то ру, не го ве ли ком Га ли ле ја ни ну, за то што 
су све гре шке, гре си, из да је ње го вих ју на ка мо ти ви са не гла ђу и стра
хом од смр ти. Ти ме он објек тив но по твр ђу је две оце не Тор кве ма
де: „Бо га ми, чо век је сла би ји и под ли ји, не го што си ти о ње му 
ми слио” и „Са хле бом ти је да то нео спор но зна ме ње [...] Јер не ма 
ни чег нео спор ни јег од хле ба...”

Муч но раз ми шља ње Ла да Та јо ви ћа до ве ли су до пе си ми стич
ног за кључ ка: „Чо век, чи ни ми се, ни ка да не ће оства ри ти цар ство 
у ко јем је све про же то љу ба вљу и ле по том.” Из тог раз ло га сим бо
лич ка по тра га пу та ју на ка ро ма на за вр ша ва се от кри ва њем ста рих 
ста за. На мо је пи та ње за што је ода брао та кво ре ше ње, Ла лић је 
од го во рио, осме ху ју ћи се: „Ако се сла жеш, он да ре ци да сам био 
про рок!”.

Но, упр кос свим чи ње ни ца ма – до ка зи ма у ко рист его и зма, ни
ско сти, зла ин ди ви дуе и људ ског ко лек ти ва, на кра ју ро ма на Ла лић 
је осли као су ро ву, осве то љу би ву, стра шну Ле леј ску го ру оку па ну 
злат ним и цр ве ним зра ци ма из ла зе ћег сун ца. Обе бо је су не сум њи
во сим бо лич не. У срп ској епи ци раз у ме ва ње сло бо де има стал ни 
епи тет злат на (злат на сло бо да). Она се ни у исто ри ји ни ка да није 
по кла ња ла љу ди ма већ се от пла ћи ва ла жр твом, кр вљу. Иа ко разо
ча ран и из му чен сум ња ма, Ла лић су ге ри ше чи та о цу на ду да се 
чо век не ће од ре ћи иде а ла злат ног ве ка, оп ште људ ске сре ће, да ће 
би ти бун то ван и ли ти крв у име „не мо гу ћег чу да на зе мљи”.

Овој ре цен зи ји, на рав но, мо гао би се при кљу чи ти још низ пи
са ца. Сва ка ко, Каф ка, Ка ми, Ла лић пред ста вља ју врх жан ра ро
ма на у европ ској ли те ра ту ри XX ве ка. И сви они су ства ра ли под 
окри љем До сто јев ског. Због то га не мо же мо, а да се не уса гла си мо 
са ем фа тич ном оце ном срп ске кри ти чар ке Иси до ре Се ку лић да је 
„До сто јев ски вр ху нац над вр хун ци ма, сур, ту жан, али вр ху нац. 
Сва дру га про стран ства мо гу при па да ти дру гим на ро ди ма и раса
ма, али вр ху нац је наш – сло вен ски!”

Пре ве ле с ру ског
Бог дан ка Жи ва но вић
Лу на Гра дин шћак




