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СВЕ ДО ЧАН СТВА

ВЛА ДИ МИР ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

ДО СТО ЈЕВ СКИ И СРП СКА ХРИ ШЋАН СКА  
МИ САО ИЗ МЕ ЂУ ДВА СВЕТ СКА РА ТА: МОЈ  
ОГЛЕД ИЗ НЕ ПРИ СТА ЈА ЊА НА НА УЧ НОСТ

ЗА ШТО ОВО НИ ЈЕ НА УЧ НИ РАД?

Све сам био при пре мио за рад о ме ђу рат ној ре цеп ци ји До сто
јев ског у на шој „де сној”, „кон зер ва тив ној” (у ства ри, хри шћан ској) 
ми сли – на уч ни апа рат је био спре ман да поч не да кло па ра, и да, 
на осно ву то га, до би јем не ки бод и не што угле да у до ма ћој на уч ној 
за јед ни ци (по што сам при су ство вао ску пу у ор га ни за ци ји „ру ског 
оде ље ња” Фа кул те та по ли тич ких на у ка о Фјо до ру Ми хај ло ви чу, 
он да кад је, што ужи во, што „он лајн”, одр жа ван у Ру ском до му у 
Бе о гра ду, знао сам да ће збор ник би ти од ли чан). А он да сам ре шио 
да при ло жим рад, али да, де мон стра тив но, и од у ста нем од на уч ног 
апа ра та и бо до ва. Ако тре ба, и од сва ког угле да у на уч ној за јед
ни ци Ср би је, по шту ју ћи све истин ске на уч ни ке ко ји ће се овом 
те мом ба ви ти на ме то до ло шки ис пра ван на чин. Спре ман сам да 
мој рад, ова кав, не на у чан и нео пре мљен, ни не иза ђе у збор ни ку, 
и ње го ве уред ни ке уна пред оправ да вам ако га не об ја ве. Али апа
рат и бо до ве не ћу, и то у име Фјо до ра Ми хај ло ви ча! 

Од лу ку сам до нео у тре нут ку ка да сам, по чет ком мар та 2022, 
про чи тао да су, на јед ном од ми лан ских уни вер зи те та, пи сцу и 
пре во ди о цу Па о лу Но ри ју за бра ни ли да др жи пре да ва ња о До сто
јев ском, због „ру ске агре си је на Укра ји ну”. Пре да ва ња је тре ба ло 
да се одр же под на сло вом „Ве ли ка Ру си ја, сен ти мен тал но пу то ва
ње у Зе мљу ца ре ва, Со вје та, но вих бо га та ша и нај леп ше ли те ра
ту ре на све ту”. Но ри је из ја вио:
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Не са мо би ти жи ви Рус у Ита ли ји не го би ти и мр тав Рус, да нас 
је кри ви ца. Ово што се до га ђа у Ита ли ји да нас је ка ри ка ту рал но: 
ита ли јан ски Уни вер зи тет ко ји за бра њу је је дан курс је не што не ве
ро ват но. На про тив, ових да на тре ба ло је ви ше го во ри ти о До сто
јев ском. 

У но ви на ма Ил Фа то Ку о ти ди а но пи са ло је, тим по во дом: 

Све ово до га ђа се у име За па да ко ји се про кла му је као ко лев
ка то ле рант но сти и де мо кра ти је, па ка ко је мо гу ће да то ле рант ност 
и де мо кра ти ја про из во де пра во на цен зу ру са на ме ром да се мо ра 
ми сли ти са мо на је дан је ди ни на чин?

НА СТРА НИ ЧО ВЕ КА ИЗ ПОД ЗЕ МЉА

След ми сли ко ји ма сам се од ре као про пи са ног опре ма ња тек
ста ја сан је: си стем бо до ва ња сми слио је „по си сти ни ти” За пад, да 
би, пре све га, дру штве не на у ке, ли шио сло бо де, по ни жа ва ју ћи 
сва ку ми сао лу дач ком ко шу љом кван ти фи ка ци је. На уч ни апа рат 
кло па ра и звр ји, а жи вот, жи ви жи вот, би ва по ти снут са об зор ја 
људ ске ми сли. Бо ду је се, ме ђу на род но, са мо оно што од го ва ра 
по ли тич ки ко рект ној аген ди. Уо ста лом, овим тек стом, ко ји ће се 
ба ви ти за да том те мом, али ОНА КО КА КО ЈА ХО ЋУ (на гла сак је, 
на рав но, на „ја хо ћу”, као код чо ве ка из под зе мља), ста јем на стра
ну До сто јев ско вог „ан дер гра унд фи ло зо фа”, ко ји ка же: 

Ви ди те, го спо до, ра зум је до бра ствар, то је нео спор но, али је 
ра зум ипак са мо ра зум и за до во ља ва са мо ра зум ске чо ве ко ве спо
соб но сти – а хте ње је из раз це лог жи во та, то јест це лог чо ве ко вог 
жи во та, за јед но са ра зу мом и свим оста лим че шка њем. Иа ко наш 
жи вот у сво јим ма ни фе ста ци ја ма че сто ис па да ни шта ван, ипак је 
жи вот, а не са мо из вла че ње ква драт ног ко ре на [...] Два пу та два је 
че ти ри, то је ипак не сно сна ствар. Два пу та два је че ти ри, то је, по 
мом ми шље њу, про сто без оч на др скост. Два пу та два је че ти ри 
по на ша се као ман гуп, ис пре чио вам се на пу ту, под бо че них ру ку 
и пљу је на све [...] Ви ве ру је те у не раз ру ши ви кри стал ни дво рац, 
на и ме, у та ко са вр ше но зда ње да му се не ће мо ћи ни кри шом је зик 
ис пла зи ти ни ти у џе пу по ка за ти ши пак. А ја се, мо жда, за то и бо јим 
тог двор ца што је кри ста лан и не раз ру шив, што му се ни кри шом 
не ће мо ћи је зик ис пла зи ти.

И за то, ево, овим тек стом, ко ји го во ри о ме ђу рат ним Ср би ма 
и До сто јев ском, пла зим је зик кри стал ном двор цу то та ли тар ног 
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гло ба ли зма, ко ји је, ових да на на ср нуо на До сто јев ског, и спре ча
ва га да го во ри у Ита ли ји, и ућут ку је га на ко лек тив ном За па ду. 

Иро ни јом суд би не, слу ча јем ко ји је ко ме ди јант, Бож јим до
пу ште њем – ка ко хо ће те! – скуп о До сто јев ском, ко га је, са по што
ва њем, 2021. го ди не по ми ња ла це ла пла не та, у књи зи тре ба да се 
по ја ви у ча су пре цр та ва ња и Ру си је и ње ног нај ве ћег пи сца. Та ква 
је суд би на про зор љив ца ко ји је го во рио да је ствар ност фан та стич
ни ја од сва ке фан та зи је. 

Ово је мој при лог фан та стич ној ствар но сти, ко ја не же ли да 
је бо ду ју, и не ће да чу је за на уч ни апа рат. А на ши су зна ли, зна ли!

Је ро мо нах Ни ко лај Ве ли ми ро вић је, уо чи Пр вог свет ског ра та, 
ста вио до зна ња да ће мо мо ра ти да би ра мо из ме ђу иде о ло ги зо ва
ног Ни чеа и све чо ве штва До сто јев ског. Отац Ју стин Ће лиј ски је 
До сто јев ског на звао про ро ком и апо сто лом пра во слав ног ре а ли зма 
(Бог је по стао Чо век, и та ко за у век учвр стио на шу ствар ност, да 
се не рас пад не), а Мом чи ло На ста си је вић је (дав ши срп ској по е
зи ји стих да је „ду бље дно ду ши но стра да њу”) знао да је, ка ко је 
го во рио ве ли ки ру ски ви ди лац, пат ња гно се о ло шки пут по пре
имућ ству. Вла ди мир Ву јић, ау тор „Спу та не и осло бо ђе не ми сли” 
и пре во ди лац Шпен гле ро ве „Про па сти За па да”, ве ро вао је да ће 
Сло ве ни, на тра гу До сто јев ског, ство ри ти све чо ве чан ску кул ту ру. 
Иси до ра Се ку лић је ука зи ва ла на то да је Рас кољ ни ков сва ко од 
нас, и да је баш сва ко крив пред бли жњи ма за то што ни је она кав 
ка квим га је Бог за ми слио.

ШТА СУ ВИ ДЕ ЛИ ОНИ СА ДЕ СНА

За на ше ме ђу рат не љу би те ље До сто јев ског, пре све га, оне 
„де сне”, „кон зе рва тив не”, он је био и остао про рок, ко ме се ствар
ност на ста ла ко му ни змом же сто ко осве ти ла јер ју је при ка зао 
ка ква ће би ти. Та ко се у јед ном тек сту у По ли ти ци, го ди не 1927, 
по ја ви ло све до че ње о „тра ге ди ји по ро ди це До сто јев ског”:

Ре во лу ци ја ко ју је До сто јев ски пред ска зи вао и гну шао је се 
уна пред, као да му се хте ла осве ти ти за од врат ност пре ма њој. Годи
не 1921, ка да је Ру си ја тре ба ла да све ча но про сла ви сто го ди шњи цу 
ње го вог ро ђе ња, у јед ној бед ној со би ци уми ра ла је од гла ди ње го ва 
же на, па од мах за њом ње гов син Фјо дор, ме сец да на ка сни је ње гов 
унук Фе ђа, и нај зад је у еми гра ци ји, у Ри му, за вр ши ла у бе ди кћи 
ве ли ког пи сца и с му ком са хра ње на од при ло га ко ји су из ме ђу себе 
са ку пи ли не ко ли ко ру ских из бе гли ца. 
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До сто јев ском се со вјет ска пре врат нич ка ствар ност све ти ла 
за то што ју је при ка зао као при ка зу, у свој ње ној утвар но сти кр ви, 
зла и зло чи на.

Оба сја ва ју ћи, у ча со пи су Ми сао 1931, ве ли ког пи сца као профет
ску фи гу ру са вре ме но сти, ру ски еми грант По го дин је за бе ле жио:

За чо ве чан ство До сто јев ски је ва жио пр вен стве но као фи ло
зоф и мо ра лист, ко ји је осе ћао сву ду би ну про тив реч но сти људ ске 
кул ту ре и пред ви део мо рал ни ћор со как у ко ји је за па ло са вре ме но 
чо ве чан ство. 

Про рок, па он да пи сац – то је био основ ни став о Фјо до ру 
Ми хај ло ви чу. И ме ђу Ср би ма ко ји су га ту ма чи ли, на рав но. Уо чи 
Пр вог свет ског ра та, је ро мо нах Ни ко лај Ве ли ми ро вић је на пи сао 
текст „Ни че и До сто јев ски”, у ко ме је ука зао да су ве ли ки Не мац 
и ве ли ки Рус про ро ци За па да и Ис то ка, ко ји ула зе у су коб на жи
вот и смрт, и да Ср би, кад се бу де би ра ло, мо ра ју ста ти на стра ну 
Све чо ве ка, а не Над чо ве ка. Ве ли ми ро вић је, на пр ви по глед уз
гред но, уо чио да ствар ност „до сто јев ску је”, бар кад је За ра ту стрин 
гла сно го вор ник у пи та њу. Ни че је, на и ме, Фјо до ра Ми хај ло ви ча 
сма трао је ди ним пси хо ло гом од ко га је не што на у чио, а у лу ди ло 
је оти шао по сце на ри ју Рас кољ ни ко вље вог сна пред уби ство ба бе. 
Гр лио је ко ња ко га је га зда ту као.

ЕКС КУРС: ИЗ СНА У СТВАР НОСТ ИЛИ  
НИ ЧЕ ОВ КО НАЧ НИ СЛОМ

У апри лу 1888. сти гао је Ни че, по са ве ту сво јих при ја те ља, 
у Ита ли ју, у То ри но. Био је пре сре ћан јер се у гра ду осе ћао „да шак 
до брог 18. ве ка”. Све му се сви ђа ло – од ули ца и пар ко ва до ре ке 
Па да, крај ко је је ше тао. Пи сао је ин тен зив но сво је ан ти хри шћан
ске спи се, „фи ло зо фи ра ју ћи че ки ћем” (ње гов из раз). Сви рао је и 
кла вир (био је му зич ки об да рен, ра ни је је и ком по но вао). А 12. 
ма ја је у сво ју бе ле жни цу за пи сао не што нео бич но, што ни је има
ло ве зе с ње го вим за но си ма тих да на:

Мо тив сли ке. Ко чи јаш. Зим ски пеј заж. Ко чи јаш с из ра зом 
одур ног ци ни зма ижи вља ва се на вла сти том ко њу. Јад но ство ре ње, 
од ра не ко же, окре ће гла ву пре ма ње му – са за хвал но шћу, са ве ли ком 
за хвал но шћу. 

Лу ди ло се ко нач но про ја ви ло 3. ја ну а ра 1889, ка да је ње гов 
ста но да вац Да вид Фи но ви део сле де ћу сце ну (по Гу ста ву Хер лин гу 
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– Гру ђин ском) – дво ји ца по ли ца ја ца во де Ни чеа, окру же ног го ми
лом ра до зна ла ца: „На шли су га на Виа По ка ко гр ли ко њу врат, од 
ко га су га је два одво ји ли.” Оста так жи во та (умро је 25. ав гу ста 
1900) про вео је у лу ди лу. Та ко се за вр шио рат Ди о ни са про тив 
Рас пе тог.

Са њао га је Рас кољ ни ков. Ве ли ми ро вић је Ср би ма тај сан 
про ту ма чио. 

Ни че се сло мио јер је од био све чо ве штво у име нат чо ве штва. 
Чо век не мо же без чо ве чан ства, знао је До сто јев ски. На ње го вом 
тра гу, зна ла је то и му дра Иси до ра Се ку лић. 

ИСИ ДО РА: ЗА ШТО ЈЕ РАС КОЉ НИ КОВ  
ПРИ ЗНАО ЗЛО ЧИН

У свом огле ду „Рас кољ ни ков при зна је грех”, Иси до ра Се ку
лић је ус твр ди ла да је чо ве чан ство стра хо ви та ве за, и да је Рас
кољ ни ков, ко ји је по ку шао да бу де На по ле он уса мље но сти, на 
кра ју мо рао да тра жи са ми лост ме ђу бли жњи ма. Зе маљ ски за ко ни 
и ка зне ни су до вољ ни да ре ше про блем људ ског зла – грех је не
из др жљив док га чо век не при зна не са мо пред Бо гом не го и пред 
љу ди ма, а он да се, тај исти грех, рас тва ра у оке а ну чо ве чан ског 
пра шта ња: 

Кад је Рас кољ ни ков кле као и при знао зло чин јав но, ушао је 
у ко нац све га до та да шњег: у са ло мље ње гор до сти, у не моћ пр ко сне 
во ље, у ма лак са ва ње ди ја лек ти ке ра зу ма, у ис тро ше ност за блу де ле 
ма ште.

Сми сао при зна ња Рас кољ ни ко вље вог је у по врат ку љу ди ма, 
ко ји ма је, ка ју ћи се за уби ство, дао и пра во да му бу ду су ди је. Та ко 
се об но ви ло мла ди ће во чо ве штво. Сви су љу ди, ка же Иси до ра Се
ку лић, са мо је дан чо век – њи хо ва је ве за и по гре си ма и по вр ли
на ма и по све му трај на и не рас ки ди ва:

Рас кољ ни ко ва је го ни ла по ли ци ја, го нио га је за кон, го нио га 
је онај ис тра жни су ди ја у чи јем мо зги ћу је би ла чи та ва ба ру та на 
отро ва. Али кад је уби ца кле као пред вра та чо ве чан ства, та су се вра
та пред њим од мах ши ром отво ри ла. То је ап со лут на ре ак ци ја људ
ства пред кри ком при зна ња. Та ап со лут ност је до каз да ре ак ци ја 
до ла зи од не чег ду бо ко уса ђе ног, и да је исти на да су гре си по је
ди на ца ама нет све та. „Ја сам убио Аљо ну Ива нов ну и ње ну се стру 
Је ли са ве ту.” Бе жа њу је крај, са мо ћи је крај, ис кљу че њу из људ ства 
је крај. Рас кољ ни ков кле чи и ду бо ко се са ги ба пред љу ди ма ко је 
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ни је ни ка да ви део. Баш као што је не ка да кле чао и ду бо ко се кла
њао пред гро бом сво га ма лог од шест ме се ци умр лог бра та, ко га, 
та ко ђе, ни ка да ни је ви део. Ве за ме ђу љу ди ма је та јан стве на, сил на.

Та ко је го во ри ла Иси до ра. И ука зи ва ла да се сре ћа би ло ко га 
на овом све ту не мо же гра ди ти на злу и зло чи ну. При зна ње гре ха 
је, од Ада ма до да нас, са ма срж људ ско сти, ко јом се по том ци прво
са зда ног бра ти ме и оп ста ју као би ћа из над тру ле жно сти и звер ства. 
До сто јев ски је, на кра ју Зло чи на и ка зне, на го ве стио да пот пу но 
по ка ја ње ње гог ју на ка тек пред сто ји – али, то је не ис ка зи во, то је 
апо фа тич ки од нос из ме ђу Бо га и по кај ни ка. И то се, сма тра Иси
до ра, не да ли те ра ри зо ва ти.

ОТАЦ ЈУ СТИН И ДО СТО ЈЕВ СКИ

Ве о ма зна ча јан пе чат на пред рат но ми шље ње о ства ра ла штву 
Фјо до ра Ми хај ло ви ча ста ви ла je књи га Ју сти на По по ви ћа Фи ло
со фи ја и ре ли ги ја Ф. М. До сто јев ског, ко ју je овај по ну дио као док
тор ску ди сер та ци ју на Окс фор ду, али je де ло, због „пре о штрих” 
ре чи упу ће них на ра чун За пад не Евро пе, од би је но. Фи ло со фи ја u 
ре ли ги ја (на слов по то ње, ши ре вер зи је je До сто јев ски о Евро пи u 
Сло вен ству) по ку шај је да се да је дан те ме љан пра во слав нохри
шћан ски по глед на иде је ко је ру ски пи сац об ра ђу је у сво јим де ли ма. 
По по вић, по знат пo ва тре ном, ис по вед ном сти лу, До сто јев ског сма
тра про роч ком лич но шћу ко ја je бо ље од сви ју осе ти ла шта се зби
ва са чо ве чан ством у до ба рас па да Бо жан ских и људ ских вред но
сти. До сто јев ско ви про бле ми су „веч ни про бле ми људ ског ду ха”; 
„ње му je до тан чи на по зна то не са мо еван ђе ље не го и апо ка лип сис 
европ ског чо ве ка”; он има „ти тан ски лик сет ног про ро ка Евро пе”. 
Фјо дор Ми хај ло вич je и „ле ги он” и „све чо век”; он je дао нај потпу
ни ју „ђа во ди це ју” и нај пот пу ни ју те о ди це ју за ко ју зна са вре ме на 
ми сао. Там ни ли ко ви ње го вог ства ра ла штва па кле ни су пo ду би
на ма зла ко ме се окре ћу; све тли пак има ју ан гел ску чи сто ту и 
бе ли ну. Али и у злим, нај го рим љу ди ма има бо жан ска, не у га си ва 
искра; и у нај бо љим, нај све тли јим не што од сен ке гре ха и смр ти. 
Ра спон je – од чо ве ко ми ша до Бо го чо ве ка. И По по вић сма тра да 
je лек за гор до за пад но е вроп ско чо ве ко бо штво, за сва ки уто пи зам 
Ве ли ког Ин кви зи то ра, за сва ку по бу ну еу кли дов ског ра зу ма – све
чо ве чан ска љу бав и сми ре ње, нај леп ше от кри ве ни у Го спо ду Ису
су Хри сту, ко ји je До сто јев ском као Лич ност – ва пло ће на Љу бав 
и Сми сао – мно го ва жни ји од ап стракт них исти на ло ги ке. Ако јe 
у сво јим ђа во ди це ја ма му чи тељ и ле ги он, у те о ди це ји – До сто јев
ски je све чо век и учи тељ, истин ски про по вед ник Еван ђе ља.
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Са ма тај на До сто јев ско ве ре а ли стич но сти, сма тра Ју стин По
по вић, са сто ји се у опре де ље њу Фјо до ра Ми хај ло ви ча да све до чи 
на шу бо го ли кост:

Во ђен све тло шћу Хри сто вом, он не хо ди пo та ми не го оба сја
ва и от кри ва у чо ве ку оно што je бе смрт но и веч но, оно што je 
истин ски ре ал но. A то je бо го ли ка ду ша, у сви ма ње ним уз ле ти ма 
и па до ви ма. [...] До сто јев ски je ре а лист, и то пра во слав ни ре а лист. 
A то зна чи: пи сац ко ји чо ве ка осе ћа и ви ди у сви ма ње го вим бо го
чо ве чан ским ду би на ма и ви си на ма.

Сам До сто јев ски је дух свог ства ра ла штва од ре дио као ру ски 
– јер је хри шћан ски: 

У пот пу ном ре а ли зму на ћи у чо ве ку чо ве ка. To je ис кљу чи во 
ру ска осо би на, и у том сми слу сам ja, на рав но, на род ски, јер мој 
пра вац про из и ла зи из ду би не на род ног хри шћан ског ду ха. На зи
ва ју ме пси хо ло гом. To ни је тач но. Ja сам ре а лист у ви шем сми слу, 
ja по ка зу јем све ду би не људ ске ду ше. 

Ду би на људ ске ду ше: „Ду бље дно ду ши но стра да њу”, ре као 
би пе сник Мом чи ло На ста си је вић. 

НА СТА СИ ЈЕ ВИЋ О ДО СТО ЈЕВ СКОМ

На ста си је вић je, као и До сто јев ски, чо ве ка до жи вља вао као 
двој но, про ти ву реч но би ће не са мо пси хо ло шки не го и би ти но, као 
ство ре ње ко је je рас пе то из ме ђу „со дом ског” и „иде а ла Ма до не”. 
Ње го во ср це је тле око ко га се бо ре Бог и ђа во. Ле по та мо же доне
ти уни ште ње, љу бав je не рас ки ди во по ве за на с мр жњом. До бро та 
je по ве за на са стра да њем, са не ком вр стом ју ро ди во сти. Сми ре ње 
кроз пат њу отва ра пут ка спа се њу ко је je и вр хун ско по зна ње 
ствар но сти. 

На ста си је ви ће ве „Не ко ли ке бе ле шке о До сто јев ском” су се 
по ја ви ле у На род ној од бра ни, ча со пи су на ци о на ли стич ке (у сми слу 
ју го сло вен ског на ци о на ли зма, али и пан сло вен ског ме си ја ни зма) 
и хри шћан ске ори јен та ци је. У том ча со пи су са ра ђи ва ли су, по ред 
тзв. „де сних” ин те лек ту а ла ца (Ве ли бор Јо нић, Вла ди мир Вел мар
Јан ко вић, Вла ди мир Ву јић, Си ни ша Кор дић итд.) и те о ло зи по пут 
већ по ме ну тог Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа. До сто јев ско ва ми сао од
и гра ла je знат ну уло гу у ства ра њу иде о ло шке фи зи о но ми је ча со
пи са. Фјо дор Ми хај ло вич до жи вља ван je као бо рац за хри шћан ске 
иде а ле љу ба ви и са стра дал ни штва, од луч ни про по вед ник сло вен ског 
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ме си ја ни зма и смрт ни не при ја тељ ко му ни стич ке иде о ло ги је ко ја 
je по ста ја ла све по пу лар ни ја, на ро чи то ме ђу мла ди ма. „На род на 
од бра на” ува жа ва До сто јев ског као бра ни о ца тра ди ци о нал них 
вред но сти и кон зер ва тив ног дру штве ног де лат ни ка. Ма да На ста
си је вић ни је пи сао о дру штве ним аспек ти ма До сто јев ско ве ми сли, 
ипак му je „Од бра на” би ла бли ска јер je ста вља ла на гла сак на ду
хов ну – и то хри шћан ски ду хов ну – стра ну ми сли ру ског ге ни ја.

Пре све га, наш пе сник из ра жа ва оно што je ве ћи на, го во ре ћи 
о До сто јев ском, мо ра ла да при зна: овај ти тан се не да об ја сни ти 
ре чи ма, ма да je био мај стор ре чи. Не сво див je у фор му ле, не под
ло жан ана ли зи. Kao ге ни је ор ган ског ства ра ла штва, оног ко је je 
На ста си је ви ћу увек би ло иде ал, он je пи сац „са мо пo тех нич кој 
ну жди”. Пре ва зи шав ши ли те ра ту ру и ушав ши у го вор о су шти ни, 
у скрив ни цу по сто ја ња до ко је се до пи ре по це ну нај ве ћих на по ра, 
он нас на во ди да схва ти мо сву не моћ де фи ни ци ја и сла бост дис кур
зив ног. За то се тре ба из гу би ти у До сто јев ском, то јест – са жи ве ти 
се са њим. За то je ну жно осло бо ђе ње од „спо ред ног ума”, сва ки
да шњег, дво ди мен зи о нал ног на чи на ми шље ња. За то je истин ски 
су срет са ства ра ла штвом До сто јев ског по ве зан са „стра хом у Бо га, 
от кро ве њем”...

Код До сто јев ског не ма умет нич ке ствар но сти ко ја je плод 
овог или оног ми ме тич ког по ступ ка. Све го ри у ог њу апо ка лип се, 
ду бо ко се раз об ли ча ва ју ћи, ужа ре но до ср жи. Ову До сто јев ско ву 
од бој ност пре ма спо ља шњем опи си ва њу ли ко ва, сли ка њу ен те ри
је ра и екс те ри је ра, па жљи вом, тол сто јев ском из у ча ва њу „бал ских 
ха љи на” и „из ла за ка мар ки зе у пет са ти”, уо чи ли су мно ги ту ма
чи ства ра ла штва Фјо до ра Ми хај ло ви ча. На бо ков, ко ји га ина че не 
во ли, при ме ћу је да je је ди ни пеј заж у ро ма ни ма ру ског пи сца – мо
рал ни пеј заж. Све оста ло је:не бит но. На ста си је вић уо ча ва „апри
ор ну са зда ност” об лич ја и ат мос фе ре код До сто јев ско га: чим се у 
ње гов ро ман уђе, све je већ ту, сав „де кор”. Рас кољ ни ков je пред 
уби ством ба бе, Дми триј, за нет Гру шењ ком, кип ти мр жњом пре ма 
оцу, „за пи сни чар из под зе мља” ис по ве да сво ју фи ло зо фи ју чо ве
ками ша. Ту се су шти на обе ло да њу је, от кри ва се – и не мо гу ћа je 
ски ца, кон ту ра, не мо гућ слу ча јан по тез. Не пре кид но се, твр ди 
срп ски пе сник, зби ва пре ма ши ва ње соп стве ном су шти ном и ка
зу ју се ну жне, суд бин ске исти не. Ниг де не ма ме ста за слу чај и про
из вољ ност.

За то се ни не по ста вља пи та ње сти ла. Не ма те фор ме ко ја би 
мо гла да за у зда са оп ште ну са др жи ну. До сто јев ски се ко ри сти нај
јед но став ни јим сред стви ма, сна жним кроз не жно по да ва ње оно ме 
што на ви ре у ре чи. Ta сред ства не пру жа ју от пор. Слу же као сасу
ди за огањ, a не из га ра ју. До сто јев ски je не сум њи во пи сац ко ме су 
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се без кљу ча от кљу ча ва ле го то во све тај не. Уо ста лом, кад се го
во ри о су штин ском, о је згре ном, сва ки кључ je не за ко ни ти ка ла уз, 
и то ка ла уз ко ме се две ри ми сте ри је ни ка да не ће отво ри ти. He 
мо же се, ка ко je На ста си је вић го во рио, це ли на си му ли ра ти ве шти
ном, ни ти фор ма мо же да за ме ни са др жај. Са До сто јев ским се 
чи та лац рве као Ја ков са ан ђе лом, рве се у но ћи „про кле тих пи
та ња” све док га, скр ха ног и умор ног, ан ђео – До сто јев ски не бла
го сло ви про све тљу ју ћим уви дом у Не из ре ци во.

Оно што До сто јев ског чи ни ве ли ким ре ли ги о зним пи сцем je 
ис ти ца ње чо ве ка у пр ви план, да ва ње џи нов ских раз ме ра чо ве ку. 
Ре а ли зам у ни жем сми слу, објек ти ви стич косци јен ти стич ки ре а
ли зам XIX ве ка, чо ве ка je хтео да све де на је дан од пред ме та из свог 
ка та ло га. Та мо je чо век, у нај бо љем слу ча ју, ми кро ко смос, ма ли 
свет, ма ли све мир. Али за До сто јев ског, чо век je сли чан Бо гу. Он 
хо ће чо ве ка ко ји je ми кро те ос, ма ли бог у бла ту (из раз Ју сти на 
По по ви ћа). 

На ста си је вић je ја сан: чо век До сто јев ског je и злат на ме ра и 
ноћ на мо ра це ло куп не ствар но сти. При род не по ја ве и твар су са
став ни, суд бин ски део ње га, a тек „од ње га на ста је пра ва дра ма”. 
И по што je са здан по Бож јем ли ку, то, твр ди срп ски пе сник, мо ра 
би ти „дра ма у Бо гу, је ди ни пут у су шти ну, не из бе жан људ ском 
ство ру”. До сто јев ски je го во рио да га je Бог це лог жи во та му чио 
и да су не зна ли це сви они ко ји сма тра ју да je ње го во хри шћан ство 
на ив но, умет нич ки не у бе дљи во, ни не слу те ћи кроз ка кав je огањ 
ис ку ше ња про шло пи шче во „Оса на”.

До сто јев ски, сма тра На ста си је вић, ну ди два пу та ка Бо гу: 
пут зло чи на ко ји се мо ра ис ку пи ти ра за ра њем ста рог, гре хов ног 
се бе, то јест по ка ја њем, и пут све чо ве чан ске са пат ње и са стра да ња 
оних ко ји су ан ђе о ски чи сти. Оба пу та су пу те ви жр тве и са мо о дри
ца ња. Раз дру зга ти, смр ви ти се бе зна чи осло бо ди ти се за те че ног, 
стра сног „ja” ко је же ли да го спо да ри ствар но шћу. 

To je Рас кољ ни ко вље во „на по ле он ство”, ни че ов ски нат чо век. 
Кроз ка зну – про дор у ван лич ну ствар ност и осло бо ђе ње од его
и зма – мо гућ je по вра так Бо гу. До сто јев ско ви ју на ци су че сто уби це 
– Иван ми шљу, a Ми ћа же љом уби ја ју оца, док Рас кољ ни ков по
те же се ки ру на ста ри цу. За то они мо ра ју да од стра да ју сво је гор до 
лу ди ло, да се бе на ди ђу по ка ја њем или да пот пу но про пад ну.

Они ко ји су, као Аљо ша Ка ра ма зов, чи сти и све тли, та ко ђе, 
тре ба да па те, и то да па те ви ше од оних ко ји за Бо га не зна ју. Бо гу 
бли ски мо ра ју ићи нај ду бљим пу тем стра да ња, стра да ју ћи ко ли
ко сви дру ги ску па, стра да ју ћи за њих и у њи ма, би ва ју ћи Хри стос. 
Срп ски пе сник отво ре но ка же: „Би ти Христ”. He ими ти ра ти Хри
ста, ка ко пред ла же рим ски За пад, не мо ра ли стич ки глу ми ти не ку 
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сла ду ња ву кре а ту ру на ше ма ште не го се по и сто ве ти ти са Спа си
те љем, би ти рас пет на Кр сту Љу ба ви пре ма бли жњи ма, од ре ћи се 
се бе и сво јих же ља за рад њи не сре ће и спа се ња. Ју стин По по вић 
ве ли: 

Чо век уми ре да би жи вео. Та ква je ан ти но ми ја ве ре. У под ви
гу ве ре уми ре и ра зум, али уми ре да би, пре по ро ђен и пре ра ђен 
ве ром, на шао у Хри сту свој веч ни сми сао и сво ју бе смрт ну ства
ра лач ку си лу.

За то ра зум не мо же ни да схва ти стра да ња све док чо век не 
по ста не хри сто но сац, док Хри стом не осми сли пла не ту ко ја je без 
Ње га је зи ва ко смич ка луд ни ца.

Хри стос je од го вор на пи та ње за што стра да ју до бри и чи сти. 
Стра да ју за то што су та кви. Стра да ју за дру ге. Они су жр тве. Ту 
je тај на „До сто јев ско ве чо ве чан ске олу је стра да ња”, пред ко јом се 
На ста си је вић пи та да ли смо по гре шно са зда ни, па нам je, ра ди 
све то сти, ну жан пут кроз грех, као и да ли je пра вед ном Јо ву, због 
пра вед но сти, од ре ђе на нај ду бља пат ња. Ове тај не не да ју се од го
нет ну ти. Оне се по шту ју ћу та њем. To je ћу та ње Хри ста, Ра спе те 
Љу ба ви, по сле ко га Он це ли ва стра шна, бле да уста Ве ли ког Ин кви
зи то ра.

УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Док Укра ји на го ри, а До сто јев ског про те ру ју са За па да, по
ста је мо све сни ње го ве све чо ве чан ске ве ли чи не – опет и опет. И, 
опет и опет, схва та мо да је љу до ждер ство у ко је је чо ве чан ство 
за па ло по сле ди ца от па ди је од Хри ста, До сто јев ско вог Бо га. И 
зна мо да се не мо же мо пре ну ти из ко шма ра док то, на овај или 
онај на чин, чо ве чан ству не бу де ја сно.

Да ли ће се то де си ти, не зна мо.
Да ли се исто ри ја при ми че кра ју већ у на шем по ко ле њу, ни 

то не зна мо. Зна мо да исто ри ја има сми сла са мо док, у под ви гу ка 
над и сто риј ском, ра ђа љу де Бож је. 

Зна мо, док гле да мо свет ску Ру го бу ка ко ру ши и ра за ра, да ће 
Ле по та (Хри стос, Нај леп ши од си но ва људ ских) спа си ти свет. 

И та исти на се не мо же бо до ва ти. И не мо гу ће ју је „кан се ло
ва ти”. 

(Текст иден тич ног на сло ва у про ши ре ној вер зи ји об ја вљен у 
Прав ди, 26. 3. 2022)




