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3.

Вра ћам се на Љер мон то ва. Од исто риј ског ро ма на, обо је ног емо ци о нал ном ре то-
ри ком, Љер мон тов пре ла зи на са вре ме ни свет ски ро ман, чи ја се рад ња од ви ја у Пе-
тер бур гу 1833. го ди не („Кне ги ња Ли гов ска“). Ов де је мо гу ће по сма тра ти по ве зи ва ње 
раз ли чи тих при по ве дач ких сти ло ва, што се мо жда мо же до не кле об ја сни ти ин тер-
вен ци јом Љер мон то вље вог при ја те ља, С. А. Ра јев ског („Ро ман, ко ји смо за јед но за по-
че ли, се оду жио и те шко да ће се за вр ши ти“, пи сао му је Љер мон тов 1838. го ди не).

По че так ро ма на на пи сан је у сти лу та да већ по сто је ћих „при по ве да ка о бед ном 
чи нов ни ку“, што су при пре ми ле Го го љев „Ши њел“ и пр ве при по вет ке До сто јев ског:1 
„Го ди не 1833, два де сет и пр вог де цем бра, у че ти ри са та по под не, Во зне сен ском ули-
цом, као и обич но, тут ња ла је го ми ла све та, и ме ђу оста ли ма ишао је и је дан мла ди 
чи нов ник... Да кле, Во зне сен ском је ишао је дан мла ди чи нов ник, и он је ишао из де-
парт ма на, из ну рен јед но лич ним по слом и са ња ре ћи о на гра ди и уку сном руч ку; јер 
сви чи нов ни ци са ња ре.“ Сле ди опис ње го ве спо ља шњо сти, при че му при по ве дач од 
се бе пра ви по сма тра ча са стра не: „...би ло је те шко рас по зна ти ње го ве цр те ли ца: 
узрок то ме је штит на ка пи, краг на, и су мрак.“

Истом том сти лу при па да и опис до ма у ко ме је жи вео чи нов ник Кра син ски: „Нај пре 
се про би ја те кроз уза но и уга о но дво ри ште, по ду бо ком сне гу или рет ком бла ту; ви-
со ке пи ра ми де др ве ћа сва ког ча са пре те да вас угу ше сво јим па дом, опор ми рис, 
оштар, од вра тан, тру је ваш дах, пси ре же ка да се по ја ви те, бле да ли ца што на се би 
чу ва ју ужа сне тра го ве си ро ма штва или раз вра та из ви ру ју кроз уза не про зо ре до њег 
спра та. Нај зад, по сле мно го за пит ки ва ња, ви про на ла зи те же ље на вра та, там на и уза-
на, по пут вра та у чи сти ли ште; окли знув ши се на пра гу, ле ти те два сте пе ни ка на до ле 
и ва ше но ге упа да ју у ба ру, што се ство ри ла на ка ме ном по ди ју му, за тим не си гур ном 
ру ком опи па ва те сте пе ни ште и по чи ње те да се пе ње те. По пев ши се на при зе мље и 
за у ста вив ши се на че тво ро у га о ном од мо ри шту, угле да ће те не ко ли ко вра та око се бе, 
но авај!, ни на јед ним вра ти ма не ма бро ја; по чи ње те да ку ца те или зво ни те, и обич но 
из ла зи ку ва ри ца са ло ја ни цом, а иза ње се раз ле жу псов ке или плач де це.“

На дру гим ме сти ма ро ма на по ја вљу је се, на ма по „Ва ди му“ по знат, уз ви ше ни лир-
ски тон што под се ћа на Мар лин ског: на Пе чо ри но вом ли цу очи та ва ју се „ду бо ки тра-
го ви про шло сти и пре див на обе ћа ња бу дућ но сти...2 то га тре на ње го во [чиновниково] 

1 По гле дај рад А. Цеј тли на „При по вет ке о бед ном чи нов ни ку До сто јев ског“, М, 1923.
2 Упо ре ди у „Ва ди му“: „у очи ма је све тле ла чи та ва бу дућ ност“. 
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ли це што бук ти би ло је пре ле по по пут олу је... не ка кав не ви дљи ви де мон при бли жио 
је њи хо ва уста и ру ке у не ми сти сак, у не ми по љу бац“. По је ди на ме ста ро ма на оста-
вља ју ути сак па ро ди ра ња тог ви со ког сти ла: „Ути снув ши вре ли по љу бац у ње но хлад-
но де во јач ко че ло“ је оби чан кли ше. Но за њим сле ди не што пот пу но дру га чи је: „Жорж 
ју је сме стио на сто ли цу, гла вом без об зи ра стр чао низ сте пе ни ште и од ју рио ку ћи.“ 
Па ро ди ра ње се на гла ша ва обра ћа њем чи та о цу, ко је за тим сле ди: „До са да сте, љу ба-
зни чи та те љи, ви де ли да љу бав мо јих ју на ка ни је из ла зи ла из ван оп штих пра ви ла свих 
ро ма на и сва ке љу ба ви што се ра ђа, но за то ка сни је... О! ка сни је ће те ви де ти и чу ти 
из ван ред не ства ри.“

Од сту па ње од ви со ког ре то рич ког сти ла огле да се та ко ђе и у ве о ма па жљи вој 
упо тре би по ре ђе ња. Ов де има мо чак не што на лик на са мо па ро ди ра ње; по ре ђе ње са 
аме рич ким бу на ром на чи јем дну се ми го љи отров ни кро ко дил, ко је се по ја ви ло у 
„Ва ди му“, ов де је упо тре бље но као ко мич но и до ла зи по сле из у зет но про за ич ног 
опи са со ба ри це: „Не мо гу да под не сем де бе ле и ро ша ве со ба ри це, са гла вом пре ма-
за ном ма сним до ма ћим ма сла цем или за ли за ном ква сом, од ког се ко са ле пи и по ста-
је ри ђа, са ру ка ма хра па вим по пут ју че ра шњег ре шет ног хле ба,3 са са њи вим очи ма, 
са но га ма што луп ка ју у ци пе ла ма без пан тљи ка, те шким ко ра ком и (што је нај го ре од 
све га) че твр та стим стру ком, опа са ним ша ре ном кућ ном ха љи ном, ко ја је ужа до ле, 
не го го ре... Та ква со ба ри ца, за о ку пи ра на по слом у зад њој со би че сти те ку ће, на лик је 
на кро ко ди ла на дну све тлог аме рич ког бу на ра.“

Пре лаз од „Ва ди ма“ до „Кне ги ње Ли гов ске“ до не кле је ана ло ган пре ла зу од ра них 
по е ма и, на ро чи то, од „Бо ља ра Ор ши“ до „Са шке“. У пр вом слу ча ју има мо осци ла ци је 
из ме ђу уз ви ше не и ко мич не по е ме, а у дру гом из ме ђу емо ци о нал но-ре то рич ног сти-
ла при по ве да ња, где се аутор ста па са ју на ком, и сти ла по сма тра ча са стра не, при по-
ве да ча као та квог. У „Кне ги њи Ли гов ској“ Љер мон тов се јав но дво у ми чак и у из бо ру 
са мог ма те ри ја ла и у ода би ру ју на ка. Са Пе чо ри ном у уло зи ју на ка над ме ће се чи нов-
ник Кра син ски; при по ве да ње иде те шко, фа бу ла се ком пли ку је, не ма за пле та.

Ка рак те ри стич ни су та ко ђе де та љи при по ве да ња ко је аутор па жљи во ис ти че упра-
во да би ство рио илу зи ју исто вре ме но сти од ви ја ња до га ђа ја и њи хо вих опи са или 
ре ал ног по сто ја ња при ка зи ва них ли ко ва и са мог при по ве да ча, као њи хо вог по сма-
тра ча; де та љи, ко ји су го ре у тек сту би ли ис так ну ти у ро ма ну Вос кре сен ског, као по-
ступ ци по и гра ва ња са при по ве дач ком фор мом: „Са да, ка да је ски нуо ши њел, за сут 
сне гом, и ушао у свој ка би нет, ми сло бод но мо же мо да по ђе мо за њим и да опи ше мо 
ње го ву спо ља шњост... Пе чо рин је спу стио те про ла зне остат ке на сто, по но во сео у 
сво ју фо те љу и ли це пре крио ру ка ма; и иако ја по фи зи о но ми ја ма ве о ма до бро иш-
чи та вам по ри ве ду ше, упра во из тог раз ло га ни ка ко не мо гу да вам го во рим о ње го вим 
ми сли ма...4 У ме ђу вре ме ну су до не ли све ће и док се Ва рењ ка љу ти и уда ра пр стом по 
про зо ру, опи са ћу вам со бу у ко јој се на ла зи мо... У ме ђу вре ме ну, док сам опи си вао 

3 Хлеб на пра вљен од про се ја ног бра шна, тврд, ком пак тан и сит, ве о ма по пу ла ран у на ро ду. 
(Прим. прев.)
4 Упо ре ди у „Ва ди му“: „Се део је и ри дао, не обра ћа ју ћи па жњу ни на се стру, ни на умр лог. Са мо 
Бог зна шта се та да де ша ва ло у гру ди ма по гр бље ног, јер, пре крив ши ли це ру ка ма, он ни ре чи 
ви ше ни је из го во рио“ (по гла вље XX).
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рад ну со бу, Ва рењ ка је по ла ко до шла до сто ла“, и та ко да ље. Не раз ви ја ју ћи те на по-
ме не до ко мич ног по ступ ка, Љер мон тов их уво ди, по свој при ли ци, као обра зло же ње 
пре ки да или пре ла за са јед них ли ко ва на дру ге, све до че ћи ти ме о по те шко ћа ма у 
струк ту ри ра њу при по ве да ња.

Про блем ро ма на остао је не раз ја шњен. Ве ли ки број ли ко ва (Пе чо рин, Ње гу ро ва, 
су пру жни ци Ли гов ски, Ва рењ ка, чи нов ник Кра син ски, Бра ниц ки, Гор шен ко) и сло же-
на ин три га, ски ци ра на у на пи са ним по гла вљи ма, при пре ма су за ве ли ку фор му, ме-
ђу тим, у су шти ни, ро ма на ов де не ма: ин три га не обра зу је за плет ко ји би по ве зао све 
уче сни ке рад ње. Ро ман се рас па да на низ сце на и епи зо да, чи је по ве зи ва ње не до во-
ди до до след но сти то ка при по ве да ња. Очи глед но је да по тре ба да са оп шта ва о про-
шло сти сво јих ју на ка, да уме ће ка рак те ри сти ке, опи се ам би јен та, спо ља шњо сти итд. 
оп те ре ћу је ауто ра. Ве ли ка фор ма му не по ла зи за ру ком.

Од ком пакт ног ро ма на Љер мон тов пре ла зи на „низ при по ве да ка“ (ка ко он сам 
го во ри у „Мак си му Мак си ми чу“), об је ди ње них фи гу ром Пе чо ри на, и се бе осло ба ђа, 
на тај на чин, по те шко ћа, ве за них за раз ви ја ње ве ли ке фа бу ле. Ме ђу тим, Љер мон тов 
се окре ће оној фор ми ко ја је ка рак те ри стич на за про зу 30-их го ди на; он јој при да је 
це ло ви тост, мо ти ви шу ћи спа ја ње но ве ла не са мо спо ља, већ и из ну тра – је дин ством 
ју на ка. Не до ста је по ве за ност до га ђа ја (оп шта исто ри ја ју на ка), нео п ход на за ком пакт-
ни ро ман; је дин ство ју на ка ни је по ве за но са је дин ством ин три ге, са по сто ја но шћу 
оста лих ли ко ва, са уста ље но шћу при по ве дач ког по ступ ка, а уме сто то га но ве ле су 
из ме ђу се бе чвр сто спо је не стал ним при су ством и уче шћем ју на ка. Та ко се за вр ша ва 
про цес фор ми ра ња при по ве дач ке фор ме, ко ји је тра јао чи та ву де це ни ју, и при пре ма 
се пре лаз ка ве ли кој фор ми, ко ји је оства ри ло по ко ле ње 40-их го ди на.

За и ста, у Ју на ку на шег до ба укло ње ни су упра во они при по ве дач ки про бле ми ко ји 
су би ли у цен тру бе ле три сти ке 30-их го ди на, и са мим тим ли кви ди ра на је она игра са 
фор мом што је већ до са ди ла и пре тво ри ла се у на ив ни ша блон ко ји смо ис пра ти ли у 
де ли ма Мар лин ског, Велт ма на, Одо јев ског, Вос кре сен ског. Но ви за да так са сто јао се 
упра во у то ме да се про на ђу за до во ља ва ју ћи мо ти ви за опи си ва ње, ка рак те ри сти ке, 
од сту па ња, уво ђе ња при по ве да ча итд. Све то про на ла зи мо и код Љер мон то ва.

Од ба цив ши иде ју о из град њи ком пакт не фа бу ле, Љер мон тов је за пра во са чу вао 
се бе од нео п ход но сти да у ро ман уво ди би о гра фи ју сво јих ју на ка (Vor geschic hte). Раз-
бив ши ро ман („де ло“, ка ко га је на звао Љер мон тов) на но ве ле, он је од свог ју на ка 
на пра вио ста тич ну фи гу ру. Уме сто уоби ча је не вре мен ске до след но сти, у ко ју се сме-
шта ју на ков жи вот, ми има мо дру гу до след ност, ко ја се не ти че са мог ју на ка, већ ауто-
ра: од ње го вог су сре та са Мак си мом Мак си ми чем до при че о Пе чо ри ну, од при че до 
слу чај ног су сре та са њим, од су сре та до ње го вог „днев ни ка“. Кон струк тив ну уло гу 
игра дру го сте пе на до след ност (при ча о упо зна ва њу ауто ра са ју на ком), а основ на 
до след ност (ју на ков жи вот) то ли ко је по ме ре на да је чак и на кон чи та ња чи та вог ро-
ма на ис при ча не до га ђа је те шко сме сти ти у хро но ло шки ре до след.

На тај на чин, по зи ци ја ауто ра, као основ ног при по ве да ча пр ве две но ве ле („Бе ла“ 
и „Мак сим Мак си мич“) пот пу но је фик си ра на и мо ти ви са на ти ме што он не пи ше „при-
по вет ку, већ пут нич ке бе ле шке“ („Бе ла“), а за јед но са тим мо ти ви сан је и вре мен ски 
по мак до га ђа ја. „Днев ник“ Пе чо ри на, ко ји у из ве сном сми слу пред ста вља ње гов Vor-
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geschic hte (у од но су на пр ве две но ве ле), у су шти ни не ма то зна че ње, јер је уни ште но 
је дин ство фа бу ле. До га ђа је ис при ча не у „Дне ви ку“ при ма мо без ика кве вре мен ске 
по ве за но сти са оним о че му се при ча ло ра ни је. Ми ни шта не зна мо о про шло сти Пе-
чо ри на; чак не зна мо ни за што се Пе чо рин на шао на Кав ка зу. Нај пре је Љер мон тов 
имао за ми сао да уз гред са оп шти о то ме; у ру ко пи су „Кне ги њи це Ме ри“ пр ви за пис 
за вр ша ва се ре чи ма: „Но, ја сам са да си гу ран да ће она пр вом при ли ком пи та ти ко сам 
ја и за што сам ов де, на Кав ка зу. Њој ће, ве ро ват но, ис при ча ти стра шну при чу о дво-
бо ју и по себ но о ње го вом узро ку, ко ји је не ки ма ов де и по знат.“ Но, Љер мон тов је све 
то из ба цио, очи глед но, сма тра ју ћи су ви шном та кву алу зи ју на про шлост.

Да кле, Ју нак на шег до ба ни је при по вет ка, ни је ро ман, већ су то пут нич ке бе ле шке, 
уз ко је је при ло жен део Пе чо ри но вог „днев ни ка“. Та кво обра зло же ње има по се бан 
зна чај за „Бе лу“: за хва љу ју ћи њој фик си ран је ма те ри јал ко ји се опи су је, и то не као 
слу ча јан до да так уз при чу, не као „пеј заж“, већ као пот пу но при ро дан и ва жан еле мент 
при по ве да ња. Ис по ста вља се да је при ча Мак си ма Мак си ми ча ре зул тат бе се де што је 
за по де ну та на пу ту; то је ис ко ри шће но за сам ток си жеа: при ча се не успо ра ва слу чај ним 
од сту па њи ма и ко мич ном ин тер вен ци јом ауто ра или чи та о ца, већ са мом си ту а ци јом, 
ти ме што Мак сим Мак си мич не при ча све од јед ном, већ у раз ма ци ма: пр ви део за 
вре ме пре да ха на ста ни ци у Гуд-го ри, а дру ги то ком за у ста вља ња на пу ту пре ма Ко би. 
На тај на чин је при ча о Бе ли упле те на у опис пу та из Ти фи ли са до ста ни це Ко би; тај опис 
је ушао у но ве лу као кон струк тив ни еле мент. Тра ди ци о нал на пеј за жна ин тро дук ци ја 
за ва ре на је за са му фор му: од опи са Кој ша ур ске до ли не до опи са са мог пу та, ода тле 
до по знан ства са Мак си мом Мак си ми чем, од по знан ства до раз го во ра, од раз го во ра 
до при че. „А шта, мно го сте аван ту ра има ли?“, тим пи та њем на чи њен је пре лаз упра во 
ка при чи. При то ме аутор обра зла же и са му сво ју ра до зна лост: „Ужа сно же лим да из 
ње га из ву чем не ка кву при чи цу; же ља, свој стве на сви ма они ма ко ји пу ту ју и бе ле же.“5

Ток са ме при че усме ра ва слу ша лац, ко ји све вре ме по ста вља пи та ња („Па ка ко се 
то де си ло?... А ка ко се он звао?... А је л’ ду го жи вео са ва ма?...“ итд.). Де скрип тив ни мо-
мен ти при че обра зла жу се упра во та квим пи та њи ма слу ша ла ца: „Па ка ко код њих 
сла ве свад бу?... А шта је она от пе ва ла, не се ћа те се?“

Бри га о мо ти ва ци ји огле да се и у то ме што уз Ка зби че ву пе сму Љер мон тов да је 
по себ ну на по ме ну ко јом још јед ном ис ти че по зи ци ју ауто ра као про фе си о нал ног пи сца: 
„Мо лим чи та о це да ми опро сте што сам Ка зби че ву пе сму, ко ја ми је уру че на, на рав но, 
у про зи, пре нео у сти хо ве; но на ви ка је дру га при ро да.“

Ре чи ма Мак си ма Мак си ми ча: „Да, они су би ли срет ни“, при ча о Бе ли је, по свој при-
ли ци, за вр ше на: „’Ка ко је то до сад но!’, уз вик нуо сам не хо ти це. У су шти ни, оче ки вао 
сам тра ги чан рас плет, и на јед ном су та ко из не на да из не ве ре на мо ја оче ки ва ња!“ Сле ди 
оп ши ран опис ра ног ју тра („Иза шли смо из са кље“6 итд.) и на став ка пу та, ко ји се нео-
че ки ва но пре ки да ауто ро вим пи та њем, ко је је са да већ ди рект но упу ће но чи та о цу: 
„А мо жда ви же ли те да са зна те крај при че о Бе ли?“, „Као пр во, ја не пи шем при по вет ку, 

5 И да ље: „...у јед но став ним ср ци ма осе ћа ње ле по те и ве ли чи не при ро де је сна жни је, жи вље и 
по сто пу та, не го код нас, ус хи ће них.“
6 Се о ска ку ћа на Кав ка зу. (Прим. прев.)
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већ пут нич ке бе ле шке: да кле, не мо гу да на те рам ка пе та на дру ге кла се7 да при ча пре 
не го што он за и ста поч не да при ча. Пре ма то ме, са че кај те, или, ако же ли те, окре ни те 
не ко ли ко стра ни ца, са мо, ја вам то не са ве ту јем, јер је пре лаз пре ко Кр ста шке Го ре 
(или, ка ко је на уч ник Гам ба на зи ва, Le Mont St.-Chri stop he) до сто јан ва ше ра до зна ло-
сти. Да кле...“, и сле ди опис пре ла за. Успо ра ва ње си жеа мо ти ви са но је са мом фор мом 
пут нич ких бе ле жа ка.

Као што ви ди мо, Љер мон то вље ва па жња је за и ста усме ре на на мо ти ви са ност при-
по ве дач ких по сту па ка. Мо ти ви сан је опис Кој ша ур ске до ли не и пре ла за пре ко Ко бе, 
мо ти ви са но је успо ра ва ње, мо ти ви са на је при ча Мак си ма Мак си ми ча па чак и са мо 
ње го во кре та ње. Нај зад, сам Мак сим Мак си мич пре тво рен је из тра ди ци о нал ног, увек 
ма ње или ви ше услов ног при по ве да ча, у књи жев ни лик: ње гов по ло жај је фик си ран, 
ка ко ти ме што је уче сник у до га ђа ји ма, по ве за ним са лич но шћу Пе чо ри на, та ко и ти ме 
што су му до де ље не од ре ђе не пси хо ло шке цр те ко је су у кон тра сту са лич но шћу глав-
ног ју на ка. Ис ти чу ћи упра во то, Љер мон тов на кра ју но ве ле по ста вља Мак си ма Мак-
си ми ча у пр ви план, чи не ћи га мал те не глав ним ју на ком: „При знај те, ипак, да је Мак-
сим Мак си мич чо век до сто јан по што ва ња?... Уко ли ко се сло жи те са тим, у пот пу но сти 
ћу би ти на гра ђен за сво ју, мо жда, пре ви ше ду гач ку при чу.“ То је ка рак те ри сти чан 
„ла жни крај“ (тер мин В. Шклов ског), ко јим се за пра во ис ти че да је Мак сим Мак си мич 
по моћ но ли це, тра ди ци о нал ни при по ве дач, чи ја је уло га ово га пу та спе ци јал но мо-
ти ви са на и фик си ра на ка ко би се уоби ча је ни по сту пак на чи нио скри ве ним и да би се, 
на тај на чин, по сти гла „при род ност“.

„Мак сим Мак си мич“ је пре ла зна но ве ла ко ја при пре ма пре ла зак на „днев ник“. Ов де 
до ла зи до су сре та ауто ра са сво јим ју на ком; сце на по при лич но оштра по сво јој фор-
мал ној па ра док сал но сти, но то ли ко осно ва на од стра не Љер мон то ва, да се из по ступ ка, 
ка рак те ри стич ног за игру са фор мом, она ов де пре тва ра у при род но ста ње, мо ти ви-
са но чи та вим то ком рад ње. У су шти ни, тај су срет је Љер мон то ву по тре бан ка ко би 
мо ти ви сао де та љан опис Пе чо ри но ве спо ља шњо сти (још јед ном ви ди мо ка ко се Љер-
мон тов бри не о мо ти ви са но сти мо ме на та тог ти па), ина че би мо рао са свим да се од-
рек не та квог опи са или да га ста ви у уста Мак си ма Мак си ми ча, што би би ло те шко.

Ка рак те ри стич но је да Љер мон тов у том опи су чу ва тон по сма тра ча са стра не, 
ко ји о ка рак те ру за кљу чу је са мо по спо ља шњим обе леж ји ма: „Ход му је био не ха тан 
и лењ, но при ме тио сам да ни је ма хао ру ка ма, што је си гу ран знак не ка кве за тво ре но сти 
ка рак те ра.“ И од мах по сле то га да је спе ци јал ну на по ме ну: „Уоста лом, то су мо ја лич на 
за па жа ња, осно ва на на мо јим про у ча ва њи ма, и уоп ште не же лим да вас на те рам да у 
њих сле по ве ру је те“. Да ље иде још јед на на по ме на: „Сва та за па жа ња па ла су ми на 
па мет, мо гу ће је, са мо за то што сам знао за не ке де та ље из ње го вог жи во та, и мо жда 
би на не ког дру гог ње гов из глед оста вио пот пу но дру га чи ји ути сак; но по што ви о 
ње му не ће те чу ти ни од ко га, осим од ме не, он да, хте ли не хте ли, мо ра те би ти за до-
вољ ни тим опи сом.“

Из тек ста ру ко пи са из бри сан је део опи са, упра во онај где је Љер мон тов, не хо тич но 
се уда љив ши од уло ге по сма тра ча са стра не, по чео већ ди рект но да го во ри о ка рак те ру 

7 Вој ни чин у Ру си ји пре ре во лу ци је. (Прим. прев.)
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Пе чо ри на и при то ме се до не кле при бли жио свом ста ром ма ни ру. („Пе чо рин при па да 
го ми ли и ако ни је по стао ни зло чи нац, ни све тац, то је, си гу ран сам, због ле њо сти.“) 
Тај при мер ја сно по ка зу је ка ко ов де Љер мон тов стро го чу ва сво ју по зи ци ју објек тив-
ног при по ве да ча и ка ко се би не до зво ља ва да се уда љи од основ не мо ти ва ци је.

Он ов де не са мо да се не ста па са сво јим ли ком, не са мо да се су здр жа ва од сва ког 
ли ри зма, већ чак на мер но ис ти че сво ју по зи ци ју про фе си о нал ца ко ји је на ба сао на 
ин те ре сан тан књи жев ни ма те ри јал: „Не дав но сам са знао да је Пе чо рин, вра ћа ју ћи се 
из Пер си је, умро. Та вест ме је ве о ма об ра до ва ла, она ми да је за пра во да об ја вим ове 
бе ле шке.“ Крај те но ве ле је опет по све ћен лич но сти Мак си ма Мак си ми ча; до ла зи до 
по ду дар но сти са кра јем „Бе ле“, још је дан ла жни крај.

Го ре сам обра тио па жњу на игру са пред го во ри ма, ко ји се сме шта ју у сре ди ну и 
по не кад (као код Одо јев ског) слу же као на чин да се успо ри си же. Љер мон тов, го во-
ре ћи су шти ну, чи ни исто то – пред го вор се на ла зи ис пред „днев ни ка“ Пе чо ри на. По 
свом оп штем ка рак те ру тај пред го вор се од но си не са мо на сам „днев ник“, већ и на 
чи та ву књи гу, но ње го во по ја вљи ва ње у сре ди ни по при лич но је мо ти ви са но са мим 
пре ла зом ка „днев ни ку“. Ов де, као и у дру гим слу ча је ви ма, Љер мон тов ко ри сти по сту-
пак тра ди ци о на лан за ру ску бе ле три сти ку три де се тих го ди на, но ства ра та кву мо ти-
ви са ност при ли ком ко је се чи сто фор мал на уло га по ступ ка ис по ста вља као скри ве на.

Сам днев ник са сто ји се од три но ве ле („Та мањ“, „Кне ги њи ца Ме ри“ и „Фа та ли ста“) 
раз ли чи тог ти па. „Та мањ“ је но ве ла са усме ре но шћу на си же, као и „Бе ла“. Ту не ма ни-
ка квих на ро чи тих ка рак те ри сти ка днев ни ка: при ча има уоби ча је ну фор му но ве ле (у 
пр вом ли цу). На су прот то ме, по сто је де та љи ко ји јој при да ју ка рак тер чи стог при по-
ве да ња, ко је је упу ће но слу ша о ци ма: „При зна јем да имам ја ке пред ра су де про тив свих 
сле пих, ћо ра вих... Да кле, по чео сам да по сма трам ли це слеп ца; но, шта про чи та ти на 
ли цу ко је не ма очи ју?... При зна јем, ко ли ко год да сам се тру дио...“ итд. Крај је та ко ђе 
ти пи чан за но ве лу: „Шта се де си ло са ста ри цом и јад ним сле пим де ча ком, не знам. Ма 
и шта ме се ти чу људ ске ра до сти и не во ље, ме не, пу ту ју ћег офи ци ра, па још и са пут-
ним на ло гом по др жав ној ну жди!...“

Тре ба прет по ста ви ти да су у пр во бит ном тек сту, ко ји ни је сти гао до нас, та обе леж-
ја би ла још про дор ни ја; у тек сту ру ко пи са „Мак си ма Мак си ми ча“ на кра ју по сто ји до да-
так у ко ме се го во ри: „По но во сам пре гле дао Пе чо ри но ве за бе ле шке и на не ким ме сти-
ма сам при ме тио да их он при пре ма за штам пу, без че га се ја, на рав но, не бих од лу чио 
да зло у по тре бим по ве ре ње ка пе та на дру ге кла се. У су шти ни, Пе чо рин се на по је ди ним 
ме сти ма обра ћа чи та о цу.“ Ја сно је да је то тре ба ло да по слу жи као обра зло же ње то ме, 
што у Пе чо ри но вом „днев ни ку“ ни су сву да са чу ва не од ли ке днев ни ка као та квог.

Са ма иде ја о „днев ни ку“ ни је, очи глед но, основ на за ми сао ко ја од ре ђу је ка рак тер 
сти ла, већ је мо ти ва ци ја. Љер мон тов је од лу чио да се осло бо ди свих не мо ти ви са них 
ис ка за о сво јим ли ко ви ма, чак и ин фор ма ци је о то ме шта ми сли или је ми слио онај 
или овај. Ода тле и ис ти ца ње сво је по зи ци је као пи сца ко ји пу ту је, уво ђе ње по себ ног 
при по ве да ча као ди рект ног све до ка до га ђа ја, и нај зад, „днев ник“. Има мо, на тај на чин, 
три „ја“: аутор, Мак сим Мак си мич и Пе чо рин. Ти „ја“ по ка за ли су се као нео п ход ни, јер 
би дру га чи је аутор мо рао да бу де све док свих до га ђа ја и на тај на чин би се огра ни чи-
ле при по ве дач ке мо гућ но сти.
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И по ред све бри ге Љер мон то ва за мо ти ва ци ју, не ки де та љи су му про ма кли, што 
је ско ро не из бе жно у при по ве да њу у пр вом ли цу. Мак сим Мак си мич мо ра ин тен зив-
но да при слу шку је ту ђе раз го во ре (као и Пе чо рин у „Та ма њу“, но та мо је то мо ти ви са-
но сум њом): раз го вор Аза ма та са Ка зби чем, раз го вор Пе чо ри на са Бе лом („про ла зио 
сам по ред и ба цио по глед кроз про зор“); обим ну са мо ка рак те ри за ци ју Пе чо ри на, што 
по свом сти лу пот пу но од у да ра од сти ла Мак си ма Мак си ми ча, он је мо рао да мо ти ви-
ше ти ме да су се Пе чо ри но ве ре чи „уре за ле“ у ње го во се ћа ње; текст пе сме у „Та ма њу“ 
мо ти ви сан је ти ме да ју је Пе чо рин за пам тио од ре чи до ре чи итд. Пот пу но без обра-
зло же ња оста ло је јед но ме сто у „Фа та ли сти“, где се при по ве да о Ву ли че вој смр ти: 
„Ву лич је сам ишао там ном ули цом; на ње га је на ле тео пи ја ни ко зак, ко ји је рас ко ма дао 
сви њу, и, мо гу ће је да би про шао по ред, не при ме тив ши га, да Ву лич ни је, из не на да 
се за у ста вља ју ћи, ре као: ’Ко га ти, бра те, тра жиш?’ ’Те бе’, од го во ри ко зак, уда рив ши га 
и по се кав ши га од ра ме на па ско ро до ср ца...“ Ја сно је да ни ко осим са мог Ву ли ча ни-
је мо гао то да ис при ча, а Ву лич је ус пео да из го во ри са мо три ре чи: „У пра ву је.“ Та кви 
слу ча је ви раз от кри ва ју мо ти ви шу ћу при ро ду тих „ја“: Мак си ма Мак си ми ча у „Бе ли“, 
Пе чо ри на у „Та ма њу“ и у „Фа та ли сти“.

„Та мањ“ је си жеј на но ве ла. Пе чо рин ов де ни је то ли ко ју нак, ко ли ко је при по ве дач: 
као пред мет ње го вих по сма тра ња, осе ћа ња и раз ми шља ња дат је сам си же. Чи та ва 
ствар је за сно ва на на по кре ту: од по чет ног на го ве шта ја на то да је у до му, ку да је од-
лу чио да кре не Пе чо рин, „не чи сто“ (ис ко ри шће но је дво стру ко зна че ње те ре чи), до 
за вр шне не сре ће. Ка рак те ри стич но је за Љер мон то ва да је та но ве ла на ста ла не из 
по ве зи ва ња раз ли чи тих мо ме на та ко ји би мо гли би ти раз ви је ни и у ве ли ку фор му 
(као код Пу шки на у „Ме ћа ви“, у „Пуц њу“, у „Над зор ни ку по штан ске ста ни це“, где се 
осе ћа са жи ма ње фа бу ле), већ из јед не ма ле не епи зо де ко ја је раз ви је на до гра ни ца 
но ве ле. Упра во то је, очи глед но, и при мо ра ва ло Че хо ва да се оду ше вља ва „Та ма њем“. 
Од ма ле ног и ни по че му по себ ног до га ђа ја ко ји се не за вр ша ва на чи ње на је но ве ла 
у ко јој се осе ћа сва ка реч, сва ки по крет. Љер мон тов се ов де по ка зао као мај стор ма ле 
фор ме; ни је се тек та ко у кру гу сво јих при ја те ља про сла вио као при по ве дач ви це ва.

У „Кне ги њи ци Ме ри“, као днев ни ку Пе чо ри на, при род но ме сто су за у зе ли афо ри-
зми и па ра док си. Тра ди ци о нал на свет ска при по вет ка са ба ло ви ма и дво бо ји ма до би-
ла је на вред но сти ти ме што је ју нак пси хо ло ги зо ван: мо ти ви сан је као лич ност, као 
ка рак тер, што ни је по шло за ру ком ни Мар лин ском, ни Одо јев ском, ни Па вло ву, а и 
њи хо ва па жња ни је мо гла још да се усме ри и на ту стра ну („Мо ји ка рак те ри су при-
ват на ствар“, пи сао је Мар лин ски). Исти на, код Љер мон то ва још не ма оне пси хо ло шке 
раз ра де ка квој су под врг ну ти књи жев ни ју на ци код Тол сто ја или До сто јев ског; ути сак 
„лич но сти“, и при то ме „ти пич не“, не ства ра се де таљ ном ана ли зом ду шев них ста ња, 
ра зно вр сно шћу осе ћа ња и ми сли, већ са мим скло пом афо ри за ма, раз го во ра и раз-
ми шља ња ју на ка. У Пе чо ри но вом днев ни ку на шле су се ми сли ко је је Љер мон тов већ 
одав но ста вљао у уста сво јим ју на ци ма. Та ко је ње го ва три ја да о се би („Да, та ква је 
мо ја суд би на би ла од де тињ ства“) пре у зе та ди рект но из дра ме „Два бра та“. У том сми-
слу „Кне ги њи ца Ме ри“ се укла па у тра ди ци ју афо ри стич ке књи жев но сти уоп ште, с 
том раз ли ком што је ов де тај ма те ри јал, као и све у Ју на ку на шег до ба, чвр сто сле пљен 
у но ве лу, као ка рак те ри сти ка.
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За ди ја лог су нео п ход ни са го вор ни ци; у „Кне ги њи ци Ме ри“ то су Гру шниц ки и док-
тор Вер нер. Гру шниц ки је, као и Мак сим Мак си мич, по моћ но ли це, ко ме би у ста рој 
при по ве ци би ло до де ље но ве о ма скром но ме сто. Љер мон тов учвр шћу је ње го ву по-
зи ци ју, чи не ћи га ли цем па ро диј ским, кон тра сним, и при мо ра ва ју ћи га да на нај не по-
сред ни ји на чин уче ству је у свим до га ђа ји ма. Дру го сте пе ност, усло вље ност те фи гу ре 
огле да се, из ме ђу оста лог, и у то ме што без об зи ра на на гла ше ни кон траст из ме ђу 
Пе чо ри на и Гру шниц ког, обо ји ца го во ре јед ну те исту фра зу. У пр вој бе ле шци Пе чо рин 
го во ри о же на ма ло кал них вла сти, ка ко су оне „на ви кле да на Кав ка зу ис под ну ме ри-
са ног дуг ме та су сре ћу ва тре но ср це и ис под бе ле ка пе обра зо ва ни ум“. Ма ло ни же (у 
ис тој тој за бе ле шци) Гру шниц ки у раз го во ру са Пе чо ри ном го во ри о ари сто кра ти ји: 
„Та гор да ари сто кра ти ја гле да на нас, вој ни ке, као на ди вља ке. И шта њих бри га да ли 
је под ну ме ри са ном ка пом ум и да ли ку ца ср це под де бе лим ши ње лом?“ Ди ја лог се 
гра ди по си сте му Мар лин ског, у ви ду ни за ига ра ре чи ма и оштро ум но сти, но Љер-
мон тов га са жи ма ју ћи чи ни бр зим и крат ким, не раз ви ја ју ћи на ро чи то игру ре чи.

Тре ба још скре ну ти па жњу на то да на фо ну тра ди ци о нал не свет ске при по вет ке као 
од сту па ње или сво је вр сна но ви на је сте то што је ро ман из гра ђен на па ра док сал ној 
си ту а ци ји „ја вас не во лим“. Та па ра док сал ност да је оштри ну свим си ту а ци ја ма, све до 
дво бо ја. Љер мон тов је узео пр во бит ну по зи ци ју Ев ге ни ја Оње ги на и на њој је из гра дио 
чи та ву но ве лу. Ве ра се по ја вљу је као мо ти ва ци ја дво бо ја; не не ста је она тек та ко без 
тра га, од мах по из вр ше њу тог ње ног си жеј ног за дат ка. При род но је што упра во од „Кне-
ги њи це Ме ри“, као нај о бим ни је при по вет ке ко ја је раз ре ши ла про блем „ка рак те ра“, 
кре ће чи та ва ли ни ја при по ве да ка и ро ма на, укљу чу ју ћи и ра не при по вет ке Тур ге ње ва.

Да кле, у Ју на ку на шег до ба Љер мон тов да је сво је вр сну син те зу оних ис тра жи ва ња 
у обла сти фор ме ко ја су ка рак те ри стич на за ру ску бе ле три сти ку три де се тих го ди на. 
Он до во ди у ред књи жев ни је зик, од ри чу ћи се ка ко лир ске па те ти ке, та ко и за но са 
ди ја лек ти зми ма, игра ма ре чи, и та ко да ље. С. Бу ра чек ни је пот пу но по гре шио ка да је 
не го ду ју ћи на Љер мон то вљев ро ман, сам ро ман на звао „епи гра мом“ на чи ње ним од 
не пре кид них со фи за ма, и „иде а лом ла ког шти ва“. Да, по сле Мар лин ског, Велт ма на, 
Одо јев ског и Го го ља, где је све још би ло та ко те шко, та ко не у јед на че но и за то та ко 
„не при род но“, Ју нак на шег до ба из гле да као пр ва „ла ка“ књи га – књи га, у ко јој су про-
бле ми фор ме скри ве ни под па жљи вом мо ти ви са но шћу и ко ја је због то га мо гла да 
ство ри илу зи ју „при род но сти“ и да про бу ди чи сто чи та лач ки ин те рес. Ин те рес ка 
мо ти ви са но сти по ста је основ на фор мал на па ро ла ру ске књи жев но сти у пе ри о ду од 
че тр де се тих до ше зде се тих го ди на („ре а ли зам“). По сле Ју на ка на шег до ба по ста је мо-
гућ ру ски пси хо ло шки ро ман, ма да од Љер мон то вље ве про зе ди рект на књи жев но и-
сто риј ска ли ни ја не во ди ка ро ма ну, већ ка но ве ла ма-при по вет ка ма Тур ге ње ва и ка 
Че хо вље вим при ча ма.

Љер мон тов је умро ра но, но та чи ње ни ца ни ка ко не ути че на исто риј ско де ло ко је 
је чи нио, и ни шта не ме ња у раз ре ше њу књи жев но и сто риј ског про бле ма ко ји нас за ни-
ма. Тре ба ло је под ву ћи цр ту ис под кла сич ног пе ри о да ру ске по е зи је и при пре ми ти 
пре лаз ка ства ра њу но ве про зе. То је зах те ва ла исто ри ја, и то је учи нио Љер мон тов.

(Са ру ског пре ве ла Ме ли на Па на о то вић)




