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ПОСТРОМАНТИЧАРСКА АНОМИЈА:  
ЈУНАК НАШЕГ ДОБА И ЊЕГОВ ЈУНАК

Критичко испитивање

У епо хал ном ро ма ну, на пи са ном на из ла ску из ро ман ти зма, при влач ни, ам би ци о-
зни мла дић тра жи сво је ме сто у дру штву. При мет но па мет ни ји од ско ро свих са ко ји-
ма до ла зи у су срет, иден ти фи ку је се са ве ли ким ју на ци ма ро ман ти зма на осно ву пу ког 
осе ћа ња су пер и ор но сти, ма ни пу ли шћи они ма ко ји су ис под ње га. Иза зи ва исто вре-
ме но ди вље ње и пре зир дру гих му шка ра ца, спрем но за во ди уда те и не у да те же не, од 
ко јих јед ну од во ди у смрт. По бе ђу је у број ним над ме та њи ма, укљу чу ју ћи и је дан дво-
бој. Иако пре зи ре дру штво због ње го ве по вр шно сти и са мо об ма не, при жељ ку је ви-
со ко ме сто у ње му. Оста је не си гу ран у сми сао и свр ху свог жи во та до са мог кра ја. Он 
је ју нак на шег до ба. 

Чи та о ци европ ске књи жев но сти мо гли би да га пре по зна ју као Жи ли је на Со ре ла, 
про та го ни сту Стен да ло вог Цр ве ног и цр ног (1830), ко ји но си под на слов Хро ни ка де вет-
на е стог ве ка. Али га та ко ђе мо гу пре по зна ти као Гри го ри ја Пе чо ри на, про та го ни сту 
Љер мон то вље вог Ју на ка на шег до ба.8 Слич но сти из ме ђу ова два „ју на ка на шег до ба“ 
не за вр ша ва ју се на ка рак те ру и ис ку стви ма. И је дан и дру ги се ја вља ју у ро ма ни ма 
ко ји има ју и ро ман ти чар ске и ре а ли стич ке од ли ке и о чи јем се ме сту у књи жев ној 
исто ри ји за то ду го рас пра вља ло. Оба ју на ка су ство ри ли ре ла тив но мла ди му шкар ци, 
при пад ни ци ско ро исте ге не ра ци је. Стен дал је, ме ђу тим, на ста вио да пи ше и да гра ди 
ре пу та ци ју,9 док је Љер мон тов био за мр знут у вре ме ну, бу ду ћи да је по ги нуо убр зо 
на кон што је за вр шио свој ро ман. Сто га Ју нак на шег до ба игра да ле ко зна чај ни ју уло гу 
у од ре ђи ва њу Љер мон то вље вог књи жев ног и кул тур ног зна ча ја не го Цр ве но и цр но 
у од ре ђи ва њу Стен да ло вог. 

Ју нак на шег до ба [Герой на ше го времени] (1840) је Љер мон то вље во нај по зна ти је 
де ло и ње гов је ди ни до вр ше ни ро ман. На За па ду, овај је ро ман че сто и је ди но ње го во 
де ло по зна то чи та о ци ма. Али и на За па ду и у Ру си ји, од ње го вог об ја вљи ва ња до да-
нас, кри ти ча ри су га сма тра ли нај ви шим до ме том Љер мон то вље ве крат ке књи жев не 
ка ри је ре, тач ка ка ко јој је чи тав ње гов кре а тив ни раз вој био усме рен. Пре ма то ме, он 

8 Мно ги кри ти ча ри су при ме ти ли слич ност из ме ђу ова два ком плек сна и ин те ре сант на ју на ка. 
Ви ди на при мер Ан дре ја В. Фе до ро ва „Вли ял ли на Лер мон то ва фран цуз ский ро ман тизм?” у 
Лер мон тов и ли те ра ту ра его вре ме ни (Ле њин град, 1967), 336–57.
9 Ерих Ауер бах без об зи ра на то опи су је Стен да ла као „чо ве ка ко ји се ро дио пре ка сно и ко ји 
уза луд по ку ша ва да оства ри жи вот про те кле епо хе“ (465).
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се узи ма као при мер ње го ве умет но сти и као ње гов спе ци фич ни до при нос ру ској и 
свет ској књи жев но сти. Сла га ње по во дом овог ро ма на ту от при ли ке пре ста је. Јер кри-
тич ке рас пра ве су бе сне ле же шће око Ју на ка на шег до ба, око оно га што нам го во ри о 
Љер мон то ву као умет ни ку и око ње го вог до при но са књи жев но сти, не го око свих 
ње го вих оста лих де ла за јед но.10 

Не из не на ђу је што се ве ћи на ових рас пра ва кон цен три са ла на од нос Ју на ка на шег 
до ба – а ти ме и на Љер мон то вљев од нос – пре ма ре а ли зму и ро ман ти зму.11 А као и 
са оста лим ње го вим зна чај ним де ли ма, ста во ви кри ти ча ра су се и ов де зна чај но ра-
зи ла зи ли. Сви они ко ји су про чи та ли овај ро ман мо гу то да раз у ме ју. У ње му се, без 
сум ње, мо гу пре по зна ти од ли ке ро ман ти зма и ре а ли зма. Они ко ји ро ман пре вас ход-
но по ве зу ју са ро ман ти змом чи не то због при су ства ро ман ти чар ских те ма, ка кве су 
уз ди за ње при ро де и ње не „уз ви ше не“ ле по те, по тра га за тран сцен дент ном љу ба вљу 
и су коб су пер и ор ног по је дин ца и ин фе ри ор ног дру штва. Они пре све га мо гу да ука жу 
на Пе чо ри на као ро ман ти чар ског ју на ка, ко ји се уз ди же из над ро ма на, из над свих 
оста лих ју на ка сна гом лич но сти, ко ја је слич на Ге те о вом Фа у сту, Бај ро но вом Ман фре-
ду или Ша то бри ја но вом Ре неу. Ову пер спек ти ву је у но ви је вре ме за сту пао Вла ди мир 
Гол стин, ко ји сма тра да је Пе чо рин ро ман ти чар ски ју нак за то што „од би ја да игра игру“ 
(114) ли це мер ног по зи ра ња ко је дру штво зах те ва од сво јих чла но ва и уме сто то га 
ства ра соп стве ни „кôд ча сти и ви те штва“ (118) до сто јан ди вље ња. Гол стин про гла ша ва 
Пе чо ри но во за ро бља ва ње Ко за ка уби це „хе рој ским под ви гом“, кон ста ту ју ћи Пе чо-
ри но ву „вр хун ску пле ме ни тост“ (121, 122).12

Са дру ге стра не, они ко ји Ју на ка на шег до ба по ве зу ју са ре а ли змом под вла че пре-
ци зна за па жа ња о при ро ди, дру штву и фи зич ком из гле ду ли ко ва, раз ла га ње ми шље-
ња, емо ци ја и по сту па ка ли ко ва, као и зна чај при пи сан дру штву и дру штве ним ри ту-

10 За де та љан пре глед ан гло а ме рич ке и ру ске кри ти ке о Ју на ку на шег до ба од вре ме на ње го вог 
об ја вљи ва ња по гле да ти нео бја вље ну ди сер та ци ју На та ше А. Рид, “Re a ding Ler mon tov’s Ge roj 
na še go vre me ni”, по себ но 152–233. и 378–421.
11 Ри до ва ис ти че да је ви ше од сто го ди на на кон об ја вљи ва ња ро ма на ова те ма оста ла не раз-
ре ше на. Као што при ме ћу је, тре ће пи та ње на днев ном ре ду Пе тог ме ђу на род ног кон гре са сла-
ви ста у 1962. би ло је: „Ка ко тре ба опи са ти ком по зи ци ју Ју на ка на шег до ба – као ре а ли стич ку 
или ро ман ти чар ску?“ (186).
12 Гол стин раз ви ја овај став опи су ју ћи Пе чо ри на као хе рој ски скеп тич ног, као „ју на ка ко ји од-
би ја да се упу шта у уза луд ну по тра гу за убе ђе њи ма“ та ко да је ње гов „не до ста так иде о ло шког 
убе ђе ња из вор сна ге а не сла бо сти“ (127). Гол стин ка сни је до дат но пре ци зи ра сво ју ка рак те-
ри за ци ју Пе чо ри на на сле де ћи на чин: „Пе чо рин је ениг ма: ју нак чи ји хе ро и зам је исто вре ме но 
на гла шен и до ве ден у пи та ње“, што он при пи су је Љер мон то вље вој же љи да „не ства ра но ве 
из ве сно сти ни но ве илу зи је“ за чи та о це. Љер мон тов пре ма то ме „де ми то ло ги зу је ста рог ро-
ман ти чар ског ју на ка... и од би ја да ре ми то ло ги зу је“ но вог ју на ка (150, 151). Али Гол стин не об ја-
шња ва ка ко ово од би ја ње омо гу ћа ва оно што на зи ва Пе чо ри но вим „укла па њем у исто риј ски 
кôд по на ша ња, у пра ви ла ча сти и оба ве зе“ (116). Кри ти чар ко ји нај ви ше ин си сти ра на ро ман-
ти чар ској осно ви Ју на ка на шег до ба је Кам сар Н. Гри го ри јан у Лер мон тов и его ро ман, „Ге рой 
на ше го вре ме ни” (Ле њин град, 1975). На сли чан на чин Ге ри Ро зен шилд на во ди да у це ли ни „Љер-
мон то вљев ро ман да ле ко ви ше ду гу је ро ман ти чар ској аури не го ду бин ској ре а ли стич кој пси-
хо ло шкој ана ли зи“, та ко да је по ве зи ва ње овог ро ма на са ре а ли змом „ме две ђа услу га“ (98).
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а ли ма. Из над све га, они се кон цен три шу на лик Пе чо ри на, али са ста но ви шта раз ли-
чи тих од ста но ви шта ауто ра ко ји га сме шта ју у ро ман ти зам. Кри ти ча ри за ступ ни ци 
ре а ли зма сма тра ју Пе чо ри на „ре а ли стич ном“ пред ста вом ни ског, амо рал ног, не хе-
рој ског ли це ме ра ти пич ног за Ру си ју тог пе ри о да. Ову тач ку гле ди шта за сту па ли су 
углав ном со вјет ски кри ти ча ри, углав ном из иде о ло шких раз ло га, сма тра ју ћи Ју на ка 
на шег до ба де лом ре а ли стич ке со ци јал не кри ти ке, ко ја је бе ле жи ла и од ба ци ва ла из-
о па че но сти про па лог дру штве ног по рет ка.13 

Тре ћа кри тич ка пер спек ти ва о Ју на ку на шег до ба ко ја нам је до шла ма ње или ви ше 
од цен трал ног ру ског књи жев ног кри ти ча ра Ви са ри о на Бе лин ског је сте да се овај 
ро ман раз у ме као хи брид ро ман ти зма и ре а ли зма. Бе лин ски пред ла же ово схва та ње 
ка да за па жа ка ко је Пе чо рин хе рој ска фи гу ра за ро бље на у ба нал но сти ма за тво ре ног 
дру штва, чи ји је по тен ци јал за ро ман тич ки хе ро и зам све ден на па те тич ну по тра гу за 
се бич ним за до во ље њем у пост де ка бри стич ком ру ском дру штву.14 А. А. Ти тов сле ди 
Бе лин ског ка да твр ди да Љер мон тов „иако ни је рас ки нуо са ро ман ти змом, пра ви од-
лу чан ко рак ка ре а ли зму“ (161). Еле на Ми хај ло ва из но си сли чан став у оп шти јим ка те-
го ри ја ма, од ре ђу ју ћи Љер мон то вљев ро ман као „ко ег зи стен ци ју ре а ли стич ки објек-
тив них еле ме на та са лир ско ро ман ти чар ским еле мен ти ма“ (350); Бег би, слич но, у овом 
ро ма ну на ла зи „је дин стве ну ком би на ци ју ро ман ти чар ских и ре а ли стич ких еле ме на-
та“ („Do u ble-Vo i cing”, 263). Д. Е. Мак си мов из но си сли чан суд у кул тур но и сто риј ским 
ка те го ри ја ма ка да твр ди да је ро ман на стао „на гра ни ци из ме ђу ро ман ти чар ског и 
ре а ли стич ког пе ри о да у исто ри ји ру ске књи жев но сти и да ком би ну је ка рак те ри стич-
не од ли ке оба ова пе ри о да“ (98). Џон Мер се ро та ко ђе де ли ово схва та ње, на во де ћи 
да је у свом ро ма ну Љер мон тов упо тре био „по себ ну ком би на ци ју ро ман ти зма и ре-
а ли зма, та ко да је успе шно ис ко ри стио вр ли не оба сти ла“ чи ме ни је оства рио „ди-
рект ни ре а ли зам, већ не што што би се мо гло на зва ти лир ским ре а ли змом, ре а ли змом 
ко ји под ра зу ме ва емо ци је и ро ман ти чар ску ат мос фе ру, али ко ји оста је ве ран жи во ту“ 
(Ler mon tov, 157).15 Мер се ро на дру гом ме сту су ми ра ову хи брид ну те жњу за кљу чу ју ћи 

13 Кри тич ка де ла ко ја ди рект но по ве зу ју Ју на ка на шег до ба са ре а ли змом су Как ра бо тал Лер-
мон тов, Сер ге ја Н. Ду ри на (Мо сква 1934); „Ге рой на ше го вре ме ни Лер мон то ва как ре а ли сти че-
ский ро ман” Фох та и Вик то ра Ма ну и ло ва, у М. Ю. Лер мон тов: Во про сы жи зни и твор че ства, 
прир. Алек сан дар Н. Со ко лов (1963), 25–35; Ро ман М. Ю. Лер мон то ва „Ге рой на ше го вре ме ни”: 
Ком мен та рии, Ма ну и ло ва (Мо сква,1966); Мак си мов и Ема Г. Гер ште ин, „Ге рой на ше го вре ме ни” 
М. Ю. Лер мон то ва (Мо сква, 1976). По ред то га, на За па ду, на при мер, Ма ри Гил рој твр ди да Љер-
мон то вљев „отров ни ци ни зам не до зво ља ва ро ман ти чар ској жуд њи за иде а лом“ да уђе у ро ман 
(50). Док Ба рат и Бригс пред ла жу да се Ју нак на шег до ба „раз у ме као ре ак ци ја про тив ро ман-
ти зма ко ји је ра ни је био ауто ров“ (129).
14 Спи си Ви са ри о на Бе лин ског о Љер мон то ву са ку пље ни су у М. Ю. Лер мон тов: Ста тьи и ре-
цен зии.
15 На при мер, Мер се ро твр ди да је по гла вље „Та мањ“ на лик на „при чу ко ја је ти пич на за ро ман-
ти зам у ње го вом пу ном за ма ху. Али у кон тек сту це ли не ро ма на она има уло гу про ду бљи ва ња 
ју на ко вог ре а ли стич ког пор тре та“ (Ler mon tov, 110). Мер се ро по том на гла ша ва ре а ли зам одељ-
ка Пе чо ри но вог днев ни ка на сло вље ног „Кне ги њи ца Ме ри“ у ко ме је „ствар ни про цес ми шље-
ња глав ног ли ка ре про ду ко ван“ и ко ји је за то „истин ски до при нос ру ском ре а ли зму (Ler mon tov, 
121, 122).
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да је Ју нак на шег до ба „фи гу ра Ја ну са, ко ја сто ји из ме ђу ро ман ти зма и ре а ли зма“ (Ro-
man tic Fic tion, 316).

Као што је на ве де но, ни је те шко про на ћи од ли ке ро ман ти зма и ре а ли зма у Ју на ку 
на шег до ба – прет по ста вљам да не ма мно го кри ти ча ра ко ји се не би сло жи ли да он, 
на овај или онај на чин, пред ста вља пре лаз из ме ђу ро ман ти зма и ре а ли зма.16 Али ни-
је до вољ но јед но став но ре ћи ка ко се у ње му ком би ну ју ре а ли зам и ро ман ти зам. Ни-
ти је до вољ но ре ћи да је исто вре ме но усме рен ка про шло сти, ка ро ман ти зму, и ка 
бу дућ но сти, ка ре а ли зму – ово пре ви ше под се ћа на „на го ве штај уна зад“ (bac ksha do-
wing), ка ко га на зи ва Ге ри Сол Мор сон. Љер мон то ву се ти ме при пи су је на ме ра ре а ли-
стич ког пи са ња, ко ју је мо гао има ти са мо кроз свест о ре а ли зму као не че му про шлом. 
На овај на чин би се „ре а ли стич ке“ од ли ке ње го вог ро ма на, по пут ло кал не ат мос фе ре 
и пси хо ло шких уви да (ко ји су се, ка ко је то Ерих Ауер бах по ка зао у сво јој чу ве ној сту-
ди ји Ми ме зис, у за пад ној књи жев но сти ја ви ли већ са Хо ме ром), схва ти ле као све сни 
из бор стра те ги ја пи са ња, ко је ће се, ме ђу тим, као та кве ја ви ти тек сре ди ном 19. ве ка 
и ко је ће има ти соп стве не естет ске и етич ке прин ци пе у окви ру књи жев ног по кре та 
ре а ли зма. Ова кве кри тич ке по зи ци је до во де нас до пи та ња: ка ко је Љер мон то вљев 
ро ман ре флек то вао пре лаз са ро ман ти зма на ре а ли зам и за што? Оно за пра во мо же 
да се раз у ме као кри тич ка за го нет ка Ју на ка на шег до ба. 

Јед но мо гу ће раз ре ше ње ове за го нет ке ле жи у по себ ном кул тур ном кон тек сту 
Љер мон то вље ве књи жев не ка ри је ре, као кон тек сту на стан ка Ју на ка на шег до ба. Ви-
ли јем Милс Тод пру жа нам зна ча јан увид у овај кон текст еру дит ском и про во ка тив ном 
сту ди јом Про за и дру штво у до ба Пу шки на. У њој Тод по ста вља Љер мон то вљев ро ман 
у ре ла ци ју са об ли ко ва њем мо дер них дру штве них и књи жев них ин сти ту ци ја, у Ру си-
ји, на по чет ку 19. ве ка. Он твр ди да као и оста ла зна чај на де ла та да шње ру ске књи-
жев не про дук ци је – пре све га Пу шки но вог Ев ге ни ја Оње ги на (1824–31) и Го го ље вих 
Мр твих ду ша (1842) – Ју нак на шег до ба пру жа кри ти ку та да шње до ми нант не „иде о ло-
ги је ци ви ли зо ва ног, се ку лар ног дру штва“ (4). Тод сма тра да је Љер мон то вљев ро ман 
да ле ко оштри ја кри ти ка не го Пу шки нов (Го го ља ви ди као „ко мич ну суб вер зи ју“ (169) 
овог дру штва), за то што Љер мон тов пред ста вља „уљуд но дру штво“ ли ше но „свих 
вред но сти“ (148), без сми сле них „аспи ра ци ја“ или по кре тач ких нор ми и иде а ла, ин-
ди фе рент но пре ма „иде о ло шким ал тер на ти ва ма ко је су Љер мон то вље ви са вре ме-

16 Хај ди Фа ле ти та ко екс пли цит но на зи ва овај ро ман пре ла зним, бу ду ћи да на ли ку је на „ро ма-
не ро ман тич ког ре а ли зма“ и на њи хо ву скло ност „да про јек ту ју мит ске суд би не на ли ко ве 
уну тар ре а ли стич ког окви ра“ (366). Дру ги кри ти ча ри су Ју на ка на шег до ба ви де ли као пре лаз 
у дру гом сми слу. Џон Га рард сма тра да је ро ман пре ла зно де ло у кре та њу „ру ске про зе од крат-
ке ка ду гој фор ми и од при по ве да ња у пр вом ли цу до при по ве да ња из раз ли чи тих та ча ка по-
сма тра ња (“Old Wi ne,” 47). Х. Пор тер Абот на зи ва Љер мон то вљев ро ман „слу ча јем умет но сти 
у тран зи ци ји“ за то што „са др жи и исто вре ме но пре ва зи ла зи умет ност из ко је на ста је“ ко ју Абот 
на зи ва „ре флек тив ном умет но шћу днев ни ка“ (70, 71). Гил рој ви ди овај ро ман „као пре ла зну 
тач ку у књи жев ној исто ри ји“ за то што „ре флек ту је пре о бра жај иро ни је од кла сич не, тра ди ци-
о нал не де фи ни ци је, кроз ро ман ти чар ску иро ни ју“ све до „мо дер не не ста бил не иро ни је ко ја 
из ра жа ва про ме ну, раз гло бље ност све та са не ста бил ним вред но сти ма“ (47). Ви де ти сед мо 
по гла вље за рас пра ву о иро ни ји. 
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ни ци за го ва ра ли“ (149) – као што су ауто крат ска (и би ро крат ска) вла да или Пра во слав-
на цр ква. У скла ду са тим Тод сма тра да се Љер мон тов ба ви „огра ни че ним кул тур ним 
про сто ром“ (145) ко ји ли ко ви ма пру жа „ре ла тив но ма ли из бор те ма, обра за ца по на-
ша ња, за пле та и кул тур них мо гућ но сти“ на ко ји ма би за сно ва ли сво је по ступ ке (151). 
Ова ко огра ни че не „кул тур не мо гућ но сти“ сме ште не су та ко ђе у „нео д ре ђе ност исто-
риј ски не де фи ни са ног пе ри о да“ – јер као што Тод за па жа, ро ман не са др жи ско ро 
ни ка кве ре фе рен це на од ре ђе не исто риј ске да ту ме и кон крет не исто риј ске до га ђа је 
(151, 150). Украт ко, он на го ве шта ва да је свет Ју на ка на шег до ба у лим бу. 

На зва ћу овај исто риј ски лим бо кул тур ном ано ми јом по стро ман ти зма. Као што је 
на ве де но у дру гом по гла вљу, „кул тур на ано ми ја“ озна ча ва не до ста так бит них кул тур-
них нор ми – ве ро ва ња, вред но сти, прин ци па и иде а ла – и ин те гри те та, на осно ву 
ко га би по је дин ци раз ви ли ко хе рен тан по глед на свет, фор ми ра ли струк ту ру лич но сти 
и сте кли ја сну свр ху жи во та у да том исто риј ском тре нут ку. Твр дим да Пе чо рин па ти 
од ано ми је као и би ло ко ји лик за пад не књи жев но сти – он тра га, по не кад очај нич ки 
па чак и на сил но, за уве ре њи ма, вред но сти ма и иде а ли ма, за ко хе рент ним по гле дом 
на свет, лич ним иден ти те том, за то што му кул ту ра не ну ди ни шта у шта би мо гао да 
ве ру је. Ова кул ту ра га при мо ра ва на су јет ни его нео че ки ва но ли шен има ги на ци је и 
во ље, ко ји ни је спо со бан да не за ви сно ство ри уве ре ња, вред но сти и иде а ле у скла ду 
са ко ји ма би жи вео. Пе чо ри но ва ано ми ја по ста је ви дљи ва у од но су са спо ред ним 
ли ко ви ма ко је су сре ће, ко ји се мо жда и осла ња ју на не ка уве ре ња, вред но сти и иде-
а ле, ко ји им об ли ку ју лич но сти и усме ра ва ју по сто ја ње, али су по пра ви лу при мо ра ни 
да их од ба це на кон што уђу у од нос са Пе чо ри ном (ви ди сед мо по гла вље). Ње го ва 
кул тур на ано ми ја, обо је на осе ћа њем гу бит ка кул тур не ин те гра ци је и за сно ва но сти, 
мо же у пот пу но сти да бу де од ре ђе на као по стро ман ти чар ска.

Чи та ње Ју на ка на шег до ба као по стро ман ти чар ског ро ма на по ма же нам да об ја-
сни мо су ко бље не и дво сми сле не кри тич ке ин тер пре та ци је ко је је иза звао. Бу ду ћи да 
је Љер мон тов при ка зао ли ко ве ко ји че сто за ми шља ју или жу де за ро ман ти чар ским 
иде а ли ма и нор ма ма, не ки су кри ти ча ри овај ро ман раз у ме ли као афир ма ци ју ро ман-
ти зма; за то што је иза звао пре и спи ти ва ње за сно ва но сти ових иде а ла и нор ми, при-
ка зу ју ћи Пе чо ри на као про бле ма тич ног ју на ка, дру ги кри ти ча ри су га ви де ли као 
за че так ре а ли зма. А за то што је ком би но вао ова су прот ста вље на ста но ви шта, мно ги 
кри ти ча ри ни су ста ли ни на јед ну ни на дру гу стра ну, већ су сма тра ли да се у Ју на ку 
на шег до ба мо гу пре по зна ти и ро ман ти зам и ре а ли зам. Иако сва ка од ових ин тер пре-
та ци ја пру жа зна чај не уви де у ро ман, ја твр дим, пра те ћи ана ли зе по пут То до вих, да 
сва ова чи та ња упу ћу ју на ње гов по стро ман ти чар ски ста тус. Ју нак на шег до ба је пре-
ма то ме де ло у ко ме се Љер мон тов бо рио са кул тур ном ано ми јом соп стве ног до ба, 
по ку ша ва ју ћи да иза ђе на крај са све ве ћим про бле ми ма кул тур не тран зи ци је. 

То ком ове сту ди је тру ди ла сам се да по ка жем ка ко је Љер мон тов исто вре ме но 
ре флек то вао и пре ва зи шао по стро ман ти зам и кул тур ну тран зи ци ју. У Ју на ку на шег 
до ба ви ди мо ис пре пле те не мно ге од ли ке по стро ман ти чар ске тран зи тив но сти о ко-
ји ма сам ра ни је рас пра вља ла – раз о ча ра ност бај ро ни змом пра ће ну ди вље њем пре ма 
бај ро нов ском ду ху; са мо за ва ра ва ју ћи хе ро и зам, ко ји по чи ва на прет по став ци су пери-
ор но сти и кри ти ка ро ман ти зма као из во ра иде о ло ги је, упа ре на са ди вље њем пре ма 



ње го вим истин ским иде а ли ма соп ства, љу ба ви и исти не. Кроз ана ли зу Ју на ка на шег 
до ба по ка за ћу да је у ње му при сут на по стро ман ти чар ска ано ми ја у пу ном цва ту. Ово 
и на ред но по гла вље рас пра вља ће о на ве де ним ано ми ја ма и про бле ми ма ко је по ста-
вља кроз не ко ли ко по ве за них те ма: фраг мен тар ном струк ту ром ро ма на; не ин те гри-
са ним, че сто са мо об ма ње ним ју на ком, Пе чо ри ном; Пе чо ри но вом одво је но шћу од 
при ро де, пра ће ном ро ман ти чар ским по хва ла ма ин спи ра тив ној мо ћи при ро де; не у-
спе си ма ро ман ти чар ске љу ба ви и при ја тељ ства код спо ред них ли ко ва; по стро ман-
ти чар ском иро ни јом и не до стат ком на ра тив не до вр ше но сти, ко ја се не пре ста но по-
на вља у ро ма ну, пот ко па ва ју ћи кул тур не иде а ле и нор ме и, пре ма То до вим ре чи ма, 
чи не ћи „де лат ност бе сми сле ном, а за кључ ке не раз ре ше ним“ (Fic tion and So ci ety, 150). 

Са ма не раз ре ше ност на во ди ме да пред ло жим да, по ред све сво је по стро ман ти чар-
ске ано ми је, Ју нак на шег до ба не тре ба да нас оста ви са ути ском да Љер мон тов ни је 
ви део мо гућ ност из ла ска из ано ми је, да ни је мо гао да по ну ди ни шта по зи тив но сво јим 
са вре ме ни ци ма или на ред ним ге не ра ци ја ма. Про бле ме кул тур не тран зи ци је ни је сма-
трао не са вла ди вим. На про тив. Сма трам да је Љер мон тов, иако ово ни је отво ре но из нео, 
имао им пли цит ну ви зи ју кул тур ног оздра вље ња, чак и ка да је при ка зи вао кул тур но 
обо ље ње. Би ло му је ја сно да је европ ски ро ман ти зам ство рио мре жу сна жних нор ми 
и иде а ла, ко ји су тре ба ли да по кре ћу и усме ра ва ју жи вот, а ако су ове нор ме и иде а ли 
из гу би ли сво је ва же ње, на ру ша ва ју ћи те ме ље кул ту ре, да је је ди на на да за бу дућ ност 
би ла да се до сег не но ва оба ла и ство ре но ви иде а ли и нор ме. Ка ко би они тре ба ло да 
из гле да ју, то ни је мо гао зна ти. На кра ју ћу ипак по ну ди ти не ко ли ко су ге сти ја.

Ано мич на струк ту ра

Мо же се ре ћи да кул тур на ано ми ја, при ка за на у Ју на ку на шег до ба, по чи ње са ње го-
вом струк ту ром. Она се ја вља као од ли ка ко ју ни је дан чи та лац не мо же да за о би ђе – кроз 
не ве ро ват ну раз гло бље ност пет глав них по гла вља. Њо ме се им пли ци ра од су ство ко-
нач не об је ди њу ју ће свр хе или усме ре ног по гле да, као да Љер мон тов ни је ни же лео да се 
де ло ви овог ро ма на укло пе, или да ба рем ни је био си гу ран да би тре ба ло да се укло пе.17 

Упр кос то ме, кри ти ча ри су, од Бе лин ског до да нас, про на ла зи ли ову свр ху и по ре-
дак ко ји би на вод но об је ди ња вао ње го ву раз гло бље ност. Мно ги од њих су твр ди ли 
ка ко је ова свр ха по сте пе но раз от кри ва ње Пе чо ри но вог ка рак те ра – не ки су на ра-
тив ну струк ту ру опи си ва ли као „низ ки не ских ку ти ја“ (Абот, 64), са исти ном Пе чо ри-
но ве при ро де у сре ди ни.18 По ре дак ро ма на би та ко по чи вао на по сте пе ном раз во ју 

17 Ежен Ду ше сне на при мер из ја вљу је да су де ло ви ро ма на „сла бо по ве за ни је дан са дру гим, 
али да су ује ди ње ни је дин стве ном ве штач ком ве зом“ (90). Мо жда је ова раз гло бље ност де ли мич но 
усло вље на чи ње ни цом да је Љер мон тов об ја вљи вао по гла вља као при че пре са мог ро ма на. 
„Бе ла“, „Та мањ“ и „Фа та ли ста“ об ја вље ни су 1839. у ча со пи су Оте че ствен ный за пи ски као од-
лом ци из За пи ски Офи це ра о Кав ка зе. У сва ком слу ча ју ово не би при мо ра ло Љер мон то ва да 
по гла вља по ре ђа на од ре ђе ни на чин – та ко да је ред ко ји је иза брао па жљи во ана ли зи ран. 
18 Ц. Ј. Г. Тар нер чи ни што и дру ги кри ти ча ри ка да Пе чо ри на на зи ва „основ ним цен тром па жње“ 
ро ма на, опи су ју ћи ње го ву струк ту ру као „со лип си стич ку, бу ду ћи да не ма про тив те же ње го вом 
ли ку“ (66). Тар нер исто вре ме но при зна је да по сто је „зна чај ни про це пи“ у хро но ло шком и пси хо-
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уви да у Пе чо ри но ву лич ност, пр во пре ко на ра то ра ко ји при ча о ње му, по том кроз 
по глед дру гог на ра то ра и, ко нач но, као при по ве да ње са мог Пе чо ри на у ње го вом 
днев ни ку.

У по след њих не ко ли ко де це ни ја, При си ла Ме јер и Пол Де бре це ни, из ме ђу оста лих, 
пред ло жи ли су ал тер на тив не из во ре је дин ства. У члан ку „Љер мон то вље во чи та ње 
Пу шки на: Бел ки но ве при че и Ју нак на шег до ба“ Ме је ро ва твр ди ка ко је „ја сно да је у 
пи та њу ру ко пис“ ко ји је Љер мон тов „осми слио као це ли ну од пет при ча“ (73–74, н. 20), 
бу ду ћи да их је гру пи сао под јед ним на сло вом, иако су не ка по гла вља овог ро ма на 
об ја вље на за себ но. Она твр ди да је Љер мон тов ви део мо дел ова кве струк ту ре у Пу-
шки но вим При ча ма Ива на Пе тро ви ча Бел ки на, „ци клу су при по ве да ка об је ди ње ног 
те мом, мо ти ви ма и ме то дом“, чи ја је до стиг ну ћа Љер мон тов же лео да уне се „у ро ман, 
об је ди њу ју ћи пет при ча и на ра то ров пред го вор кроз фи гу ру Пе чо ри на“ (62).19 За па-
жа ју ћи про ниц љи во број не па ра ле ле из ме ђу сва ке од Бел ки но вих при ча и по гла вља 
Ју на ка на шег до ба, Ме је ро ва за кљу чу је да ро ман раз ви ја Пу шки но ву иде ју ци клу са 
при по ве да ка, ко ја је би ла „уда ља ва ње од опа сних ро ман ти чар ских сте ре о ти па“ (72), 
што је пре ма ње ном ми шље њу од ли ка по зног ро ман ти зма. 

Дру ги тип ар гу мен та ци је раз ви ја Пол Де бре це ни у члан ку „Еле мен ти при по вет ке 
у сти ху у Љер мон то вље вом Ју на ку на шег до ба“, на во де ћи ка ко је об је ди њу ју ћа си ла 
ро ма на ње го ва са др жин ска и фор мал на бли зи на при по вет ка ма у сти ху, по пут Кол ри-
џо ве Ис по ве сти ста рог мор на ра (1798). Слич но сти су, пре ма Де бре це ни ју та ко ду бо ке 
да се Ју нак на шег до ба „мо же на зва ти на ра тив ном по е мом пре ве де ном у про зу“ (94). 
На во де ћи ка ко је „је дин стве на при ро да пе снич ке ин спи ра ци је ко ја про жи ма књи гу“ 
оте ло тво ре на у „је дин стве ној лир ској лич но сти ко ја сто ји иза на ра ти ва“ он по ка зу је 
да је ова лич ност из ра же на под јед на ко кроз гла со ве сва три при по ве да ча – ано ним ног 
пут ни ка, ста рог ка пе та на и Пе чо ри на – и да је Љер мон то вље ва „глав на бри га да опи-
ше спе ци фич на емо тив на ста ња те лич но сти, што је пре ма кла сич ној де фи ни ци ји жан-
ро ва за да так лир ског пе сни ка“ (106, 100, 99). Де бре це ни иден ти фи ку је од ли ке лич но-
сти, сли ке и стил ске по ступ ке ко ји се по на вља ју и ко ји, пре ма ње го вом ми шље њу, 
ује ди њу ју не са мо при по ве да че већ и спо ред не ли ко ве „као да лир ска лич ност ко ја 
сто ји иза њих не мо же да одо ли да не пре ста но при зи ва исте фе но ме не“ (115).20 Он 

ло шком сми слу, ко ји омо гу ћа ва ју „раз ли чи те хи по те зе“ о Пе чо ри но вом истин ском ка рак те ру (88). 
Ри чард Грег ин си сти ра на струк ту ри ко ја „нас јед но став но по зи ва да Пе чо ри на схва ти мо као 
ли ка ко ји се раз ви ја уме сто да стаг ни ра“ чи ја ево лу ци ја по ве зу је ро ман у це ли ну (388).
19 Ме јер при пи су је Љер мон то ву пред ност над Пу шки ном због „по ка за не ве ће све сти, омо гу-
ће не ве ћим бро јем мо де ла, за пад но е вроп ских и ру ских“ (71), о по тен ци јал ној тра ге ди ји, ин хе-
рент ној у за пле ти ма ко је Пу шкин тре ти ра ко мич но. Пре ма мом ми шље њу ве ћа „свест“ до при-
но си Љер мон то вље вој по стро ман ти чар ској ви зи ји. 
20 Као и Тар нер, Де бре це ни при зна је од ре ђе ну струк тур ну раз гло бље ност Ју на ка на шег до ба 
иако је об ја шња ва на во де ћи да је „тен ден ци ја при по вет ке у сти хо ви ма да фраг мен та ри зу је 
на ра тив и да оста ви де ло ве за пле та у мра ку, што је ба рем де ли мич но из вор Љер мон то вље ве 
од лу ке да Ју на ка на шег до ба ор га ни зу је као ци клус при по ве да ка пре не го ко хе рен тан ро ман“ 
(96). Ба рат и Бригс сма тра ју да је раз гло бље ност ро ма на пре ва зи ђе на „не пре кид ном по сто ја њем 
са мо све сне ли те рар но сти“ ко ја пру жа „нај сна жни ју ује ди њу ју ћу си лу“ у чи та вом ро ма ну (24); 
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по том за кљу чу је по ве зу ју ћи ово ре пе ти тив но кру же ње са „ро ман ти чар ском лир ском 
при по вет ком у сти хо ви ма“ (116). 

Ово су про ниц љи ве и мо гу ће ин тер пре та ци је струк ту ре ро ма на. Али ми се чи ни 
ка ко се пре ви ше тру де да про на ђу је дин ство и ускла ђе ност раз гло бље них де ло ва 
Ју на ка на шег до ба, оста вља ју ћи га у ко ор ди на та ма ро ман ти зма. Уме сто то га пред ла-
жем да је још пло до но сни је ви де ти овај ро ман као оно што он је сте – сла бо по ве за на 
збир ка на ра тив них ко ма да ко ји су за пра во фраг мен ти. Јер по гла вља су или не до вр-
ше на или не до вољ но ме ђу соб но по ве за на, та ко да су њи хо ве раз ли ке зна чај ни је од 
би ло ка квог је дин ства ко је мо жда по сто ји за хва љу ју ћи Пе чо ри ну, или дру гим об је ди-
њу ју ћим еле мен ти ма. Упо тре бља ва ју ћи по јам фраг мен та, не ми слим на ро ман ти чар-
ско схва та ње фраг мен та, опи са но у дру гом по гла вљу, ко је упу ћу је на не ку ви шу це ли-
ну или на ор ган ску це ло ви тост упр кос соп стве ној не до вр ше но сти, као што су то Шле-
ге ло ви сма тра ли (фраг мен ти су, та ко, као и сва ро ман ти чар ска по е зи ја „још увек у 
ста њу на ста ја ња“ и „за у век тре ба да оста ну у ста њу на ста ја ња, ни ка да до вр ше ни“ 
[At he na e um Frag ments, у Schle gel, 175]). Фраг мен тар на фор ма и са др жај Ју на ка на шег 
до ба је су оно што бих на зва ла по стро ман ти чар ским фраг мен ти ма – ко ји ни ка да не 
при зи ва ју ни шта ве ће од се бе ни ти са ми се бе пре ва зи ла зе. Ово су фраг мен ти усло-
вље ни кул тур ном ано ми јом. Они не мо гу да на го ве сте це ли ну јер це ли на не по сто ји 
у раз је ди ње ној кул ту ри, кул ту ри ано ми је, у ко јој вла да осе ћа ње дез о ри јен та ци је и 
из гу бље них илу зи ја, жа лост и жуд ња за во де ћим нор ма ма и иде а ли ма. Ка да ви ди мо 
раз гло бље ну струк ту ру Ју на ка на шег до ба у овом све тлу, ви ди мо ко ли ко је не ве ро ва-
тан – по стро ман ти чар ски – овај ро ман.21 

До пу сти те ми да пр во опи шем раз ли чи те на чи не на ко је фраг мен та ци ја до ми ни ра 
струк ту ром ро ма на, од ње го вог при гу ше ног по чет ка до ам би ва лент ног кра ја. Фраг-
мен та ци ја по чи ње од са мог по чет ка ро ма на, у пр вом по гла вљу „Бе ла“ [„Бэ ла”], ка да 
ано ним ни пут ник, ко ји на сту па као при по ве дач, об ја вљу је да је пи сао пу то пи сне бе ле шке 
на пу то ва њу кроз Кав каз, али да је њи хов „ве ћи део“ да нас „из гу бљен“ (4: 184; 3).22 

на сли чан на чин Рид ис ти че „је дин ство те ме по пи та њу мо ра ла умет нич ког про це са“ (“Eave s-
drop ping”, 20).
21 По ре ђе ње Ју на ка на шег до ба са Пу шки но вим Ев ге ни јем Оње ги ном би ло би за ни мљи во, због 
раз ли чи тих об ли ка фраг мен та ци је ко је оба де ла по ка зу ју, али сам иза бра ла да се кон цен три шем 
на ње го ву ре ла ци ју са ши рим европ ским кон тек стом ро ман ти зма, та ко да се не ћу ба ви ти овим 
по ре ђе њем. По ме ну ла бих са мо ус пут ка ко је Мо ни ка Грин лиф про во ка тив но пред ло жи ла да 
је Ев ге ни је Оње гин у це ли ни „све сно ство рен ро ман ти чар ски фраг мент“ у ко ме „Пу шки нов иро-
нич ни за плет одр жа ва лоп те у ва зду ху до кра ја“ по ку ша ва ју ћи „да спре чи чи та о ца да... до не се 
за кљу чак“ (Ro man tic Fas hion, 206, 207). Ово схва та ње Ев ге ни ја Оње ги на је у ја сном кон тра сту 
пре ма Ју на ку на шег до ба, као асем бла жу по стро ман ти чар ских фраг ме на та ко је чи та о ца спре-
ча ва ју из раз ли чи тих раз ло га. Ви де ти тре ће по гла вље, 18. фу сно ту, за ком па ра тив не сту ди је 
Љер мон то ва и Пу шки на, у ко ји ма су слич но сти и раз ли ке ме ђу ро ма ни ма об ра ђе не на раз ли-
чи те на чи не. То до во по гла вље о Ев ге ни ју Оње ги ну и Ју на ку на шег до ба у Fic tion and So ci ety ну ди 
број на за па жа ња о ова два кључ на ру ска ро ма на. 
22 Прем да је по ста ло кон вен ци о нал но, не ћу ци ти ра ти из вор ни ру ски текст већ ћу упу ти ти на 
од ли чан На бо ко вљев пре вод Ју на ка на шег до ба. На не ко ли ко ме ста сам, ме ђу тим, мо ди фи ко-
ва ла овај пре вод ка ко бих би ла пре ци зни ја. 



Та ко по чи ње мо са фраг мен ти ма. При по ве дач нам чак не да је ни ве ли ки број ових пу-
то пи сних фраг ме на та. Уме сто то га он их ко ри сти ка ко би уокви рио ве ћи део пр вог 
по гла вља, при чу (пре ло мље ну на два де ла) о не у спе шној љу ба ви из ме ђу Пе чо ри на и 
ло кал не кав ка ске де вој ке, ко ју му пре но си ка пе тан Мак сим Мак си мич, ко га ано ним ни 
при по ве дач сре ће на свом пу то ва њу. Пут ник по том пред ста вља дру ги од ло мак ње-
го вих бе ле жа ка у дру гом по гла вљу, на сло вље ном „Мак сим Мак си мич“ [„Мак сим Мак-
си мыч”], у ко ме нам при ка зу је су срет ка пе та на и Пе чо ри на. Пре о ста ла три по гла вља 
ро ма на „Та мањ“ [„Та ма нь”], „Кне ги њи ца Ме ри“ [„Кня жна Ме ри”] и „Фа та ли ста“ [„Фа та-
лист”] су по том уве де на од стра не пут ни ка, као од лом ци из „де бе ле бе ле жни це“, или 
днев ни ка, у ко ме Пе чо рин „при по ве да чи тав свој жи вот“. Пре ма то ме, свих пет по гла-
вља Ју на ка на шег до ба пред ста вље на су као од лом ци ве ће це ли не, ко ју чи та о ци ни-
ка да не ће ви де ти – оста ле бе ле шке пут ни ка су не ста ле, а иако он из ја вљу је да ће и 
оста так Пе чо ри но вог днев ни ка „уско ро“ (4: 225; 64) угле да ти све тлост да на, ро ман не 
да је раз лог да по ве ру је мо да ће се ово ика да за и ста де си ти. Фраг мен ти ни ка да не ће 
би ти об је ди ње ни и спо је ни са њи хо вим из во ри ма. 

То та ко ђе ни су је ди ни фраг мен тар ни „де ло ви“ ро ма на. По ред по де ле ро ма на на 
бе ле шке пут ни ка и Пе чо ри нов днев ник, у са др жа ју је Љер мон тов та ко ђе фор мал но 
по де лио по гла вља ро ма на на два де ла ко ја се, ме ђу тим, не по кла па ју са по де лом из-
ме ђу пут ни ко вих бе ле жа ка и Пе чо ри но вог днев ни ка. Пр ви део [Часть первая] (4: 184) 
се са сто ји из два по гла вља, „Бе ле“ и „Мак си ма Мак си ми ча“, пут ни ко вог „Пред го во ра 
Пе чо ри но вом Днев ни ку“ [„Жур нал Пе чо ри на: Пре ди сло вие”], као и пр вог де ла овог 
днев ни ка „Та ма ња“ (Љер мон тов ја сно на гла ша ва по де лу нат пи сом „Крај пр вог де ла“ 
[Конец пер вой части] [4: 235] на кра ју „Та ма ња“). Дру ги део [Часть вторая] (4: 236) се 
са сто ји из „Кне ги њи це Ме ри“ и „Фа та ли сте“ (на чи јем кра ју Љер мон тов ја сно пи ше 
„Крај“ [Конец] (4: 314) – На бо ков је у свом пре во ду из ба цио ове нат пи се). Иако ова не-
у о би ча је на и нео че ки ва на по де ла из ме ђу два де ла Пе чо ри но вог днев ни ка мо же по-
мо ћи да се на гла си раз ли ка у Пе чо ри но вом ли ку ка кав је опи сан у „Та ма њу“ и у „Кне-
ги њи ци Ме ри“ и „Фа та ли сти“ (чи ме ћу се уско ро по за ба ви ти), она ипак до дат но по ја-
ча ва ути сак фраг мен та ци је, осе ћа ње не у је ди ње но сти, раз ла за из ме ђу на ра тив них 
сег ме на та ко ји су отво ре но раз дво је ни је дан од дру гог, оста вља ју ћи чи та о ца збу ње ног 
при ли ком сва ког, на из глед слу чај ног, пре ки да. Ово ни су фраг мен ти ро ман ти чар ског 
де ла, ко је по зи ва ма што ви ти скок ка це ли ни или тран сцен ден ци ји. Ово су фраг мен ти 
по стро ман ти чар ског де ла ко је, ма ко ли ко ге ни јал но, не ну ди има ги нар ни на го вор на 
осми шља ва ње све о бу хват не це ли не. 

Љер мон тов да ље ки да ве зе из ме ђу по гла вља та ко што ко ри сти три раз ли чи та 
при по ве да ча. Пр ва два по гла вља и „Увод у Пе чо ри нов днев ник“ тех нич ки су при по-
ве да ни од стра не ано ним ног ру ског пут ни ка у по се ти Кав ка зу. Али је на ра тив на струк-
ту ра „Бе ле“ да ле ко ком пли ко ва ни ја: њу за по чи ње ано ним ни пут ник, пре у зи ма је Мак-
сим Мак си мич, по том се вра ћа пут ник, па опет Мак си мич, ка ко би је за кљу чио пут ник. 
Пут ник та ко ђе при по ве да „Мак си ма Мак си ми ча“ и по то њи, крат ки „Пред го вор Пе чо-
ри но вом днев ни ку“, у ко ме об ја шња ва ка ко је од лу чио, на кон што је са знао за Пе чо-
ри но ву смрт, да об ја ви од лом ке из ње го вог днев ни ка, ко ји му је дао Мак сим Мак си мич, 
у на ле ту љут ње иза зва не Пе чо ри но вим не при јат ним по на ша њем. Сле де ћа три по гла-
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вља „Та мањ“, „Кне ги њи ца Ме ри“ и „Фа та ли ста“ при по ве да на су од стра не са мог Пе чо-
ри на као де ло ви днев ни ка (а „Кне ги њи ца Ме ри“ је до дат но фраг мен ти ра на кроз днев-
нич ке за пи се). 

Ова три при по ве да ча не са мо да при ка зу ју три тач ке гле ди шта већ и три при по-
вед на сти ла.23 Ма да бих се сло жи ла да пут ник по ку ша ва да по дра жа ва Пе чо ри но ву 
емо ци о нал ну хлад но ћу ка да га ви ди мо у „Мак си му Мак си ми чу“, као што уоста лом сви 
при по ве да чи у ро ма ну од је ку ју је дан у дру гом, сва ки од њих тро ји це има за себ ну 
лич ност и глас, из ра жа ва ју ћи иде је и ко ри сте ћи сли ке на на чин ко ји их ја сно раз два-
ја. Ано ним ни пут ник пре но си сво ја ис ку ства у „Бе ли“ и „Мак си му Мак си ми чу“ обра-
зо ва ним го во ром ока рак те ри са ним са мо све шћу о сво јој уло зи при по ве да ча и сво јој 
скло но сти да емо тив но обо ји при по ве да ње, по себ но на по чет ку „Бе ле“, иако се ово 
по вла чи све до „Уво да у Пе чо ри нов днев ник“. Мак сим Мак си мич при по ве да дво дел ну 
при чу у „Бе ли“ јед но став ни јим сти лом, ко ји ода је ни жи сту пањ обра зо ва ња и ма ње 
пре фи њен ин те лект. Док Пе чо рин свој днев ник пи ше не у јед ном већ у два сти ла, ко-
ри сте ћи раз ли чит то на ли тет. У пр вом по гла вљу днев ни ка „Та ма њу“ Пе чо рин усва ја 
на ра тив ну ди рект ност и на ив ност не ис ку сног аван ту ри сте. Али у „Кне ги њи ци Ме ри“ 
и „Фа та ли сти“ он по ста је ин те лек ту ал но за о штрен и емо ци о нал но сло жен. Раз ли ке 
се, да кле, ја вља ју не са мо ме ђу раз ли чи тим де ло ви ма и по гла вљи ма ро ма на, већ и 
ме ђу раз ли чи тим при по ве да чи ма, али и у при по ве да њу по је ди нач ног при по ве да ча. 
Ове по де ле сва ка ко до при но се ком плек сно сти и умет нич ком бо гат ству ро ма на и чи-
та о ци су их од по чет ка хва ли ли. Ме ђу тим, ове по де ле та ко ђе про из во де ути сак да 
Љер мон то вље вом ро ма ну не до ста је по ве за на струк ту ра. 

Љер мон тов та ко ђе до при но си овом ути ску та ко што сме шта пет глав них ли ко ва 
ро ма на на раз ли чи та ме ста и у раз ли чи та вре ме на. Иако исто риј ска „нео д ре ђе ност“, 
о ко јој го во ри Тод, оте жа ва тем по ра ли за ци ју ро ма на, На бо ков увер љи во про ра чу на-
ва да је „Та мањ“ сме штен у 1830, „Кне ги њи ца Ме ри“, део „Бе ле“ и „Фа та ли ста“ у 1832, 
оста так „Бе ле“ у 1833, а „Ма сим Мак си мич“ у 1837. го ди ну (vi ii-ix). Пут ни ков „Увод у 
Пе чо ри нов днев ник“ мо гао је би ти на пи сан 1838. или 1839. го ди не, на кон Пе чо ри но ве 
смр ти при ли ком по врат ка из Пер си је. Ја сно је да се хро но ло ги ја не по кла па са вре-
ме ном у ко ме су по гла вља по ре ђа на у ро ма ну, а чи та о ци мо ра ју да се по тру де ка ко 
би хро но ло шки по ре ђа ли на ра тив не сег мен те. 

Овај хро но ло шки рас ко рак укла па се у про ме не ге о граф ске ло ци ра но сти сва ког 
од сег ме на та, иако се сви до га ђа ји од и гра ва ју на Кав ка зу. Пр ви па су си „Бе ле“ ко ји 
при пре ма ју при по вед ни оквир за при чу Мак си ма Мак си ми ча, сме ште ни су у кав ка ску 
крч му; до га ђа ји уокви ре не при че Мак си ма Мак си ми ча до га ђа ју се у че чен ској твр ђа-
ви; по гла вље „Ма сим Мак си мич“ од и гра ва се у пла нин ском гра ди ћу Вла ди кав ка зу; 
„Та мањ“ се од и гра ва на крим ској оба ли; „Кне ги њи ца Ме ри“ је сме ште на у кав ка ске 

23 Ов де се не сла жем са Де бре це ни јем, упр кос ни зу при ме ра по на вља ња је зич ких фор му ла ци-
ја и сли ка у Ју на ку на шег до ба ко је он на во ди ка ко би ар гу мен то вао „лир ску лич ност“ при по-
ве да ча. У члан ку о „дво гла сју“ Љер мон то вље вог ро ма на Бег би ће ба рем ин ди рект но да ти 
раз ло ге не сла га ња са Де бре це ни је вом тврд њом да ро ман има јед ног при по ве да ча кроз от-
кри ва ње про ме на у мо ду су дис кур са уну тар го во ра сва ког од при по ве да ча, ко јом се да ље 
на ру ша ва на ра тив ни ток и ус по ста вља ју раз ли ке јед ног при по ве да ча од дру гог. 
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ба ње Пја ти горск и Ки сло водск; док се „Фа та ли ста“ од и гра ва у ко зач ком на се љу. Ове 
про ме не ме ста ни су на рав но са ме по се би књи жев но чу до, ни шта ви ше од из ло мље не 
хро но ло ги је. Али по ред раз гло бље не на ра тив не струк ту ре Ју на ка на шег до ба, не кон-
зи стент но сти у про сто ру и вре ме ну та ко ђе га чи не слич ним ком пи ла ци ји фраг ме на та. 

Осим при по вед них, вре мен ских и про стор них ра зи ла же ња, сва ко од по гла вља 
овог ро ма на као да те жи ка по себ ном књи жев ном жан ру – „Бе ла“ је сен ти мен тал на 
ро ман са, „Мак сим Мак си мич“ пси хо ло шка ски ца, „Та мањ“ ро ман ти чар ска аван ту ри-
стич ка при ча, „Кне ги њи ца Ме ри“ дру штве на при ча, а „Фа та лист“ фи ло зоф ска при ча; 
чак и пут ни ков „Увод у Пе чо ри нов днев ник“ мо же да се по ве же са жан ром ис по ве сти. 
На рав но, ро ман као књи жев ни жа нр мо же у се бе да укљу чи еле мен те свих оста лих 
жан ро ва. Дис па рат не жан ров ске од ли ке по гла вља Љер мон то вље вог ро ма на су то-
ли ке да су не ки кри ти ча ри по ста ви ли пи та ње да ли је то уоп ште ро ман или збир ка 
крат ких при ча.24 Не бих оти шла та ко да ле ко, већ бих при хва ти ла Љер мон то вље ву 
од лу ку да об ја ви де ло ве Ју на ка на шег до ба за јед но као оправ да ње да о ње му раз ми-
шљам као о ро ма ну. Али твр дим да је то ро ман са чи њен од струк тур них фраг ме на та, 
ко ји се у ко нач ном не укла па ју, на во де ћи чи та о ца да се за пи та о че му је за и ста реч, 
ко ји је ње гов ствар ни угао по сма тра ња и за што је фраг мен та ци ја то ли ко при сут на.25 

Је дан од рет ких кри ти ча ра ко ји се кон цен три сао на струк тур ну фраг мен та ци ју 
Ју на ка на шег до ба је Вик тор Рип. Он ју је по ве зао са пе ри о дом ње го вог на стан ка, иако 
га ни је озна чио као по стро ман ти чар ски. У ње го вом члан ку „Ју нак на шег до ба и исто-
ри зам 1830: про блем це ли не и де ло ва“ он за па жа да је „акут на свест о дис кон ти ну и-
те ту и ха о су у ства ри би ла ши ро ко рас про стра ње на у ру ској књи жев но сти три де се тих 

24 Пр ви при ка зи ва чи ро ма на би ли су по себ но збу ње ни жан ров ским ста ту сом де ла; кри ти ча ри 
два де се тог ве ка ко ји су че сто има ли флек си бил ни је де фи ни ци је ро ма на као жан ра би ли су 
ма ње збу ње ни. За оп шир не рас пра ве о жан ру Ју на ка на шег до ба ви ди те Игла и Го сци ла 221–381.
25 До да ла бих да је по ред струк тур них ра зи ла же ња, ро ман пун сли ка фраг мен та ци је и дез ин-
те гра ци је. За пра во, глав ни на ра тив сва ког по гла вља пред ста вља за пле те и ли ко ве ко ји се ра си-
па ју у ни шта ви ло. Као што је В. В. Роу про ниц љи во за па зио, сли ке па да су че сте у Ју на ку на шег 
до ба, а ја бих до да ла да ове сли ке им пли ци ра ју рас пад, гу би так под ло ге, или, јед ном реч ју, 
дез ин те гра ци ју, до слов ну или фи гу ра тив ну. Ви ди мо та ко пред ме те, жи во ти ње, лич но сти, за-
пле те, од но се, на де и оче ки ва ње па да, рас па да или ра зи ла же ња, по не кад услед ис тро ше но сти, 
по не кад услед сла ма ња, али увек за то што не мо гу да оп ста ну или да бу ду до вр ше ни. На при мер 
у „Та ма њу“ шверц је от кри вен и окон чан; за ве ра да се Пе чо рин уби је у „Кне ги њи ци Ме ри“ про-
па да; на де за љу бав из „Бе ле“ и „Кне ги њи це Ме ри“ се не оства ру ју; оче ки ва ње при ја тељ ства 
из „Мак си ма Мак си ми ча“ та ко ђе; ко за ков по ку шај бек ства је осу је ћен у „Фа та ли сти“. И у „Бе ли“ 
и „Кне ги њи ци Ме ри“, као што Роу за па жа, ли ко ви „па да ју на зе мљу и пла чу“ услед гу бит ка оних 
ко је су во ле ли (135) – у „Бе ли“ ло кал ни рат ник гу би вред ног ко ња, а у „Кне ги њи ци Ме ри“ Пе-
чо рин је из гу био је ди ну же ну ко ју је, ка ко твр ди, истин ски во лео (и то на кон што је ја хао ко ња 
по ку ша ва ју ћи да је су стиг не и што га је „обо рио на зе мљу“ од ис цр пље но сти [4: 301; 175]) – као 
да су од јед ном по ки да не ве зе ко је су их др жа ле на оку пу. Тод опа жа низ мо ти ва фраг мен та ци-
је у Љер мон то вље вом ро ма ну, ис ти чу ћи „че ти ри фраг мен тар на ци та та“ из Ев ге ни ја Оње ги на, 
„фраг ме на та умор не свет ске му дро сти“ по но вље не од стра не Пе чо ри на и „прак тич но не пре-
кид ни ток де струк тив них чи но ва“ ко ји иза зи ва ју рас пад (Fic tion and So ci ety, 143, 157, 147). Ма ло 
шта из бе га ва фраг мен та ци ју у Ју на ку на шег до ба. 
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го ди на 19. ве ка“. Иако твр ди да је „ма ње за ин те ре со ван за раз ло ге зна ча ја дис кон ти-
ну и те та, ко ли ко за ње гов књи жев ни из раз“ Рип као из вор све сти о ха о су иден ти фи-
ку је ре ак ци ју на „кла си ци стич ку уре ђе ност“ упа ре ну са „гу бит ком ве ре у све јав не 
нор ме, ко ји је усле дио на кон по ли тич ког де ба кла 1825“ (970), упу ћу ју ћи на не у спе лу 
де ка бри стич ку по бу ну. „Је дан од од го во ра“ на не до ста так ве ре Рип про на ла зи „у пи-
са њу књи жев них де ла ко ја су и са ма дис кон ти ну и ра на и ха о тич на“. Иако Ју на ка на шег 
до ба не опи су је ди рект но као „ха о тич ног“ он на по ми ње да овај ро ман „не са мо да 
на пре ду је без сим бо ла тран сцен дент ног по рет ка, већ и са ви дљи вим ва ку у мом на 
ме сту где би овај по ре дак тре ба ло да бу де“, бу ду ћи да се опи ре „ар хи тек тон ском им-
пул су, на по ру да се ра ци о нал ност са мо вољ но на мет не“ на књи жев ну ком по зи ци ју 
(979, 978). Овај от пор про из во ди „нео бич ну бес циљ ност књи ге, осе ћа ње не си гур но сти, 
не са мо о на чи ну до би ја ња ва жних би та ка, већ и о са мом де фи ни са њу бој ног по ља на 
ко ме се оне уоп ште мо гу во ди ти“ (979). 

Иако га не име ну је на тај на чин, Рип Ју на ка на шег до ба опи су је као пред став ни ка 
по стро ман ти чар ске ано ми је – пред став ни ка из гу бље ног по уз да ња у кул тур не нор ме 
ко је би тре ба ле да омо гу ће це ли ну и по ве за ност умет нич ким де ли ма, као и лич ним 
иден ти те ти ма.26 Јер је ро ман ти чар ско по ве ре ње у основ ну це ло ви тост про из во ди ло 
фраг мен тар на умет нич ка де ла – она су би ла уко ре ње на у си гур но сти да ће има ги на-
ци ја њи хо ве пу бли ке мо ћи да пре о бра зи фраг мен те у тран сцен дент ну, ор ган ску це-
ли ну, спро во де ћи „де лат ност укљу чи ва ња“, пре ма ко ри сној син таг ми Мај кла Ку ка.27 
По стро ман ти чар ски гу би так ове си гур но сти мо же да об ја сни раз ли чи те ти по ве фраг-
мен та ци је ко је Љер мон тов ко ри сти у свом ро ма ну. Ово је фраг мен та ци ја ко ја не на-
го ве шта ва из ве сност кул тур них нор ми и вред но сти, ко је обе ћа ва ју це ли ну и ин те гри-
са ност; ово је фраг мен та ци ја ко ја от кри ва не си гур ност да су це ли на и по ве за ност 

26 Рип та ко ђе сма тра да је, по ред из гу бље ног са мо по у зда ња, до шла и жуд ња за нор ма ма, иде-
а ли ма и прин ци пи ма ко ји су уре ђи ва ли људ ско ис ку ство. „Оно што је не ка да би ла на ив на ве ра 
у по сто ја ње ра ци о нал ног по рет ка“ на во ди он „за ме ње но је очај нич ком но стал ги јом за њом“. 
И Љер мон то вљев ро ман, он сма тра, „за сту па же љу за укла па њем фраг мен ти ра них аспе ка та 
жи во та, мо ме на та ис ку ства у оп шту мре жу“ (978, 985). По сле ди ца то га је да „фраг мен тар на 
при ро да ис ку ства, укљу чу ју ћи и рас пад сва ког умет нич ког де ла, по ста је те ма ко јом се ро ман 
ба ви“. Рип, ме ђу тим, за кљу чу је ка ко ро ман из бе га ва „и ла ку од бра ну хар мо ни је и при ста ја ње 
на дис хар мо ни ју“ (973). Сла жем се са Ри пом да ро ман не за сту па пот пу ни не ред или „дис хар-
мо ни ју“ али се не сла жем да је жуд ња за осе ћа њем ре да у Ју на ку на шег до ба „но стал гич на“, 
за то што но стал ги ја им пли ци ра же љу за по врат ком у про шлост ко ју Љер мон тов кроз чи тав 
ро ман по ка зу је као не мо гућ ност. 
27 Кук на во ди Шле ге лов ро ман Лу син да као при мер ро ман ти чар ског схва та ња фраг мен та, за то 
што се у ње му па ра ди ра фраг мен тар но шћу, при вид но ар би трар ном по ве за но шћу, по не кад 
збу њу ју ћом и чак не ра зу мљи вом, увек не ка ко не до вр ше ним од лом ци ма по е зи је, дра ме, ди-
ти рам ба, але го ри је и фан та зи је. Али Кук твр ди да је Шле гел сма трао ово је ди ним на чи ном да 
се по дра жа ва при ро да, нај фраг мен тар ни ји, ду бо ко нео р га ни зо ван, али су штин ски уре ђен 
си стем свих фе но ме на људ ског по сто ја ња. Бес ко нач но ево лу и ра ју ћа, увек не до вр ше на, али 
нео по зи во ор ган ски об је ди ње на, при ро да је за Шле ге ла, пре ма Ку ку, иде ал ни при мер ком би-
на ци је има нент не ин те гри са но сти и ко нач не це ли не ка ко јој ро ман ти чар те жи. Ви де ти Кук, Acts 
of In clu sion, 171–77.
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уоп ште мо гу ће. У осно ви да кле, естет ска струк ту ра Ју на ка на шег до ба об у хва та кул-
тур не усло ве свог вре ме на. 

Као што смо ви де ли у сед мом по гла вљу, за вр ше ци раз је ди ње них по гла вља ро ма-
на не до но се раз ре ше ње, као да Љер мон тов ни је мо гао да сми сли за кљу чак. Фраг-
мен та ци ја, раз је ди ње ност, не раз ре ше ност – ово су све фор мал ни и струк тур ни симп-
то ми кул тур не ано ми је ко ја пре о вла да ва Ју на ком на шег до ба. Али они са мо при пре-
ма ју по зор ни цу за глав ни при мер ано ми је – са мог „ју на ка“ Пе чо ри на. 

Фик си ра ње Пе чо ри на

Мо же мо да ка же мо ка ко све оно што Љер мон тов на во ди о Пе чо ри но вом жи во ту 
ни је ни шта дру го до фраг мент. Ви ди мо Пе чо ри на из раз ли чи тих пер спек ти ва у пе ри-
о ду ко ји тра је от при ли ке три го ди не – са по след њим по гле дом не ко ли ко го ди на ка-
сни је – али не са зна је мо ско ро ни шта о ње му ни пре ни по сле овог пе ри о да. Као што 
Тод на по ми ње „о Пе чо ри но вој про шло сти са зна је мо са мо да је из нај ви шег дру штва, 
а о ње го вој по то њој суд би ни са зна је мо са мо да је умро“. Не до ста так по да та ка о Пе-
чо ри но вој про шло сти, ка ко Тод за па жа, „чи ни сва ки по ку шај да се ство ри ње го ва 
би о гра фи ја са свим уза луд ним“ (Fic tion and So ci ety, 151). А од су ство де та ља о ње го вом 
по то њем жи во ту и смр ти, осим оних ко је нам пут ник до но си у „Пред го во ру Пе чор но-
вом днев ни ку“ по ко ме је умро на по врат ку из Пер си је, оста вља још јед ну зна чај ну 
пра зни ну – Ме ри Гил рој је ове за гра де пра зни не ко је окру жу ју Пе чо ри но ву при чу 
на зва ла „нај ве ћом ти ши ном“ у ро ма ну (60). Ка ко са зна је мо, Љер мон тов је на пи сао 
на црт про ши ре ног опи са Пе чо ри но ве смр ти у дво бо ју, али је из ба цио овај опис не-
по сред но пред об ја вљи ва ње ро ма на. Мо же мо са мо да на га ђа мо за што. Да ли је ти ме 
све сно осу дио ју на ка на фраг мен тар но по сто ја ње из ме ђу пра зне про шло сти и илу-
зор не бу дућ но сти? Да ли је ти ме хтео да за др жи па жњу чи та ла ца на Пе чо ри но вој 
при чи она квој ка кву је из нео пред њих, а да их не оп те ре ћу је су ви шним ин фор ма ци-
ја ма? У сва ком слу ча ју да је Љер мон тов дао сли ку Пе чо ри но ве смр ти у дво бо ју, ово 
би га при ка за ло да ле ко ви ше ро ман ти чар ском фи гу ром, осу ђе ном на хра бру и тра-
гич ну смрт, не го што је то Љер мон тов ина че учи нио.28 Уме сто то га, фраг мен тар ни 
Пе чо рин по стао је ју нак фраг мен тар ног до ба. 

У од но су на оно што зна мо о Пе чо ри ну из ван до га ђа ја опи са них у ро ма ну – као и 
кон тра дик тор них иде ја, емо ци ја и по на ша ња, ко је ис по ља ва у ро ма ну – об ја шња ва ње 
ње го ве при ро де и мо ти ва ци је по ка за ло се као про во ка тив ни иза зов за књи жев не 
кри ти ча ре од ка да је ро ман об ја вљен. Као што С. Џ. Г. Тар нер на во ди „Пи та ње по ре кла 
Пе чо ри но вог обо ле лог ка рак те ра је основ на ениг ма ро ма на“ (76). Број на су пи та ња 
по ве за на са овим: Да ли је Пе чо рин је дин ствен или ти пи чан? Да ли је зло чи нац или 

28 За сту па ју ћи су про тан по глед, Ро зен шилд твр ди да је „са ма нео д ре ђе ност, са ма не до вр ше-
ност Пе чо ри но ве про шло сти су штин ски еле мент ауре“ ње го вог бај ро нов ског хе ро и зма (86), 
ко ји се Пе чо рин тру ди да кул ти ви ше. Ја, ме ђу тим, сма трам да Пе чо ри ну не до ста је ин те гри са-
ност бај ро нов ског ју на ка, као што се ви ди кроз ње го во по на ша ње и лич ност. Пе чо рин за то 
про јек ту је ма ње ауру а ви ше пра зни ну, спо ља и из ну тра. 
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жр тва? Да ли је ствар но су пер и о ран и не по гре ши во про ниц љив, или је не ка ко ин фе-
ри о ран и вр хун ски са мо об ма нут?

У из ве сном сми слу, фик си ра ње Пе чо ри на на овај на чин не би тре ба ло да бу де те-
шко. Љер мон тов је сам из ја вио у „Уво ду“ за Ју на ка на шег до ба да је ро ман „пор трет, 
али не јед не лич но сти. То је пор трет са чи њен од по ро ка чи та ве ге не ра ци је“ (4: 184; 2). 
Ме ђу тим, ве ћи на кри ти ча ра, по себ но у 20. ве ку од лу чи ли су да не при хва те ову отво-
ре ну осу ду, од но сно, ни су по бро ја ли по ро ке и са гле да ли Пе чо ри на као њи хов „спој“. 
Уме сто то га би ли су скло ни ји да из вор Пе чо ри но вог „про бле ма“, ка ко год га де фи ни-
са ли, сме сте у по де ље ност ње го вог ка рак те ра. По сту па ју ћи на овај на чин они при-
хва та ју Пе чо ри но ву са мо про це ну, пре ма ко јој је увек био по де љен на дво је: „По ло ви-
на мо је ду ше не по сто ји“, ка же он кне ги њи ци Ме ри, „осу ши ла се, ис па ри ла је, умр ла 
је, од се као сам је и ба цио“ (4: 298; 127). А не што ка сни је ову иде ју по на вља свом бли ском 
по зна ни ку док то ру Вер не ру: „У ме ни по сто је две лич но сти: јед на жи ви у пу ном сми слу 
ре чи, а дру га про це њу је и су ди пр вој“ (4: 292; 163). Пре ма то ме, пра те ћи Пе чо ри но ве 
ис ка зе, Еле на Ми хај ло ва ви ди Пе чо ри на као не ко га ко је по де љен из ме ђу пле ме ни тог 
соп ства и ко рум пи ра ног дру штве ног соп ства (320); Ри чард Фри борн сма тра да је он 
по де љен на при ват ну и јав ну лич ност (56); Ге ри Кокс по ста вља ана ли тич ку стра ну 
на спрам ме ло дра мат ске (168); Хер берт Игл от кри ва ком плек сну „ду ал ност“ у Пе чо ри ну 
(312); Ме ри Гил рој пред ла же да Пе чо рин ства ра соп стве ног двој ни ка (68); и та ко да ље. 
Иде је да је ње го ва лич ност по де ље на на ве ла су кри ти ча ре да ис ти чу ње го ве са свим 
ди вер гент не осо би не: ока рак те ри са ли су га као тра гич ног, бај ро нов ског, скеп тич ног, 
пле ме ни тог, про ниц љи вог, са ња ра, по вр шног, сла бог, па ра зит ског, сле пог, лу ка вог, 
не ми ло срд ног, ци нич ног, аро гант ног, его и стич ног, со лип си стич ког, са мо све сног, са-
мо об ма ну тог, кон тра дик тор ног, ам би ва лент ног, не си гур ног, не у хва тљи вог итд.29 

Пре ма мом ми шље њу Пе чо ри нов лик има све на ве де не ка рак те ри сти ке ко је су му 
ови кри ти ча ри при пи са ли, и мно ге дру ге. Али оне се не ста па ју у ин те гри са ну лич но сти 
ни ти се ја сно де ле на два де ла. Оне су пре ви ше раз ли чи те да би би ле ко хе рент не. Јер 
се од ли ке Пе чо ри но ве лич но сти не укла па ју ни шта ви ше не го пар чи ћи на ра ти ва ко ји 
га пред ста вља ју. Ње го вој лич но сти не до ста је ин те гри тет на ко ме би се ус по ста вио и 
одр жао ја сан и кон зи стен тан иден ти тет. Ње го во по на ша ње је пре ви ше не у ре ђе но и 
екс трем но да би смо го во ри ли о „ви ше стра ној“ лич но сти. Фраг мен тар на на ра тив на 
струк ту ра ро ма на пре ла ма се кроз Пе чо ри но ву су штин ски фраг мен ти ра ну лич ност.30 

29 Не ко ли ко кри ти ча ра је, пре ма мом ми шље њу, оти шло пре да ле ко и ока рак те ри са ло Пе чо-
ри на као ду бо ко пси хо ло шки обо ле лог. Ба рат и Бригс, на при мер, на зи ва ју при каз Пе чо ри но ве 
лич но сти „сту ди ја слу ча ја мен тал не бо ле сти“ ко ју из но се у јун гов ским ка те го ри ја ма (3). На та ша 
Рид по све ћу је сво ју ди сер та ци ју ана ли зи Пе чо ри на као жр тве „ими та тив не бо ле сти“ или „ми-
ме тич ке же ље“ ка ко ју је опи сао Ре не Жи рар, од но сно, као за вист пре ма ужит ку ко ји оства ру-
ју дру ги и ко ја на во ди по је дин ца да ими ти ра и ко нач но да уни шти и за ме ни дру ге, у на ди да ће 
оства ри ти исте ужит ке. Ове ана ли зе, иако сти му ла тив не, при пи су ју пре ве ли ку ко хе рент ност 
Пе чо ри но вом ли ку. У дру гом прав цу, Ба рат и Бригс сма тра ју да је Пе чо рин у осно ви „сла бо 
при кри вен ауто пор трет“ Љер мон то ва (5), али ова ин тер пре та ци ја за не ма ру је ње гов умет нич-
ки до сег и кул тур ну свест. 
30 Еле на Ми хај ло ва по ве зу је струк ту ру ро ма на са Пе чо ри но вом пси хо ло шком кон струк ци јом, 
из ја вљу ју ћи да је „ком по зи ци о на струк ту ра чи та вог ро ма на“ уз ње но „од су ство на ра тив ног 
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Ов де се раз ли ку јем од То да, ко ји сма тра да је не до ста так кон гру ент но сти или до-
след ност Пе чо ри но вог иден ти те та по сле ди ца дру штве но-пси хо ло шке кли ме Ру си је 
тог вре ме на, ка да су кул ту ра и стан дар ди лич но сти тек по че ли да се об ли ку ју у ру ској 
књи жев ној све сти.31 Пре ма мом ми шље њу ње гов ениг ма тич ни и не до след ни иден ти-
тет не на ста је то ли ко из кул ту ре ко ја је у про це су фор ми ра ња већ из ње ног рас па да-
ња. А то ни је то ли ко ру ска кул ту ра ко ли ко кул ту ра са мог ро ман ти зма, ко ји је Љер мон-
тов до бро по зна вао, и ко ји је осми слио соп ство на прин ци пу ор ган ског је дин ства 
ко је об у хва та дис па рат не ква ли те те, чак и ка да је по де ље но у прак си кроз зах те ве 
жи во та са вре ме ног дру штва (ви ди дру го по гла вље). Пе чо рин, ка квим га је Љер мон тов 
при ка зао, про ла зи кроз пси хо ло шку дез ин те гра ци ју ко ја угро жа ва ње гов не кон зи-
стент ни иден ти тет, за то што кул тур не нор ме ро ман ти зма гу бе сво је ва же ње, оста вља-
ју ћи га да лу та у по стро ман ти чар ској ано ми ји, ме ђу пра зним иде а ли ма, са све ду бљим 
ци ни змом. Гле да ју ћи Пе чо ри на из овог угла, ра зи ла зим се и са Ен дру ом Ба ре том и са 
А. Д. П. Бриг сом, ко ји та ко ђе сма тра ју да је Пе чо рин „не кон зи стен тан“, а „на кра ју не-
ра зу мљив“ (124). Јер ја сма трам да га мо же мо раз у ме ти – као и по те шко ће ко је га 
фик си ра ју – уко ли ко о ње му ми сли мо као о по сле ди ци по стро ман ти зма. 

При ка зу ју ћи Пе чо ри на као про из вод по стро ман ти зма, Љер мон тов га, ме ђу тим, не 
сво ди на не ви ну жр тву. Он га чи ни од го вор ним за не де ла, при ка зу ју ћи га као не до-
вољ ног пре ма две од ли ке ње го вог ка рак те ра, по себ но зна чај не код ро ман ти ча ра – 
има ги на ци ји и во љи. Исти на је да Пе чо рин по се ду је има ги на ци ју ко јом сми шља ма-
ни пу ла ци је над дру гим ли ко ви ма, што стал но чи ни ка ко би по ка зао сво ју су пер и ор ност. 
Али не по се ду је има ги на ци ју ко јом би ство рио ауто ном ни иден ти тет ко ји би без про-
тив реч но сти одр жа вао. Сва ки пут ка да по ку ша да за ми сли соп стве ни иден ти тет, на 
осно ву ко га би по сту пао, он поч не да игра уло ге ко је из во ди из ли ко ва ро ман ти чар ске 
књи жев но сти и кул ту ре, или из лич но сти ко је су на ста ле под ути ца јем ове књи жев-
но сти и кул ту ре. Иако Пе чо рин очи глед но ми сли да игра ове уло ге са мо ка ко би спро-
вео у де ло сво је ма хи на ци је, он их игра та ко че сто и по ста је то ли ко сто пљен са њи ма, 
да му ско ро ко ри сте као је ди ни иден ти тет ко ји би имао. Али ово ни је ствар ни иден-
ти тет; ово је низ иден ти фи ка ци ја. Из ван ових уло га и ње го вог не спу та ног его и зма, 
Пе чо рин не мо же да за ми сли ко он за и ста је сте или ко би он мо гао би ти – не мо же да 
од ре ди „соп стве ну“ уло гу у жи во ту. 

Са Пе чо ри но вом огра ни че ном има ги на ци јом до ла зи и огра ни че на во ља. Иако 
Пе чо рин има до вољ но во ље да игра раз ли чи те уло ге и да успе шно ма ни пу ли ше дру-
ги ма ка ко би за до во љио свој по нос, не до ста је му во ље да про из ве де не про ти вреч ну 
лич ност или да жи ви за до во ља ва ју ћим жи во том. Као што Фри борн на во ди, оства ри-
ва ње во ље ка кву Пе чо рин по се ду је до ве ло га је са мо до „фак си ми ла сре ће и свр хе 
ко јом би мо гао да ис пу ни жи вот“ (69). Кре ћу ћи се из уло ге у уло гу и че сти та ју ћи се би 
на успе ху у овим про ме на ма, Пе чо рин ипак осе ћа стал но не за до вољ ство уло га ма 

прав ца“ од раз „Пе чо ри но ве лич но сти“ (211). Она сма тра да је ово од ра жа ва ње део кре та ња 
Љер мон то вље вог ро ма на ка ре а ли зму, али ја сма трам да је то симп том Пе чо ри но ве по стро-
ман ти чар ске дез ин те гра ци је. 
31 Ви де ти Тод, Fic tion and So ci ety, 33–44, 151.
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ко је игра, и по сле ди ца ма ове глу ме, упр кос свом успе ху. Јер он је са мо глу мац, а ка да 
је глу ма за вр ше на, ни шта му не пре о ста је осим по но са – али то ни је до вољ но. 

Он при зна је огра ни че ност сво је има ги на ци је и во ље, у јед ном од ње го вих ка сни јих 
мо ме на та са мо пре и спи ти ва ња, ка да из ја ви:

Мо ја љу бав ни је до не ла сре ћу ни ко ме, за то што ни ка да ни сам ни шта жр тво вао за 
оне ко је во лим. Во лео сам са мо за се бе, за соп стве ни ужи так; са мо сам за до во ља вао чуд-
не зах те ве мо га ср ца, глад но гу та ју ћи емо ци је дру гих, њи хо ве не жно сти, ра до сти и пат-
ње – и ни ка да се ни сам мо гао за си ти ти. Та ко чо век му чен гла ђу и ис цр пље но шћу од ла зи 
у сан и ви ди пред со бом ча роб ну хра ну и бли ста ва ви на; гу та са ра до шћу ове ва зду ша сте 
да ро ве има ги на ци је и као да се осе ћа бо ље... али чим се про бу ди ви зи је не ста је... Оста вљен 
је са сто стру ко сна жни јом гла ђу и оча јем! (4: 290; 159)

Али да је Пе чо рин имао има ги на ци је да осми сли не про ти вреч ну лич ност и за до-
во ља ва ју ћи жи вот за се бе, као и во ље да их спро ве де у де ло, не би био спе ци фи чан, 
по стро ман ти чар ски ју нак, ка кав је сте. 

На рав но, Пе чо рин обич но ми сли ка ко по се ду је оби ље има ги на ци је и во ље. Али 
ти ме нам от кри ва да вред ност има ги на ци је и во ље пре по зна је са мо као кул тур не 
иде а ле ко ји омо гу ћа ва ју по је дин цу да сам об ли ку је и оства ри не ки иден ти тет. Ње гов 
не у спех да оства ри ове иде а ле ода је ње го ву су штин ску уда ље ност од њих. Пе чо рин 
и ово при зна је, у још јед ном од истин ских уви да, при зна ју ћи ка ја ње: 

У мо јој ра ној мла до сти био сам са њар: во лео сам да ми лу јем сли ке, по не кад су мор не, 
по не кад бли ста ве, ко је је, ме не ра ди, про из во ди ла мо ја не мир на и жељ на ма шта. Али 
шта ми је од ово га пре о ста ло? Са мо умор, а по сле ноћ не бор бе са фан то мом, са мо бле до 
се ћа ње пу но ка ја ња. У овој уза луд ној бор би, ис цр пио сам жи вост ду ше и спрем ност во ље 
нео п ход не за пра ви жи вот. Сту пио сам у овај жи вот на кон што сам га већ про жи вео 
мен тал но и по ста ло ми је до сад но и од врат но, као не ко ме ко чи та ло шу ими та ци ју 
до бре књи ге ко ју је про чи тао мно го ра ни је. (4: 310; 188–89)

Пе чо рин упу ћу је ов де као и дру где на оно што је би ло ста ње ње го ве мла до сти, 
ко је је пре ва зи шао. Али га уисти ну ни је пре ра стао. Са мо ме ња сво ју по ја ву, али ни ка-
да не пре ста је да по сту па као „ло ша ими та ци ја“ ро ман ти чар ских иде а ла, или „сли ка“ 
ко је је „одав но упо знао“. И не мо же да из гра ди ауто ном ни иден ти тет или за до во ља-
ва ју ћи жи вот од њих. За то на ста вља да иде из јед не уло ге и не у спе лог иден ти те та у 
дру ге, ко је до но се ро ман ти чар ски „фан то ми“ на пу чи ну по стро ман ти чар ске ано ми је. 
Не спо со бан да при хва ти ро ман ти чар ске иде а ле пре ма соп стве ним усло ви ма, Пе чо рин 
уви ђа да плу та, да тра жи иден ти тет ко ји при жељ ку је, али ко ји не мо же сам да про на-
ђе или да из ми сли, као оште ће ни ју нак јед не не ста ју ће кул ту ре. Је ди но то је ја сно у 
ње го вој при чи од са мог ам би ва лент ног по чет ка до не раз ре ше ног кра ја. 
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Cul tu ral Tran si tion, Stan ford: Stan ford UP, 2007.
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