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КРУНА ОД ТРЊА – МИХАИЛ ЉЕРМОНТОВ  
ПОСЛЕ ДВА СТОЛЕЋА

Доста су људе хранили слаткишима; покварио им се 
стомак од тога; потребни су горки лекови, љута истина.

Ка ко је мо гућ Љер мон тов? Ка ко је мо гућ пи сац чи је де ло тво ре пси хо ло шка, ме та-
фи зич ка, етич ка и естет ска двој ства, чи је раз ре ше ње се мо же оства ри ти са мо уз на-
сил но бри са ње ре чи и ре че ни ца и есте ти за ци ју – а не ин тер пре та ци ју – по је ди них 
аспе ка та ње го вих тек сто ва? Као и два ње го ва ве ли ка са вре ме ни ка, Пу шкин и Го гољ, 
Ми ха ил Љер мон тов да нас оправ да но мо же би ти опи сан ни зом ве ли ких ре чи, али то 
су ре чи ко је, не а де кват не ко ли ко ну жне, по ста ју де ло твор не тек ка да су, ка ко би то 
ре као Жак Де ри да via Мар тин Хај де гер, so us ra tu re (под бри са њем). Би ло би сто га у 
ре ду на пи са ти, али и ре ћи да је Љер мон тов ро ман ти чар, пи сац, ре а ли ста, и то не са мо 
за то што су ови тер ми ни не а де кват ни ко ли ко ну жни, већ и за то што је ру ски пи сац 
из у зе так од би ло ка квог струк ту ри са ног од сту па ња од иде ал ног ти па ко ји по ме ну те 
ре чи по ку ша ва ју да кон сти ту и шу и/или опи шу. Сам Љер мон тов ис трај но је ра дио на 
де кон струк ци ји те ку ћих са др жа ја и пред ста ва о по ме ну тим вр ста ма. Ти ме је збу њи вао 
не са мо не ду жне са вре ме ни ке, већ и по то ње на ра шта је. 

Да нас, две ста го ди на на кон ро ђе ња, де лу је нам да је Љер мон тов од у век ту, у ка-
но ну, али је чи ње ни ца да је ње го во ме сто у исто ри ја ма књи жев но сти ду го би ло пред-
мет рас пра ва. По сто је, у на че лу, два Љер мон то ва: код јед не ску пи не ауто ра, це њен је 
као да ро ви ти ро ман ти чар ски пе сник ко ји је до при нео уоб ли ча ва њу мо дер не ру ске 
књи жев но сти у ње ној фор ма тив ној фа зи (Гри го ров, Вла ди мир Голд стајн); за дру гу 
ску пи ну, он је пи о нир ски аутор про зе, пре све га Ју на ка на шег до ба, ко ји на ја вљу је она 
до стиг ну ћа ка рак те ри стич на за ка сни ји ре а ли зам (Бје лин ски). Не ки са вре ме ни ци су 
му за ме ра ли и епи гон ски еклек ти ци зам (Кинк хел бе кер, Вја зем ски, Го гољ). Осим то га, 
че сто се, по во дом овог пи сца, ја вља и на ив ни би о гра фи зам, по и сто ве ћи ва ње ро ман-
тич не лич но сти из тек сто ва са ауто ром – слич но као у слу ча ју Бер ли о за или Бај ро на. 
Не ма мно го по да та ка о Љер мон то вље вом жи во ту, а по зна то је да смо че сто ми ти 
ко ји пре те ру је мо, а не са ми ро ман ти ча ри. Нај ви ше ири ти ра то што се овај пи сац дез-
и лу зи је и ха о тич но сти мо дер но сти по вре ме но пре тва ра у ле пу и хар мо нич ну сли ку 
ру ске ду ше. За хва ли мо се с ве дрим осме хом та квим про па ган ди сти ма у ли ку „зна ла-
ца“ и уро ни мо у опо ру и те шку ли те ра ту ру раз о ча ра ња и не до вр ши во сти.

Од пр ве пе сме ко ју је на пи сао као че тр на е сто го ди шњак, пре ко Ју на ка на шег до ба 
(1840), до при по вет ке „Штос“ (1841), на пи са не у го ди ни смр ти, уоч љи ве су код Љер-
мон то ва огром не про ме не. Са го ди на ма је ра сла ње го ва осе тљи вост спрам про бле ма, 
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те шко ћа и ди ле ма за ми шља ња и из ра жа ва ња све та на ли те рар ни на чин. У јед ном 
тре нут ку, он по ри че до стиг ну ћа сво је до та да шње књи жев не ка ри је ре и од су бјек тив не 
емо ци о нал но сти и ег зо ти зма мла да лач ке по е зи је кре ће се ка објек тив ним опа жа ји ма 
и ка бес ком про ми сном ис тра жи ва њу све та. Пре ма кла сич ним ту ма че њи ма, Љер мон-
тов је од ба цио мла да лач ку ве за ност за ро ман ти зам и по чео, из ње го вог су мра ка, да 
пи ше књи жев ност ко ја је на ја ви ла ре а ли зам. Али, шта зна чи ре ћи да је не ко рас це пљен 
из ме ђу ро ман ти зма и ре а ли зма? Код Љер мон то ва се ин ди ви ду а ли стич ки етос ро ман-
ти зма, ауто но ми ја и до сто јан ство под ра зу ме ва ју; а ка сни је се опле ме њу ју емо ци о нал-
ном дис тан ци ра но шћу, ин те лек ту ал ним скеп ти ци змом, дру штве ном кри ти ком и пси-
хо ло шком ана ли зом. Све ће то би ти ва жно за по то њу ру ску ре а ли стич ку књи жев ност. 

Бо рис Еј хен ба ум се ни је мно го за ни мао за тер ми не ро ман ти зам и ре а ли зам, па је 
из ло жио за ни мљи ву те зу да се Љер мон то вље во глав но на сто ја ње од но си ло на по ми-
ре ње и су ми ра ње јед не ли те рар не епо хе. Он је оба вио огро ман по сао кроз ком би на-
ци ју већ по сто је ћих ма те ри ја ла и мо гућ но сти, ис ко ри стио је фра зе, сти хо ве и стро фе 
из европ ских и ру ских пе снич ких и про зних де ла, укљу чу ју ћи и ауто ци та те. На де лу 
је умет ност ста па ња. Али Еј хен ба ум не осе ћа не што им пли цит но по ли тич ко у та квој 
по е ти ци, нео прав да но је ту ма чи по зи тив но – код Љер мон то ва је, ка ко се чи ни, ипак 
реч о нео по зи вој дез ин те гра ци ји пре о вла ђу ју ће по е ти ке и вла да ју ћих вред но сти. Чак 
и уко ли ко је же лео да об је ди ни то ко ве јед ног раз до бља, из Ју на ка на шег до ба је ја сно 
да он ни је био си гу ран ко ја је фор ма тог је дин ства. 

По во дом Љер мон то ва мо гу се мир но по но ви ти ре чи ко је је Јо ван Скер лић из ре као 
по во дом Ва се Жив ко ви ћа: има у ње го вој по е зи ји не че га нео д ре ђе но га, не из ве сно га, 
не че га што му да је обе леж је пре ла зно га пе сни ка.1 Пре ма Кјер ке го ру, из те зе „О пој му 
иро ни је“, иро нич ни су бјект од ла зи из ван окви ра свог вре ме на и отва ра фронт на су-
прот ње му – да та ак ту ел ност је са свим из гу би ла вред ност, али оно што до ла зи ипак 
оста је скри ве но од ње га. По стро ман тич на кул ту ра би ла је Љер мон то вље ва ли те рар-
на и ин те лек ту ал на суд би на. У вре ме зе ни та ње го вог ства ра ла штва ро ман ти зам, у 
сво јим сна жним и про би тач ним фор ма ма и те ма ма, не вла да ви ше, али је још увек 
сна жан из вор иде а ла и иде ја, или ка ко то ка зу је сам Љер мон тов у јед ној ва жној пе сми: 
„Па ли идол је још увек бог.“ Иро нич ни су бјект жа лио се на сво је по ко ле ње: у пе сми 
„Ме ди та ци ја“ сво је ис пи сни ке кри ти ку је због не сна ла же ња у по гле ду рас по зна ва ња 
до бра и зла и сма тра да они за со бом не ће оста ви ти ни шта. „Ме ди та ци ја“ је ис по вест 
и бол на кри ти ка у ко јој се су бјект по и сто ве ћу је са сво јим на ра шта јем, али се и уз ди же 
на вар љи во ме сто из над ње га.

Ка ко пи ше углед ни про у ча ва лац ђа во ла, Џе фри Ра сел, би ло је Са та на ко ли ко је 
би ло ро ман ти ча ра.2 За раз у ме ва ње исто риј ске ме ди та ци је о мо гућ но сти рас по зна-
ва ња до бра и зла, ва жан је спев Де мон, чи ји је исто и ме ни ју нак ге не ра ци ја ма при вла-
чио кри ти ча ре и чи та о це. Љер мон тов је овај ро ман ти чар ски спев, об ја вљен пост хум-
но, по чео да пи ше као пет на е сто го ди шњак и ни ка да ни је пре стао да ра ди на ње му: 

1 Јо ван Скер лић, Пи сци и књи ге 1, прир. Мид хат Бе гић, Бе о град: Про све та, 1964, 311.
2 Jef rey Bur ton Rus sell, Mep hi stop he les: The De vil in the Mo dern World, It ha ca, NY: Cor nell Uni ver sity 
Press, 1986, 176.
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са чи нио је осам вер зи ја, ко је се ме ђу соб но знат но раз ли ку ју, та ко да ни да нас не ма 
по у зда не ре дак ци је. Пе сма са др жи ам би ва лен ци је по во дом зла. Основ ни за плет је 
исто ве тан у свим вер зи ја ма: без и ме ни уса мље ни ан ђео, на зван јед но став но Де мон, 
про те ран је са не ба, за љу бљу је се у мла ду же ну и од лу чу је да је за ве де, али са мо да 
би је убио сво јим по љуп цем. У ра ни јим ре дак ци ја ма, она је са хра ње на, по сле то га је 
од но си ан ђео на не бе са, та ко да Де мон оста је сам. Удо дов је сма тра јед ном од нај ве-
ћих пе са ма, Еј хен ба ум оце њу је да је у пи та њу амал гам на пи са и иде ја дру гих ауто ра 
(Де Ви њи, Ге те, Бај рон). Де мон је ин тер пре ти ран и као Љер мон то вље ва ме та фи зич ка 
ме ди та ци ја о од но су Бо га пре ма чо ве чан ству и као тра ге ди ја зла у све ту. Овај сло же-
ни и опо ри спев раз ма тра про блем во ље у чи ње њу зла. Љер мон то вљев де мон је 
амор фан, обес те ло вљен, ви ше па те ти чан не го тра ги чан. 

Ту не ма за кључ ка и ни шта не би би ло то ли ко по гре шно као по ку шај да се до вр ши 
и за кљу чи Де мон. Бај ро но во ср це ку ца ло је у рит мо ви ма Љер мон то вље вог до ба, и то 
онај ње гов исто вре ме но нај бо љи и нај го ри део: рас це пље ност, не до вр ши вост, свет ски 
бол, екс тра ва гант на љу бав, дру штве но оту ђе ње, ко смич ки очај, на гла ше ни ин ди ви-
ду а ли зам, уз ди за ње сло бо де, чак и по це ну зло чи на и смр ти. Ни су ово са мо тво ре ви-
не ли те рар не ма ште, већ се ме ша ју са жи во ти ма на не у хва тљи ве на чи не – у ства ри, 
та ко бар са ма ли те ра ту ра на сто ји то да нам при ка же. Го ди не 1832. Љер мон тов по чи ње 
да нас по зна ту лир ску пе сму по ри ца њем: „Не, ја ни сам Бај рон“, али ње го ва на кло ност 
пре ма Бај ро ну у ра ној фа зи је вр ло до бро до ку мен то ва на. Пр ви пут се као де чак срео 
са Бај ро но вим пе сма ма у фран цу ском, а по том и у ру ском пре во ду: у три на е стој го ди ни 
знао је на па мет Ши јон ског су жња у пре во ду Ва си ли ја Жу ков ског, а две го ди не ка сни је 
је учио ен гле ски и адап ти рао Бај ро но ве пе сме (укљу чу ју ћи Ђа у ра, и ме ди та тив ну ли-
ри ку). У то до ба увек је уз се бе имао Бај ро но ве књи ге и по и сто ве ћи вао се са њим. Али 
да љи раз вој ове љу ба ви би тре ба ло чи та ти кроз оп ти ку Блу мо вог „стра ха од ути ца ја“. 
Сто га би се, са вре ме ним реч ни ком, мо гло ре ћи да је Љер мон тов од го во рио Бај ро ну 
са ду бо ким осе ћа њем сло же но сти и дво сми сле но сти. Слич но ва жи и за ње го вог ста-
ри јег са вре ме ни ка Пу шки на, ко ји је про шао кроз бај ро нов ску фа зу то ком из гнан ства 
на Кав ка зу два де се тих, ка да је на пи сао та ко зва не ју жне по е ме (Кав ка ски за тво ре ник, 
Бах чи са рај ска че сма и Ци га ни). Али, као што је по зна то, он не са мо што у Ев ге ни ју Оње-
ги ну под ри ва сли ку ро ман ти чар ског ју на ка, већ из ри че иро нич не опа ске и на ра чун 
са мог Бај ро на. Као да је Пу шкин, у ду ху по стро ман тич не кул ту ре пре ла за, охра брио 
Љер мон то ва да кре а тив но пре и спи та Бај ро на и да ди вље ње пре тво ри у при сва ја ње. 
Чи ни се да се то нај ви ше од ра зи ло у до жи вља ју су бјек та, од но сно у по ку ша ји ма да се 
ли те рар но ауто ри зу је спе ци фич на су бјек тив ност по стро ман тич ног по ко ле ња.

Да нас се Љер мон тов сма тра за чет ни ком ли те ра ту ре без дом но сти у Ру си ји. На рав-
но, мо ти ви са мо ће, еска пи зма, оту ђе ња и не си ту и ра но сти из вор но су ро ман ти чар ски. 
Де мо но ва са мо ћа и без дом ност су ап со лут ни и мо гу се ме ри ти са мо ко смич ким ме-
ри ли ма. Сли чан об лик пси хо по е ти ке мо же се на ћи у раз ли чи тим Љер мон то вље вим 
пе снич ким де ли ма. У по е ми Мци ри (1839), ју нак, кав ка ски гор штак, по кло ник сло бо де, 
за то чен је у јед ном гру зиј ском ма на сти ру да ле ко од свог за ви ча ја. Као ше сто го ди шњег 
де ча ка за ро био га је ру ски ге не рал и пре дао га бри зи ка лу ђе ра. Де чак, ка сни је мла дић, 
по сте пе но се на ви као на ма на стир ски жи вот, али, упр кос „ин те гри са но сти“ уну тар 
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за јед ни це, не ста је јед не је се ње ве че ри. По сле три да на на ла зе га мо на си; Мци ри је 
ис цр пљен, на са мр ти. Ста ри ка лу ђер слу ша мла ди ће ву ис по вест: он ка зу је да је же лео 
да упо зна ствар ни жи вот, сло бо ду и отво ре ни про стор, „чу де сни свет стра ха и бор бе“. 
Упо зна ју ћи свет он са зна је пра вог се бе – и уми ре. Про грам ска пе сма „Мој дом“ по чи-
ње сти хом: „Мој дом је та мо где је не бе ски свод“, а ве ро ват но нај по зна ти ја Љер мон-
то вље ва пе сма ко ја је оста ла без на сло ва, али је ме ђу чи та о ци ма по зна та по пр вом 
сти ху „По ђем та ко сам, сред пу та то га“ (1841), са др жи лајт мо тив лу та ња и им пли цит ног 
на пу шта ња до ма и (ла жне?) си гур но сти ка ко би су бјект по стао без дом ни ком. Лир ски 
су бјект са ња о по врат ку ку ћи и на ла же њу уто чи шта у сим бо лу шум ног хра ста, ко ји 
ов де игра уло гу за штит нич ког ко смич ког сво да из пе сме „Мој дом“.

Кру на Љер мон то вље вог ра да до да нас оста је ро ман Ју нак на шег до ба, ко ји уисти-
ну са жи ма сва она те шка пи та ња ве за на за по е тич ку и ег зи стен ци јал ну фраг мен та ци-
ју ка рак те ри стич ну за по стро ман ти чар ско по ко ле ње. Као та кав, он сто ји ра ме уз ра ме 
са Стен да ло вим ро ма ном Цр ве но и цр но (1830), чи ји под на слов гла си „хро ни ка 19. сто-
ле ћа“. У те мат ском сми слу реч је о мла дом ју на ку ко ји тра жи ме сто у дру штву, по и сто-
ве ћу је се са ро ман ти чар ским ју на ци ма, ин те ли гент ни ји је од дру гих, ве што ма ни пу-
ли ше љу ди ма, и иза зи ва њи хо ву за вист и љу бо мо ру, ла ко за во ди же не, по бе ђу је у 
дво бо ји ма. Он је па ра док сал но че до све та и вре ме на: иако кри ти ку је дру штво, же ли 
да игра ва жну уло гу у ње му и да по твр ди ње го ве иде а ле. Па ипак, он исто вре ме но 
ни ка ко ни је си гу ран у по гле ду сми сла и свр хе жи во та и свог ме ста у све ту – он је ју нак 
сво га до ба. Као та ква, сна жна и па ра док сал на ли те рар на фи гу ра Пе чо ри на срод на је 
не са мо Стен да ло вом Со ре лу, већ и Ге те о вом Фа у сту, Бај ро но вом Ман фре ду и Ша то-
бри ја но вом Ре неу. 

Ре ак ци је на ро ман би ле су раз ли чи те, углав ном ве за не за две глав не вр сте про из-
ве де не ра ди опи си ва ња књи жев не прак се у 19. сто ле ћу. Је дан део пу бли ке ро ман је 
по сма трао у ду ху ро ман ти зма, као де ло ко је же ли да по твр ди кôд по ште ња и ви те штва 
у ат мос фе ри дру штве не хи по кри зи је. (Би ло је и оних ко ји су по сма тра ли текст као 
збир ро ман тич них сте ре о ти по ва, ка рак те ра, по сту па ка...) Дру га ску пи на на гла ша ва ла 
је ре а ли зам, узи ма ју ћи у об зир при по ве да че ва за па жа ња ве за на за при ро ду, дру штво 
и дру штве не ри ту а ле, фи зич ки из глед ли ко ва, за њи хо ве ми сли, емо ци је, де ла. Ви са-
ри он Бе лин ски је ро ман по сма трао као хи брид ну тво ре ви ну ко ју ва ља сме сти ти на 
ме ђу ро ман ти зма и ре а ли зма, од но сно по сма тра ти као ме ша ви ну лир ских ро ман тич-
них еле ме на та и ре а ли стич ких објек тив них еле ме на та. Но ви ји кри ти ча ри (чи је ми сли 
је не дав но спрет но син те ти зо ва ла Ели за бет Ален у књи зи Па ли идол је још увек бог: 
Љер мон тов и ди ле ме кул тур не тран зи ци је) овај ро ман по сма тра ју као из раз кул тур не 
ано ми је по стро ман ти зма, по ве за не са осе ћа јем гу бит ка кул тур не ин те гра ци је и ин те-
гри те та. По стро ман тич ном дис кур су иду на ру ку фраг мен то ва на струк ту ра ро ма на, 
дез ин те гри са ни, оту ђе ни, са мо об ма њу ју ћи ју нак, уда ље ност од при ро де, али и ин спи-
ра ци је у ду ху ро ман ти зма, за блу де ро ман тич не љу ба ви и при ја тељ ства. Пре ма овом 
гле ди шту, по стро ман тич на иро ни ја не ма на ра тив ног за кључ ка, већ сна жно под ри ва 
кул тур не нор ме и иде а ле, отва ра пи та ње бо ле сти и здра вља кул ту ре и ње них ми то ва. 

Ју нак на шег до ба на пр ви по глед из гле да као да ни је пре ви ше ду бок, јер се ба ви 
те ма ма ко је за и ста де лу ју као оп шта ме ста као што су уло га суд би не у жи во ту по је-
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дин ца или ро ман ти чар ски ју нак и ње го ве љу ба ви, пат ње и уса мље ност. Али па жљи во 
чи та ње осло ба ђа про цес на ла же ња сло же но сти: што ду бље ура ња мо у ро ман, тим 
ви ше от кри ва мо ње го во бо гат ство ве за но за кон цеп те и иде је и на шег фраг мен то ва-
ног све та и вре ме на. Нај пре, ано ми ја ни је са мо ве за на за ту ма че ње све та до ча ра них 
пред мет но сти, већ се од ра жа ва и у струк ту ри ро ма на. Иако су од Бе лин ског до да нас 
ту ма чи на сто ја ли да из на ђу ви зи ју ко ја об у хва та рас пар ча ну по вр ши ну Ју на ка на шег 
до ба, очи глед на не по ве за ност пет по гла вља ро ма на ука зу је на не до ста так ко нач не 
об је ди њу ју ће свр хе или ин те гри са не ви зи је ју на ка и дру штва. У ро ма ну је при сут но 
хро но ло шко пре у ре ђе ње до га ђа ја, од но сно не ли не ар но кре та ње на пред-на зад. Ко-
хе рен ци ји та квог шти ва до при но се па ра лел не сли ке, ре пе ти тив не лек сич ке је ди ни це, 
по но вље ни аспек ти за пле та, слич ни ти по ви ка рак те ра. Сви ови еле мен ти по зи ва ју 
чи та о ца да тра га за обра сцем. Ахро но ло шки ре до след по гла вља до дат но ком пли ку је 
чи ње ни ца да се у ро ма ну ја вља ју раз ли чи ти на ра то ри: пр ви на ра тор (мла ди не и ме-
но ва ни ру ски офи цир), дру ги на ра тор (Мак сим Мак си мич), сам Пе чо рин (у днев ни ку). 

Вре мен ски сло је ви ис ка за ни у тек сту се, по сма тра но из угла ре ци пи јен та, мо гу 
уоп шти ти на сле де ћи на чин: вре ме у ко јем је текст ство рен (по гла вља „Бе ла“, „Та мањ“ 
и „Фа та ли ста“ су прет ход но об ја вље на као но ве ле); вре мен ски од се чак уну тар ко јег 
се су сре ће мо са ро ма ном (по чи ње мо са по гла вљем „Бе ла“ и за вр ша ва мо са „Фа та ли-
стом“); хро но ло шко вре ме тек ста узе тог у це ли ни. Ли не ар но вре ме по чи ње са по гла-
вљем „Та мањ“, ко је се на ла зи у сре ди ни књи ге и ко је је део Пе чо ри но вог днев ни ка. У 
је сен 1830. Пе чо рин пу ту је из Пе тер бур га на Кав каз кроз Та мањ на Цр ном мо ру. Две 
го ди не ка сни је Пе чо рин је био на од мо ру у Пја ти гор ску где је сме ште на рад ња по гла-
вља „Кне ги њи ца Ме ри“. Та мо он за во ди Ме ри, спри ја те љу је се са док то ром Вер не ром, 
има афе ру са Ве ром, по ни жа ва Гру шњиц ког, пре тва ра гру пу офи ци ра у сво је не при-
ја те ље и ко нач но уби ја Гру шњиц ког у дво бо ју. У је сен 1832. Пе чо рин, ка жњен због 
уче шћа у дво бо ју, на ла зи се под ко ман дом Мак си ма Мак си ми ча у утвр ђе њу у Че че ни ји 
– ту се де ша ва рад ња у пр вом по гла вљу „Бе ла“. У де цем бру 1832. Пе чо рин од ла зи у по-
се ту ко зач кој на се о би ни где наш зе мљак Ву лић иза зи ва суд би ну и би ва уби јен, а Пе-
чо рин спрет но хва та ње го вог уби цу. То је опи са но у по след њем по гла вљу „Фа та лист“. 
Пе чо рин се вра ћа у утвр ђе ње, где се у про ле ће, од но сно ле то 1833. де ша ва ју от ми ца 
и смрт Бе ле. У зи му исте го ди не он од ла зи у Гру зи ју и вра ћа се у Санкт Пе тер бург. Че-
ти ри го ди не ка сни је, 1837. или 1838, Пе чо рин пу ту је са Кав ка за до Пер си је, ту по нов но 
сре ће Мак си ма Мак си ми ча, пре ма ко јем се оп хо ди с ома ло ва жа ва њем – то је опи са но 
у „Мак си му Мак си ми чу“. Раз ја рен, раз о ча ран и увре ђен Пе чо ри но вим по на ша њем, 
Мак сим Мак си мич да је днев ни ке, ко је је чу вао за Пе чо ри на, пу ту ју ћем на ра то ру „Бе-
ле“ и „Мак си ма Мак си ми ча“. Го ди не 1838. (или мо жда 1839) на по врат ку са пу то ва ња 
у Пер си ју, Пе чо рин уми ре. Пу ту ју ћи на ра тор ко ри сти Пе чо ри но ву смрт као при ли ку 
да пу бли ку је ма те ри јал ко ји је ску пио и на пи сао под на сло вом Ју нак на шег до ба. 

Хро но ло шки низ би, да кле, био сле де ћи: „Та мањ“, „Кне ги њи ца Ме ри“, „Бе ла“/“Фа-
та ли ста“/“Бе ла“ и „Мак сим Мак си мич“. Али ка да се узме у об зир чи тав текст, ова се-
квен ца се до дат но усло жња ва. На при мер, крат ки Пред го вор за Пе чо ри нов днев ник 
до да је још је дан вре мен ски еле мент ко ји при па да фик ци о на ли зо ва ном ме та вре ме ну. 
Све у све му, по сто је у ро ма ну три ре то рич ке рав ни: Пе чо ри но ва би о гра фи ја (фик ци ја); 



пут ни ко во ахро но ло шко уре ђе ње тек ста (ме та фик ци ја); Љер мон то вље во вре ме с оне 
стра не ро ма на (ме та текст). Та ко ђе, Пе чо ри на упо зна је мо кроз три на ра тив на фил те ра. 
Нај пре Мак сим Мак си мич ка зу је сво ју при чу о Пе чо ри ну пу ту ју ћем при по ве да чу, ко-
ји ка зу је при чу на ма (то су до га ђа ји из 1832. и 1824. го ди не и укљу чу ју по гла вља „Бе ла“ 
и „Фа та лист“). Го ди не 1837. пу ту ју ћи на ра тор се су сре ће са Пе чо ри ном – чи та о цу пре-
но си то у „Мак си му Мак си ми чу“ и у пред го во ру за Пе чо ри нов днев ник. Ко нач но, чи-
та лац има при ли ку да не што са зна о Пе чо ри ну кроз Пе чо ри но ве ре чи о се би, из ло-
же не у днев ни ку („Та мањ“, „Прин це за Ме ри“, „Фа та лист“). Ја сно је да се ро ман, кроз 
ова кве сло же не зах те ве, за ни ма за не ста бил не од но се из ме ђу ети ке, фик ци је, ствар-
но сти и су бјек тив но сти. 

Пе чо рин је бо лест ко ја је за хва ти ла дру штво. Али то не зна чи да је дру штво здра во, 
оно је обо ле ло од ме ша ње ствар но сти и фик ци је. У пред го во ру, при по ве дач, не без 
иро ни је, во ди има ги нар ни раз го вор са „ува же ном го спо дом“, са чи та о ци ма: 

Ви ће те ми при го во ри ти да чо век не мо же би ти та ко рђав, а ја ћу вам од го во ри ти да 
кад сте ве ро ва ли у мо гућ ност по сто ја ња свих тра гич них и ро ман тич них зло чи на ца, 
за што не ве ру је те у ре ал ност Пе чо ри на? Ако сте се ди ви ли мно го го рим и ру жни јим из-
ми шљо ти на ма, за што овај ка рак тер, чак и као из ми шљен, ни је на и шао код вас на раз-
у ме ва ње? Мо жда је то за то што у ње му има ви ше исти не но што би сте ви же ле ли?...3 

Љу ди, под се ћа ња ра ди, има ју по ква ре не сто ма ке, не по треб но је под у ча ва ти их. 
Пи сац са мо же ли да, ка ко ка же, „сли ка“: 

Јед но став но, би ло му је при јат но да сли ка са вре ме ног чо ве ка ка ко га он схва та и не 
ко јег је су ви ше че сто на и ла зио, на сво ју и ва шу не сре ћу. До вољ но је и то што је на бо-
лест скре ну та па жња, а ка ко је тре ба из ле чи ти – сам бог зна!

Ова иро ни ја на ра чун дру штва без бо га, да кле без од го во ра на пи та ње осло бо ђе-
не ин ди ви ду ал но сти и ин ди ви ду а ли стич ког ре жи ма осе ћај но сти – ко ји укљу чу је „без-
раз ло жно“ за во ђе ње – је сте оно што Љер мон то ва чи ни бит ним све до да нас. Ни је у 
пи та њу са мо по ве сна ди јаг но за ве за на за гу бље ње нор ма тив не пред ста ве о чо ве ку, 
већ и на ла же ње умет нич ке фор ме ко ја би тај гу би так из ра зи ла. Ре кло би се да Ју нак 
на шег до ба по ста вља тип ска по стро ман ти чар ска пи та ња: Шта је дру штво? Ка ко про-
на ћи сми сао ин ди ви ду ал но сти ко ји би био у скла ду са на ло зи ма дру штве но сти? Ко су 
ин сај де ри, а ко аут сај де ри? Али ни књи жев ност ни је здра вље, она је, ка же Љер мон тов, 
са мо опис. У пи та њу је, ме ђу тим, игра са оче ки ва њи ма, јер Ју нак на шег до ба ни је опис, 
већ кон струк ци ја, сло же на тво ре ви на ко ја ру ши пра ви ла опи си ва ња уте ме ље на на 
спо ља шњем јам ству и ко хе рент ној су бјек тив но сти са ја сним мо ти ви ма за де ло ва ње. 
Су бјект у тек сту и су бјект као текст раз би је ни су, рас це пље ни, фраг мен то ва ни. Мо ра 
се во ди ти ра чу на о то ме да у ро ма ну ис ка зи при па да ју ауто ро вим ли ко ви ма, а не 
ауто ру. Мо жда би се, по во дом Љер мон то ва из Ју на ка на шег до ба мо гло за и ста го во-
ри ти о по стро ман тич ној иро ни ји, јер он у крај њем ис хо ду не по ни шта ва све ди ле ме, 

3 Ми ха ил Љер мон тов, Ју нак на шег до ба, Бе о град: Но лит, 1966, 20.
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већ при хва та све кон тра дик ци је не ми ре ћи их ме ђу соб но. Не мир на сле ђен од Бај ро-
на ов де се слио не са мо у лик ко ји де лу је пре ма „скри ве ним“ пра ви ли ма пси хо ло ги је, 
већ и у струк ту ру при че, у је зик ко ји на ди ла зи уоби ча је не пред ста ве о опи су, на сто-
је ћи да до ча ра сло же ну и не ко хе рент ну пси ху по је дин ца.

У за блу ди су они ко ји у ово ме ви де ре зи ду ум не у кро ти вог ро ман ти чар ског ин ди-
ви ду а ли зма, сло бо до љу бље, свет ски бол – Пе чо рин је лик са мно го скром ни јим и 
ма гло ви тим иде а ли ма. Као што је, дру гим по во дом, пи сао Фих те, у ње му је при су тан 
„на гон за не чим пот пу но не по зна тим, ко ји се ис по ља ва са мо у не кој по тре би, у не кој 
не вољ но сти, у не кој пра зни ни ко ја те жи за ис пу ње њем, а не ка же ода кле“, и ко ја се 
не да из ле чи ти, осим крат ко трај но, кроз „ла жне“ љу бав не епи зо де. Пе чо рин је сте још 
увек ро ман ти чар ски ју нак, с об зи ром да не гу је ин ди ви ду ал ни на чин жи во та, бе жи од 
дру штва у ег зо тич ну ди вљи ну (Ис ток, Кав каз), пре зи ре бли жње, но си по тај но осе ћа ње 
кри ви це, ве ру је у не ка кве мрач не и ма гло ви те идо ле, ба шти ни осе ћај за те а трал ност. 
Али код Љер мон то ва по сто ји и по стро ман тич ни мо ме нат ко ји је ве зан за иро ни ју на 
ра чун би ло ка кве ме та фи зи ке ко ја би да ла сми сао та квом де ло ва њу. То се на ро чи то 
ви ди у то ме што при по ве да ње на пу шта сва ки ди дак ти зам и што се ње гов лик не раз-
ви ја у пред ви дљи вом прав цу. Иза Љер мон то вље вог ро ма на не сто ји, ка ко се чи ни, 
ни ка кав на ра тив ко ји, пре ћут но при су тан, са би ра ег зи стен ци ју и по да ру је сми сао 
де ли ма. На ма се чи ни да је Пе чо рин јед но став но не стао из при че и из жи во та, али нас 
аутор у пред го во ру под се ћа да он за пра во ни ка да ни је ни по сто јао, јер дру штво ства-
ра иде ал не ти по ве ка ко би раз ре ши ло вла сти те про тив реч но сти. Ју нак на шег до ба 
оста је са вре мен, јер го во ри – и на пла ну са др жа ја и на пла ну из ра за – о по сле ди ца ма 
са мо пред ста вља ња, од но сно о ствар ним кон се квен ца ма дру штве них фик ци ја. Ро ман 
за то зах те ва дру га чи је чи та ње: уме сто по тра ге за ко хе рен ци јом ове раз би је не по ве-
сти, по треб но је по сма тра ти ка ко пи сац де кон стру и ше је зик по мо ћу ко јег со ци јус 
про из во ди вла сти ти иде ал. Нај ду бља Љер мон то вље ва оп ту жба гла си: бу ду ћи им по-
тент но, дру штво се гу ши у за ше ће ре ним иде а ли ма о ју на ци ма, од но сно у пред ста ва-
ма ко је ства ра о се би ка ко би скри ва ло вла сти ту бо лест. Сто га би тре ба ло раз ми сли ти 
о то ме да ли ју нак Пе чо рин ипак има не ка кву кру ну и да ли је то кру на од тр ња ко јом 
смо (се) огра ди ли (од) се бе.




